
Benro 3XS
NÁVOD NA POUŽITIE

Stiahnite si aplikáciu pomocou nižšie uvedených QR kódov podľa 
mobilného telefónu, ktorý používate.

Android Android Apple iOS
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Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok profesionálneho výrobcu fotografického 
príslušenstva BENRO. Vybavenie značky BENRO vám ponúka dlhé roky spoľahlivej 
funkcionality. Aby bola zaistená vaša maximálna spokojnosť a výkon produktu, 
odporúčame vám zoznámiť sa s inštrukciami v tomto návode.

Súčasti

1. Tlačidlo spúšte

2. Funkčné tlačidlo (2)

3. Držiak na telefón

4. Konektor USB-C (na nabíjanie telefónu)

5. 3,5 mm vstupný audiokonektor (do 
telefónu)

6. Konektor USB-C (na nabíjanie 
stabilizátora)

7. 3,5 mm vstupný audiokonektor (do 
externého mikrofónu)

8. Funkčné tlačidlo (1)

9. Posúvač priblíženia/ostrenia

10. Tlačidlo odomknutia horizontálneho 
otáčania

11. Joystick

12. Tlačidlo napájania 

13. Tlačidlo Menu (na použitie 
v aplikácii)

14. Tlačidlo uzávierky

Obsah balenia

Stabilizátor 3XS 1 ks

Kábel USB-C – USB-C 1 ks

Kábel USB-C – Lightning 1 ks

Audiokábel AUX 1 ks

Nabíjací kábel stabilizátora 1 ks

Úložné puzdro 1 ks

Malý statív 1 ks

Návod na obsluhu

1. Uvedenie stabilizátora do prevádzky
1. Stlačte tlačidlo na odomknutie horizontálneho otáčania. Skladacie rameno sa 

otvorí. Následne vytiahnite rameno smerom nahor, pokým nezacvakne do otvorenej 
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polohy.
2. Otočte motor sklonu a vertikálneho otáčania smerom, ktorý je vyznačený 

na každom motore. Pred použitím stabilizátora je nutné odomknúť všetky tri 
stabilizačné motory.

Odomknite

2. Nasadenie a nastavenie mobilného telefónu
Podržte svorku držiaka na telefón tak, aby nálepka smerovala nadol. Roztiahnite svorku 
a vložte telefón do držiaka tak, aby sa jeho fotoaparát nachádzal na ľavej strane. Po 
nasadení do držiaka posuňte telefón podľa potreby doľava alebo doprava, pokým 
nebude jeho poloha vyrovnaná bez nutnosti pridržovania.

Tu je objektív

Nájdite vyrovnanú polohu

Širokouhlý objektív

3. Pripojenie prostredníctvom Bluetooth
1. Stiahnite si aplikáciu BENRO GIMBAL a zapnite Bluetooth na mobilnom telefóne.
2. Otvorte aplikáciu a vyberte svoj stabilizátor na obrazovke s výberom produktu. 

Ťuknite na položku „Enter Device“.
3. Ak nedôjde k automatickému pripojeniu, ťuknite na symbol Bluetooth na pripojenie 
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telefónu k stabilizátoru.
4. Ťuknite na „Pair“. Dôjde k spárovaniu mobilného telefónu a stabilizátora.

4. Kalibrácia stabilizátora
Pred prvým použitím stabilizátora odporúčame vykonať jeho kalibráciu. Kalibráciu 
opakujte zakaždým, keď sa vám bude zdať, že poloha telefónu nie je dokonale 
vodorovná.
1. Ak spozorujete výkyvy obrazu alebo príliš pomalé otáčanie, vykonajte kalibráciu 

stabilizátora prostredníctvom aplikácie.
Poznámka:  Kalibrácia stabilizátora nie je nutná, ak k situáciám vyššie nebude 

dochádzať.
2. Na obrazovke sa zobrazia možnosti „Level Calibration“ (Kalibrácia vodorovnej 

polohy) a „Drift Calibration“ (Kalibrácia sklonu). Najskôr ťuknite na „Drift 
Calibration“ a potom na „Level Calibration“. Pokyny na vykonanie kalibrácie sa 
zobrazia na obrazovke aplikácie.
Poznámka:  Počas kalibrácie so stabilizátorom nehýbte. Ovplyvnilo by to výsledok 

kalibrácie.

5. Tlačidlo Menu
Po stlačení tlačidla Menu sa na obrazovke telefónu zobrazí ponuka s výberom režimu 
fotenia alebo natáčania. Medzi jednotlivými položkami sa môžete presúvať pomocou 
joysticku. Pohybom joysticku nahor a nadol môžete prepínať medzi jednotlivými 
režimami fotenia alebo natáčania. Stlačením tlačidla uzávierky spustíte záznam vo 
vybranom režime.

Nahor

Dopr.

Nadol

Doľava
Stlačte raz
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6. Joystick
Pohybom joysticku doľava a doprava budete otáčať stabilizátorom vo vodorovnom 
smere. Pohybom joysticku nahor a nadol budete upravovať sklon stabilizátora vo 
zvislom smere.

