MOZA telefono stabilizatoriaus
VARTOTOJO VADOVAS
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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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Krovimas
MOZA telefono stabilizatoriai turi įmontuotą ličio bateriją. Pilnai įkraukite stabilizatorių prieš
pirmą naudojimą. Indikacinė lemputė pradės mirksėti, kuomet baterijos likutis yra
mažesnis nei 20%. Stenkites nepalikti stabilizatoriaus su išsikrovusiu akumuliatoriumi, nes
tai gali įtakoti baterijos tarnavimo laiką. Krovimas sustabdomas automatiškai, kuomet
baterija pilnai įkrauta.
Kraukite stabilizatorių su universaliu Type-C laidu.
Kaikurie telefono stabilizatoriai gali būti naudojami kaip išorinės baterijos, norint pakrauti
mobilų telefoną.
Rekomendacijos:
1. Naudokite originalų, komplektacijoje esantį USB laidą.
2. Iškraukite ir įkraukite bateriją kas 3-is mėnesius, kad palaikyti baterijos talpą, net jeigu
stabilizatorius ilgai nenaudojamas.

Stabilizatoriaus išdėstymas
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Stabilizatoriaus sulankstymas
•
•

Išlankstyti – atlaisvinkite užraktą, ir sukite stabilizatorių
180° pagal laikrodžio rodyklę. Stabilizatorius automatiškai
užsirakins pilnai atsilenkęs.
Sulankstyti – atlaisvinkite užraktą, ir sukite stabilizatorių
180° prieš laikrodžio rodyklę. Stabilizatorius automatiškai
užsirakins pilnai susilankstęs.

Telefono tvirtinimas
•

Įstatykite telefoną į telefono laikiklį stabilizatoriaus
viršutinėje dalyje taip, kad kamera žiūrėti į išorę.
Subalansuokite telefoną.

Vertikalus rėžimas (Portretas)
•
•

Laikykite stabilizatorių už rankenos ir pasukite telefono
laikiklį 90° pagal laikrodžio rodyklę, kad perjungti iš
horizontalaus rėžimo į vertikalų rėžimą.
Laikykite stabilizatorių už rankenos ir pasukite telefono
laikiklį 90° prieš laikrodžio rodyklę, kad perjungti iš
vertikalaus rėžimo į horizontalų.

Įjungimas
•
•

Įjungimui / išjungimui – paspauskite ir palaikykite
Įjungimo / Išjungimo mygtuką.
Budėjimo rėžimui – trumpai spustelėkite Įjungimo /
Išjungimo mygtuką.
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Telefono įkrovimas
•

Krovimas laidu
Micro USB jungtis, esanti ašyje, gali būti naudojama
mobiliajam telefonui įkrauti. (Krovimo laidas nėra
komplektacijoje).

Kameros valdymas naudojant stabilizatorių
Kameros valdymo laidas gali būti naudojamas sujungti stabilizatorių su telefonu, siekiant
valdyti telefono kamerą naudojant stabilizatoriaus vairalazdę, fotografuoti, pradėti filmuoti,
naudojant trečių šalių programėles (su kai kuriais mobiliųjų telefonų modeliais, galimai
turėsite įsigyti Type-C / Lighting jungties adapterį atskirai).

Mobilioji programinė įranga
Nuskenuokite QR kodą, esantį instrukcijos paskutiniame puslapyje, norėdami atsisiųsti
programinę įrangą, arba savo mobiliojo telefono aplikacijų parduotuvėje ieškokite ir
atsisiųskite programėlę „MOZA Genie“.
Reikalinga Android versija: Android V5.0 arba naujesnė.
Reikalinga IOS versija: iOS V9.0 arba naujesnė.

Mobiliojo telefono sujungimas su programine įranga
1. Įjunkite telefono stabilizatorių.
2. Atidarykite MOZA Genie App ir pasirinkite savo stabilizatoriaus modelį. Programėlė
automatiškai prisijungs prie telefono kameros, kai susijungimas su telefonu pavyks.

Valdymas
Supaprastintas valdymas
Mygtukas žemyn
° Spustelėjus du kartus:
Sport rėžimas
° Spustelėjus tris kartus:
Inception rėžimas

Vairalazdė
° Kelti į viršų: telefono kamera pakelti
į viršų.
° Leisti į apačią: telefono kamera
nuleisti į apačią.
° Sukti į kairę: telefono kamera
pasukti į kairę.
° Sukti į dešinę: telefono kamerą
pasukti į dešinę.
Kameros judėjimo greitis priklauso
nuo to, kiek stipriai
pasuksite vairalazdę į
vieną arba kitą pusę
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.
Sekimo funkcija
Kairysis mygtukas
° Du kartus spustelėkite kairiąjį
mygtuką: pirmo asmens rėžimas,
du kartus sputelėkite, kad išjungti
rėžimą.

