
Guilin Feiyu Technology Incorporated Company

V 1 . 0UAП о с і б н и к  к о р и с т у в а ч а

  Інструкція

3-осьовий портативний ручний стабілізатор (стедікам)



Довідник

1. Огляд G6 Plus 1

www.feiyu-tech.com

2. Короткий посібник 3

3. Балансування стедікама 4

4. Основні операції 7

4

5

Регулювання балансу панорамної осі 

Регулювання балансу повздовжньої осі 

Регулювання балансу осі нахилу 6

Режими 7

Ввімкнення дисплею 7

Джойстик 8

5. Додаткові операції 12

6. Технічні характеристики 15

Ручне блокування 12

Режим автоматичного обертання 12

Підключення до камери 13

Оновлення прошивки 13

Функціональна кнопка 8

Кнопка затвора 8

Кнопки налаштування 9
Переключення режимів камери 9
Параметри установки 9

Горизонтальна кнопка регулювання 10

Кнопка тригера 10

Багатофункціональна ручка - Контроль масштабування / Фокус / Контроль трьох осей  10

Додаток - завантаження та підключення 11

Ініціалізація стедікама 14



26650 Літій-іонна батарея
X1

Мікро USB кабель
X1

Перехідник
X1

Кільце ручки осі нахилу

Перехресна
ручка

Вісь панорамної головки

Вертикальна ручка

Ручка

Кільце ручки панорманої
головки

1/4-20 Різьбове кріплення

Багатофункціональне 
колесо керування

Вісь нахилу

Кнопка
тригера

1. Огляд G6 Plus
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Кільце ручки
повздовжньої осі

Змінна панель Повздовжня вісь 

Гвинт кріплення камери

Адаптер гвинта
затискувача камери

1/4-20 Різьбове кріплення

Джойстик

Кнопка 
спуску
затвора

Дисплей

Мікро USB порт

Мікро USB Порт

Використовується для фіксації камери або мобільного телефону 
до регулювальної рухливої пластини.

(1) Використовується для заряджання стедікама (вхід 5V / 2A),  
стедікам може використовуватися під час зарядження, але тоді 
він не є доступним як зовнішнє джерело живлення.

(2) Використовується для оновлення програмного забезпечен-
ня (комп'ютера). Будь ласка, зверніться за деталями до інструк-
ції для оновлення прошивки. 

Кнопка налаштування

Аксесуари

Пояснення по інтерфейсу та гвинтам
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Гвинт кріплення камери1 2 Адаптер гвинта затискувача камери 

Використовується для фіксації регулювальної рухомої 
пластини.

4 Кільце ручки повздовжньої осі

Використовується для використання інших аксесуарів, 
таких як штатив, в який вбудований 1/4 дюймовий 
гвинт, монопод тощо. Будь ласка, закріпіть цей порт за 
допомогою пилонепроникного штекера, коли він не 
використовується.

Функціональна
кнопка
 ON / OFF

Регулювання
теплоізоляційної
пластини

Адаптер
 (Затисна пластина)

Горизонтальна
кнопка
регулювання



Дисплей

Пояснення до дисплею та кнопкам

Пояснення по осям та кнопкам

1 Джойстик2

Осі нахилу
Візьміть об'єктив камери як базову точку та керуйте ним так, 
щоб лінзи камери рухалися вгору або вниз по осі нахилу. 

Використовується для фіксації змінної панелі.

1

Кільце ручки нахилу осі2

Повздовжня вісь
Візьміть об'єктив камери як базову точку та керуйте ним так, 
щоб об'єктив камери нахилявся вліво та вправо по 
повздовжній осі.

Використовується для закріплення панелі.

3

Кільце ручки повздовжньої осі4

Вертикальна ручка
Візьміть об'єктив камери як базову точку та керуйте ним, 
повертаючи ліворуч або праворуч по вертикальній ручці.

Використовується для фіксації вертикального плеча.

5

Кільце рукоятки верху осі6

Використовується для тримання стедікама однією рукою.

Пояснення по іншим складовим

Змінна панель
Використовується для регулювання положення осі нахилу 
в центрі тяжіння вгору та вниз.

Використовується для фіксації камери.

1

Адаптер (Висувна пластина)2

Ковзаюча пластина
Використовується для регулювання переднього та заднього 
положення камери таким чином, щоб регулювати положення 
передньої та задньої частина центра тяжіння осі нахилу.