7. Externý mikrofón
1. Pomocou kábla s 3,5 mm konektorom prepojte výstupný audiojack s konektorom 

na stabilizátore (v prípade potreby použite adaptér, nie je súčasťou balenia).
2. Zapojte mikrofón do držiaka na stabilizátore. Poznámka: Uistite sa, že všetky káble 

sú pevne zastrčené do správnych konektorov.

3,5 mm konektor

8. Funkčné tlačidlo (1)
V predvolenom nastavení sa telefón po stlačení tohto tlačidla automaticky otočí do 
portrétneho režimu. Ak tlačidlo stlačíte a podržíte, otočí sa stabilizátor pomaly o 180 
stupňov v horizontálnom smere (panoramatický záber).
Obe tieto funkcie je možné nastaviť v menu s nastavením v záložke „Gimbal“.

Funkčné tlačidlo (1)

9. Posúvač priblíženia/ostrenia
Pomocou tohto posúvača môžete ovládať priblíženie alebo ostrenie fotoaparátu 
na telefóne. Konkrétnu funkciu je možné nastaviť v menu s nastavením v záložke 
„Gimbal“.
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Posúvač priblíženia/
ostrenia

10. Tlačidlo spúšte
1. Rýchlym stlačením tlačidla spúšte prebehne návrat stabilizátora do východiskovej 

polohy.
2. Ak tlačidlo stlačíte a podržíte, poloha stabilizátora sa uzamkne. Stabilizátor bude 

udržiavať zafixovanú polohu telefónu v horizontálnom a vertikálnom smere spolu 
so sklonom.

3. Ak tlačidlo stlačíte dvakrát rýchlo po sebe, prejdete do režimu sledovania. 
Stabilizátor potom bude natáčať telefón tak, aby sledoval pohyb vybraného objektu.

Tlačidlo spúšte

11. Funkčné tlačidlo (2)
V predvolenom nastavení sa po krátkom stlačení tohto tlačidla aktivuje funkcia 
bezdrôtového nabíjania. Ak tlačidlo stlačíte a podržíte, prebehne prepnutie režimu 
sledovania.
Zelený indikátor: Univerzálne sledovanie (stabilizátor bude sledovať pohyb objektu 
v horizontálnom aj vertikálnom smere).
Modrý indikátor: Sledovanie vo vodorovnom smere (vertikálna poloha sa uzamkne).
Obe tieto funkcie je možné nastaviť v menu s nastavením v záložke „Gimbal“.

Funkčné tlačidlo (2)
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Špecifikácie

Stabilizátor

Prevádzkový čas 24 hodín

Pracovné napätie 7,4 V

Prúd 90 mA (pri vyvažovaní polohy)

Prevádzková teplota: -10 – 45 °C

Rozmery (Š × H × V)
Rozložený: 123 × 73 × 297 mm

Zložený: 50 × 106 × 178 mm

Hmotnosť 440 g

Rozsah otáčania vo vertikálnom smere 330 stupňov

Rozsah sklonu 330 stupňov

Rozsah otáčania v horizontálnom smere 360 stupňov kontinuálne

Tolerancia sledovania v pokoji ±0,05

Tolerancia sledovania v pohybe ±0,2

Maximálna záťaž 310 g

Možná šírka telefónu 55 – 90 mm

Možná hrúbka telefónu ≤ 9 mm

Konektor na mikrofón 3,5 mm TRRS

Batéria

Typ batérie Lítiovo-iónová batéria

Model batérie SP26350

Kapacita batérie 2000 mAh

Dĺžka nabíjania  3 h (pri výkone 10 W)
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Poznámky pre používateľa

Neprekračujte maximálnu špecifikovanú nosnosť (pozri špecifikácie na obale 
alebo webových stránkach www.benro.com).

Pred nasadením telefónu na stabilizátor sa vždy uistite, že sú všetky 
vyvažovacie motory odomknuté.

Nepoužívajte stabilizátor pri teplote nižšej než -10 °C alebo, naopak, vyššej 
než +45 °C.

Po vystavení vlhkým, prašným, piesčitým alebo slaným podmienkam 
stabilizátor vždy očistite a osušte. Stabilizátor nie je určený na použitie 
vo vode. V prípade potreby čistite stabilizátor pomocou mäkkej handričky 
s malým množstvom čistiaceho prostriedku na elektroniku.

Nenechávajte stabilizátor na priamom slnečnom svetle alebo v mieste 
s vysokou teplotou.

Neklaďte stabilizátor do blízkosti iného elektrického zariadenia.

INFORMÁCIE O OBMEDZENEJ ZÁRUKE
Váš výrobok značky Benro bol starostlivo vyrobený, prešiel mnohými kontrolami kvality 
a pred odoslaním bol dôkladne testovaný. Záruka je poskytovaná v krajine, v ktorej 
ste si výrobok kúpili, a to na základe dátumu nákupu pôvodného majiteľa, na chyby 
materiálu a spracovania. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym 
zaobchádzaním, vypadnutím alebo vytečením batérií ani na úpravy či servis 
vykonávané inými osobami.
Ďalšie informácie a podrobnosti o záruke získate u miestneho predajcu produktov 
Benro. Ak chcete nájsť distribútora spoločnosti Benro vo svojej krajine, prečítajte si 
informácie o distribútoroch na oficiálnych stránkach spoločnosti Benro na adrese www.
benro.com.




