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1. Огляд SPG 2
Мікро USB
порт

Рульове
кільце
1

1

Тримач смартфона

Вісь нахилу

1

2

Перехресна
ручка
Вісь обертання

2

Тримач смартфона

2

Вертикальна ручка

5

1

Кнопка
налаштувань

2
3

Button

6

Роз'єм Audio Jack
Кнопка тригера

2

Функціональна
кнопка ON / OFF

Повздовжня вісь

4

Горизонтальна
кнопка налаштувань
5

Джойстик

Вертикальна ручка

Повздовжня вісь

4

Дисплей

3

7

Мікро USB порт

1

1 / 4-20 різьбове
кріплення

3
8

Багатофункціональна
ручка

4

Кнопка
затвора

4

3

Ручка

1 / 4-20 різьбове
кріплення

Аксесуари
Mікро USB
кабель

2X16650 літій-іонна
батарея

Штатив

Введення по інтерфейсу та гвинтам
1

Мікро USB порт

(1) Використовується для заряджання стедікама (вхід
5В / 2А), стедікам може використовуватися під час
заряджання, але він недоступний для зовнішнього
джерела живлення.
(2) Використовується для оновлення програмного
забезпечення (комп'ютера), щоб ознайомитись з
деталями, зверніться до кроків по роботі з
оновленням прошивки.
Будь ласка, закривайте цей порт за допомогою
пилонепроникного штекера, коли він не
використовується.

2

Роз’єм Audio Jack

Використовується для підключення телефону до
аудіовходу або виходу телефону.
3

1 / 4-20 різьбове кріплення

Використовується для підключення інших
аксесуарів, таких як штатив з вбудованим
гвинтом 1/4 дюйма, подовжувач та ін.
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Введення по дисплею та кнопкам
1

Основний
інтерфейс
дисплея

Дисплей

Джойстик

2

Догори
Режими

Bluetooth

Ліворуч

Аудіо
підключення
Підключення
додатку

Вниз

Рівень заряду батареї

3

Праворуч

Режим
зйомки

Функціональна кнопка Див.ст. 7
Довге натискання ввімкнути/ вимкнути

Одинарне натискання Режим панорамування
/ режим блокування
Подвійне натискання

Поточний режим

Потрійне натискання Всі режими
Чотириразове натискання

Режим

авто-обертання

Кнопка затвора

4

Див.ст. 7

Після того, як пристрій підключено до мобільного телефону
через додаток Vicool, одним натисканням кнопки спуску
затвору можна керувати телефоном для зйомки фотографій, і
двічі торкніться його, щоб переключитися між передньою та
задньою лінзами камери, натисніть і утримуйте, щоб керувати
відео записом.
Будь ласка, зверніться до розділу "Програма - Завантаження та
підключення" на стор. 10

П’ятиразове натискання Ініціалізація
Кнопка налаштування (Підключіть додаток на
мобільному телефоні) Дис.ст.8
5

Довге натискання
Переключіть інтерфейс гучності /
Натисніть «Вихід»
Одинарне натискання Натисніть на основний інтерфейс,
щоб перейти в режим зйомки телефону

6

Горизонтальна кнопка регулювання Дис.ст.8

Ви можете керувати кутом горизонту за допомогою
горизонтальної кнопки регулювання.

Будь ласка, зверніться до розділу "Програма Завантаження та підключення" на стор. 10
7

Кнопка тригера Див.ст. 9
Натисніть і утримуйте Швидкий перехід до режиму
Подвійне натискання

Скинути

Введення по осям та ручці
1

Вісь нахилу

Візьміть об'єктив смартфону як базову точку та керуйте
об'єктивом рухами вгору або вниз по осі нахилу.2

2 Рульове кільце
Використовується для закріплення перехресної
ручки.
3

Вісь обертання

Візьміть об'єктив смартфону як базову точку та керуйте
лінзою смартфона, щоб нахилити його вліво або
нахилити вправо по осі обертання.
4

Багатофункціональна ручка

8

Повздовжня вісь

Візьміть об'єктив смартфону як базову точку та керуйте
об'єктивом смартфона, щоб повернути ліворуч або повернути
праворуч по панорамній осі.

