Dra till vinkeln du vill ha och håll inne

1-AXLIG, HANDHÅLLEN
GIMBAL BILDSTABILISERARE –
BRUKSANVISNING
Del 1. Specifikationer

Del 2.
Användningsinstruktioner
Steg 1. Placera din telefon på
stabiliseraren. Placera din telefon i
mitten och vid av en av de rörliga

Steg 3. Tryck på strömknappen och
håll inne några sekunder (mer än 2)
för att starta stabiliseraren. Den blå
lampan tänds och din telefon kommer

i en halv sekund för att låsa läget.
Du kan ändra vinkel hur du vill. Tryck
på knappen en gång för att återgå till
vertikalt läge.

att balanseras automatiskt.

kanterna. Dra sedan ut den andra

1

kanten för att sätta fast telefonen.
Den största bredden mellan de två
1. Strömknapp

kanterna är 9 cm. Se bilden nedan.

2. USB-laddningsport
2

3. Indikatorlampa
4. Två rörliga kanter för att sätta fast
telefonen
5. Öppningar för att ansluta handtag
Nettovikt: 118 g
Mått: 74 mm x 57 mm x 53 mm
Batterikapacitet: 800 mAh litiumbatteri
Ingående spänning: DC5V/1A
Användningstid: 8–10 timmar
Driftspänning: 3,7–4,2V
Drifttemperatur: -10–40 °C
Luftfuktighet vid användning: 5–95 %
(ingen frost)
Benämning i Bluetooth: AB Shutter 3

Steg 2. Justera din telefon så att den
sitter jämnt. Observera att om

Steg 5. Stäng av enheten. Tryck på

telefonen inte sitter fast ordentligt i

Steg 4. Vertikalt skärmläge. I

strömknappen och håll inne några

mitten förkortas användningstiden.

landskapsläge, tryck telefonen lätt

sekunder så slocknar den blå lampan.

nedåt så kommer stabiliseraren att

Avlägsna telefonen.

aktivera vertikalt läge. Om inte
kommer landskapsläget att bestå.
Tryck tre gånger på strömknappen.

Följ dessa anvisningar när du

Kontakta säljaren om produkten inte

installerar din telefon och/eller

överensstämmer med

kamerautrustning för att bibehålla

bruksanvisningen.

produktens livslängd.

Del 3. Bluetoothstyrd fjärrkontroll

Om stabiliseraren inte startar eller om

Kvalificeringscertifikat

den blå lampan blinkar.

Produkten har inspekterats noggrant
och är en kvalificerad produkt.

Stäng av den och anslut laddaren via
USB-porten.

Inspektör:

Den röda lampan lyser. Den röda

___________________________

lampan släcks när laddningen är
färdig.

Tryck på fjärrkontrollen i 3 sekunder.
Den blå lampan kommer att blinka.
Sök efter ”AB Shutter 3” på din
telefon och anslut till den.

Garanti
Garantin för hela produkten är 1 år.
Skador orsakade av användare omfattas
inte av garantin. Produkten kan skickas
till fabriken för underhåll på egen
bekostnad.
Observera

Använd standardladdare.
Stäng av stabiliseraren när du inte
använder den.

Information:

Godkänd belastning är 350 g.

___________________________

TRYCK 5 GÅNGER PÅ STRÖMKNAPPEN.
GIMBAL KOMMER ATT GÅ IN I
HORISONTELLT KALIBRERINGSLÄGE.
MED HÅLLAREN UPPÅT OCH GIMBAL I
HORISONTELLT LÄGE, VÄNTA 2
SEKUNDER. ETT LÅNGT PIP INNEBÄR
ATT KALIBRERINGEN LYCKADES. TVÅ
PIP INNEBÄR ATT DEN MÅSTE GÖRAS
OM.

