
складний стабілізатор для смартфона

Забороняються будь-якому користувачеві будь-які протизаконні цілі. Користувачі будуть нести 
відповідальність за поведінку щодо придбання та використання продуктів.
Компанія не несе відповідальності за будь-які ризики, пов’язані з налагодженням та використанням цього 
продукту (включаючи прямі, непрямі або сторонні збитки).
Для будь-яких невідомих джерел використання ми не підтримуємо сервісне обслуговування.
Оновлення та зміни програмного забезпечення та програми можуть спричинити зміни в описі функцій у 
цьому посібнику користувача, будь ласка, уважно прочитайте інструкції перед оновленням програмного 
забезпечення та користуйтеся відповідним посібником користувача.
Ви можете отримати останню інструкцію з експлуатації на офіційному веб-сайті: www.feiyu-tech.com
FeiyuTech залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до цього посібника та умов використання.
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Складений стан Розкладений стан

1. Складання і розкладання
1.Відкрутіть розкладну ручку і потягніть ручку після розгортання
вертикальної рукоятки.

(2) Розблокуйте трьохосьовий затискач.

(1) Заблокуйте трьохосьовий затискач
(2) Відпустіть розкладну ручку, а потім затягніть 
ручку після складання вертикальної рукоятки.

Керівництво користувача

 iOS Version  Android Version

Завантажте Feiyu ON App
* Для iOS 9.0  або  пізніших,  Android 6.0  чи 
пізніших

Характеристики

Перехідник  

Навантаженя
Вага

 Час роботи

Макс. діапазон нахилу
Макс. діапазон оберту
Макс. діапазон панорами

165°
240°
330°

8  годин

272 г ( б ез смартфону )

240 г
iPhone та  Android 
( Діагональ смартфону 42~88mm ) 

Детальніше

Інструкція з 
експлуатації

Детальний посібник Більше завантажень

3. Встановлення камери
Рекомендується перед установкою зняти чохол смартфона 

5. Перемикання між панорамним і портретним режимами
Двічі натисніть на функціональну кнопку для перемикання режимів між 
панорамним і портретним.

4. Увімкнення / вимкнення 
Відключіть трьохосьовий затискач перед вмиканням стабілізатора. 
Увімкніть смартфон лише після надійного встановлення.

Тривалий час натискайте функціональну кнопку і 
відпустіть, коли почуєте звук. 
(Зелене світло зміниться на синє)

Подвійний 
клік 

Увімкнути

Тривалий час натискайте функціональну кнопку і 
відпустіть, коли почуєте звук. (Зелене світло стане червоним 
і згасне)

Вимкнути

Подвійний
клік 

Довге
натис
кання

Розташуйте смартфон
по центру

(1)  Будь ласка, повністю зарядіть акумулятори, перш ніж увімкнути підвіс
(2) Якщо заряд занадто низький, червоне світло загорятиметься три рази кожні 5 

секунд, що вказує на те, що слід негайно зарядити пристрій.
(3) Якщо не використовується, вимкніть стабілізатор.
(4) Розблокуйте три затискача перед тим, як увімкнути пристрій.
(5) Вставте телефон.

13. Затискач по осі 
обертання
14. Мікро-USB-порт
15. Рукоятка
16. Отвір для різьби 
на 1/4 дюйма
17. Розширений порт
18. Індикатор стану

1. Кнопка функцій
2. Кнопка затвору
3. Клавіша швидкого 

доступу
4. Вісь обертання
5. Вісь нахилу
6. Вісь панорами 

7. Г оризонтальна ручка
8. Вертикальна ручка
9. Розкладна ручка
10. Тримач смартфона
11. Зажим осі 

обертання
12. Хомут на осі нахилу 

Розкладання 

Складання

Розблокувати / заблокувати 
зат

Стан розблокування Статус блокування

2. Заряд
Для підзарядки підключіть USB-кабель. При 
зарядці індикатор червоний, а повністю 
заряджений - зелений. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш офіційний веб-сайт: 

www.feiyu-tech.com
Завдяки удосконаленню програмного та апаратного забезпечення, ваш 
фактичний продукт може відрізнятися від описів та зображень у цьому 
посібнику користувача. Ви можете отримати останню інструкцію з 
експлуатації на офіційному веб-сайті.
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Трипод Micro-USB  кабель

Натисніть і потримайте - 
режим слідкування
Подвійне клацання - скидання

Тривалий час натискайте кнопку 
«Увімкнути / вимкнути»
Один клік - перемикання між 
режимом панорамування та 
режимом блокування
Двічі клацніть - перемикання між 
панорамним і портретним 
режимами

Один клік - Photo / Video