Див. ст. 9

(1) Допомагає керуванню фокусною відстанню смартфону,
такими як фокус, зум.
(2) Контролює осьовий кут нахилу

Введення по іншим компонентам
1 Перехресна ручка
Використовується для регулювання центра тяжіння
смартфона вгору та вниз.
2

Тримач смартфона
Використовується для фіксації смартфону.

3

Вертикальна ручка
Використовується для підключення осі обертання та осі
панорамування.

4 Рукоятка
Використовується для тримання стедікама однією рукою.

www.feiyu-tech.com
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2. Короткий посібник
Встановіть батарею

1

Зніміть нижню кришку, вставте
акумулятор 26650, а потім затягніть
кришку.

Тип

Увімкніть смартфон
Рекомендується знімати захисний футляр для
смартфону.

26650

Ємність акумулятора 5000мА

3

2

Розмістіть смартфон у тримачі так, щоб телефон
щільно прилягав до задньої сторони тримача.

Балансування стедікама
Рульове кільце

Якщо телефон нахиляється
ліворуч:
(1) Зніміть перехрену ручку та
посуньте до протилежної сторони
(2) Після цього нахиляйте
праворуч, щоб знайти ідеальний
стан балансу
(3) Затягніть рульове кільце

Перехресна ручка

Рульове кільце

Найкращий баланс

Якщо телефон нахиляється
праворуч:

Перехресна ручка

(1) Зніміть перехрену ручку та
посуньте до протилежної сторони
(2) Після цього нахиляйте
ліворуч, щоб знайти ідеальний
стан балансу
(3) Затягніть рульове кільце
www.feiyu-tech.com
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Встановіть горизонтальну зйомку / вертикальну зйомку мобільного
4 телефону
Підтримка обертання за годинниковою стрілкою / проти годинникової стрілки

Переверніть мобільний телефон, щоб переключатися між горизонтальною та вертикальною
зйомкою, як показано на малюнку нижче:
90°
90°

90°

5

90°

Ввімкнути / вимкнути

Примітка

(1) Будь ласка, підключіть смартфон перед тим, як увімкнути пристрій.
(2) Коли рівень заряду батареї низький, зарядіть пристрій.
(3) Якщо пристрій не використовується, вимкніть стедікам, а потім вийміть батарею.

Увімкнення / вимкнення живлення: довге натискайте функціональну кнопку, дисплей покаже
відпускайте її, коли почуєте звуковий сигнал.

www.feiyu-tech.com
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3. Заряджання
3. Заряджання стедікама
* Будь-ласка, повністю зарядіть акумулятор до першого ввімкнення.

Заряджання за допомогою кабелю мікро USB, як показано нижче.

Miкрo порт

Miкрo USB
кабель

Miкрo
USB
кабель

USB порт

(Оснащений
користувачем)
Вихід: 5В / 2А

Заряджання смартфону
Використовуйте кабель для заряджання мобільного телефону (не йде в комплекті) для
заряджання мобільного телефону та виберіть відповідний кабель зарядного адаптера
відповідно до зарядного порту мобільного телефону.

Перехресна ручка
Мікро USB порт

Вісь
нахилу

Інтерфейс
заряджання Micro
USB

Підключення
зарядного кабелю
мобільного телефону
(не йде в комплекті)
Відповідний
зарядний інтерфейс
мобільного
телефону
Схема заряджання мобільного
телефону

Підключення зарядного
кабелю мобільного телефону
(не йде в комплекті)
Схема заряджання мобільного
телефону

www.feiyu-tech.com
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4. Функції
Режими
Панорамний режим (режим за замовчуванням)
Вісь обертання та вісь нахилу фіксуються, а камера рухається відповідно до руху лівої та правої руки
користувача.
Дотримуйтесь режиму
Направлення вісі обертання фіксується, а камера рухається відповідно до рухів ліворуч та праворуч, рухів
вгору та вниз рук користувача.
Режим переміщення
Панель та напрямок вісі нахилу фіксуються, а камера рухається відповідно до рухів ліворуч та праворуч,
рухів вгору та вниз рук користувача.
Всі режими
Смартфон рухається відповідно до рук користувача.
Скинути
Повернутися до панорамного режиму, всі три осі повертаються до положення за замовчуванням.
Режим блокування
Орієнтація смартфона фіксується.

