
Gimbal Stabilizer L08  

SELFIEPINNE  

Bruksanvisning 

Förlänga selfiepinnen 

Håll in knappen och tryck den uppåt samtidigt som du drar selfiepinnen uppåt för att förlänga den.  

 

Byta batteri  
Fjärrkontrollen kan öppnas från båda sidor. Därefter kan batteriet bytas ut.  

 

 

 

 



 

 

 

Så här använder du Gimbal  
1. Tryck på/håll in knappen längst upp på stabilisatorn i 2 sekunder. Använd 

fjärrkontrollen för att starta Gimbal och ansluta den till telefonen.  

Gå till Bluetooth-inställningarna för att parkoppla ”Gimbal Selfie” med din telefon.  

Kontrollampan på fjärrkontrollen kommer att sluta lysa när Gimbal är ansluten till 

telefonen.  

2. Öppna kameran på telefonen, montera telefonen i stabilisatorn och håll telefonen i 

en naturlig vinkel. När lampan lyser grönt kan stabilisatorn användas. Hållaren ser till 

att telefonen hela tiden sitter stabilt, även om du behöver flytta pinnen. 

 

3. Rotera vredet på baksidan av stabilisatorn för att justera telefonen till horisontellt 

eller vertikalt läge. Håll telefonen i önskad riktning och lås fast den.   

 

 

4. Tryck på knappen på fjärrkontrollen för att ta en bild. När kontrollampan blinkar en gång har en 

bild tagits.  

5. Om telefonen och Gimbal inte parkopplas inom 3 minuter stängs Gimbal av automatiskt.  

6. Tryck och håll in knappen på stabilisatorn i 3 sekunder för att stänga av eller starta Gimbal.  

Stativ  
Genom att man öppnar pinnen på båda sidor fungerar Gimbal som ett stativ.  



 

 

Laddning   

När batterinivån är låg lyser lampan RÖTT för att påminna dig om att byta batteri. En USB-kabel 

medföljer för laddning av stabilisatorn. När stabilisatorn här färdigladdad slutar den röda lampan 

att lysa.  

 

 

Påminnelse  

 Gimbal är kompatibel med enheter med Android 4.2.2 och IOS 5.0 eller senare. Om 

ljudinställningarna för din kamera har ändrats på telefonen bör de ändras till ”standard” 

eller ”ta bilder” för att din Gimbal ska kunna fungera optimalt.  

 Dra ut hållaren i sidled för att sätta in telefonen.   

 

 

 

 

 