Використовується для регулювання положення центру ваги на 
повздовжній осі.

3

Перехресна ручка4

Використовується для регулювання положення центру ваги осі 
панорамної головки.

Вертикальна ручка5

Ручка6

Функціональна кнопка3 Кнопка затвора4

Кнопка налаштування  5 Горизонтальна кнопка регулювання6

Кнопка тригера 7 Багатофункціональне колесо керування8

Bluetooth

Рівень зяряду 
акумулятора

WiFi

Режими

Режим 
камери 

 HF

Вверх

Вліво Вправо

Вниз

Подвійне натискання Режим слідування

Чотириразове натискання Режим автоматичного обертання

П'ятиразове натискання Ініціалізація

Див. Сторінку 8

Див. Сторінку 9

Див.  стор. 10

Див. Сторінку 10

Зверніться до стор. 10

Потрійне натискання Оберт на 180 ° в горизонтальному напрямку

Панорамний режим / режим блокуванняОдне натискання

Вмикання / Вимикання Довге натискання Після підключення стедікама до камери через Додаток 
Feiyu, кнопка затвора може керувати камерою 
для зйомки.

Будь ласка, зверніться до розділу "Підключення до камери" на стор. 13

Будь ласка, зверніться до розділу "Підключення до камери" на стор. 13

Однократне натискання Переключення режимів роботи камери /основний 
інтерфейс

Ви можете керувати кутом нахилу за допомогою 
горизонтальної кнопки регулювання. 

Переключення інтерфейсу на параметри камериДовге натискання

Двічі натисніть Скинути
(1) Досягти керування фокусним відрізком камери,
такі як фокус, зум.

(2) Досягти керування трьома осей стедікама.

Режим блокуванняНатисніть і утримуйте
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Див. Сторінку 8



            Адаптер 
       для смартфона 
(додатковий аксесуар)

Смартфон Вставте смартфон
в адаптер 

Правильно розмістіть смартфон на адаптер  для смартфона 
(додатковий аксесуар) та затягніть його гвинтом кріплення 
посередині ковзаючої пластини. 

Увімкніть камеру Увімкніть смартфон

Правильно розмістіть камеру на ковзаючій пластині 
і зафіксуйте її гвинтом кріплення камери посередині 
ковзаючої пластини.

Доступна ширина мобільного телефону: 57 ~ 84 мм

Установка камери
Встановлення смартфона

Кишенькова камера

ILDC

Спортивна камера GoPro

Якщо на камері немає гвинтового отвору 1 / 4-20, встановіть 
камеру на адаптер з кріпленням, який має гвинтовий отвір 1 / 
4-20, а потім встановіть його, як описано вище. 

Ви також можете зняти регулюючу ковзаючу пластину з адаптера, 
встановити її в нижню частину камери, а потім встановити 
на адаптер.

Сумісність 

2. Короткий посібник

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

Тип 26650

5000mAhЄмність акумулятора 

Встановлення акумулятора1

Увімкніть камеру / смартфон3

Заряджання2

(Збирається користувачем)
Вихід:  5V / 2A

Заряджайте за допомогою мікро-USB кабелю, 
як показано нижче.

Мікропорт USB Порт

Мікро USB
кабель

Будь-ласка, повністю зарядіть акумулятор, 
перш ніж увімкнути його вперше. 

ПОРАДА
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LockUnlock

Нижня частина адаптера (затискна пластина)

Безпечний замок

Регулювання 
ковзаючої пластини

Гвинт 
кріплення камери

Відкрутити

Спрямувати 
вниз

Розблокувати

1

2

3



Увімкнено / вимкнено живлення

При довгому натисканні функціональної кнопки 
дисплей покаже          , коли почуєте звуковий сигнал – 
надпис зникне. 
       

3. Балансування стедікама

Потужність стедікама після центрування ваги 
3-х осей збалансована.

Будь ласка, за повною інструкцією зверніться до 
наступної глави "Балансування стедікама" 

Балансування стедікама4 Вмикання / вимикання5

Несбалансований центр тяжіння може призвести до 
зниження стабільності, навіть камера, в такому разі, 
не може бути збалансованою.

ПРИМІТКА
(1) Будь ласка, перед ввімкненням обов'язково встановіть 
камеру чи смартфон на стедікам.

(2) Коли акумулятор низький, зарядіть пристрій.

(3) Якщо пристрій не використовується, вимкніть стедікам, 
а потім вийміть з нього акумулятор. 

