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I

Instruções

Obrigado por escolher a Gudsen. O Moza AirCross consiste num
suporte (“gimbal”) profissional portátil, concebido para criar e capturar
movimentos de câmaras cinematográficas. O MozaAirCross é compatível
com todas as câmaras sem espelho (mirrorless). O MozaAirCross dispõe
de tecnologia avançada de controlo mecânico, materiais de elevada
qualidade e software líder de mercado.
Ao usar este produto, o utilizador declara que leu atentamente
este manual e que compreende e concorda em cumprir os termos e
condições constantes do mesmo. O utilizador concorda que é
exclusivamente responsável pela sua própria conduta ao utilizar este
produto. O utilizador concorda em usar este produto apenas para a
finalidade a que se destina, e em conformidade com todos os termos,
precauções, práticas, políticas e orientações que a Gudsen tenha
disponibilizado e possa vir a disponibilizar.
A Gudsen reserva-se o direito de interpretação final deste manual
e de todos os documentos relativos ao Moza AirCross, bem como o direito
de proceder a alterações aos mesmos, a qualquer momento, sem aviso
prévio.
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Utilizador Moza AirCross

Conteúdo da embalagem
Suporte (Gimbal) X 1

Suporte (Gimbal) Moza AirCross.

Punho X 1

Punho principal do Moza AirCross, suporte de bateria.

Baterias modificadas Moza X 3

Baterias modificadas Moza.

Carregador X 1

Carregador das baterias modificadas Moza.

Tripé X 1

Tripé do suporte (gimbal) Moza AirCross.
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Conteúdo da embalagem

Controlo de polegar sem fios (acessório opcional) X 1

Controlo de polegar sem fios.

Suporte da lente X 1

Suporte da lente da câmara.

Parafuso do suporte da lente X 1

Para fixar o suporte da lente de câmara.

Punho duplo (opcional) X 1

Acessórios de punho duplo.

Punho lateral (opcional) X 2

Acessórios de punho duplo.
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Utilizador Moza AirCross

Cabo de controlo X 2

① Cabo de Controlo Panasonic
② Cabo de Controlo Sony

Cabo USB X 1

Para atualização do firmware ou modificação de
parâmetros.

Estojo de armazenamento X 1

Para guardar e transportar acessórios

Manual de Utilizador X 1

Instruções

Conversor Anker X 1

Conversor Anker
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Conhecer o Moza AirCross

Conhecer o Moza AirCross

Braço para Ajuste de Inclinação
Braço para Ajuste de Volta
Placa de Remoção Rápida
Parafuso para Ajuste de Inclinação
Parafuso de Fixação da Placa
de Remoção Rápida
Motor de Inclinação

Porta USB

Braço para Ajuste de
Orientação
Conversor de Parafuso 1/4"
Entrada DC

Braço para Ajuste de Volta
Motor de Volta

Saída DC
Ligação Elétrica
Sony/Panasonic
Parafuso de Fixação da Placa
de Remoção Rápida

Motor de Inclinação

Joystick

Parafuso para Ajuste de
Inclinação

Botão/LED de
Funcionamento

Punho

Conversor de Parafusos 1/4"
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Utilizador Moza AirCross

Guia de Início Rápido
Instalação das baterias

Antes de utilizar o Moza AirCross, deve carregar as baterias
com o carregador MOZA.

Regras de Segurança para Baterias
AVISO
Para evitar incêndios, ferimentos graves e danos materiais, respeite as seguintes regras de
segurança sempre que utilizar, carregar ou armazenar as suas baterias.
Utilização das baterias
1.Não deixe que as baterias entrem em contacto com qualquer tipo de líquido. NÃO deixe as baterias
à chuva ou perto de uma fonte de humidade. NÂO deixe cair a bateria na água. Se o interior da bateria
entrar em contacto com água, pode ocorrer uma decomposição química, o que poderá fazer com que a
bateria se incendeie, e até mesmo originar uma explosão.
2.Se a bateria cair acidentalmente na água, coloque-a imediatamente num espaço seguro e aberto.
Mantenha uma distância de segurança da bateria até esta estar completamente seca. Não volte a utilizar a
bateria, e elimine-a de forma adequada, conforme descrito na seguinte secção relativa à Eliminação de
Baterias.
3.Não utilize água, areia, mantas ignífugas ou extintores de pó seco para apagar incêndios
originados por baterias.
4.Nunca use outras baterias para além das baterias modificadas MOZA. Se as baterias necessitarem
de ser substituídas, ou se precisar de ter baterias de reserva, pode adquirir baterias novas em
http://www.gudsen.com.
5.Nunca utilize nem carregue baterias deformadas, danificadas ou com fugas. Se as suas baterias
não estiverem em condições normais, contacte o apoio técnico da Gudsen ou um revendedor autorizado
da Gudsen para assistência adicional.
6.A bateria deve ser utilizada em temperaturas entre 0-40℃. A utilização da bateria em ambientes
acima dos 40℃ pode provocar incêndios ou explosões. A utilização da bateria abaixo dos 0 ℃ pode originar
danos permanentes.
7.NÃO use a bateria em ambientes com elevada eletricidade estática. Caso contrário, o quadro de
comando da bateria poderá funcionar incorretamente.
8.Nunca desmonte nem perfure a bateria de forma alguma; caso contrário, a bateria poderá vazar,
incendiar-se ou explodir.
9.NÃO deixe cair nem golpeie baterias. NÃO coloque objetos pesados sobre as baterias ou sobre o
carregador.
10.Os eletrólitos contidos no interior da bateria são altamente corrosivos. Se algum destes eletrólitos
entrar em contacto com a pele ou os olhos, lave imediatamente a área afetada com água corrente durante
pelo menos 15 minutos, e consulte imediatamente um médico.
11.NÃO utilize a bateria em caso de impactos devidos a quedas ou a outros acidentes.
12.NÃO aqueça baterias. NÃO coloque as baterias no forno de micro-ondas ou num recipiente sob
pressão.
13.NÃO coloque células isoladas de baterias em superfícies condutoras, tal como uma mesa
metálica.
14.NÃO realize curtos-circuitos manualmente à bateria.
15.Limpe os terminais da bateria com um pano limpo e seco.

