
 

 

 

Сгъваем стабилизатор 
за заснемане със смарфон 

 

Инструкции за употреба  
 
Обща информация: 
 

 

MicroUSB кабел за зареждане             Трипод 
............................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

1. Основен функционален бутон 7.    Хоризонтално рамо   13.    Стяга за заключване на оста (6) 
2. Заснемане   8.    Вертикално рамо   14.    Вход за MicroUSB 
3. Бутон за бърз достъп  9.    Винт за стягане на сгъваемото рамо 15.     Дръжка 
4. Ос за вертикално завъртане 10.    Стойка за телефон/смартфон 16.    1/4” отвор с резба 
5. Ос за накланяне   11.    Винт за стягане на оста (4)  17.    Вход запрехвърляне 
6. Ос  хоризонтално завъртане 12.    Стяга за заключване на оста (5) 18.    Индикатор за статус 



Съвети: 
(1) Преди употреба заредете батерията напълно 
(2) Ако нивото на заряд е твърде ниско, индикаторът 

ще премиква 3 пъти в червено на всеки 5 сек. 
(3) Когато не се използва е препоръчително 

стабилизаторът да бъде изключен 
(4) Освободете и трите оси преди да го включите 
(5) При инсталиране смартфона трябва да бъде в 

хоризонтална позиция 
(6) Препоръчително е да свалите калъфчето/капачето 

на телефона ако ползвате такова. 
 

 

1. Разгъване и сгъване 

Разгъване: (1) Разхлабете винта 9, разтегнете рамото и отново затегнете винта. (2) Освободете стягите за 
заключване на осите. 

Съване: (1) Заключета стягите на осите. (2) Разхлабете винта 9, сгънете рамото и отново затегнете винта. 

 

2. Изтегляне апликацията от Android market или App store 

 

 



3. Включване 
 
Освободете стягите преди да включите стабилизатора! 
 
Включване: Задръжте основния функционален бутон и го освободете, когато чуете сигнал. (зелената 
светлина ще премине в синя) 
 
Изключване: Задръжте основния функционален бутон и го освободете, когато чуете сигнал. (червената 
светлина ще угасне 
 

4. Свързване 
 
(1) Сдвоете стабилизатора със своя смартфон посредством менюто с Bluetooth настройки 

(FY_PocketV_xx). 
(2) Поставете смарфона в стойката, като държите стабилизатора вертикален. 

 

(3) Включете апликацията на своя смартфон и потвърдете свързване със стабилизатора. 
 

 
5. Промяна на позиция за заснемане 

 
Две последователни натискания на функционалния бутон променят позицията за заснемане между 
вертикална и хоризонтална. 
 

 

 

 

 



6. Допълнителна информация и съвети 

 

7. Спецификации 
(1) Максимален наклон 165˚ 
(2) Максимално вертикално завъртане 240˚ 
(3) Максимално хоризонтално завъртане 330˚ 
(4) Време за работа 8ч. 
(5) Време в режим готовност 14ч. 
(6) Тегло 272г. 
(7) Предвидено максимално натоварване 240г. 

(тегло на смартфона) 

 

8. Инструкци за безопасна работа 
(1) Моля, уверете се, че осите са свободни и не им се оказва натиск, когато стабилизатора е включен! 
(2) Дръжте далеч от вода и влага 
(3) Не се опитвайте да разглабяте и ремонтирате стабилизатора сами. Ако е дефектирал направете 

рекламация към търговеца, от който сте го закупили. 
(4) При продължителна употреба е възможно електромоторите да покачат температурата си. Обърнете 

внимание и ползвайте разумно. 
(5) Дръжте далеч от деца 
(6) Не оставяйте стабилизатора в непосредствена близост до отоплителен уред или в среда в 

пространства с много висока температура. 

Официален уеб сайт на производителя: www.feiyu-tech.com 
Произход: Китай 
E-mail: service@feiyu-tech.com 
Tel: +86 773  2320865 
 
Вносител за България: Авенир Телеком ЕООД 
Бул. Цариградско шосе 62 
office@internity.bg 
+359 2 80 90 607 