ПРИМІТКА
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Регулювання балансу панорамної осі 1

(перед ввімкненням)

вертикальну ручку

Кільце ручки панорамної 
головки

Відпустіть

Рухайте

Рівень поверхнізможе бути знятою）
(3) Перемістіть та відрегулюйте положення вертикального

плеча, доки вертикальний кронштейн не буде паралельний
рівній поверхні

(4) Затягніть кільце ручки панорамної головки

Перемістіть та відрегулюйте положення 
вертикальної ручки

Вертикальна ручка

Ручка

* Після регулювання обов'язково затягніть кільце ручки панорамної головки 

Кроки

(1) Тримайте рукоятку маніпулятора паралельно
      рівній поверхні.

(2) Відкрутіть кільце ручки панорамної головки

 （злегка відпускайте натиск, поки вертикальна пластина 

      Після коригування
Вертикальна ручка розташована 
паралельно рівній поверхні
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2 Регулювання балансу повздовжньої осі

* Після регулювання обов'язково затягніть кільце ручки повздовжньої осі

Рівень землі (горизонталь)

(1) Встановіть стедікам на рівні поверхні.

(2) Опустіть кільце ручки повздовжньої осі. 

（Трохи розпустіть, до поки кільцеву ручку можна буде зняти）

(3) Перемістіть та відрегулюйте положення ручки повздовжньої
осі, доки камера не буде паралельна рівню землі
(горизонтально).
( Див. принцип важеля)

(4) Затягніть кільце ручки повздовжньої осі.
Після коригування

Камера розташована паралельно 
рівню поверхні (горизонтально)

               Кільце ручки 
              повздовжньої

осі

Відпустіть

Рухайте 
перехресну ручку  

            осі

Відпустіть 
кільце ручки 
повздовжньої Рухайте 

перехресну ручку

Кроки
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Регулювання балансу осі нахилу3

* Після регулювання обов'язково затягніть гвинт кріплення камери

(1) Встановіть стедікам на рівні поверхні.

(2) Ослабте кільце регулювання нахилу осі. 

（Трохи відпустіть, до поки рухома ручка не зможе
переміщатися）

(3) Пересуньте ковзаючу пластину до найнижчого
положення.

Перемістіть  ковзаючу пластину до 
найнижчої позиції

Крок 1

(1) Відкрутіть гвинт кріплення камери на нижній частині адаптера (затискна пластина) 

(Трохи відпустіть, до поки буде неможливо пересунути пластину регулювання)

(2) Переміщайте та регулюйте положення ковзаючої пластини регулювання, доки об'єктив камери
не буде паралельному рівню землі (горизонтально)

(3) Затягніть гвинт кріплення камери

(1) При будь-якому куту нахилу, виберіть кут для камери
за випадковим способом

(2) Трохи налаштовуйте положення ковзаючої ручки,
доки вона не буде стояти рівно, не хитаючись

 

(3) Затягніть кільце ручки нахилу осі

Крок 2

* Після регулювання, обов'язково затягніть кільце ручки
нахилу осі    

Крок 3

Рівень землі

Рівень землі

Після коригування
  При будь-якому куту нахилу стедікам 
            може триматись без трясіння

Після коригування
Лінза камери паралельна 
рівню землі (горизонтально)

Рухайте
Ковзаючу 
пластину

Гвинт кріплення 
камери

Відпустіть

Відпустіть
Кільце ручки нахилу осі



Будь ласка, зверніться до 
розділу "Підключення до 
камери" на стор. 13

Іконки дисплея Режим / Статус

HF

AF

Панорамний режим 

Режим слідування

Режим блокуванняLK

SET WIFI VIA APP
Для підключення через Wi-Fi 
скористуйтеся Додатком

Bluetooth підключений

Bluetooth не підключено

Іконки дисплея Режим / Статус

Фотозйомка за допомогою фотоапарату

Фотозйомка за допомогою відеокамери

Wi-Fi підключено

Wi-Fi відключено

Рівень заряду батереї

Камера не 
підключена 

Напрямок повороту та нахилу фіксуються, а камера рухається відповідно до лівосторонніх і правосторонніх 
рухів рук користувача.

Напрямок зйомки (орієнтація) камери фіксується.

Направлення повороту фіксується, а камера рухається відповідно до руху вліво та вправо, руху вгору вниз.

Повернутися до режиму панорамування, три осі повертаються до положення за замовчуванням.