Панорамний режим
За замовчуванням

Поточний
режим

Всі режими

Режим
блокування

Введення по дисплею
Піктограма на дисплеї Режим / Статус

Піктограма на дисплеї Режим / Статус

HF

Панорамний режим

Рівень заряду батереї

TF

Дотримуйтесь режиму

Заряджання

AF

Всі режими

LK

Режим блокування
Bluetooth 1 підключений
Bluetooth2 ② підключений
Bluetooth підключений
Bluetooth не підключений
Bluetooth не підключений
Bluetooth підключений

Режим відео
Режим панорами
Режим швидкого руху
Режим повільного руху

Bluetooth не підключений
Bluetooth не підключений
①Bluetooth 1 використовується для підключення мобільного телефону за допомогою аудіосистеми; будь ласка,

зверніться до розділу "Підключення до мобільного телефону" на стор. 12.
② Bluetooth 2 використовується для підключення мобільного телефону за допомогою додатку; будь ласка,
www.feiyu-tech.com
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Операції з джойстиком
Вгоре
(1) Лінза камери вгору
(2) Збільшіть кнопкою
гучності
Вгору

Ліворуч
(1) Лінза камери
ліворуч

tЛіворуч

Праворуч Праворуч
(1) Лінза камери
праворуч

Джойстик

Вниз

Вниз
(1) Лінза камери вниз
(2) Зменшіть кнопкою
(3) гучності

Операції з функціональною кнопкою
Примітка: Функції на практиці можуть відрізнятись від описаного внаслідок ручного оновлення програмного забезпечення. Будь
ласка, зверніться до останньої версії посібника, який можна знайти на офіційному веб-сайті.
Одинарне
натискання
Подвійне
натискання
Потрійне
натискання
Чотирикратне
натискання

Панорамний режим / режим
Одинарне натискання, щоб переключатися між
блокування / Перевірте рівень панорамним режимом та режимом блокування.
заряду батареї
Одинарне натискання, щоб перевірити рівень
Слідувати поточному
режиму
Всі режими
Режим автоматичного
обертання

П’ятикратне 初始化 Ініціалізація
五连击
натискання

Операції з кнопкою затвора

заряду акумулятора під час заряджання
У наступному режимі, одинарне натискання, щоб
перейти в режим панорамирования
Проходить весь режим
Введіть режим автоматичного обертання
Будь ласка, зверніться до розділу "Режим
автоматичного обертання" на ст. 11

Функціональ
на кнопка

Введіть ініціалізацію
Будь ласка, зверніться до розділу «Імітація
стедікама» на ст. 12

Коли SPG 2 підключається до мобільного телефону за допомогою додатка Vicool, одне
натисканням контролює кнопку спуску затвора, щоб керувати телефоном для зйомки, подвійне
натискання, щоб переключитися між передньою та задньою лінзами камери, натисніть і утримуйте,
щоб керувати відео запис

Одинарне
натискання
Подвійне
натискання
Довге
натискання

Зйомка
Переключення між
передньою та задньою
лінзами камери
Початок зйомки / кінець зйомки

Кнопка
затвора

Будь ласка, зверніться до розділу «Додаток - Завантаження та
підключення" на ст. 10
www.feiyu-tech.com
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Операції з кнопкою налаштування
Коли SPG 2 підключається до мобільного телефону за допомогою додатку Vicool, кнопка
налаштування може перемикати режим зйомки телефона, а гучність телефону можна
налаштувати після підключення до телефону через Bluetooth.
Будь ласка, зверніться до розділу «Додаток - Завантаження та підключення" на ст. 10
Переключення режимів камери
Однократно натисніть кнопку налаштування, щоб переключити режим зйомки телефона
Основний
інтерфейс дисплея

Режими зйомки

Кнопка
налаштув
ання

Відео
Одинарне
натискання
Налаштування

Панорама
Пришвидшена зйомка
Сповільнена зйомка

Відрегулюйте гучність
Натисніть кнопку налаштування і утримуйте, щоб переключатися між основним інтерфейсом та
інтерфейсом гучності. Ви можете регулювати гучність, переміщаючи чотирипозиційний джойстик
вгору / вниз (для цієї операції потрібно підключити до Bluetooth-аудіо від мобільного телефону)
Основний
інтерфейс
дисплея екрана

Інтерфейс
гучності
Гучність “ + ”
Довге
натискання

Гучність “ - ”

Операції з горизонтальною кнопкою регулювання
Ви можете керувати кутом горизонту за допомогою горизонтальної кнопки регулювання.

