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BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote,
kaip  naudotis  panašaus  tipo  prietaisais.  Prietaisą  naudokite  tik  taip,  kaip  nurodyta  šioje  instrukcijoje.
Išsaugokite  instrukciją,  kad  prireikus  galėtumėte  ja  pasinaudoti  ateityje.  Taip  pat  rekomenduojame  iki
garantinio  aptarnavimo laikotarpio  pabaigos išsaugoti  originalią  pakuotę,   kasos čekį  ir  garantinį  taloną.
Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje. 

Šis  prietaisas  nėra  skirtas  naudoti  asmenims  (įskaitant  vaikus)  su  sumažėjusiomis  fizinėmis,
jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar
apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje
nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino.  Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį,
nelaikykite jų drėgmėje. Nepurkškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso  po tekančiu
vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite
prietaisu   pramoninėje  aplinkoje  ar  lauke.  Šalia  prietaiso  nenaudokite  aerozolių.   Jeigu  prietaisu
nesinaudosite,  padėkite  jį  ten,  kur  negalėtų  pasiekti  vaikai.  Jeigu  prietaisas  į  vaiko  rankas  pateks  be
suaugusiojo  priežiūros,  vaikas  gali  susižeisti  arba  sugadinti  prietaisą.  Kai  prietaisu   nesinaudojate,  jį
paliekate be priežiūros,  prieš surinkdami,  išardydami ar  valydami,  visuomet  ištraukite  kištuką iš elektros
tinklo  lizdo.  Nestatykite  prietaiso  šalia  atviros  ugnies  ar  prietaisų  bei  įrenginių,  kurie  gali  būti  šilumos
šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokiu
būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas
maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių
daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už
laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš
maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido -  galite sugadinti  laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir
švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą  naudokite tik pagal paskirtį. 

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS 

 Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą. 

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA 

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų
elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant
šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus
atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose
Europos  šalyse  įsigydami  atitinkamą  naują  gaminį,  senus  gaminius  galite  grąžinti  vietos  pardavėjams.
Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo
poveikio  aplinkai,  kuris  gali  būti  padarytas  netinkamai  išmetus  atliekas.  Išsamesnės  informacijos
pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius
teisės  aktus,  už  netinkamą  šio  tipo  atliekų  išmetimą  gali  būti  taikomos  nuobaudos.  Europos  Sąjungos
valstybių narių verslo  subjektams Jeigu norite  išmesti  elektrinius arba elektroninius prietaisus,  reikiamos
informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose,  ne Europos Sąjungos
šalyse  Šis  ženklas  galioja  Europos  Sąjungoje.  Jeigu  norite  išmesti  šį  gaminį,  teiraukitės  reikiamos
informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys
atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys
atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus. 

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekame
teisę daryti šiuos pakeitimus. 
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Stabilizatoriaus valdymas

1. Pakreipimo rankenėlė
2. Pakreipimo varikliukas
3. Pakreipimo alkūnė
4. Kameros valdymo jungtis
5. Pagrindinės plokštės rankenėlė
6. Sukimosi rankenėlė
7. Paminkštinimas
8. Sukimosi varikliukas
9. 3/8“ sriegis
10. Gaidukas
11. Vertimosi varikliuko užraktas
12. Sukimosi alkūnė
13. Išmanusis ratukas
14. Indikacinės lemputės žiedas
15. Maitinimo mygtukas
16. Maitinimo kontaktai
17. USB Type-C krovimo jungtis
18. Įkrovos indikacinė lemputė
19. Saugumo užraktas
20. Vertimosi varikliuko užraktas
21. Multi-CAN jungtis
22. Vertimosi alkūnė
23. Vertimosi rankenėlė
24. Vertimosi varikliukas
25. Sukimosi varikliuko užraktas
26. OLED ekranas
27. Vairalazdė
28. Valdymo ratukas
29. USB jungtis
30. Multi-CAN jungtis
31. Akumuliatorius
32. Akumuliatoriaus užraktas
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Akumuliatoriaus įdėjimas

a) Spustelėkite baterijos užraktą į apačią.
b) Ištraukite bateriją.
c) Pašalinkite izoliacinę plėvelę nuo baterijos

kontaktų.
d) Prijunkite baterijos kontaktus prie

stabilizatoriaus.
e) Įspauskite bateriją į jai skirtą landą.

Trikojo laikiklio prijungimas

Kai kurie stabilizatorių modeliai komplektacijoje turi trikojį.
a) Prisukite trikojo varžtą į stabilizatoriaus apatinėje dalyje esantį 1/4 sriegį.
b) Išplėskite visas trikojo kojeles, kad išgauti geriausią stabilumą, naudokite ant lygaus

paviršiaus.