5

Orientações de Segurança para Baterias
Carregamento da Bateria
1.NÃO ligue as baterias diretamente a tomadas de parede ou a carregadores de automóveis; use
sempre um carregador oficial MOZA. A Gudsen não se responsabiliza se a bateria for carregada com um
carregador que não seja um carregador oficial MOZA.
2.Nunca deixe a bateria sem supervisão enquanto estiver em carregamento. NÃO carregue a bateria
perto de materiais inflamáveis ou sobre superfícies inflamáveis, tais como tapetes ou madeira.
3.NÃO carregue a bateria imediatamente após a sua utilização, uma vez que a bateria pode estar
demasiado aquecida. Espere até que a bateria esteja aproximadamente à temperatura ambiente.
Carregar a bateria fora do intervalo entre os 0 ℃ e 40 ℃ pode causar vazamentos, sobreaquecimento ou
danos à bateria.
4.Desligue o carregador quando não estiver a ser usado. Examine regularmente o carregador, de
forma a detetar quaisquer danos no cabo, na tomada, no invólucro ou noutras peças. NÃO limpe o
carregador com álcool desnaturado ou com outros solventes inflamáveis. Nunca utilize um carregador
danificado.
Armazenamento da Bateria
1. Mantenha as baterias fora do alcance de crianças e animais de estimação.
2.NÃO deixe a bateria perto de fontes de calor, tais como fornos ou aquecedores. NÃO deixe as
baterias dentro de veículos em dias quentes.
3.Mantenha sempre a bateria num local seco.
4.NÃO armazene a bateria completamente descarregada durante períodos alargados, uma vez que
a mesma ficará sobredescarregada, podendo originar danos permanentes.
Manutenção da Bateria
1. Nunca utilize a bateria quando a temperatura for demasiado alta ou demasiado baixa.
2. Nunca armazene a bateria em ambientes com temperaturas superiores a 60ºC.
Eliminação da Bateria
Elimine a bateria colocando-a em recipientes específicos para reciclagem e depois de estar
completamente descarregada. NÃO coloque a bateria nos contentores de lixo doméstico. Cumpra
rigorosamente as regras locais relativas à eliminação e reciclagem de baterias

Instalação da Ligação Elétrica

Ligação Elétrica Panasonic (Opcional)

Ligação Elétrica Sony (Opcional)

1. Desligue a câmara e remova a bateria da câmara.
2. Coloque a Ligação Elétrica Sony/Panasonic no compartimento da bateria da
câmara.
3. Retire o cabo DC da Ligação Elétrica e coloque-o na saída DC do Moza AirCross.
Entrada DC
O MOZA AirCross pode ser alimentado através de uma Entrada de Alimentação
Externa. O cabo de alimentação é de 3,5mm; a voltagem da alimentação elétrica externa
DC é de 12V; a corrente elétrica não é inferior a 2A; utilize o adaptador DC com o seguinte
sinal:
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Utilizador Moza AirCross

Montagem da sua câmara
1.Coloque a câmara na placa de remoção rápida, orientando o orifício roscado de 1/4",
situado na parte inferior da câmara, para o local vazio da placa de montagem.
2.de seguida, fixe e aperte o parafuso de segurança ao sistema de remoção rápida.

Nivelar a câmara
1.Desloque a câmara para a frente e para trás, até
encontrar uma posição em que a lente esteja orientada para
a frente e a câmara esteja completamente imóvel.
2.Aperte o botão de bloqueio da câmara.
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Nivelamento

Nivelar o Braço para Ajuste da Inclinação
1.Solte o Parafuso de Ajuste da Inclinação e ajuste o
Braço para Ajuste da Inclinação até que este fique imóvel,
com a lente na vertical ou virada para baixo.
2.Depois de nivelado, aperte o Parafuso para Ajuste
da Inclinação.

Nivelar o Braço para Ajuste da Volta
1. Solte o parafuso de ajuste do sistema de remoção
rápida, deixando um pequeno espaço entre a câmara e o
motor; de seguida, coloque a placa de remoção rápida tão
perto quanto possível do motor de inclinação, apertando de
seguida o parafuso de ajuste do sistema de remoção rápida.
2. Solte o Parafuso para Ajuste da Volta e ajuste o
Braço para Ajuste da Volta até que a câmara permaneça
imóvel, e nivele-a com o horizonte.
3. Depois de nivelada, aperte o Parafuso para Ajuste
da Volta.
Nivelar o Braço para Ajuste da Orientação
1. Solte o Parafuso para Ajuste da Orientação e
ajuste o Braço para Ajuste da Orientação até que a
câmara permaneça imóvel, e nivele-a com o horizonte.
2.Depois de nivelada, aperte o Parafuso para
Ajuste da Orientação.
Configuração do punho duplo
Instale os dois Punhos Laterais e fixe-as, aparafusando-as a cada um dos lados do
punho. Solte o parafuso de bloqueio existente no meio do punho. Aparafuse o manípulo do
Moza AirCross, ajuste até atingir a posição desejada, e fixe o parafuso de bloqueio.