Горизонтальна кнопка
регулювання

Натисніть ліворуч

Горизонтальна кнопка
регулювання

Натисніть
праворуч

www.feiyu-tech.com
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Операції з кнопкою тригера

Натискання і
утримування

Одинарне
натискання

Наступний режим

Відповідь / закінчення
розмови по телефону

Подвійне
натискання

Скинути

Натисніть і утримуйте кнопку тригера в панорамному
режимі, дотримуйтесь режиму, щоб перейти до наступного
режиму, а потім відпустіть, щоб повернутися до режиму,
перш ніж вводити наступний режим.
У будь-якому режимі, коли аудіо зв'язок Bluetooth успішний і
підключений до гарнітури, одне натискання кнопки тригера,
щоб відповісти на телефон, і один раз натисніть знову, щоб
повісити слухавку.

Кнопка
тригера

Повернутися до панорамного режиму, нахилу, обертання та
повздовжньої осі на початковий рівень.

Багатофункціональна ручка - Контроль
масштабування / Фокус / Контроль трьох осей

Одинарне
натискання

Переключіть параметри
налаштування

Поворот

Довге
натискання

Багатофункціональна
кнопка

Налаштуйте повертаючи
Одинарне натискання
/ Довге натискання

Виберіть пристрій, яким ви хочете
керувати

Контроль
Смартфону

Обертання

Дисплей
Одинарне
натискання

Введення

Vicool
Налаштуйте параметри камери

Переключіть параметр
налаштування

Однократне натискання, щоб
змінити параметр, повертайте,
щоб налаштувати параметри
керування та телефон
потрібно підтримувати
цифровий зум / фокус.

* Після підключення смартфона
Будь ласка, зверніться до розділу «Додаток - Завантаження та
підключення" на ст. 10

Довго натискайте
багатофункціональ
ну ручку
Дисплей

Контроль
Стедікама

Одинарне натискання
Переключіть параметр
налаштування

Введення

Контроль повздовжньої осі
Контролювати обертання
повздовжньої осі
Контроль обертання
Контролюйте вісь обертання
Контроль нахилу Управління поворотом
осі нахилу
www.feiyu-tech.com
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Додаток – Завантаження та
підключення
1

* Потрібен iOS 9.0 або пізнішої версії,
Android 5.0 або пізнішої версії

Завантажте та встановіть Vicool

iOS версія

Android версія

Шукайте та завантажуйте додаток "Vicool" на наступній платформі додатків:

App Store

2

Google play

Підключення Додатку
Увімкніть Bluetooth і запустіть програму на смартфоні, дотримуйтесь інструкцій, щоб підключити
смартфон до стедікама через Bluetooth.

www.feiyu-tech.com
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5. Додаткові операції
Ручне блокування
Камера може бути налаштована вручну на панорамний режим, режим
перегляду або режим блокування. Обидві осі, повздовжню вісь та вісь
нахилу, можна встановити вручну.
Вручну перемістіть камеру до потрібної позиції і утримайте на секунду.
Нові позиції нахилу та / або панорамування автоматично зберігаються.
Наприклад, налаштування осі нахилу:

Режим автоматичного обертання
Стедікам SPG2 може легко рухатися з постійною швидкістю у режимі автоматичного обертання.
Цей режим можна використовувати для запису як звичайного відео, так і фото сповільненої зйомки.
Для кращої продуктивності, прикріпіть стедікам до штатива FeiyuTech або іншого штатива, який зможе
повністю його закріпити.

Встановіть швидкість обертання в додатку Vicool

Як поворотний, так і нахильний напрям можна обертати.

Підключіться до програми Vicool та оберіть потрібну швидкість у режимі швидкості автоматичного обертання в меню налаштувань.