Varikliukų atrakinimas

Kai kurie stabilizatoriai turi 3-is užrakinamas ašis, kurios gali būti užrakinamos 
transportuojant, kad išvengti ašių sukinėjimosi transportavimo metu.

    Užrakinamos ašys Išlankstytas   Sulankstytas

ĮSPĖJIMAS: Atrakinkite visas ašis, prieš įjungiant stabilizatorių. Kitu atveju, varikliai gali 
perkaisti, arba pereiti į avarinį rėžimą.
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Kameros montavimas

Horizontalus tvirtinimas
a. Uždėkite ilgesniąją dalį ant L formos     b. Atlaisvinkite greito nuėmimo plokštelės
plokštelės ant sriegio, prisukite kamerą                varžtą, ištraukite saugumo užraktą, 
su 1/4“ varžtu.     esantį galinėje greito nuėmimo alkūnės

               dalyje, įdėkite trumpesniąją dalį ant
    L formos plokštelės į greito nuėmimo
    plokštę, ir užsukite alkūnę.

Vertikalus tvirtinimas
a. Uždėkite ilgesniąją dalį ant L formos     b. Atlaisvinkite greito nuėmimo plokštelės
plokštelės ant sriegio, prisukite kamerą     varžtą, ištraukite saugumo užraktą, 
su 1/4” varžtu.     įdėkite ilgesniąją dalį į L plokštelės 

    ilgesniąją dalį, ir užsukite alkūnę.

Arca-Swiss plokštelės naudojimas
a. Uždėkite Arca-Swiss greito nuėmimo     b. Atlaisvinkite greito nuėmimo plokštelės
plokštelę ant sriegio, prisukite kamerą su     varžtą, ištraukite saugumo užraktą, esantį
1/4“ varžtu.     ant galinės greito nuėmimo alkūnės 

    dalies. Įdėkit Arca-Swiss greito nuėmimo 
    plokštelę. Užsukite alkūnę.

ISPĖJIMAS: Kamera gali būti montuojama vertikaliai tik naudojant Arca-Swiss greito 
nuėmimo plokštelę. Naudojant šią plokštelę, kameros akumuliatoriaus krovimo lizdas, bei 
atminties kortelės talpa nebus užblokuota. 
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Balansavimas

a. Atlaisvinkite pakreipimo alkūnės užraktą, sureguliuokite
pakreipimą, kol kameros objektyvas žiūrės tiesiai, tuomet
užrakinkite pakreipimo alkūnės užraktą.

b. Pasukite kamerą, taip, kad kameros objektyvas žiūrėti į
viršų, atlaisvinkite greito nuėmimo plokštelės rankenėlę,
sureguliuokite greito nuėmimo plokštelę, kol kameros 
objektyvas žiūrės tiesiai į viršų, tuomet užrakinkite užraktą.

c. Atlaisvinkite vertimosios dalies užraktą, sureguliuokite
besivartančią dalį, kad pastaroji stovėtu lygiai, horizontaliai,
tuomet užrakinkite užraktą.

d. Laikydami stabilizatorių horizontaliai, subalansuokite
sukimosi ašį taip, kad pastaroji stovėtu tiesiai, horizontaliai,
tuomet atlaisvinkite sukimosi ašies užraktą, subalansuokite
sukimosi alkūnę taip, kad pastaroji stovėtu tolygiai, tuomet
užrakinkite užraktą.

ĮSPĖJIMAS: Atlaisvinkite ašių varikliukų užraktus, prieš pradedant reguliuoti alkūnių ašis, 
kitu atveju balansavimas gali būti netikslus. Įsitikinkite, kad stabilizatorius yra tinkamai 
subalansuotas, prieš pradėdami naudoti.
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Mygtukai ir OLED ekranas

Mygtukų funkcijos:
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OLED ekranas:

A: Išmaniojo ratuko veikimo rėžimai

 Išorinio fokusavimo variklio valdymas (1)

 Išorinio fokusavimo variklio valdymas (2)

 Elektroninis fokusavimas sekant objektą

 Tilt (pakrypimo) ašies valdymas

 Roll (vertimosi) ašies valdymas

 Pan (sukimosi) ašies valdymas

B: Fokusavimo variklio prisijungimo būsena. Piktograma bus rodoma po sėkmingo 
prisijungimo, kitu atveju nebus rodoma. Vienu metu gali būti įjungta iki 2-iejų fokusavimo 
variklių.