Панорамний режим （Режим за замовчуванням）

Панорамний режим За змовчуванням 

Режим слідування

Режим слідування

Скинути

Режим блокування

Режим блокування

Режими

Ввімкнення дисплею

4. Основні операції

07www.feiyu-tech.com



Функціональна кнопка

Кнопка затвора

Після підключення стедікама до камери/смарфону  через Додатки 
Feiyu/Vicool кнопкою затвора можна керувати камерою/смартфоном
для зйомки. 

Будь ласка, зверніться до розділу "Підключення до камери" на стор. 13

Джойстик

Вгору

Вліво
Вправо

Вниз

Вгору

(1) Об'єктив камери вгору
(2) Виберіть варіант вище

Вниз

(1) Об'єктив камери вниз
(2) Виберіть варіант нижче

Перемістіть праворуч

(1) Об'єктив камери рухається праворуч
(2) Виберіть параметр справа

(3) Підтвердити

Перемістити вліво

(1) Об'єктив камери переміститься
наліво

(2) Виберіть параметр ліворуч

(3) Скасувати

Примітка. Оновлення прошивки може запросити маніпуляції в ручному режимі, хоча фактичні характеристики продукту при цьому 
можуть відрізнятися.
Ознайомтеся з найновішим посібником на офіційному веб-сайті.

 

Одне 
натискання

Панорамний режим / 
режим блокування

      Одне 
натискання     Зйомка / Почати зйомку / Зупинити зйомку

Подвійне 
натискання Режим слідування

Потрійне 
натискання

  Оберт на 180 ° 
по горизонталі

Чотирьохразове 
натискання

Режим автоматичного 
обертання

П’ятиразове 
натискання Ініціалізація

Одне натискання, щоб переключатися між панорамним 
режимом та режимом блокування

До всього попереднього, одним натисканням 
можно перейти в режим блокування

Одне натискання, щоб переключатися між панорамним 
режимом та режимом блокування

Натисніть режим автоматичного обертання
Будь ласка, зверніться до розділу "Режим автоматичного 
обертання" на стор. 12

Натисніть ініціалізацію
Будь ласка, зверніться до розділу "Імпортування імітації" на стор. 14

Функціональна
кнопка

Джойстик

Кнопка
затвору

На основному інтерфейсі 
дисплея стедікама 
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     Довге
натискання

Кнопки налаштування 

Фотозйомка

Відеозйомка

Переключіть режим камери

 HF

Основний інтерфейс
          дисплея

Переключення режимів камери

Встановлення параметрів

Після підключення стедікама до камери через додаток Feiyu On, кнопкою налаштування можна перемикати режими камери.
Використовуйте кнопку налаштування та джойстик для налаштування параметрів.

Для довідок:  сумісні камери  
Sony RX0 / GoPro HERO серії спортивних камер / Panasonic LX10 / Panasonic GH4

Будь ласка, зверніться до розділу "Підключення до камери" на стор. 13

      Одне
натискання 

       Одне 
натискання

Кнопка
налаштування 

Кнопка
налаштування

ДжойстикISOWB

Рух праворуч Вибрати рух праворуч/підтвердити

Рух вверх / вниз Змінити параметри

Рух ліворуч Вибрати рух  ліворуч/скасувати

 HF

兆像素Баланс
білого

兆像素Світлочутливість

Ліворуч Праворуч

Вниз

Вверх

Використовуйте джойст для 
налаштування параметрів 
              

Інтерфейс для параметрів
              камери

Налаштування параметрів

Основний інтерфейс
          дисплея Кнопка налаштування

Кнопка налаштування

Джойстик Пояснення

авто

100

125

200

400

800

6400

3200

1600

12800

Sett ing
ISO

AWB
Автоматичний баланс 
білого

Штучне освітлення

Денне світло

Тінь

Похмуро

Параметри балансу білого
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За замовчуванням

Горизонтальна кнопка регулювання

Кнопка тригера 

Ви можете керувати кутом горизонтального 
нахилу за допомогою горизонтальної кнопки 
регулювання. 