Швидкість обертання SPG2
9сек

18сек

24сек

30сек

1хв

2хв

4хв

(1) Виберіть режим
автоматичного обертання

8хв

15хв

30хв

4 год

1 год

8 год

( 2 ) Встановіть початкове положення обертання
Виберіть першу позицію (позицію початку повороту), рухаючи камеру руками до
потрібного положення. Затримайте камеру в такому положенні на пів секунди.
Один раз натисніть функціональну кнопку, щоб записати початкове положення
повороту.
Нахил

Чотирьохразове натискання

Панорама

Функціональна кнопка

Одне натискання
Функціональна кнопка

( 3 ) Встановити кінцеву позицію обертання

( 4 ) Встановити кінцеву позицію обертання

Виберіть другу позицію (кінцеву позицію обертання), рухаючи камеру руками до
потрібного положення. Затримайте камеру в такому положенні на пів секунди. Один раз
натисніть функціональну кнопку, щоб записати кінцеве положення повороту.

Стедікам автоматично повертається до початкової позиції, тоді як вісь нахилу і
вісь панорамної головки починають обертатися з постійною швидкістю.
Відповідно, щоб заздалегідь встановити швидкість кінцевого положення
повороту, повторіть крок (2) (3), щоб розпочати знову.

Нахил

Панорама

Одне натискання
Функціональна кнопка

Вхід

Двічі натисніть Кнопка
тригера

Вийдіть із режиму автоматичного обертання та
перезавантажте систему
www.feiyu-tech.com
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Оновлення прошивки
Оновити програмне забезпечення через додаток
Updata
Query Update

Updating...

Vicool

Аудіо зв'язок мобільного телефону
Увімкнути на телефоні Bluetooth та підключитися до FY_SPG2AUDID_XX, після того, як
з'єднання буде успішним, аудіосигнал телефону можна вводити або виводити через
аудіороз'єм SPG 2.

Ініціалізація стедікама
Ініціаліза
ція

Ви можете ініціалізувати свій стедікам, коли:

Ініціалізація
завершена

Коли смартфон не заряджений
Якщо не використовується протягом тривалого періоду
часу
У випадку екстремальних коливань температури
Розташуйте стедікамч на столі нерухомо, і

2

Кроки налаштування

Ініціалізація

стедікам автоматично виявляє, чи вона
розміщена на статичній рівній поверхні, а потім
ініціалізація розпочнеться автоматично з показу
на дисплеї "Initing", по успішному завершенню
на дисплеї з'явиться «Init Complete».

П’ятикратне натискання

Дисплей

Одинарне натискання

1

Натисніть функціональну клавішу
протягом 5 послідовних разів і почуєте
звуковий сигнал «біп»,
акумулятор перестане працювати і
з'явиться "Initing".

Після завершення ініціалізації, одним натисканням
3 функціональної кнопки пристрій вмикається і
повертається до основного інтерфейсу.
ПРИМІТКА. Якщо ініціалізація не виконується протягом
тривалого часу, довго натискайте функціональну
кнопку, щоб вимкнути пристрій, перезапустіть його, а
потім ініціалізуйте заново.
www.feiyu-tech.com
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Вертикальна зйомка
Натисніть і утримуйте кнопку тригера в режимі горизонтальної зйомки, а потім одним натисканням
функціональної кнопки, щоб перейти в режим вертикальної зйомки.
Двічі клацніть на кнопку тригера, щоб вийти з вертикальної зйомки та відновити режим горизонтальної
зйомки.

Він ефективний лише тоді, коли
він встановлений рівно та прямо,
будь ласка, перегляньте схему

Вертикальна
зйомка

Скинути

Одинарне
натискання
Натисніть і
утримуйте

Подвійне
натискання

Тримайте стабілізатор горизонтально

Радіоприймач Bluetooth
Примітка: Аудіороз'єм на ручці SPG2 підходить для американських стандартних навушників. Щоб
користуватися китайськими стандартними навушниками, вам слід скористатися перетворювачем (не
входить до комплекту).
1

Увімкніть пристрій та підключіть
його до аудіороз'єму на правій
стороні ручки стедікаму SPG2.