C: Kameros prisijungimo būsena. Piktograma bus rodoma po sėkmingo USB prijungimo, 
kitu atveju nebus rodoma.

D: Baterijos įkrovos lygis. Kiekvienas skalės skyrius yra lygus 25% baterijos įkrovos lygio. 
Kuomet piktograma yra tuščia, įkraukite akumuliatorių.

E: Sekimo greičio vertė: 0-100. Sukite valdymo ratuką, kad reguliuoti.  

F: Sekimo būsena:
     L (lock): užrakinta. Ašis yra užrakinta – stabilizatorius neseks objekto.
     F (follow): sekama. Ašys suksis objekto judėjimo kryptimi.
     Q: Sport Gear rėžimas.
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LED Indikacinės lemputės

Stabilizatorius įjungtas: automatiškai keičiamos indikacinės lemputės spalvos.
Sport Gear rėžimas įjungtas: šviečia mėlyna spalva.
Inception rėžimas įjungtas: šviečia mėlyna spalva.
Miego rėžimas: lėtai mirksi žalia spalva.
Variklių apsauginis rėžimas: šviečia raudona spalva.
Įspėjimas: greitai mirksi raudona spalva.
Programinė įranga atnaujinta: lėtai mirksi geltona spalva.

ĮSPĖJIMAS: Indikacinių lempučių spalvos, nurodytos viršuje, galioja tik esant 
gamykliniams nustatymams. Spalvas ir funkcijas galite keisti šviesos efektų nustatymuose.

Kameros suderinamumas

MOZA Stabilizatoriai palaiko tik tam tikrų fotoaparatų, bei kamerų modelių filmavimo, 
fotografavimo, elektroninio fokusavimo kontroles.
Naudodami stabilizatorių, nustatykite jo fokusavimo rėžimą į rankinį („MF“).
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Prijungimas:
a) Ilgai įspauskite vidurinį mygtuką, kad įeiti į menių, kuriame galite pasirinkti jums 

reikiama modelį.
b) Pasirinkite reikiamą modelį, bei prijunkite kamerą su valdymo kabeliu. Prijunkite 

vieną valdymo kabelio pusę į stabilizatorių, bei kitą pusę, priklausomai nuo jūsų 
kameros modelio, į jai skirtą jungtį.

c) Sėkmingai pasirinkus reikiamą kameros modelį ir prijungus stabilizatorių, bei 
kamerą su valdymo kabeliu, paspauskite meniu mygtuką viena kartą, kad pradėti 
filmavimą, arba paspauskite menių mygtuką du kartus, kad nufotografuoti.

Variklio galia:
Priklausomai nuo jūsų turimo stabilizatoriaus, pastarasis turi maksimalią galimą apkrovą, 
kurią draudžiama viršyti. Yra trys būdai, kaip galite pritaikyti variklio galią priklausomai nuo 
uždėto kameros ir/ar kitų priedų svorio.

Automatinis svorio balansavimas:
a) Uždėkite kamerą, bei atlikite balansavimą.
b) Atrakinkite visus variklių užraktus.
c) Įjunkite stabilizatorių, ilgai palaikykite vidurinį mygtuką, kad įeiti į menių, pasirinkite 

„Gimbal“ > „Motor“ > „Power“ > „Auto-Tune“.
d) Kol bus vykdomas balansavimas, stabilizatorius automatiškai vibruos, kol pasirinks 

tinkamą galią. Palaukite maždaug 5-ias sekundes, kol stabilizatorius nustos vibruoti,
kas reikš, jog balansavimas yra sėkmingai baigtas.

Galingumo grupės pasirinkimas:
Gamykliniais nustatymais yra sukurtos 5-ios grupės galingumo, kurios gali būti 
pritaikytos jūsų kamerai, pagal jos svorį.

Galingumo keitimas skalėje:
Vartotojas gali keisti kiekvieno varikliuko galingumą, kad pasiekti patį tiksliausią ir 
sklandžiausią variklių veiklą. Galite rinktis skalėje nuo 0 iki 100.

