Montagem do Telefone

Visão Geral Mini-MI MOZA

Iniciar

Alongue o suporte e coloque o seu telefone
sobre o mesmo, seguindo as instruções
mostradas na imagem A

Botão LIGAR/DESLIGAR
Pressionar demoradamente
Pressionar uma vez: espera / saída de
suspensão

Carregamento sem fios
Suporte do Telefone
USB
Joystick
Indicador de Estado

Mostrador

Botão de Ligar

A

Modo de Filmagem Vertical

Visualizar o Nível da Bateria

Afrouxe o parafuso do manípulo existente no
verso do suporte, puxe o suporte 5mm para
fora, rode o s

Indicador de Bateria
Luz azul permanente para os indicadores
superior e inferior: 70% a 100% do nível de
bateria
Luz azul permanente para o indicador
inferior: 30% a 70%
Luz azul intermitente: 0 a 30%
Luz vermelha permanente: a carregar

Bateria e Carregamento

Parafuso para
Filmagem Vertical

Parafuso para Ajuste

Orifício do
Parafuso 1/4

O Mini-MI MOZA possui uma bateria de lítio
incorporada. Antes da primeira utilização,
deverá carregá-la completamente para
ativar a bateria e assegurar uma
operação sem problemas. Se o indicador
da bateria começar a piscar, o nível da
bateria estará abaixo dos 30%. Por favor,
proceda ao seu carregamento. Com uma
porta micro-USB universal, o Mini-MI pode
ser carregado tanto por um carregador
de telemóvel como por
umabateriaexterna. A bateria deixará de
carregar automaticamente quando ficar
completamente carregada. Por favor,
desligue o carregador.

B

Ajuste de Equilíbrio

Carregamento do telefone
Carregamento sem fios
Pressione duas vezes o botão de ligar para
iniciar ou interromper o carregamento sem
fios. Se o nível da bateria for inferior a 20%, o
carregamento sem fios será automaticamente
desativado para assegurar a utilização suave
do gimbal.
Carregamento geral
Existe uma porta USB no braço da inclinação;
o smartphone pode ser carregado por um
cabo USB.

Se não conseguir nivelar o telefone, pode
afrouxar o parafuso de ajuste no braço da
volta, e a seguir ajustar o comprimento do
braço até alcançar o equilíbrio.

Notas:

Mini-MI
QUICK START GUIDE

Mova o joystick para cima/para
baixo/para a esquerda/para a direita
para controlar o movimento da câmara
do telefone. A velocidade de rotação
dependerá da velocidade com que
mover o joystick.

FM

Indicador de Bateria

Porta Micro-USB
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1. Por favor, use o cabo original para
carregamento fornecido com a
embalagem; de outra forma, não poderá
ligar o Bluetooth!
2. Não sujeite a bateria a sobrecarga ou a
descargas aleatórias, ou danificará a
bateria!
3. Se a bateria não for usada durante um
período prolongado, recarregue-a e
descarregue-a de 3 em 3 meses para que
continue ativa.

Operação rápida

Joystick

FM

Botão inferior do mostrador
Pressionar duas vezes: recentrar (voltar ao
ponto inicial)
Três vezes: selfie (câmara traseira do telefone
virada para o operador)
Botão superior
Pressione três vezes o botão superior para
mudar para o Modo de Arranque.
(Seguidamente, mova o joystick para a
esquerda ou para a direita para rodar o
telefone)
Botão direito
Pressione duas vezes o botão da direita para
mudar para o Modo de Equipamento
Desportivo
(No Modo de Equipamento Desportivo, a
velocidade do acompanhamento de
guinada é muito elevada)

Pressione uma vez o botão da esquerda

Ligação ao Dispositivo

para entrar no próximo passo
Pressione uma vez o botão da direita

1. Ligue a fonte de alimentação do gimbal
2. Ligue o Bluetooth
3. Abra a aplicação MOZA Genie, selecione o
gimbal que pretende ligar, e entre
automaticamente no interface de filmagem
assim que a ligação for estabelecida.

para voltar ao próximo passo

Modo Profissional
Depois de entrar no menu de funções e de
selecionar o "modo profissional"
,
aparecerá o ícone de definição de
parâmetros da câmara na superfície do
contorno. Pode definir o obturador da
câmara, iso, modo de focagem,
compensação de exposição, equilíbrio de
branco e outros parâmetros, e esses
parâmetros podem ser ajustados se rodar o
mostrador. Selecione o modo de focagem
manual e rode o mostrador para focar.
Depois de abandonar o menu, o mostrador
não conseguirá focar.