2

Увімкніть на мобільному телефоні Bluetooth і
підключіться до FY_SPG2AUDID_XX. Після
успішного з'єднання натисніть кнопку спуску
затвора на ручці. Якщо гучність з'явиться на
інтерфейсі телефону (як показано на малюнку
нижче), з'єднання можна вважати успішно.

Підключіть в роз'єм
для навушників
(американський
стандарт)

www.feiyu-tech.com
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Запустіть додаток Vicool, після успішного з'єднання натисніть значок гучності у верхньому
правому куті інтерфейсу, виберіть "Bluetooth-навушник", подмухайте або поговоріть зі звуковим
отвором навушника та на значку у верхньому правому куті на екрані з’являться звукові хвилі, що
вказують на наявність прийому і це добре.
3

4

Натисніть і утримуйте кнопку спуску затвора приблизно на 1 секунду, щоб розпочати
відеозйомку. Після завершення відеозапису, ви можете переглянути відео в альбомі та слухати
звукові ефекти з навушників. Або відключіть Bluetooth від цифрового телевізора зі списку
Bluetooth на своєму мобільному телефоні, щоб слухати звукові ефекти з вашого мобільного
телефону.

Заходи безпеки:
(1) Використовуючи навушники для запису, зверніть увагу, що аудіороз'єм на ручці SPG2 підходить для
стандартних американських навушників, для використання китайських стандартних навушників, вам
потрібно використовувати перетворювальний кабель.
Більшість американських стандартних і китайських стандартних навушників можна відрізнити за кольором
ізоляційного кільця. Американський стандарт: білий; Китайський стандарт: чорний.

Американський стандарт:
білий

Китайський стандарт:
чорний

MIC
Правий канал
Лівий канал

Дріт

MIC
Правий канал
Лівий канал

Дріт

(2)При використанні мікрофону, обладнаного камерою, потрібен відповідний кабель для розширення
мобільного телефону, інтерфейс патч-кабелю підходить для мобільних телефонів і є американським
стандартом.
(3)Bluetooth-радіоприймач SPG2 недоступний для камери телефону, він повинен використовуватися разом із
додатком Vicool або деякою програмою для роботи в реальному часі або відео, наприклад iOS від Tik Tok.

www.feiyu-tech.com
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6. Технічні характеристики

100мм

116мм

69мм

95мм

100мм

297мм

181мм

44мм

35мм

50мм

SPG2 3-осьовий портативний ручний стабілізатор (стедікам) для смартфону

Назва пристрою
Максимальний кут нахилу

320°

Максимальний кут
повороту
Максимальний
панорамний кут

320°

Збільшення нахилу

2°/сек ~ 75°/сек

Збільшення панорами

3°/сек ~ 150°/сек

Час роботи

14 годин

Вага
Адаптація смартфона

360°

440г （без урахування батареї та смартфону)
Моделі IPhone та Android (ширина 54мм ~ 95мм)

www.feiyu-tech.com
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Guilin Feiyu Technology Incorporated Company

Сайт: www.feiyu-tech.com

Е-мейл: service@feiyu-tech.com

Тел.: +86(0)773 2320865

Завдяки поліпшенням програмного та апаратного забезпечення ваш фактичний продукт може відрізнятись від опису
та фотографій у цьому посібнику користувача. Ви можете отримати найактуальніше керівництво користувача на
офіційному веб-сайті.
Для отримання додаткової інформації відвідайте наш офіційний сайт.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Забороняється бдь-яке використання в будь-яких незаконних цілях. Користувачі несуть відповідальність за поводження з
придбаними та використовуваними продуктами.
Компанія не несе жодної відповідальності за будь-які ризики, пов'язані з налаштуванням та використанням цього продукту
(включаючи прямі, непрямі або сторонні збитки).
При використанні будь-якими невідомими способами, ми не надаємо сервісні послуги.
Оновлення та зміни в програмному забезпеченні продукту та програмах, можуть викликати зміни в описі функцій у цьому
посібнику користувача, будь ласка уважно прочитайте інструкції, перш ніж оновлювати прошивку та використовуйте
відповідний посібник користувача.
Ви можете отримати найатуальніше керівництво користувача на офіційному веб-сайті: www.feiyu-tech.com.
FeiyuTech залишає за собою право в будь-який час змінити цей посібник та умови користування стедікамом.

