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GIMBAL 2 - Popis

Indikátor bluetooth

JOYSTICK INIDKÁTOR 
NABITÍ 

Tlačítko

ŠROUB PRO 
UCHYCENÍ 
KAMERY

Naklápěcí 
motor

Otáčecí motor 

Naklápěcí motor

Rukojeť
(Baterie uvnitř)

Nabíjecí port

Stativový

Závit

SJ-Gimbal 2 používá standardní 1/4 palcový stativový závit 

Změna 
Režimu

Indikátor režimu

Dlouhý stisk 3s 
Způsobý vypnutí nebo  
Zapnutí
Stiskem 
Pauza/Pokračovat

Dvojstisk 
Změna režimu 
Video nebo fotografie 

T
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SPECIFIKACE

Kompatibilita: SJ6 Legend, SJ6 Legend Air, SJ7 Star, SJ8(plná kompatibilita i s 
podporou ovládání), SJCAM SJ4000 Serie, SJ5000 Serie a další kamery s 
podobným rozměrem - kompatibilní pro uchycení - není kompatibilní pro 
ovládání
Barva - černá
Baterie: 2600mAh
Výdrž na baterie: 6 hodin
Pracovní napětí 3.2 -4.0 V
Kompatibilita se stativovým závitem: Ano
Kompatibilní rozměry kamery: 30mm≤délka≤100mm, 0mm≤výška≤42mm, 
12mm≤hloubka≤30mm
Nabíjecí konektor: Usb-C
Možnosti nabíjení kamer s mini usb a usb-C
Maximální hodnoty otočení: otočení: 640° sklopení: 320°natočení: 320°
Režimy: Režim následuj, Naklánění, Manuální režim, Selfie režim
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Skvěla výdrž na baterii
Samotný gimbal vydrží fungovat 6 hodin na baterii. V případě napájení kamery z gimbalu je výdrž 

okolo 2 hodin.
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3 osá stabilizace

Otočení 320º

Otočení 640º

Náklon 320º

3 Osá stabilizace Vám umožní stabilizovat jak videa tak fotografie. Díky tomu pořídíte ještě lepší záběry.

T



GIMBAL 2 S.6 
www.isix.cz

Možnost Fotočasosběru
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Nabíjení Gimbalu

Doporučujeme Gimbal před prvním použitím nabít, trvá to cca 3 hodiny.
Je možno použít běžnou nabíječku k Mobilu. Výstupní napětí 5V - 

proud 2A.

Type C USB Port: Nabíjecí port Gimbalu  

  4 Led indikátory 

4 Led svítí Gimbal je nabit na 100%
3 Led svítí Gimbal je nabit na 75%
2 Led svítí Gimbal je nabit na 50%
1 Led svítí Gimbal je nabit na 25%

Indikátor bliká: Gimbal se nabíjí
Indikátor svítí: Gimbal je plně nabit
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Vložení kamery

Ovládání

JOYSTICK

Čočku umístěte na opačnou stranu, 
než motor

Kameru zasuňte, až k naklápěcímu motoru a 
utáhněte oba dva šrouby rozumnou mírou.

Naklánění doprava / doleva
Naklánění nahoru / dolů
Způsobí stejnou reakci i u 
ramena s kamerou
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Režimy

Název režimu Indikace Režimu

Jednoduchý klik Naklápění následování Jeno krátké bliknutí

Dvoj klik Naklápění a natáčení 
při následování

Dvojbliknutí
Naklápění je zamčeno kamera 
se může pohybovat doleva 
doprava a nahoru a dolů

Troj klik Vše zamčeno Trojbliknutí
Kamera drží svoji pozici 
pokud není ovlivněna 

joystickem 

Vše následuje Jedno dlouhé bliknutí

Dlouhé držení 
po dobu 6s

Led svítí
Pokud nejste spokojeni s 
kalibrací máte možnost ji 
změnit viz str. 11 

