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MOZA Mini-Mi přehled 

indikátor napájení ------

posuvné kolečko ------

------- bezdrátové nabíjení 

-------- držák pro telefon 

-------- joystick 

------- indikátor režimu 

------- on/off tlačítko 

--- 1/4" závit 

<3Elo- --- Micro-USB konektor 

Baterie a nabíjení
Moza Mini-MI obsahuje zabudovanou Li-
Ion baterií. Před prvním použitím, 
doporučujeme plně nabít baterií. Pokud 
indikátor napájení začne blikat, tak Vám 
zbývá méně než 30% baterie. Dobijte tedy 
gimbal co nejdříve, pomocí USB kabelu či 
power banky. Dobíjení se automaticky 
zastaví, až kapacita baterie dosáhne 
100%.

Poznámky: 
1. Při nabíjení používejte výhradně kabel, 
který najdete v balení, v opačném 
případě by Bluetooth připojení nemuselo 
fungovat správně.
2. Ne přebíjejte baterii, jinak by mohlo 
dojít k poškození baterie.
3. Pokud nebudete používat gimbal delší 
dobu, doporučujeme každé 3 měsíce plně 
vybít a dobít baterií.

zámek pro 
vertikální rameno

zámek držáku



Upevnění telefonu

Roztáhněte držák smartphonu a vložte 
do nej telefon ve směru, jako je to na 
obrázku A

Povolte kolečko na zadní straně držáku, 
povytáhněte držák o 5 mm, otočte jej o 
90° po směru hodinových ručiček a 
opětovně utáhněte kolečko

Nastavení vyvážení
Povolte kolečko na zadní straně 
vertikálního ramene a posouvejte 
rameno do té doby, dokud Váš telefon 
nebude ve vodorovné rovině. 
Nezapomeňte zpětně utáhnout kolečko 
na zadní straně vertikálního ramena.
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Zapnutí/Vypnutí

ON / OFF tlačítko
• Dlouhý stisk: zapnutí/vypnutí 

gimbalu
• Krátký stisk: zapnutí/vypnutí 

režimu spánku

Indikátor napájení 
• Svítí kontinuální modrá v horní a dolní 

částí indikátoru: kapacita baterie je 
mezi 70% a 100% 

• Svítí kontinuální modrá pouze v dolní 
částí indikátoru: kapacita baterie je 
mezi 30% a 70% 

• Blikající modra: kapacita baterie je 
mezi 0% a 30%

• Svítí kontinuální červena: nabíjení 

Nabíjení telefonu
• Bezdrátové dobíjení
Dvakrát stiskněte on/off tlačítko pro 
start/stop bezdrátového dobíjení 
telefonu. Pokud baterie dosáhne 20% 
kapacity, bezdrátové dobíjení se 
automaticky zastaví.
• Dobíjení pomocí kabelu 

Vertikální režim natáčení

Vertikální rameno obsahuje USB 
konektor pro dobíjení smartphonu v 
případě, kdy Váš telefon nepodporuje 
bezdrátové dobíjení.



Joystick 
• Pohybujte joystickem doprava / 

doleva / nahoru / dolů pro ovládání 
pohybu gimbalu, rychlost pohybu 
gimbalu závisí na tom, jak rychle 
budete pohybovat joystickem. 

• 
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Provozní režimy
Indikátor režimu
• Svítí horní indikátor: sledování v ose zdvihu
• Horní indikátor je vypnutý: uzamčení v ose 

zdvihu
• Svítí dolní indikátor: sledování v ose otáčení
• Dolní indikátor je vypnutý: uzamčení v ose 

otáčení 

Levé tlačítko kolečka
• Dva stisky: sledování pouze v ose otáčení
• Tři stisky: sledování pouze v ose zdvihu
• Dlouhý stisk: sledování v ose náklonu 
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Rychle funkce
Dolní tlačítko kolečka
• Dva stisky: vycentrování gimbalu 

(zpátky na počateční pozici)
• Tři stisky: otočení o 180 (selfie režim)

Horní tlačítko kolečka
• Tři stisky: vstup do Inception režimu 

(poté mužete pohybovát joystickem 
dolevá/dopravá pro náklonu gimbalu)

Pravé tlačítko kolečka
• Dva stisky:  vstup do rychlostního režimu 

(gimbal reaguje mnohem rychlejí v ose 
otáčení)
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Stažení aplikace

& 1. Aplikace Moza Genie byla 

vytvořená přímo pro gimbal Moza Mini-
Mi a umožňuje pohodlně využívát 
všechny funkce gimbalu.

