
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatelská příručka 



Popis Mini MX  



Poznámka:  

Před prvním použitím aktivujte MOZA Mini MX pomocí aplikace MOZA 

Genie. Základní funkce mohou být jinak omezeny. 

Stažení aplikace MOZA Genie 

Ke stažení můžete naskenovat QR kód (viz. Níže) nebo aplikaci najdete v APP Store (pro IOS 

nebo Google Play (pro Android) 

 

1) Upravená aplikace pro Mini MX, MOZA Genie, vám pomůže lépe využívat různé funkce 

gimbalu. 

2) Ujistěte se, že jste si ve svém telefonu nastavili automatickou aktualizaci aplikace. 

Montáž a vyvážení 

Složený stav 

 

Odemkněte gimbal podle instrukcí na obrázku a rozložte ho. Telefon nasaďte do držáku tak, 

aby kamera směřovala ven. Upravte telefon v držáku tak, aby byl telefon ve vyváženém 

stavu. 

 



Nabíjení 

1) MOZA Mini MX má vestavěnou lithiovou baterii. Aby byl zajištěn správný chod, je potřeba ji 

před prvním použitím plně dobít. 

2) Pokud kontrolka napájení začne blikat, je úroveň nabití nižší než 20%. Baterii nabíjejte včas. 

3) Díky univerzálnímu konektoru USB-C můžete Mini MX nabíjet i powerbankou nebo 

nabíječkou k telefonu. 

4) Nabíjení se automaticky vypne po úplném dobití baterie a indikátor bude stále modře 

svítit. Odpojte nabíječku. 

Ukazatel stavu baterie  

• Všechny pásky svítí modře: 70 – 100 % stavu nabití baterie 

• Dvě pásky svítí modře: 40 – 70 % stavu nabití baterie 

• Jedna páska svítí modře: 20 – 40 % stavu nabití baterie 

• Světlo bliká: Stav nabití baterie je pod 20 % 

• Modré světlo bliká: Nabíjí se 

• Modré světlo svítí: Nabíjení dokončeno.  

 

Připojení k aplikaci MOZA Genie 

Dlouhým stiskem vypínače po dobu 3 vteřin zapnete gimbal. Zapněte Bluetooth v telefonu a 

spusťte aplikaci MOZA Genie. Klikněte na tlačítko Bluetooth v aplikaci a vyhledejte dostupná 

zařízení. Poté vyberte zařízení Mini MX. Po úspěšném připojení gimbal automaticky vstoupí do 

rozhraní snímání. 

Aktivace Mini MX 

Vstupte do rozhraní aplikace a vyberte zařízení pro připojení. Objeví se okno s výzvou 

k aktivaci („Activate“). Po dokončení aktivace, začne gimbal normálně fungovat. Pokud se 

aktivace nezdaří, zkuste proces zopakovat. Pokud se aktivace nezdaří opakovaně za sebou, 

postupujte podle pokynů a kontaktujte zákaznický servis. 

Funkce tlačítek (ovládání aplikace MOZA Genie) 

 

Funkční tlačítko / vypínač  

• Dlouhý stisk: Zapnout / vypnout – po zapnutí přejdete do 

pohotovostního režimu (telefon není připojený / 

odemknutý) 

•  Jeden stisk: Závěrka; začátek / konec natáčení (záleží na 

aktuálním režimu); probuzení z režimu spánku 

• Dvojitý stisk: Přepínání režimů videa / fotografie 

• Trojitý stisk: Přepínání horizontálního a vertikálního režimu 

snímání 

  



Joystick  

• Pohyb nahoru: Kamera telefonu stoupá 

• Pohyb dolů: Kamera telefonu klesá 

• Pohyb doleva: Kamera telefonu se otáčí doleva 

• Pohyb doprava: Kamera telefonu se otáčí doprava 

• Ovládání v režimu Inception:  

o Pohyb doleva: Osa naklonění se otáčí proti směru 

hodinových ručiček 

o Pohyb doprava: Osa naklonění se otáčí po směru hodinových ručiček 

 

Přiblížení (zoom +)  

• Stisknutí a přidržení: Přiblížení (zoom +) 

• Jeden stisk: Sleduje otáčení a naklápění 

• Dvojitý stisk: Automaticky přiblíží na maximum 

 

 

Oddálení (zoom -)  

• Stisknutí a přidržení: Oddálení (zoom -) 

• Jeden stisk: režim FPV sledování objektu 

• Dvojitý stisk: Automaticky oddálí na maximum 

• Režim Inception: Pohybujte joystickem doleva a doprava 

v režimu FPV pro ovládání směru otáčení 

 

Chytrá spoušť  

• Stisknutí a přidržení: Režim „Vše uzamčeno“ 

• Dvojitý stisk a přidržení: Režim „Sport Gear“ 

• Jeden stisk: Inteligentně sleduje střed záběru 

• Dvojitý stisk: Přepínání mezi přední a zadní kamerou 

 

 

Poznámka:  

Mini MX je schopen používat kameru vašeho telefonu k nahrávání a fotografování. 

Nicméně funkce pro výše uvedené režimy nemohou být ovládány bez aplikace. 

Je doporučeno používat aplikaci MOZA Genie. Po připojení do aplikace se ukáže 

oznámení o tom, který režim je právě zapnutý. 

  



Aktualizace firmware 

Držte stisknuté tlačítko pro oddálení (zoom -) a současně stiskněte funkční tlačítko / vypínač. 

Ukazatel stavu baterie bude pak blikat shora dolů a potě přejde gimbal do režimu 

aktualizace. Spusťte aplikaci a klikněte na aktualizace firmware. 

Reset Bluetooth 

Pokud nemůžete přes Bluetooth najít zařízení Mini MX, zapněte gimbal a stiskněte tlačítko pro 

přiblížení (zoom +). Zároveň stiskněte vypínač, než začne blikat ukazatel stavu baterie. Nyní je 

Bluetooth úspěšně resetován. 

Specifikace 

Nosnost 280 g 

Hmotnost 412 g 

Rozměry 
120 x 120 x 265 mm (rozložený) 

145 x 50 x 180 mm (sbalený) 

Životnost baterie 24 h (při správném vyvážení) 

Napětí baterie 7,4 V 

Kapacita baterie 2000 mAh 

Doba nabíjení 2,5 hodiny 

Rozsah os 

otáčení: 340° 

naklonění: 300° 

naklápění: 140° 

Chytrý telefon 
šířka: 60 – 80 mm 

hmotnost: 143 – 280 g 

 