Gaidukas
° Spustelėkite du kartus:
sucentruoti.
° Vieną kartą paspausti +
palaikyti: pereiti į Tilt Follow
rėžimą.
° Du kartus paspausti +
palaikyti: pereiti į All-Locked
rėžimą.

Baterijos indikacinė lemputė
° Trys mėlynos lemputės: akumuliatoriaus likutis 70% - 100%.
° Dvi mėlynos lemputės: akumuliatoriaus likutis 40% - 70%.
° Viena mėlyna lemputė: akumuliatoriaus likutis 20% - 40%.
° Mirksėjimas: akumuliatoriaus likutis mažiau nei 20%.
° Pastovi raudona lemputė: akumuliatorius kraunamas.
° Nešviečia raudona lemputė: akumuliatoriaus krovimas baigtas.

Kameros sąsaja
•
•
•

Paspauskite vidurinį mygtuką vieną kartą: pradėti / sustabdyti filmavimą (galimas tik esant
filmavimo rėžime).
Paspauskite vidurinį mygtuką du kartus vykstant filmavimui: nufotografuoti vieną kadrą
(galimas tik esant filmavimo rėžime).
Ilgai įspauskite vidurinį mygtuką: patvirtinti timelapse taško judėjimą (galimas tik esant
advanced timelapse rėžime)

•
•
•

Paspauskite viršutinį mygtuką vieną kartą: atidaryti menių.
Paspauskite viršutinį mygtuką du kartus: pereiti į filmavimo / fotografavimo rėžimą.
Įspauskite viršutinį mygtuką 3-is sekundes: pereiti į priekinę / galinę kamerą.

•

Paspauskite dešinį mygtuką vieną kartą: nuotraukų peržiūra albume
Paspauskite dar kartą, kad sugrįžti į kamerą.
Po sėkmingo timelapso taško uždėjimo, ilgai įspauskite dešinį mygtuką: pradėti / sustabdyti
advanced timelapse filmavimą (esant advanced timelapse rėžime).

•
•
•

Paspauskite apatinį mygtuką du kartus: Sport rėžimas.
Paspauskite apatinį mygtuką tris kartus: Inception rėžimas (+-115°).

•

•

Paspauskite kairį mygtuką du kartus: pirmojo asmens rėžimas.
Paspauskite du kartus, kad sustabdyti.

•
•
•

Įspauskite viršutinį focus mygtuką: Focus+.
Paspauskite viršutinį focus mygtuką du kartus: Automatinis focus+.
Įspauskite apatinį focus mygtuką: FocusDouble, paspauskite: Automatinis FocusDouble.
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Meniu išdėstymas
•
•
•
•

Paspauskite viršutinį mygtuką vieną kartą: viršutinis pasirinkimas.
Paspauskite apatinį mygtuką vieną kartą: apatinis pasirinkimas.
Paspauskite kairį mygtuką vieną kartą: pasirinkti kitą puslapį.
Paspauskite dešinį mygtuką vieną kartą: grįžti į busį puslapį.

Profesionalus rėžimas
Pagrindiniame funkcijų menių, galite pasirinkti rėžima „Professional Mode“.
Kameros parametrų išdėstymas persikels į šoną, kameros išlaikymas, sensoriaus
jautrumas, fokusavimo rėžimas, spalvų balansas ir kiti parametrai galės būti keičiami
paspaudus reikiamą pasirinkimo mygtuką.

Programinė įranga
Programinės įrangos atnaujinimas: nuskenuokite QR kodą, esantį apatinėje instrukcijos
dalyje, paskutiniame puslapyje, detalesnei informacijai kaip atnaujinti programinę įrangą.

Patarimai filmuojant / fotografuojant
Kuomet filmuojate / fotografuojate žemo kampo kadrą, patraukite viršutinį spaustuką į
išorinę pusę (kaip nurodyta nuotraukose) ir įstatykite telefoną šiek tiek aukščiau, kad
išvengti susidurimo tarp telefono, bei besisukančios ašies.

Jeigu jūsų mobiliojo telefono kameros išdėstymas yra vertikalus, kad išvengti vaizdo
užblokavimo, patraukite telefoną į išorinę pusę taip, kad niekas neuždengtu ekrano (kaip
nurodyta nuotraukose).

ĮSPĖJIMAS: Įsitikinkite, kad stabilizatorius yra išjungtas / miego rėžime.
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QR Kodai

Programinės įrangos
atnaujinimas (YouTube)

Programinė įranga mobiliajam
telefonui (iOS sistemai)

Programinė įranga mobiliajam
telefonui (Android sistemai)
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