Cabos de Controlo da Câmara
Ligue a câmara à Ligação para Câmara (porta mini USB) no motor de inclinação com
o cabo de controlo. Assegure-se de que o cabo não afeta o movimento do Moza AirCross.
Quando terminar, efetue um teste pressionando o botão On/Off do Moza AirCross para
iniciar/parar a gravação da câmara. (Consulte a página 20 para selecionar o perfil de câmara
adequado.)
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É necessário o cabo do disparador quando utilizar as funcionalidades avançadas de
timelapse.
Nas câmaras Sony com entrada MULTI, o cabo de controlo da Sony pode ser utilizado
como cabo do disparador. Para câmaras de outras marcas, é necessário adquirir outro cabo
do disparador para ativar as funcionalidades avançadas de timelapse.

Modelo

Exemplo

Gravação

Cabo para controlo de
gravação

Captura de
fotografias

Cabo para controlo de captura
de fotografias

EOS DSLR

Canon 5D3、60D

compatível

Cabo de controlo Canon

compatível

Cabo de disparador C1 ou C2

Alfa

Sony A7s、A7s2

compatível

Cabo de Controlo Sony

compatível

Cabo de controlo Sony ou cabo de
disparador S1

GH

Panasonic GH3、GH4

compatível

Cabo de Controlo
Panasonic

compatível

BMD

BMPC、BMPCC

compatível

Cabo de Controlo
Panasonic

Não compatível

NIKON

D4、D800

EOS Cinema

OUTROS

compatível

Cabo de disparador N1 ou N3

compatível

Cabo de disparador de câmara
genérico
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Controlos

Controlos Moza AirCross

Modos de funcionamento disponíveis
1. Modo de acompanhamento de Orientação: O Braço de Ajuste de Orientação segue
o movimento, enquanto os Braços de Ajuste de Inclinação e de Volta estão fixos.
2. Modo de acompanhamento de Inclinação/Orientação: O Braço de Ajuste de
Inclinação e de Orientação seguem o movimento, enquanto o Braço de Ajuste de Volta está
fixo.
3. Modo de fixação total dos controlos: Os três Braços de Ajuste estão fixos.
4. Modo de acompanhamento de Volta: O Braço de Ajuste de Volta segue o
movimento, enquanto os Braços de Ajuste de Inclinação e de Orientação estão fixos.
Joystick
1. Premir rapidamente uma vez: Modo de acompanhamento de Orientação.
2. Premir rapidamente duas vezes: Modo de acompanhamento de
Inclinação/Orientação.
3. Premir rapidamente três vezes: Modo de fixação total dos controlos.
4. Premir rapidamente quatro vezes: Modo de acompanhamento de Volta.
5. Premir continuamente/premir rapidamente em seguida: Ativar o modo de pausa/sair
do modo de pausa.
6. Ligar normalmente, segurar o joystick virado para baixo, enquanto prime
rapidamente o botão de funcionamento: Auto Ajuste.
7. Ligar normalmente, segurar o joystick virado para baixo, enquanto prime
rapidamente três vezes o botão de funcionamento: Calibragem em seis direções.
Botão de Funcionamento
1. Premir rapidamente uma vez: Iniciar/interromper gravação.
2. Premir rapidamente duas vezes: Modo de captura de fotografias.
3. Premir rapidamente três vezes: centralização automática.
4. Premir quatro vezes: Ativar o controlo de volta.
5. Premir continuamento: Ligar/desligar o Moza AirCross
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Atualização de Firmware
Este manual é composto por duas partes:
Manual de atualização do firmware Moza AirCross.
Manual de atualização do firmware do controlo de polegar sem fios.
Parte 1: Manual de atualização do firmware Moza AirCross.
Aviso:
Atenção: Todos os ficheiros do firmware estão disponíveis no servidor; a Gudsen não
disponibiliza na rede quaisquer pacotes de atualização do firmware para o produto Moza. A
única forma de aceder à atualização é através do software Moza Assistant.
Passo 1: Descarregar o Moza Assistant
Descarregue o Moza Assistant a partir deste endereço: http://www.gudsen.com/moza- AirCrossdownloads.html, e selecione o software adequado ao sistema operativo do seu computador.
Descarregue o pacote de software, descomprima os ficheiros e instale o driver.
Se o seu computador Mac recusar a instalação do driver, e se for apresentada a
mensagem de erro da imagem infra, aceda ao seguinte endereço:
http://www.iclarified.com/28180/how-to-open-applications-from-unidentified-developers-inmac-os-x-mountain-lion

Passo 2: Ativar o modo de atualização e iniciar atualização
① Ligue o Moza AirCross ao computador e execute o software Moza Assistant.
② Mantenha o joystick virado para baixo e prima rapidamente o botão de funcionamento
do Moza AirCross; o LED ficará azul e será apresentada a seguinte interface do software.
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Atualização do Firmware

③ Clique no botão "Atualizar" para iniciar a atualização. A atualização demorará cerca
de 1 ou 2 minutos, e a interface do software informará quando a atualização estiver
concluída:

④ Comece por desligar o Moza AirCross (importante!). De seguida feche o software
e pressione continuamente o botão de funcionamento para ligar o Moza AirCross (Não ative
o modo de atualização, basta ligar normalmente o suporte cardan – “gimbal”) e execute
novamente o software Moza Assistant.
Passo 3: Calibração do Giroscópio/Acelerómetro
① Ligue normalmente até visualizar a seguinte interface, e clique no botão de
"calibração", situado na barra superior.
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② Desmarque a opção "Motor Ligado/Desligado" na interface de calibração.