Pirmojo asmens rėžimas, Sport rėžimas

Kuomet sekimo funkcija yra įjungta, stabilizatorius seks jūsų nurodytą objektą.
Naudotojas gali įjungti/išjungti ašis, kurios neturėtu sekti objekto, spausdamas valdymo 
ratuko skirtingas puses, arba reguliuoti sekimo greitį, sukdamas valdymo ratuką į vieną, 
arba kita pusę.
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Balanso patikrinimas

Stabilizatorius gali patikrinti, ar kiekviena ašis yra subalansuota tiesiai.
a) Prijunkite trikojį stovą prie stabilizatoriaus, įjunkite stabilizatorių, bei pastatykite ant 

lygaus paviršiaus.
b) Įeikite į menių, pasirinkite „Advanced“ > „Balance Chk“. Stabilizatorius automatiškai 

pradės tikrinti balansą.
c) Kuomet balanso patikrinimas baigtas, kiekvienos ašies balansas bus parodytas 

ekrane, taip pat bus nurodytos instrukcijos kaip kiekvieną ašį subalansuoti (jeigu to 
reikia).

d) C – reiškia greito nuėmimo plokštelė, T – reiškia Tilt (pakrypimo) ašis, R – reiškia 
Roll (vertimosi) ašis. 

e) Kuomet balansavimas užbaigiamas, paspauskite dešinį mygtuką, kad patikrinti 
balansą dar kartą. 
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Sensoriaus (jutiklio) kalibravimas

Giroskopo kalibravimas:
Įjunkite stabilizatorių, ir palikite jį ramybės būsenoje maždaug 5-ias minutes. Giroskopo 
kalibravimui galite vadovautis šiais žingsniais:

a) Įjunkite stabilizatorių (ilgai įspauskite maitinimo mygtuką).
b) Išjunkite variklius (du kartus paspauskite maitinimo mygtuką/įeikite į menių, 

pasirinkite „Gimbal“ > „Motor“ > „Switch“, pasirinkite „Off“).
c) Palikite stabilizatorių ant stalo, ir nejudinkite.
d) Įeikite į meniu, pasirinkite „Advanced“ > „Calibrate“ > „Gyro Cali“, tuomet spauskite 

valdymo ratuko dešinįjį mygtuką, palaukite maždaug 5-ias sekundes, kol 
piktograma „?“ pasikeis į tekstą „OK“, kuris reikš, jog kalibravimas sėkmingas.

Kalbos keitimas

Priklausomai nuo jūsų turimo stabilizatoriaus, MOZA stabilizatorius dažniausiai turi dvi 
kalbas: Anglų, Kinų. Įjungus stabilizatorių, vartotojas gali pakeisti spalvą nuėjęs į menių.

Mobiliojo telefono / kompiuterio surišimas

• Kai kurie stabilizatorių modeliai gali būti sujungti su mobiliais telefonais Bluetooth 
4.0 ryšiu. Naudodami programėlę MOZA Master App galite keisti parametrus, 
filmuoti time-lapse filmus, atnaujinti programinę įrangą ir k.t.

• Naudodamiesi Type-C USB jungtimi, kai kurie stabilizatoriai gali būti prijungti prie 
kompiuterio. Naudodami programą MOZA Master galite keisti parametrus, 
atnaujinti programinę įrangą ir k.t.

ĮSPĖJIMAS: MOZA Master programėlė palaiko iOS, Android, Windows ir MacOS 
sistemas. 

Programinės įrangos atnaujinimas

Atnaujinimas naudojantis kompiuteriu:
a) Išjunkite stabilizatorių.
b) Ilgai įspauskite vidurinį mygtuką, tuomet paspauskite maitinimo mygtuką, kol atsiras

tekstas „Boot Mode“ ekrane.
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c) Prijunkite stabilizatorių prie kompiuterio naudodamiesi USB kabeliu.
d) Programinė įranga automatiškai aptinka jūsų įrenginį, bei automatiškai parsiunčia 

atnaujinimą. Spauskite mygtuką „Upgrade“, ir palaukite maždaug 30 sekundžių.
e) Perkraukite stabilizatorių po atnaujinimo.

Atnaujinimas naudojantis telefonu:
a) Išjunkite stabilizatorių.
b) Ilgai įspauskite vidurinį mygtuką, tuomet paspauskite maitinimo mygtuką, kol atsiras

tekstas „Boot Mode“ ekrane.
c) Įjunkite programėlę, naudodamiesi Bluetooth ryšiu, prisijunkite prie savo turimo 

stabilizatoriaus.
d) Programėlė automatiškai aptiks reikalingą atnaujinimą, palaukite kol programėlė 

atnaujins įrangą. Paspauskite mygtuką „Upgrade“, ir palaukite maždaug 30 
sekundžių.

e) Perkraukite stabilizatorių po atnaujinimo.

ĮSPĖJIMAS: Įsitikinkite, ar stabilizatorius yra pilnai įkrautas, taip pat ar 
telefono/kompiuterio ryšys yra stiprus, kol vykdomas atnaujinimas.
Neišjunkite stabilizatoriaus iš maitinimo, USB kabelio arba Bluetooth ryšio, kol vykdomas 
atnaujinimas. 
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