2. Vyhledejte vždy nejnovější verzi 
aplikace, v opačném případě některé 
funkce nemusí fungovat stejně ve staré 
verzi aplikace.
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Aplikaci "Moza Genie" můžete stáhnou pomocí QR 
kódu, který najdete na oficiální stránce výrobce. V 
opačném případě můžete vždy aplikaci vyhledat V 
App storu nebo Google Play pod jménem "Moza 
Genie" (vhodné pouze pro zařízení Android 5.0 a vyšší 
a iOS 9.0 a vyšší)



Připojení zařízení

e 

E) 

Jednou stiskněte středové tlačítko
pro zapnutí/vypnutí nahrávaní
(pouze ve video režimu)
Dvakrát stiskněte středové tlačítko
pro pořízení fotografie

®
Jeden stisk: rychlé přehrávání
Opětovný ḱrátký stisk: návrat do 
režimu fotoaparátu
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® Zoom - přiblížení a oddálení

Funkce aplikace

• Otáčení kolečkem nebo stisk horního/
dolního tlačítka kolečka slouží pro výběr 
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• Krátký stisk levého tlačítka kolečka pro 
výběr možností 

• Krátký stisk pravého tlačítka kolečka 
pro návrat o krok zpět 

Kalibrace

Kalibrace je zapotřebí když:

1. Gimbal se chová nestandardně

2. Po zapnutí gimbalu je horizontální 
rameno nakloněné a vycentrování 
tuto výchylku nevyřeší

3. Při prudkém výkyvu teplot a změny 
prostředí

Kalibrace

Vyhledejte návod na oficiální stránce 
výrobce nebo nám zavolejte na +420 
608 628 808 a my Vám poradíme.

1. Zapněte gimbal
2. Zapněte Bluetooth
3.Otevřete   Moza   Genie   aplikaci   a 

vyberte svůj gimbal, poté se systém 
automaticky      připojí     k     Vašemu 
gimbalu.

Posuvné kolečko 

 Menu

Profesionální režim

Jeden stisk: probuzení menu

Dva stisky: přepínání mezi video a 
foto režimem
Dlouhý stisk: přepínání mezi zadní 
a přední kamerou

Ḱrátký stisk: automatický zoom
Opětovný ḱrátký stisk: oddálení do
původního stavu

1. Nahrávání
2. Sledování objektu
3. Časosběr
4. Panorama
5. Nastavení kamery
6. Ostření a zoom
7. Nastavení gimbalu
8. Kalibrace 

Při vstupu do menu a výběru 
"professional mode" profesionálního 

režimu, zobrazí se ikonka  @)     nastavení 
parametrů kamery, které můžete 
měnit posunutím kolečka. Lze nastavit 
uzávěrku, ISO, režim zaostření, 
kompenzaci expozice, vyvážení bíle a 
další parametry. Při výběru 
manuálního režimu zaostření můžete 
otáčet kolečkem pro zaostření 
potřebných objektu, při stisknutí menu 
kolečko zase přestane zaostřovát. 

Upgrade firmwaru

Pro upgrade firmwaru vyhledejte návod 
na oficiální stránce výrobce nebo nám 
zavolejte na +420 608 628 808 a my Vám 
poradíme. 



Upozornění a odmítnutí odpovědnosti

Děkujeme, že jste zvolili film-techniku pro nákup Moza-MI. Pře použitím pečlivě 
přečtěte tento manuál. Tento odstavec je věnován odpovědností a bezpečnému 
používání produktu.

1. Moza Mini-Mi je přesný nástroj a měli by jste ho používat opatrně. Pečlivě si 
nastudujte tento manuál pro zamezení poškození produktu a ochraně Vašeho zdraví.
2. Tento produkt není vhodný pro děti.
3. Používejte tento produkt pouze s příslušenstvím, které doporučuje výrobce nebo 
prodejce.
4. Výrobce poskytuje služby spojené s reklamací a údržbou produktu. Všechny fyzické 
poškození způsobené uživatelem nebo poškození způsobené nesprávným používáním 
produktu nepodléhají reklamaci.
5. Reklamace probíhá podle předem určených podmínek. Všechny fyzické poškození 
způsobené uživatelem nebo poškození způsobené nepovolenou úpravou produktu 
nepodléhají reklamaci.
6. Všechny softwarové prvky produktu, včetně aplikace, jsou pod ochranou zákonu o 
autorskému právu. Všechny pokusy o úpravu, kopírování a odpojení softwarových 
prvků se budou trestat podle zákona.
7. Hardware, software, příslušenství a pokyny v tomto manuálu jsou předmětem 
neustálých aktualizací. Vyhledejte proto na oficiální stránce nejnovější verzi manuálu 
pro tento produkt.

SPECIFIKACE
Max. nosnost: 300g 

Bezdrátové napájení: 5V výstup

Hmotnost gimbalu: 543g 

Rozměry: 143x107x290 mm

Držák smartphonu: od 61 mm do 92 mm 

Výdrž baterie: 10 hodin

Doba nabíjení: 3,5 hodiny

otáčení: ± 360° 

Rozsah v osách náklonu: 310° 

zdvihu: ± 165° 
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6U�SEN 
INVENTED FOR VIDEO 
Gudsen Technology Co., Ltd 
Web: www.gudsen.com 

Follow us MOZA WeChat 

+420 608 628 808  info@film-technika.com Web www.film-technika.com

Vzhledem k neustálým aktualizacím, informace a obrázky v tomto 
manuálu nemusí být aktuální. Doporučujeme tedy sledovat oficiální 

stránky výrobce nebo nám můžete zavolat :)




