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UŽIVATELSKÝ MANUÁL



1. Doporučujeme používat originální nabíjecí kabel, který balení 
obsahuje.

2. Doporučujeme vždy plně dobíjet baterii a nenechávat ji zbytečně v 
nabíječce, v opačném případě můžete poškodit baterii.

3. Doporučujeme dobíjet a vybíjet baterii každé tři měsíce pro 
zachování správné funkčnosti baterie. 

BATERIE A DOBÍJENÍ
Moza Mini-S obsahuje zabudovanou Li-ion baterii, při prvním použití 
doporučujeme plně dobít baterii.  Konstrukce  gimbalu obsahuje LED 
indikátor, který začne blikat při  20% kapacitě baterie.  Interní baterii  
lze dobíjet pomocí mobilních nabíječek či power banky, přes USB-C 
konektor. Nabíjení se automaticky zastaví při plném dobití baterie.



MINI-S PŘEHLED

Držák pro smartphone
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Joystick

Funkční tlačítka

Tlačítko pro 
zapnutí/vypnutí

-------Konektor pro dobíjení

Indikátor stavu baterie

Zámek

Spoušť

Ostření / zoom 



SKLÁDÁCÍ DESIGN

Podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí pro 
uvedení gimbalu do provozu.

Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí jednou 
pro uvedení nebo probuzení gimbalu z 
úsporného režimu.
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Pro rozložení gimbalu uvolněte zámek a 
otočte horní část gimbalu o 180°(směrem 
nahoru), poté se zámek automaticky 
uzamkne.

Pro složení gimbalu uvolněte zámek a otočte 
horní část gimbalu o 180°(směrem dolů), poté 
se zámek automaticky uzamkne.

UPEVNĚNÍ SMARTPHONU
Umístěte telefon do držáku, kamerou směrem 
do předu, poté vyvážté telefon tak, aby se 
nenakláněl do stran.

VERTIKÁLNÍ REŽIM(NA VÝŠKU)
Uchopte a otočte držák smartphonu o 90° po 
směru hodinových ručiček pro změnu z 
horizontálního na vertikální režim.

Uchopte a otočte držák smartphonu o 90° 
proti směru hodinových ručiček pro změnu z 
vertikálního na horizontální režim.

ON/OFF, REŽIM SPÁNKU



DOBÍJENÍ SMARTPHONU
• Dobíjecí kabel
Pro dobíjení smartphonu slouží USB konektor na zadní straně ramena 
zdvihu. (Dobíjecí kabel není obsahem balení.)

& 1. S aplikací můžete naplno využít všechny funkce Mini-S.
2. Stahujte pouze nejnovější verzi aplikace. 
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KABEL PRO PŘENOS OVLÁDÁNÍ KAMERY SMARTPHONU
Ovládací kabel umožňuje připojení Mini-S k Vašemu smartphonu pro 
ovládání interní kamery, fotografování a natáčení pomocí aplikací 
třetích stran. (Nepodporuje některé modely smartphonu a možná 
budete muset zakoupit externí USB-C/Lightning adaptér.)

STAŽENÍ APLIKACE
Vyhledejte aplikaci "MOZA Genie" v App Storu/Google Play, stáhněte a 
nainstalujte aplikaci.
Podporovaná verze Android: V5.0 nebo vyšší
Podporovaná verze iOS: V9.0 nebo vyšší

PŘIPOJENÍ MOZA GENIE APLIKACE
1. Zapněte Mini-S gimbal.
2. Otevřete Moza Genie aplikaci a zvolte v zařízeních "Mini-S". Po 
dokončení spojení aplikace automaticky zobrazí rozhraní a nastavení 
kamery.



ZJEDNODUŠENÉ OPERACE
Tlačítko dolů

• Stiskněte dvakrát: vstup do 
sportovního režimu 

• Stiskněte třikrát: vstup do 
Inverzního režimu 
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FUNKCE SLEDOVÁNÍ
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SPOUŠŤ
• Stiskněte dvakrát pro 

vycentrování gimbalu
• Stiskněte jednou a přidržte pro 

vstup do režimu sledování v ose 
zdvihu

• Stiskněte dvakrát a přidržte pro 
vstup do režimu úplného 
uzamčení 
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JOYSTICK
• Nahoru: pohyb smartphonu 
nahoru
• Dolů: pohyb smartphonu dolů
• Doleva: pohyb smartphonu 
doleva
• Doprava: pohyb smartphonu 
doprava
Rychlost pohybu závisí na rozsahu 
pohybu joasticku

• 
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INDIKÁTOR STAVU BATERIE
• Svítí modře tři dílky: kapacita baterie je 
mezi 70% a 100%.
• Svítí modře dva dílky: kapacita baterie 
je mezi 40% a 70%.
• Svítí modře jeden dílek: kapacita 
baterie je mezi 20% a 40%
• Blikání: baterie je pod 20% kapacity
• Svítí červeně: nabíjení
• Bez barvy: nabíjení dokončeno
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Tlačítko dolevá
• Stiskněte dvakrát: vstup do 

režimu POV, opětovně 
stiskněte dvakrát tlačítko pro 
ukončení POV režimu. 



