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Wat is de Zhiyun crane plus?
De Zhiyun crane plus is een stabiliser voor DSLR en systeem camera’s. Met behulp van 3
kleine motoren houd het de camera stabiel recht bij bewegingen zoals het schokken van wandelen, lopen...
Mogelijke toepassingen:
- Opnames maken van rondleidingen
- Opnames maken van loop of fietsscènes
- ...
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1. Batterij indicator
- Schijnt GEEL als de stabiliser wordt aan/afgelegd.
- Schijnt BLAUW als de stabiliser in normale toestand functioneert
- Blauw 4x knipperen: batterij 75-100%
- Blauw 3x knipperen: batterij 50-75%
- Blauw 2x knipperen: batterij 25-50%
- Blauw 1x knipperen: batterij 0-25%
2. Joystick, hiermee bedien je de stabiliser (op/neer, links/rechts)
3. Mode knop
- 1 sec drukken om in/uit standby mode te gaan
- 1x drukken om te wisselen tussen pan-volg modus en lock modus
- 2x drukken om volg-modus in te schakelen
- 3x drukken voor selfie modus
4. Aan/uit knop
- 3sec. duwen om camera aan/uit te schakelen
- (Als camera geconecteerd is) 1x drkken om foto’s te maken
- (Als camera geconecteerd is) 2x drukken om te starten met filmen, nog 2x om te stoppen met filmen
5. Shifter lever (als SONY camera geconecteerd is)
- Duw richting W -> inzoomen
- Duw richting T -> uitzoomen

Hoe gebruik ik de Zhiyun crane plus?
Het kallibreren van de steadycam
1) Monteer de camera met de vijs op de bodemplaat
2 Schuif de camera naar voor of achter totdat hij
mooi recht blijft hangen zonder dat je hem vasthoud.
3) draai de moer onderaan terug vast

1) Kantel de camera met de lens naar boven.
2) draai de aangeduide vijs los
3) Beweeg de metalen arm naar voor/achter, totdat
de camera stabiel blijft hangen en niet meer omkantelt.
4) Draai de vijs terug vast.

Hoe gebruik ik de Zhiyun crane plus?
Het kallibreren van de steadycam
1) Kantel de camera terug naar voor
2) Duid de aangeduide vijs los
3) Schuif de metalen arm naar links/rechts totdat de arm +
camera stabiel blijven hangen.
4) Draai de vijs terug vast

1) Houd de Zhiyun crane plus in voorgestelde positie
2) Draai de aangeduide vijs los
3) Schuif de metalen arm naar voor/achter totdat de
arm + camera stabiel blijven hangen.
4) Draai de vijs terug vast
5) De stabiliser zou nu over alle assen stabiel moeten
zijn.
6) Indien niet: zet de stabiliser terug recht en pas
arm per arm terug aan totdat de camera stabiel
gepositioneerd is.

Een basis filmopname maken
1) Monteer de camera op de Zhiyun
2) Kallibreer de steadycam
3) Leg de camera aan + connecteer hem via de kabel met de Zhiyun
4) Druk 2x op de aan/uit knop om te starten met filmen
5) Film wat je wenst te filmen
6) Druk nogmaals 2x op de aan/uit knop om te stoppen met filmen.
7) De bestanden staan op de camera, om deze te bekijken haal je het SD kaartje eruit en
steek je het in de pc.

Een basis foto maken
1) Monteer de camera op de Zhiyun
2) Kallibreer de steadycam
3) Leg de camera aan + connecteer hem via de kabel met de Zhiyun
4) Druk 1x op de aan/uit knop om een foto te nemen
5) De bestanden staan op de camera, om deze te bekijken haal je het SD kaartje eruit en
steek je het in de pc.

Foto met langere sluitertijd zonder Zhiyun

Foto met langere sluitertijd met Zhiyun
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