③ Quando desativar o motor, a seguinte interface é apresentada:

④ Mantenha o Moza AirCross imóvel, e de seguida carregue no botão "Iniciar",
situado por baixo da calibração do giroscópio. A seguinte interface será apresentada,
confirmando que a calibração foi bem-sucedida (a calibração do giroscópio demora entre 5
a 10 segundos).
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Atualização do Firmware

⑤ Clique em "Iniciar"; antes da calibração do acelerómetro, é necessário colocar o
Moza AirCross sobre uma mesa, da forma indicada na imagem.

⑥ Assegure-se de que o Suporte da Câmara está completamente paralelo à
superfície da mesa e carregue no botão "OK" para iniciar a calibração. A interface do
software exibirá uma mensagem de aviso quando a calibração tiver sido concluída com
sucesso (a calibração do acelerómetro demora entre 5 a 10 segundos).

⑦ Desligue o Moza AirCross e volte a ligá-lo, pressionando continuamente o botão
de funcionamento e, de seguida, desligue-o do computador. Já pode desfrutar do seu Moza
AirCross!
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Parte 2: Manual de atualização do firmware do controlo de polegar sem fios MOZA

LOGO
ECRÃ OLED

JOYSTICK

BOTÃO DE
VELOCIDADE
BOTÃO DE OPÇÕES

BOTÃO ON/OFF

PARAFUSO 1/4"

RODA DO CONTROLO

PORTA USB

Passo 1: Ative o modo de atualização
Com o controlo de polegar desativado, pressione continuamente o botão
"VELOCIDADE" sem o soltar, ligue o controlo ao computador através da porta USB, e solte
o botão "VELOCIDADE" quando o visor exibir a mensagem "A ligar".
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Firmware para controlo de polegar

Passo 2
① Depois de instalar o driver, inicie o MOZA-Assistant. Quando o ecrã exibir a
mensagem "Ligado", o MOZA-Assistant entra na interface de atualização do firmware.

A ligar

Ligado

② Assegure-se de que está ligado à rede; o MOZA-Assistant exibirá a informação
relativa à versão e atualização do firmware. De seguida clique em "Atualizar" para iniciar a
atualização do controlo de polegar.
Ao terminar a atualização, o visor do controlo de polegar apresentará a mensagem
"Atualizado". A atualização do firmware para o controlo de polegar sem fios está concluída.

A atualizar

Atualizado
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Instalação da Aplicação

Aplicação Móvel

A Aplicação MOZA Assistant está disponível na Apple Store e Google Play Store.
Se tem um dispositivo iOS, utilize a palavra-chave "MOZA" para procurar e digitalizar
o Código QR, e transferi-lo para o seu telefone.
Se tem um dispositivo Android, utilize a palavra-chave "Moza Assistant" para procurar
e digitalizar o Código QR, e transferi-lo para o seu telefone.

iOS

Android

Aplicação na Área de Trabalho (GUI)

GUI é um software para a área de trabalho que permite atualizar o firmware do gimbal
e alterar os parâmetros do gimbal. Pode transferi-lo gratuitamente a partir de:
http://www.gudsen.com/moza-AirCross-downloads.html
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Assistente da aplicação MOZA

Instruções da Aplicação Moza
Página Inicial

Página do dispositivo

Versão do Firmware
Autonomia da bateria
Sinal de Bluetooth
Nome do dispositivo
Botão On/Off do motor
Recentrar
Definições de Parâmetros
Calibração

Joystick e Funcionalidades
básicas de timelapse
Funcionalidades avançadas de
timelapse

Página do Controlo Remoto

1. Recentre o Moza AirCross
2. Joystick
3. Controlo de Volta
4. Funcionalidades Básicas de
Movimentação Timelapse
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*O controlo de Volta só está disponível nesta
página; o ângulo predefinido é de 0±45°.
Ao clicar nas Funcionalidades Básicas
de
Movimentação
Timelapse,
será
apresentada a página ao lado. Pode definir o
modo básico de movimentação timelapse
para o seu Moza AirCross.

Definição de Parâmetros
Modelo da Câmara:
Existem os seguintes 4 tipos de modelos de
câmara compatíveis com o controlo remoto para
iniciar/parar:
Perfil EOS DSLR para equipamentos
Canon (Canon 5DII/5DIII /60D /7D /70D).
Perfil Alpha para equipamentos Sony (a7S
/a7SII /a7R /a7RII).
Perfil GH para câmaras Panasonic (GH3
/GH4).
Perfil BMD para a câmara Blackmagic
Design (BMPCC /BMCC /BMPC).
*A Canon 5DIV também é compatível, mas
o utilizador necessita de adquirir um cabo extra
para controlo da câmara. Para resolução desta
situação, entre em contacto connosco através do
endereço support@gudsen.com.
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Parâmetros

Parâmetros de Nivelação
Existem quatro grupos de parâmetros que
podem ser selecionados, conforme seguem:
1(Perfil 1);
3(Perfil 3);

2(Perfil 2);
4(Perfil 4);

Comece por selecionar o perfil 4. Caso detete
vibrações com esse perfil, selecione um perfil mais
baixo até que as vibrações desapareçam. Em
alternativa, pode tentar a funcionalidade de Auto Ajuste
da mesma interface.

Modo de Acompanhamento
Existem 4 tipos de modos de acompanhamento,
que se referem a seguir:
Modo de
acompanhamento de
Orientação;

Modo de
acompanhamento de
Inclinação;

Modo de
acompanhamento de
Inclinação/Orientação;

Modo de fixação total
dos controlos;

Modo de
acompanhamento de
Volta;

Definido pelo utilizador;

Para mais informações sobre os modos de
funcionamento, consulte a página 10.
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Definição de parâmetros do Braço para Ajuste de
Orientação/Inclinação/Volta
Parâmetros do motor para as funções de
orientação/inclinação/volta.
Ativar Modo de Acompanhamento: Ative o
modo de acompanhamento do Braço para Ajuste que
se encontrar ativo.
Ativar Controlo de Movimento: Quando esta
opção estiver desativada, o Braço para Ajuste atual
deixa de funcionar no Controlo de Movimento.
Ativar Posicionamento Manual: A câmara
pode ser fixada manualmente numa posição específica
quando o Braço para Ajuste atual deixa de estar no
modo de acompanhamento.