ROZHRANÍ KAMERY
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Stiskněte prostřední tlačítko jednou pro start/stop 
nahrávání(pouze v režimu videa)
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HLAVNÍ FUNKCE APLIKACE

1. Ovládaní narávání
2. Sledovaní objektu
3. Časosběr
4. Rychlé nastavení kamery
5. Ostření a zoom
6. Nastavení gimbalu
7. Kalibrace 
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Stiskněte prostřední tlačítko dvakrát během nahrávání pro 
pořízení fotografie(pouze v režimu videa)
Dlouzé stiskněte prostřední tlačítko pro pohyb k prvnímu 
časosběrnému bodu(pouze v režimu pokročilého časosběru)

Stiskněte horní tlačítko jednou pro vstup do menu
Stiskněte horní tlačítko dvakrát pro video/foto režim
Stiskněte horní tlačítko po dobu 3s pro změnu zadní/přední kamery

Stiskněte pravé tlačítko jednou pro vstup do foto galerie
Opětovně stiskněte pravé tlačítko jednou pro návrat ke kameře

Po dokončení nastavování počátečního a koncového bodu v režimu 
časosběru, stiskněte pravé tlačítko jednou pro start/stop 
časosběru (pouze v režimu pokročilého časosběru)

Dvakrát stiskněte dolní tlačítko pro vstup do sportovního režimu

Třikrát stiskněte dolní tlačítko pro vstup do Inception režimu (±115°)

Dvakrát stiskněte levé tlačítko pro vstup do POV režimu
Opětovně stiskněte levé tlačítko jednou pro návrat

Přidržením horního ostřícího tlačítka zaostříte
Stiskněte dvakrát pro automatické rovnoměrné zaostření

Přidržením dolního ostřícího tlačítka rozostříte
Stiskněte dvakrát pro automatické rovnoměrné rozostření



• Stiskněte horní tlačítko pro výběr horní položky
• Stiskněte dolní tlačítko pro výběr horní položky
• Stiskněte levé tlačítko pro potvrzení/výběr
• Stiskněte levé tlačítko pro návrat do předchozího menu

Přesnější informace vždy naleznete na oficiální stránce výrobce.

SPECIFIKACE
Max. nosnost: 260 g 
Hmotnost: 495g 

Rozměry gimbalu:

Vhodné smartphony: od 58 do 88 mm

Výdrž baterie: 8 hodin

Doba nabíjení: 1,5 hodiny

Mechanický rozsah 
koncových bodů:

osa otáčení: 270°
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rozložený: 116 x 95 x 317 mm
složený: 130 x 67 x 195 mm

osa náklonu: 315°
osa zdvihu: 200°

ROZHRANÍ MENU

PROFESIONÁLNÍ REŽIM
Při vstupu do profesionálního režimu, objeví se na straně ikonka kamery, 
kde můžete nastavit ISO, zaostření, kompenzaci expozice,  vyvážení bílé 
a mnoho dalších parametrů kamery.  

UPGRADE FIRMWARU
Více informací k upgradu firmwaru najdete na oficiální stránce výrobce 
nebo na youtube kanále výrobce.

KALIBRACE
Gimbal musíte zkalibrovat při těchto situacích:
1. Nestandardní chování gimbalu.
2. Po zapnutí, některá s os gimbalu není v rovině, i po vycentrování 
gimbalu.
3. Nepřesnosti gimbalu zpusobené náhlou změnou prostředí či teploty.



TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ
Při záběrech z velmi nízkého úhlu, vytáhněte horní clip ven (viz obrázek 
níže) a umístěte telefon do vyšší pozice tak, aby nedošlo ke kolizi 
ramene a telefonu.

Při vertikálním upevnění smartphonu, pokud zadní rameno 
zasahuje do záběru, posuňte telefon v příslušném směru dokud 
záběr nebude bez překážek(viz. obrázek níže)

& Poznámka: Ujistěte se, že je gimbal vypnutý nebo v úsporném 
režimu před tím, než budete provádět výše zmíněné úpravy. 
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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 :)