Popis

Kalibrace

Výchozí režim , naklápění a 
natáčení je zamknuto, rameno 
s kamerou se pohybuje pouze 
doleva nebo doprava

Gimbal následuje ve všech 
směrech

Akce tlačítkem

Čtyř klik
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Ovládání aplikace
1) Zapněte Bluetooth na Vašem smartphone
2) Otevřete “SJCAM Zone” aplikaci, vyberte ikonku Gimbalu a zkontrolujte, že se
Bluetooth skutečně připojilo
3) Spárujte Gimbal a Váš smartphone pomocí kroků v aplikaci

Možnosti nastavení v aplikaci
1. Nastavení časosběru
2. Dálkové ovládání
A. Ovládání joysticku
B. Změna režimu
C. Jedním klikem se vrátit na původní pozici
3. Volitelné parametry 
A. Rychlost následování
B. Rychlost joysticku
C. Zkrácení chodu motoru
D. Nastavení mrtvé zony /maximálního rozsahu
E. Směr joysticku
F. Sílu motoru pro lehké nebo těžké kamery
4. Kalibrace a aktualizace Firmware



Kalibrace
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Situace níže vyžadují kalibraci

1)Pokud naklonění kamery je mimo rovinu s horizontem
2)Pokud otočení kamery je mimo rovinu s horizontem
3)Pokud se naklopení mění v případě zamčení naklopení

Metoda 1: Kalibrace bez aplikace
1)Zapněte Gimbal, během 3 s zmáčkněte a držte tlačítko M (režim) cca 6s dokud nebude indikační led 
svítit stále
2)Položte Gimbal na rovný povrch, povrch musí být stabilní bez klepání a vibrací. Kalibrace se sama 
provede a jakmile je ukončena – indikační led         3 krát blikne.
3)Vypněte Gimbal a znovu ho zapněte, pokud je Gimbal stále mimo Vámi požadovaný horizont, 
doporučíme proces opakovat.

Metoda 2: Kalibrace skrze aplikaci
Zkontrolujte zda-li je Gimbal připojen k aplikaci skrze Bluetooth a vyberte kalibraci. 
Nyní postupujte dle instrukcí v aplikaci. Pokud Vám nevyhovuje zkalibrovaný horizont je možnost v 
aplikaci -> Nastavení-> Trim-> Adjust roll angles a nastavte si libovolné hodnoty. 



Aktualizace Firmware a 
upozornění
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Aktualizace Firmware
Připojte Gimbal přes Bluetooth k aplikaci v mobilu v případě, že je 
dostupná aktualizace  bude Vám nabídnuta.

Upozornění:
• Gimbal je testován pro teploty -5°C až 45 °C
• Nepoužívejte jiný adaptér než napětí 5V
· Gimbal nenabíjejte déle, než 4 hodiny v kuse
• Použivejte pouze originální nabíjeci kabel
• U baterie je garantována funkčnost, záruka na úbytek kapacity baterie 
se nevztahuje
• Gimbal, ani příslušenství nevhazujte do ohně
• Gimbal není vodotěsný. A vlhkost v zařízení je důvodem k neuznáni 
záruky.
• Gimbal, ani jeho příslušenství neohýbejte, nepropichujte, nepouštějte na 
zem, nevkládejte do Gimbalu cizí předměty, nepokládejte na zařízení 
těžké předměty, Gimbal ani jeho příslušenství nerozebírejte
• Netlačte ani neškrabejte Gimbal, ani na jeho příslušenství
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INSTALACE APLIKACE

Pro iOS hledejte “SJCAMZONE” v App Store. Pro Android hledejte “SJCAMZONE” v 
obchodu play nebo naskenujte níže uvedené QR kody pro přímé vyhledání .

* ”SJCAMZONE” podporuje iOS 9.0 nebo vyšší a Android 8.0 nebo vyšší
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Obsah balení

1 x Type-C USB Kabel, 1 x Tripod, 1 x obal na přenášení, 

1 x Manuál 1 x Nabíjecí kabel