Velocidade do Acompanhamento e Velocidade de
Controlo
Velocidade de Acompanhamento
A velocidade do Moza AirCross acompanha o
movimento. Varia entre 0 e 100.
Velocidade de Controlo
O sensor de velocidade do joystick controla o
movimento do Moza AirCross. Varia entre 0 e 100.

Auto Ajuste
O Moza ajustará uma vez os parâmetros de
forma automática.
Para determinadas configurações específicas da
câmara, o Auto Ajuste não seleciona automaticamente
o melhor perfil para o seu suporte cardan (gimbal)
Moza; nesse caso, selecione o perfil manualmente.
Guardar Parâmetros
Guarde os parâmetros definidos. Da próxima
vez, o seu dispositivo Moza utilizará automaticamente
os parâmetros predefinidos.
Repor Parâmetros Atuais
Os parâmetros atuais são repostos para os seus
valores predefinidos.
Repor definições de origem
Todos os parâmetros são repostos para os seus
valores predefinidos.
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Parâmetros

Calibração do Giroscópio e do Acelerómetro

Na página do dispositivo, clique no botão "Calibração do Giroscópio/Acelerómetro".
Será apresentado este aviso. Clique em "OK" para proceder à calibração.
De seguida, inicie a calibração do giroscópio conforme demonstrado nas imagens
seguintes; pode voltar à página do dispositivo, clicando no botão triangular branco. A
calibração do giroscópio demora entre 5 a 10 segundos; durante a calibração, deixe o Moza
AirCross e mantenha-o imóvel.

Após a calibração do giroscópio, pode iniciar a calibração do acelerómetro. Siga a
imagem para o ajustar para a posição correta. Assegure-se de que o Suporte da Câmara
está na horizontal relativamente à superfície da mesa, e de seguida clique em "Iniciar" para
calibrar o acelerómetro. A calibração do acelerómetro demora entre 5 a 10 segundos.
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Funcionalidades avançadas de timelapse

① Fixe a câmara no Moza AirCross e ligue-a.
② Coloque a câmara em modo de Focagem Manual, defina o disparador, ISO e
abertura da câmara e desligue a funcionalidade Steady Shot (neste manual utilizámos uma
câmara Sony para exemplificar).
③ Ligue o Bluetooth do telemóvel, execute a aplicação MOZA Assistant e emparelheo com o Moza AirCross.

④ Aceda à interface principal da aplicação, selecione a definição de parâmetros, ligue
o seu modelo de câmara atual (neste manual utilizámos uma câmara Sony para
exemplificar) e guarde as definições. Para mais informações, consulte o Formulário de
Assistência relativa à Câmara, na página 9.
⑤ Ligue a câmara ao Moza AirCross com o cabo de controlo da câmara, volte à
página inicial, e selecione Funcionalidades Avançadas de Timelapse
⑥ Use a aplicação para definir o movimento da câmara.
Aviso: Podem ser adicionados até 8 pontos no controlo de movimento timelapse.
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Funcionalidades avançadas de timelapse

⑦ Defina o tempo de disparo, a duração do disparo, a velocidade de fotogramas do
vídeo (frames) e a duração total da captura de imagem
a. Tempo de disparo > duração do disparo > tempo de disparo da câmara
Definições recomendadas:

Duração do disparo = tempo de disparo da câmara +1S
Intervalo de disparo = tempo de disparo da câmara +2S

Por exemplo: se o tempo de disparo da câmara for 1, a duração do disparo será 2 e o
intervalo de disparo é 3
b. Depois destas definições terem sido guardadas, a
automaticamente o número de imagens que podem ser capturadas.

aplicação calcula

⑧ Previsualize a trajetória para definição de espera. O estabilizador mover-se-á de
acordo com a trajetória definida, mas não capturará fotografias. Após a pré-visualização,
pode iniciar as funcionalidades de fotografia em timelapse.
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Utilizador Moza AirCross

Controlo de polegar sem fios (acessório opcional)

Joystick
1. Controlo remoto Moza AirCross.
2. Para cima/para baixo: Selecionar a opção no
menu.
3. Esquerda: Voltar ao menu anterior.
4. Direita: Avançar para o menu seguinte ou guardar
alterações.
Botão VELOCIDADE
1. Pressione rapidamente para selecionar a
velocidade (L, M, H).
2. Pressione continuamente para selecionar entre a
velocidade de Focagem e a velocidade de
movimentação do Moza AirCross.
Botão OPÇÕES
1. Pressione rapidamente para alternar entre o modo de acompanhamento
(acompanhamento de orientação predefinido, acompanhamento de orientação-inclinação,
acompanhamento de volta e fixação total dos controlos).
2. Pressione continuamente para aceder ao menu das definições.
Botão ON/OFF
1. Pressione continuamente o botão on/off para ligar/desligar o Moza AirCross.
2. Pressione rapidamente para iniciar a gravação (REC) da câmara, e pressione novamente
para parar a gravação (REC).
Roda de controlo
1. Use o botão de Roda de controlo para controlar a focagem
da câmara, rodando o botão para a esquerda e para a direita.
Disponível para câmaras Canon com lentes USM.
2. Pressione rapidamente duas vezes o Roda de controlo para
recentrar o Moza AirCross.
Porta USB
1. Carregamento do controlo de polegar.
2. Atualização do Firmware
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Instruções do Visor OLED
Ligação