Кнопка тригера
Натисніть і 
утримуйте

    Режим 
блокування

Двічі натисніть Перезавантаження

У панорамному режимі або режимі слідування, натисніть і
 утримуйте кнопку запуску, щоб увійти до режиму 
блокування, відпустіть його, щоб повернути попередній 
режим 

 

Повернутися до панорамного режиму, повороту, нахилу 
та повернути на початковий рівень
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Багатофункціональна 
ручка 

Zoom контроль  / Фокус / 
Контроль трьох осей

Багатофункціональна
ручка

Одне натискання/ 
Довге натискання

Поворот

     Довге 
натискання

Вибір пристрою, яким ви хочете 
керувати 

         Камера підтримує 
керування маштабуванням

Камера підтримує 
            фокус

      Одне 
натискання Переключення параметрів налаштування

Поворот Налаштування повороту

Дисплей

Дисплей

Пояснення

Пояснення

Одне натискання

Керування
   камерою

Керування
стедікамом

Контроль 
повздовжньої осі

Контроль
панорамної головки

Збільшення
Контроль 
збільшення 

Тримайте фокус

Контроль обертання 
панорамної осі

Контроль обертання 
повздовжньої осі

Контроль обертання осі нахилуКонтроль осі 
       нахилу

Одне натискання

Переключення параметрів 
         налаштування

Переключення параметрів 
         налаштування

Тримайте фокус

* Після підключення Вашої камери

*

*

Будь ласка зверніться до розділу «Підключення камери» на стор. 13
     Довгий натиск  
на мультифункціональну
            кнопку

За замовчуванням

Кут керування -30 ° ~ + 30 °

      Горизонтальна 
кнопка регулювання



1 2 3

Додаток - завантаження та підключення
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App Store Google play

Підключення додатка

Увімкніть Bluetooth і запустіть програму на смартфоні, дотримуйтесь інструкцій, щоб підключити смартфон до стедікама 
через Bluetooth. Розглянемо, наприклад, програму Feiyu ON для з'єднання.

Або шукайте та завантажуйте додаток "Feiyu ON" / "Vicool" на наступній платформі додатків:

 iOS версія  Android версія  iOS версія   Android версія

Використовуйте додаток  Feiyu ON, 
коли встановлюєте камеру на стедікам

Використовуйте додаток Vicool, коли 
встановлюєте смартфон на стедікам

 

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



Ручне блокування

Режим автоматичного блокування
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5. Додаткові операції

Встановіть швидкість обертання в додатку Feiyu ON

Стедікам G6 Plus 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.

Камера може бути налаштована вручну в панорамний режим, 
режим слідування або режим блокування. Обидві осі, нахилу 
та панорами, можна налаштувати вручну.

Вручну перемістіть камеру до потрібної позиції та затримайте в такому 
положенні на пів секунди. Нові позиції нахилу та/або панорамування 
автоматично зберігаються.

Наприклад, налаштування осі нахилу виглядає наступним чином:

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

Як поворотний, так і нахильний напрям можна обертати.

Швидкість обертання G6 Plus  

18сек 9сек 24сек 30сек 1хв 2хв 15хв8хв4хв 4го
1год

8год30хв 

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.

Виберіть режим автоматичного обертання чотирьох разовим 
натисканням функціональної кнопки.

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. 

( 2 )  Встановіть початкове положення обертання

( 3 )  Встановити кінцеву позицію обертання ( 4 )  Починайте рух автоматичного обертання

( 1 )  Виберіть режим автоматичного обертання

Функціональна кнопка 
Чотирьох разове натискання 

Pan

Tilt

Функціональна кнопка 
Одне натискання

Pan

Tilt

Кнопка тригера Вийдіть із режиму автоматичного обертання та перезавантажте 
систему (скиньте налаштування)

Двічі натисніть  Вхід

Функціональна кнопка 
Одне натискання



Feiyu ON

Підключення до камери

Оновлення прошивки

Стедікам G6 Plus може підключатися до камери за допомогою додатка Feiyu ON.

Після підключення до камери будуть доступні наступні операції:

(1) Увімкніть WiFi на Вашій камері (2,4 ГГц)

Кроки підключення до камери:

(2) Послідовно виберіть "Налаштування" - "Налаштування параметрів" - "Налаштування WiFi" на додатку Feiyu ON

(3) Виберіть модель камери

(4) Виберіть ім'я з'єднання з камерою та введіть правильний пароль для з'єднання з камерою

(5) Чекайте на підключення

(6) Зв'язок успішно встановлено

 Якщо на дисплеї з'являється піктограма          , це означає, що стедікам не вдалося підключити до камери, 
спробуйте перезапустити стедікам або камеру або підключити знову, відповідно до наведених вище кроків.  

