
Brugervejledning til Hohem iSteady X2
Håndholdt 3-Akset Smartphone Gimbal



Specifikationer
- Forbindelse: Bluetooth 3.0 + Bluetooth 4.0
- Panorering: 320 grader
- Rulning: 320 grader
- Tilt: 320 grader
- Batteri: Li-ion, 3.7V 2800mAh
- Input: 5V / 1A
- Funktionstid: op til 10 timer
- Opladningstid: omkring 2 timer
- Holderens mål: 55 mm - 90 mm
- Mål (sammenfoldet): 179 mm x 79 mm x 39 mm
- Mål (udfoldet): 230 mm x 80 mm x 40 mm
- Understøttede systemer: iOS 10.0 og nyere, Android 6.0 og nyere
- App: Hohem Pro
- Vægt: 259 g

Hohem Pro app’en
For at downloade og installere Hohem Pro app’en, skal du søge efter den i

Google Play Store til Android eller App Store til iOS, eller scanne QR-koden
herunder.

*Hohem Pro app’en kræver iOS version 10.0 eller højere, Android version 6.0 eller
højere.



1. Telefonspænde
2. Foldelås A
3. Foldelås B
4. Batteriindikator
5. Zoomer
6. Udløserknap
7. Tilt monitor
8. Drejeknap
9. Panoreringsmotor

10.Bluetooth-lys
11. Joystick
12.Power/Funktionstast
13.USB-C opladerport
14.Resetknap
15.1/4 tommers skruestik
16.Rulningsmotor
17.Håndtag med indbygget batteri
18.Hul til nøglesnor



iSteady X2 Fjernbetjening
For at parre fjernbetjeningen med gimbal’en, skal du trykke på funktionstasten

på gimbal’en 7 gange. Bluetooth-lyset blinker så gult og grønt, og går i
parrings-tilstand.

Parringen er fuldført 30 sekunder efter at gimbal’en er gået i parrings-tilstand.
Hvis fjernbetjeningen ikke er parret inden for 30 sekunder, bliver parringen afbrudt.
Tryk på funktionstasten for at afbryde parringen. Dobbeltklik på funktionstasten for at
nulstille den parrede fjernbetjening, og afbryde parringen.

1. Powertast
2. Udløserknap
3. Funktionstast

4. M-tast (gimbalen’s funktionstilstand)
5. Navigationstaster
6. Indikatorlampe

Tryk én gang på udløserknappen for at tage et billede, eller for at
starte/afslutte videoen. Dobbeltklik på den for at skifte mellem foto- og videotilstand.
Tryk tre gange for at skifte mellem for- og bagkamera Triple (kun tilgængeligt i
app’en).

Tryk én gang på funktionstasten for at skifte mellem landskab og
portræt-tilsand. Dobbeltklik for at få centreret gimbal’en igen, og tryk tre gange for at
slå auto-rotation til.

Tryk én gang på M-tasten for at følge panorering og tilt. Dobbeltklik for at
følge panorering, og tryk tre gange for at låse dem alle fast. Tryk fire gange for POV
(følg alt), og hold den nede for at skifte mellem zoom in/ud og gimbal
tiltbetjeningstilstand (zoom ind/ud tilstand er kun tilgængelig i app’en).



Navigationstasterne op/ned er til betjening af tilt (indikatorlampen viser grønt),
og til at zoome ind og ud i billedet (indikatorlampen lyser blåt - kun tilgængelig i
app’en). Venstre og højretasterne er til at styre panorering.

Indikatorlampen lyser grønt eller blåt når du betjener via knapperne. Hvis den
slet ikke lyser skyldes det enten at fjernbetjeningen er slukket, eller der mangler
batteri. Det grønne lys står for betjening af gimbal’en, og det blå lys står for betjening
af telefonens kamera.

Påsætning og balancering af smartphonen på gimbal’en

Start med at folde gimbal’en ud (1), og skru så op på drejeknappen (2). Drej
Hohem logoet opad (3). Skub din telefon ud, mens den sidder fast på den nederste
del ad spændet, og træk i toppen i toppen af telefonspænden for at fastgøre
telefonen (4). Skub telefonen ind, og sørg for at den er spændt fast i midten, og der
er tændt for strømmen på gimba’en, efter du har sat telefonens spænde rigtigt på
plads (5).



Booting af gimbal’en når du bruger den første gang
Først og fremmest skal det lige bemærkes, at nogle funktioner ikke er

tilgængelige, før du har aktiveret Hohem Pro app’en.
Hold funktionstasten nede. Når du bruger den første gang, går den i en

aktiveringstilstand, og Bluetooth-indikatoren blinker henholdsvis rødt og grønt. Tænd
for Bluetooth på telefonen. Log ind på Hohem Pro app’en. Når Bluetooth er tilsluttet,
startes et pop-up vindue til aktivering. Tryk på “bekræft” for at færddiggøre
aktiveringen. Tre bip indikerer, at aktiveringen er fuldført, og at du nu er klar til at
bruge gimba’en.

Bluetooth indikatorlampen
Hvis den skifter mellem at blinke rødt og grønt, så venter app’en på aktivering.

Hvis den skifter mellem at blinke gult og grønt, så er fjernbetjeningen ved at blive
parret.

Farverne indikerer også status for gimbal’en. Grøn indikerer, at Bluetooth er
tilsluttet, mens gul indikere, at Bluetooth ikke er tilsluttet, og rød er en
advarselslampe om, at der er unormal belastning af stabilisatoren, eller mislykket
opdatering af firmware.

De blinkende indikatorer i funktionstilstandene er som følger:
● Uafbrudt lys: Panorama og tilt følges
● To blink: Panorama følges
● Tre blink: Alt er låst
● Fire blink: POV (alt følges)
● Pulserende blink: standbytilstand