Bateria Moza AirCross

Bateria do Controlador
Estado da Gravação
Velocidade de Controlo

Velocidade de
Focagem
Modo de
Acompanhamento

Menu Principal
Pressione continuamente o Botão Opções para aceder ao menu principal.
Funções

Emparelhamento
Guardar

Câmara

Perfil

Motor

Função
NÃO
SIM
NÃO
SIM
EOS DSLR
EOS Cinema
Alpha
GH
BMD
NKON
OUTRAS
AUTO
1
2
3
4
LIGADO
DESLIGADO
Ativar
Acompanhamento

PIT
ROL
YAW

Acompanhamento
Velocidade do
Acompanhamento

Potência
Calibração
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PIT
ROLL
YAW
Motor ligado

Nível 0
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
0—100
0—100
0—100

LIGADO
DESLIGADO
LIGADO
DESLIGADO
LIGADO
DESLIGADO

Instrução
Cancelar emparelhamento
Iniciar emparelhamento
Cancelar as definições guardadas
Guardar os parâmetros
Selecionar câmara de série Canon
Selecionar câmara cinematográfica de série
Canon
Selecionar câmara de série Sony Alpha
Selecionar câmara de série Panasonic
Selecionar câmara de série Blackmagic
Selecionar câmara de série Nikon
Selecionar câmaras de outras marcas
Auto Ajuste
Selecionar perfil 1
Selecionar perfil 2
Selecionar perfil 3
Selecionar perfil 4
Motor ligado
Motor desligado
Ativar acompanhamento de inclinação
Desativar acompanhamento de inclinação
Ativar acompanhamento de volta
Desativar acompanhamento de volta
Ativar acompanhamento de orientação
Desativar acompanhamento de orientação
Ativar Perfil de velocidade 1
Ativar Perfil de velocidade 2
Ativar Perfil de velocidade 3
Ativar Perfil de velocidade 4
Ativar Perfil de velocidade 5
Ajustar potência do motor de inclinação
Ajustar potência do motor de volta
Ajustar potência do motor de orientação
Motor ligado

Utilizador Moza AirCross
Função
Motor desligado
Calib Giro
Calib Acel
Calib Hexa
Iniciar

Instrução

PIT
Controlo de
movimento

Ativar Movimento

ROL
YAW

LIGADO
DESLIGADO
LIGADO
DESLIGADO
LIGADO
DESLIGADO

Calibrar
Movimento
LIGADO
PIT
DESLIGADO
LIGADO
Posicionamento
manual

ROL
DESLIGADO
LIGADO
YAW
DESLIGADO
Modo
Para cima
Para baixo
Joystick

Definições
habituais

Esquerda
Direita

Inverter

Visor

Personalizar
Sempre
Ligado

Versão

4 Direções
8 Direções
PIT
ROL
YAW
PIT
ROL
YAW
Esquerda
Direita
Para cima
Para baixo
1—60

Motor desligado
Calibração do Giroscópio
Calibração do Acelerómetro
Calibração Hexaédrica
Iniciar controlo de movimento:
Ativar o controlo de movimento da inclinação
Desativar o controlo de movimento da inclinação
Ativar o controlo de movimento da volta
Desativar o controlo de movimento da volta
Ativar o controlo de movimento da orientação
Desativar o controlo de movimento da orientação
Calibração do controlo de movimento
Ativar o posicionamento manual da inclinação (o
acompanhamento da inclinação precisa de ser
desativado)
Desativar o posicionamento manual da inclinação
Ativar o posicionamento manual da volta (o
acompanhamento da volta precisa de ser
desativado)
Desativar o posicionamento manual da volta
Ativar o posicionamento manual da orientação (o
acompanhamento da orientação precisa de ser
desativado)
Desativar o posicionamento manual da orientação
Joystick para 4 direções
Joystick para 8 direções
Controlo de Inclinação
Controlo de Volta
Controlo de Orientação
Controlo de Inclinação
Controlo de Volta
Controlo de Orientação
Reverter Controlo Esquerda Direita
Inverter Controlo Para cima Para baixo
Personalizar visor (Minutos)
Definir visor sempre ligado
Versão do firmware do controlo

Emparelhar
1. Selecione Emparelhar e desloque o joystick para a direita para aceder ao menu
secundário.
2. Desloque o joystick para baixo para selecionar a opção SIM
3. Desloque novamente o joystick para a direita para aceder ao modo de
Emparelhamento. Aparecerá a mensagem A emparelhar...Seguidamente, ligue o Moza
AirCross; o ecrã do controlo de polegar exibirá a mensagem de OK dentro de 5 segundos.

Emparelhar

NÃO

NÃO

Guardar

SIM

SIM

Câmara
Perfil

Emparelhado
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Nota:
Se a confirmação OK não for exibida, e se aparecer a mensagen "ERR de Empar",
desligue o Moza AirCross, volte a ligá-lo e repita o processo. Se o emparelhamento continuar a
falhar, verifique e atualize o firmware do seu suporte (gimbal) e do controlo sem fios, e tente
emparelhá-los novamente (mantenha o firmware de ambos os dispositivos sempre atualizado).
Guardar:
Guarde as definições atuais do controlo de polegar sem fios Moza; caso contrário,
serão repostos os últimos parâmetros guardados.
Emparelhar

NÃO

NÃO

Guardar

SIM

SIM

Câmara
Perfil

A definir...