 

Кнопка Операція Функція

Кнопка 
налаштування

Одне 
натискання

Одне натискання в головному інтерфейсі дисплея стедікама може перемикати на 
режим камери

 

Кнопка затвора
Одне 
натискання

Одне натискання в головному інтерфейсі дисплея стедікама може запускати 
фотографування / старт зйомки / зупинку зйомки

 

Якщо Wi-Fi протягом тривалого часу не підключається, перезапустіть Wi-Fi камери.

Підключіть стедікам до додатку Feiyu ON, щоб оновити прошивку за допомогою цього додатку.

Settings Updata

Query Update

Later Downl oad

Your Gimbal version is ***,

The latest version is ***,

do you want to upgrade?
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Ініціалізація стедікама

Кроки для налаштування:

Натисніть функціональну кнопку 5 разів поспіль і Ви  
почуєте звуковий сигнал, зарядка (двигун) перестане 
працювати і з'явиться повідомлення «Initing». 

Після завершення ініціалізації, необхідно один раз 
натиснути функціональну кнопку, щоб стедікам 
ввімкнувся та повернувся до основного інтерфейсу.

Розташуйте стедікам на столі нерухомим і стедікам  
автоматично виявить, чи він розміщений на статичній  
рівній поверхні, а потім його ініціалізація розпочнеться 
автоматично, показуючи на дисплеї "Initing", після чого 
з'явиться повідомлення "Success", що означає, що 
ініціалізація була завершена успішно. 

ПРИМІТКА. Якщо ініціалізація не виконується протягом 
тривалого часу, натисніть та довго утримуйте 
функціональну кнопку, щоб вимкнути пристрій, 
перезапустити його, а потім ініціалізувати. 

 

Ви можете ініціалізувати Ваш стедікам:

（1）  Якщо камера не є рівною до землі (не встановлюється в горизонтальному положенні)

（2）  Якщо не використовується протягом тривалого періоду часу

（3）  У випадку екстремальних коливань температури

1

2

3

Five tap

Одне
натискання

Initing

Display

InitingSuccess

Display
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6. Технічні характеристики
108мм

294мм

156мм

Технічні характеристики

Модель 3-осьовий портативний ручний стабілізатор G6 Plus (стедікам) для камери

Сумісні камери 
(для прикладу) 

Максимальна вага 
камери

Маса

Час роботи

Швидкість панорами

Швидкість нахилу 2°/с ~ 75°/с

3°/с ~ 150°/с

9 годин

663 г   ( не включаючи батарею, камеру, об'єктив камери тощо )

800 г （у збалансованому стані）

Sony RX100 / Sony a6300 (16-50 or 28-70мм) /  Sony a6500 (16-50 або

28-70мм / Canon M10 (15-45мм)  / Canon G3X , тощо

Екшн-камери - Sony RX0 / GoPro HERO

Підходить для смартфона з адаптером для смартфонів (додатковий аксесуар)

Кут нахилу 260°

Кут повороту 320°

Діапазон панорами 360°
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Для прикладу сумісні камери з G6Plus:
Камера

GoРro 5/6

Sony RX0

Sony RX100�

Sony a6300+16-50

Sony a5100

 Sony X3000

Sony a6000

Sony a6500+28-70

Sony AS50

Sony QX1

Panasonic GH4+12mm

Panasonic LX10

Canon EOS M50

Panasonic DC-GF9KGK 

Фото

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NO

NO

OK

OK

ON

NO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

     Режим 
перемикання 

NO

NO

OK

OK

OK

NO

OK

NO

NO

NO

NO

OK

NO

NO

Zoom

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

OK

NO

OK

Фокусуван-
         ня

Баланс білого, 
світлочутливість

Баланс білого

Роздільна здатність, 
поле зору, частота 
кадрів 

Баланс білого, 
світлочутливість

Експозиційні 
налаштування камери

Баланс білого, 
Експозиція

Баланс білого, 
Експозиція

Баланс білого, 
світлочутливість

Баланс білого, 
світлочутливість

Баланс білого, 
світлочутливість

Баланс білого, 
світлочутливість

Параметри
налаштування

     Початок/
кінець запису

OK

OK

OK

OK

OK

ON

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

（ручне включення）OK
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Guilin Feiyu Technology Incorporated Company

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.

+86(0)773 2320865

Ви можете отримати найактуальніше 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

В І Д П О В І ДАЛ Ь Н І С Т Ь
Забороняється будь-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.