Interface da Câmara
Pressionar uma vez o centro:
iniciar/interromper gravação
Apenas válido no modo de vídeo
Pressionar duas vezes o centro: tirar foto
Válido também durante a gravação vídeo
Pressionar uma vez: ativar o menu;
Pressionar duas vezes: alternar entre
modo de vídeo e modo de fotos
Pressionar demoradamente: alternar
entre câmara dianteira e câmara traseira

Modos de Acompanhamento
Indicador de Estado
Indicador superior ligado:
acompanhamento de inclinação
Indicador superior ligado:
travamento de inclinação
Indicador inferior ligado:
acompanhamento de guinada
Indicador inferior ligado:
travamento de guinada
Botão esquerdo do mostrador
Pressionar duas vezes:
travamento/acompanhamento de
guinada
Pressionar três vezes:
travamento/acompanhamento de
inclinação
Pressionar demoradamente:
acompanhamento de volta

Atualização do Firmware

Pressionar uma vez: reprodução rápida
FM

Pressionar novamente uma vez para
voltar à câmara

Atualização do Firmware: por favor, digitalize
o código QR no fim da página para detalhes

Pressionar uma vez: reprodução rápida

da visualização do tutorial.

Pressionar novamente uma vez para
voltar à distância focal original

Transferir aplicação

Calibragem

Rodar o mostrador: zoom
ZOOM IN / ZOOM OUT

O gimbal deve ser calibrado nas situações

Pode digitalizar diretamente o código QR à
esquerda para transferir o "MOZA Genie"
(Android 5.0 ou superior, iOS 9.0 ou superior), ou
pode procurar diretamente o "MOZA Genie" na
App store para transferi-lo. (por favor, consulte o
código QR para transferência da aplicação no
fim da página)
1. A aplicação "MOZA Genie",
personalizada para o MOZA Mini-MI
pode ajudá-lo a utilizar melhor as várias
funções do gimbal.
2. Considere a última versão da
aplicação como a versão de
referência. As atualizações não são
objeto de notificação.
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C

seguintes:

Características principais da
Aplicação

2. Depois do gimbal ser ligado, o ângulo

1. Controlo de gravação
2. Acompanhamento de objetos
3. Time-lapse
4. Panorama
4. Definições da Câmara
6. Controlo da focagem e de zoom
7. Definições do Gimbal
8. Calibragem
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Carga Máxima

300g

pode ser resolvido depois da devolução de

Carregamento sem fios

saída de 5W

Peso do Gimbal

543g

temperatura excessiva no ambiente de

Dimensão do Gimbal

143*107*290(C*L*A)

funcionamento do gimbal.

Dimensão do Telefone entre

61 e 92 mm

Vida da Bateria (h)

10h

Tempo de Carregamento

3,5h

3. Desvios causados por diferença de

Como calibrar:
Para detalhes, por favor digitalize o código

Menu de funções

SPEC

horizontal é novamente desviado, e isto só
uma chave ao centro.

QR no fim da página da visualização do
tutorial.

Rode o mostrador ou pressione uma vez o

Ângulo do Eixo Mecânico

Eixo da Guinada：± 360°
Eixo da volta：310°
Eixo da inclinação：±165°

botão para cima/para baixo, para
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Contactos

Website Oficial

Twitter
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Sina Weibo

WeChat

Facebook

YouTube

Transferir Aplicação

IOS

1. Operação anómala do gimbal;

selecionar um item
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Aviso e isenção de responsabilidade
Agradecemos ter comprado o MOZA Mini-MI. Por favor, leia cuidadosamente este artigo
antes de usar o produto. Os conteúdos mencionados neste artigo dizem respeito à sua
segurança, direitos e responsabilidades legais.
1. O MOZA Mini-MI é um instrumento de precisão e deve ser usado cuidadosamente. Por
favor, leia o <Guia de Início Rápido do Mini-MI> antes de utilizá-lo. A operação instável
pode originar danos ao produto, danos a bens, e mesmo danos pessoais.
2. Este produto não é adequado para crianças.
3. Não use o MOZA Mini-MI com produtos que não sejam recomendados pela MOZA.
4. A nossa empresa responsabiliza-se pela garantia e manutenção dos problemas do
produtos em si, mas caso o utilizador não respeitar estas instruções, a nossa empresa não
será responsável por quaisquer perdas diretas ou indiretas causadas por operação
incorreta.
5. São realizados serviços de devolução pós-venda, de substituição e de manutenção em
conformidade com a política de "três garantias". A nossa empresa não assume quaisquer
responsabilidades por falhas do produto que sejam causadas por desmontagem destrutiva
e modificação do utilizador sem autorização prévia.
6. Todos os códigos de programação deste produto estão abrangidos por direitos de autor
sobre programas informáticos. Os utilizadores estão proibidos de decifrar os nossos produtos,
e de obter, copiar, modificar e divulgar, independentemente do modo, os códigos de
programação relativos a este produto Caso contrário, todas as consequências legais
decorrentes do ponto anterior serão suportadas pelos utilizadores. A nossa empresa
investigará as responsabilidades legais dos utilizadores, em conformidade com a legislação.
7. Durante a elaboração deste manual, tentamos assegurar a exatidão e integralidade dos
conteúdos, mas podem mesmo assim existir erros e omissões inevitáveis. Por favor, considere
o produto presente como referência.
8. O equipamento, programas informáticos, acessórios e instruções deste produto estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio. Por favor, visite o webste oficial para a última versão
em www.gudsen.com

Android

Tutorial

QR Facebook
para Atualização
do Firmware e
Calibragem

QR Wechat para
Atualização do
Firmware e
Calibragem

Instagram