Emparelhado

Confirme para guardar, e o ecrã OLED exibirá a mensagem "Definido". Se mostrar
"ERRO de Def", tente guardar novamente.
Câmara
Para mais informações sobre as marcas de câmaras compatíveis que permitem
capturar fotografias ou gravar vídeos no Moza AirCross, consulte a página 9.
Emparelhar

EOS DSLR

Guardar

Cinema EOS

Câmara

Alfa

Perfil

GH

EOS DSLR

Definido
GH

Sugestões: Selecione o perfil "OUTRAS" e lige o cabo do disparador à câmara, clique
duas vezes no botão de funcionamento do punho para acionar o modo de captura de
fotografias, ou para aceder às funcionalidades avançadas de timelapse.
Perfil
Existem 4 conjuntos de parâmetros, que são opcionais para várias câmaras e lentes
de diferentes pesos. Comece com o perfil 4. Caso detete vibrações com esse perfil,
selecione um perfil mais baixo até que as vibrações desapareçam. Pode também
experimentar o Auto Ajuste, que ajustará automaticamente os parâmetros uma vez.

Emparelhamento

AUTO

AUTO

Guardar

1

1

Câmara
Perfil

28

A definir...
2
3

Definido
2
3

Utilizador Moza AirCross

Motor
Ligar ou desligar o motor.

Motor

LIGADO

Acompanhar

DESLIGADO

LIGADO

Potência

Definido

Calibrar

Acompanhar
A opção "Ativar Acompanhamento" é utilizada para ativar ou desativar a função de
acompanhamento no Braço de Ajuste atual.
A opção "Velocidade do Acompanhamento" é utilizada para definir a velocidade de
movimento juntamente com o utilizador. Existem cinco níveis diferentes.

Motor

Ativar
Acompanhamento

Acompanhar

Velocidade
Acompanhamento

Nível 0
do

Potência

Nível 1
Nível 2
Nível 3

Calibrar

Potência
Para ajustar o binário do motor, mantenha os parâmetros originais.

Motor

PIT

Acompanhar

ROL

Potência

YAW

100

Definido

Calibrar

Calibrar
Calibração do Giroscópio e do Acelerómetro. Para mais informações, consulte a
página 13 ou a página 23.

Motor

Motor ligado

Acompanhar

Motor desligado

Alimentação

Calib Giro
Calib Acel

Calibrar
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Controlo de movimento
Consulte a página 33 para saber como configurar o Controlo de Movimento
Posicionamento manual
Ative o Posicionamento manual e utilize a sua mão para mover a lente até ao ângulo
que pretende; de seguida, largue a lente e esta permanecerá na posição escolhida.

Controlo
movimento

de

PIT

Posicionamento
manual

ROL

Definições habituais

YAW

PIT

Definido

Versão

Sugestões: Desative o modo de acompanhamento do Braço de Ajuste atual antes de
ativar o Posicionamento Manual.
Definições habituais
Configuração das definições habituais do joystick e do visor.
Modo
Pode configurar o joystick para 4 ou 8 direções.

Modo

Modo

PIT

Para cima Para baixo

Para cima Para baixo

Esquerda Direita

Esquerda Direita

ROL
YAW

Inverter

Inverter

Remapear o joystick
Para cima Para baixo → PIT: Para cima ou para baixo para controlar o Braço para
Ajuste de Inclinação (PIT)
Para cima Para baixo → ROL: Para cima ou para baixo para controlar o Braço para
Ajuste de Volta (ROL)
Para cima Para baixo → YAW: Para cima ou para baixo para controlar o Braço para
Ajuste de Orientação (YAW)
Esquerda Direita → PIT: Esquerda ou direita para controlar o Braço para Ajuste de
Inclinação (PIT)
Esquerda Direita → ROL: Esquerda ou direita para controlar o Braço para Ajuste de
Volta (ROL)
Esquerda Direita → YAW: Esquerda ou direita para controlar o Braço para Ajuste de
Orientação (YAW)
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Inverter
Inverte a direção atual do joystick.
Personalizar
Personalizar o desligamento do visor após 1 a 60 minutos.
Sempre Ligado
O monitor fica permanentemente ligado.

Joystick

Personalizar

Personalizar

Visor

Sempre Ligado

Sempre Ligado

Versão
Visualizar a versão atual do firmware do controlo de polegar sem fios.

Controlo
de
movimento
Posicionamento
manual
Definições habituais

D 2.1.0

Versão
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Controlo de movimento por imitação

Manual de Instruções do Controlo de Movimento por Imitação
MOZA
Nota: Só é aplicável à versão D do controlo de polegar MOZA
Controlo de movimento por imitação

1. Emparelhar o Moza AirCross ao controlo de polegar (que foi emparelhado após o fabrico).
2. Ligar o Moza AirCross.
3. A calibração deve ser efetuada antes de utilizar esta funcionalidade pela primeira
vez; caso contrário, poderão ocorrer desvios e situações de instabilidade. Consulte as
instruções de calibração do controlo por imitação.
4. Pressione continuamente o botão "OPÇÕES" para aceder ao menu. Selecione
"Controlo de Movimento" >> "Iniciar" para ativar o modo de controlo de movimento por
imitação.

Controlo de
movimento

Iniciar

Posicionamento
manual
Definições habituais
Versão

Ativar Movimento
Calibrar Movimento

5. Ao ativar o modo de controlo por imitação, o visor exibe os parâmetros de cada
eixo. Se o ecrã exibir a mensagem "Erro", deve verificar o código do controlo de polegar ou
tentar novamente.
Cont Movimento
Pit: - 000
Rol: -002
Yaw: -063
6. Se o funcionamento do Moza AirCross for diferente do controlo de polegar no modo
de controlo por imitação, pressione continuamente o botão "VELOCIDADE" para suspender
o controlo por imitação, vire o controlo de polegar para a posição pretendida, e de seguida
solte o botão "VELOCIDADE" para reiniciar o controlo quando os modos de funcionamento
forem consentâneos.
7. Desloque o joystick para a esquerda para sair do modo de controlo por imitação.
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Iniciar

PIT

LIGADO

Ativar Movimento

ROL

DESLIGADO

Calibrar Movimento

YAW

Utilizador Moza AirCross

Selecione "LIGADO" para ativar o controlo de movimento no Braço de Ajuste atual.
Selecione "DESLIGADO" para desativar esta função.
Calibração do movimento por imitação
1. Coloque o controlo de polegar e o Moza AirCross como demonstra a figura 1
2. Pressione continuamento o botão "OPÇÕES" para entrar no menu. Selecione
"Controlo de Movimento" >> "Calib Movimento" para iniciar a calibração.

Motor
Controlo
movimento

Iniciar
de

Calibrar Movimento

Versão

3. Mantenha o controlo de polegar imóvel, até o ecrã apresentar a mensagem de
"Êxito" ou "Falha". Se apresentar a mensagem de "Falha", verifique se o controlo de polegar
se mantém imóvel, ou se é um controlador de versão D.
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Especificações
Moza AirCross
Peso

896g (sem bateria)

Dimensões

378*175*193mm

Carga Máxima

1800g

Intervalo de Rotação para Inclinação

360°

Intervalo de Rotação para Volta

360°

Intervalo de Rotação para Orientação

360°

Tensão em funcionamento

9,8-12,6V

Corrente dinâmica

200mA

Corrente estática

100mA

Autonomia da bateria

12hrs

Bluetooth

Bluetooth 4.0

Alcance

5m

Entrada USB

Micro USB 2.0

Entrada DC

12V

Saída DC

7,4V
Bateria

Tipo

Iões de lítio

Capacidade

2000mAh

Tensão de saída

4.2V(máx)

Corrente de saída

6A (máx)
Carregador

Tensão de entrada

5V DC

Tensão de saída

4,2V DC

Corrente de saída

500mA X 4

Tempo de carregamento

4 horas

Controlo de Polegar Sem Fios
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Peso

100g

Capacidade da bateria

600mAh

Tensão da bateria

3,7V

Corrente em funcionamento

50mA

Corrente em repouso

10mA

Tempo de espera

24h

Modo sem fios

2,4G

Campo de Controlo

50M

Tensão de Carregamento

5V

Tempo de carregamento

2h

Garantia
1.

Para
Questões,
Assistência,
support@gudsen.com.

Manutenção

e

Garantia,

contacte

2.

Todos os envios devem ser previamente aprovados pela Assistência Técnica.
Os clientes são responsáveis pelos custos de envio. A Assistência Técnica
procederá à análise e identificação do problema e determinará a
responsabilidade. Caso o problema ou problemas resultem de defeito de
fabrico, a Gudsen suportará todos os custos relacionados com testes, materiais,
mão-de-obra e despesas de devolução.

3.

Se o produto não estiver coberto pela garantia: Contactaremos o cliente e
descreveremos as reparações e custos associados antes de reparar o
estabilizador. O cliente será responsável pelos custos associados à devolução;

4.

Os consumidores podem contactar support@gudsen.com para mais detalhes
sobre o processo de manutenção.

5.

O Moza AirCross tem uma garantia de 12 meses. A garantia limitada não é
aplicável aos acessórios ou peças consumíveis. Para mais detalhes sobre a
política de garantia, consulte www.gudsen.com.
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Perguntas Frequentes e Apoio a Clientes
1. Como configurar o Moza AirCross?
Retire o Moza AirCross e a bateria da embalagem; assegure-se de que a bateria está
completamente carregada. Nivele a câmara até a lente da câmara se manter na posição
horizontal, independentemente de estar virada para cima ou para baixo, para a esquerda ou
para a direita. De seguida, pode ligar a câmara e experimentá-la.
2. O que pode causar um problema de vibração?
Se o perfil da carga não corresponder ao peso real da sua configuração, poderá
causará um problema de vibração. Pode experimentar a funcionalidade de Auto Ajuste da
aplicação móvel para resolver este problema.
3. Resumo rápido do controlo por Joystick e Botão de Funcionamento
Joystick: Premir rapidamente uma vez: Modo de acompanhamento de Orientação.
Premir rapidamente duas vezes: Modo de acompanhamento de Inclinação/Orientação.
Premir rapidamente três vezes: Modo de fixação total dos controlos. Preir rapidamente
quatro vezes: Modo de acompanhamento de Volta. Premir continuamente/premir
rapidamente em seguida: Ativar o modo de suspensão/sair do modo de suspensão;
Botão de Funcionamento: Premir rapidamente uma vez: Iniciar/interromper gravação.
Premir rapidamente duas vezes: Captura de fotografias. Premir rapidamente três vezes:
centragem automática. Premir quatro vezes: Ativar o controlo de volta. Premir
continuamente: Ligar/desligar o Moza AirCross.
4. Como configurar a função de gravação da câmara no Moza AirCross?
(1) Ligue o cabo para controlo da câmara.
(2) Selecione o perfil de câmara adequado e guarde-o (Sony--ALPHA, Canon--EOS
DSLR, Panasonic--GH)
(3) Clique no Botão de Funcionamento do Moza ou do controlo de polegar sem fios
para começar.
5. Como ligar a Aplicação Móvel?
Descarregar (para dispositivos iOS: Pesquise MOZA na App store; para dispositivos
Android: Pesquisa MOZA na Google Play) Ligar o Bluetooth do telefone (se Android, o
telefone tem de ter acesso total), executar a aplicação e ligar o Moza AirCross; clique no
botão "Procurar" para localizar o seu dispositivo Moza.
Apoio a Clientes
Envie as suas questões para www.gudsen.com para que um assistente o possa
ajudar.
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