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Hent App’en Hohem Pro

Skan QR koden eller søg efter ”Hohem Pro” i 
App Store eller Google Play.
Hohem Pro-appen understøtter iOS 10.0 og Android 5.0 eller nyere.

Produktoversigt

14. Tænd/sluk knap (ON/OFF)

15. Tilt Motor Lås

16. USB Type C 

17. Nulstil

18. 1/4” invendigt gevind

19. Roll Motor

20. Roll Motor Lås

21. Pan Motor Lås

22. Håndtag (Batteri indbygget)

23. Håndledsrem

1. Telefonholder

2. Folde lås 

3. Pan motor lås

4. Batteri Indikator 

5. Zoom knap

6. Udløser knap

7. Tilt Motor 

8. Roll Motor Lås 

9. Tilt Motor Lås 

10. Låseskrue 

11. Pan Motor 

12. Bluetooth Lys 

13. Joystick



Hvordan lader man gimbalen?

* Brug 5V-1A oplader (medfølger ikke), fuld opladet ca 3,5 timer.

2. Spænd låseskruen let

Hvordan monterer og balancerer man mobiltelefonen 
på gimbalen?

Gimbalen fungerer ikke korrekt hvis ikke skruen er låst. OBS skal ikke strammes.

1. Fold gimbalen ud

3. Drej så Hohem logoet  
    vender opad

4. Sæt telefonen ned i  
    bunden af holderen og 
    træk i toppen så telefonen 
    kan komme ind på plads

5. Juster telefonen til midten 
    af holderen så den er i  
    balance



Klem holderen og sørg for at telefonen er i kontakt med gummifladen, 
ellers vibrerer gimbalen og afbryder automatisk

Start op første gang
Aktiver iSteady X & Bluetooth forbindelse

Tænd stabilisatoren første gang. Log ind på Hohem Pro app’en og aktiver sta-
bilisatoren. Hvis aktiveringen mislykkes vil den ikke blive sat korrekt op. 

3. Aktiver iSteady X: Når Bluetooth er forbundet popper der en aktiveringsrude 
op. Klik ”Confirm” for at fuldføre aktiveringen. Herefter vil du høre en tikkende 
tone hvilket betyder at stabilisatoren begynder at arbejde. 

1. Start op
Langt tryk på funktionsknappen. 
Når den tændes første gang vil 
den gå ind i et ”bliv aktiveret” 
mode, og Bluetooth indikatoren 
vil blinke skiftevis rød og grøn. 

2. Bluetooth forbindes direkte i Ho-
hem Pro app’en. Tænd for telefonens 
Bluetooth , åben app’en og log ind på 
hjemmesiden. Følg pop-op anvisnin-
gen i toppen og klik ”Connect”

Hvad gør du hvis du ikke kan forbinde Bluetooth eller app egenskaber ikke er tilgængelige efter at Bluetooth er  
    forbundet?

a. Sørg for at aktivere adgang til din lokalitet i telefontjenesten og kontroller om Bluetooth er tilsluttet. Bluetooth-lampen 
lyser grønt.

b. Når du vil forbinde kameraet på Android enheder, sørg venligst for at Bluetooth på mobiltelefonen er forbundet med 
gimbal Bluetooth med navnet “iSX”.

c. På nogle Android enheder komme der ikke et pop-op vindue når appen tændes, eller bekræftelsesforespørgslen er 
gemt i notifikations panelet uden bekræftelse, hvilket bevirker fejl i Bluetooth forbindelsen. Klik venligst på parrings 
bekræftelsen for at opnå forbindelse.



Knapper og betjening

① Tænd/Sluk knappen
Tryk og hold for at tænde og slukke. Enkelt tryk 
for at skifte mellem højformat og tværformat. 
Tryk to gange for at centrere gimbalen

②Joystick 
bevæg vertikalt for at tilte 
telefonen, Bevæg horisontalt 
for at panorere telefonen. 
Kontrol af rulaksen indstilles i 
Hohem Pro appen.  

③ Zoomknap  
      (Zoom/fokus funktion skiftes i appen)

Skyd op: Zoom ud / Fokuser
Skyd ned: Zoom ind / Fokuser

④ Udløser (sørg for at Bluetooth er tilsluttet)
Tryk en gang for at tage billede eller starte/stoppe videoopta-
gelse. 

Hvordan skiftes der mellem arbejdsmetoder via knapper?

Tryk og hold udløserknappen og tryk på tænd knappen:  

Tryk 1 gang : Pan & Tilt følge metode. 

Tryk 2 gange: Pan følge metode. 

Tryk 3 gange: Alle akser låst. 

Tryk 4 gange: POV (Følger alle)

 * Slip først tænd knappen, og derefter udløserknappen.

③

④ ①

②



Hohem Pro-app og udløserknap funktioner
a. Gimbalen er bygget med Blutooth til mobiltelefoner og Hohem Pro App. Brugeren 

skal forbinde Bluetooth på mobiltelefonen for at styre kameraet og tredieparts apps, 
forbind Hohem Pro Bluetooth direkte i appen.

b. Når du er tilsluttet via Bluetooth kan iSteady X styre kameret på mobiltelefonen via 
udløserknappen uden Hohem Pro. Denne funktion er tilgængelig i mobiltelefoner som 
understøtter kamerakontrol. Fotooptagelse med mobiltelefon: tryk en enkelt gang 
for at tage et billede. Videooptagelse med mobiltelefon: tryk for at starte / afslutte 
optagelsen.

c. Zoomknappens funktion styres i Hohem Pro-appen, skift mellem zoom og fokus.

Strømindikatorlamper

• Lyser konstant: Fuldt opladet eller opladning 
fuldført

• Enkelt blink: Oplader
• Blinker på skift: Kalibrerer

Hvorfor blinker lamperne?

Bluetooth-indikatorlampe

Blinker skiftevis rød og grøn: Stabilisatoren skal aktiveres (kun første gang) 

Farven indikerer Blueetooth status:

• Grøn: Bluetooth er forbundet

• Gul: Bluetooth skal forbindes

• Rød: Advarsel om unormal belastning af stabilisatoren eller firmware 
opdateringsfejl.



Hohem Pro App

Med Hohem Pro-appen kan du også benytte Moment-indstillingen, Hyperlapse, Timelapse, 
Face-tracking 3.0 og Panorama, eller konfigurere kamera- og gimbal-indstillinger med bare 
nogle få klik.

1. Hjem: Tryk her for at vende tilbage til start.
2. Blitz: Viser bliztstatus.
3. For / bag kameraomskifter.
4. Aktiver ansigtsstyring.
5. Z /F: Zoom ind/ud eller fokusere.
6. Forskønnelses funktion og filtre.
7. Moment: Tryk på knappen for mere information om Moment mode.
8. Video: tryk for at optage en almindelig video.
9. Foto: tryk for at tage enkeltbilleder eller intervalfoto.
10. Indstillinger: Almindelige indstillinger og kameraindstilling.

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩



Hvad er arbejds metoderne og optage stil?

• Gå ind i Stabiliseringsparametrene i Hohem Pro app’en for at skifte arbejds metode  
             eller optage stil.
• Sørg for at Bluetooth er forbundet i app’en før du skifter indstillinger.

Arbejds metode Følge hastighed

Pan & Tilt følge Standard arbejdsmetode. Kame-
raet følger retningen af rotatio-
nen af pan og tilt motorerne

Normal Optager med stan-
dard følgehastighed

Pan følger Kameraet følger retningen af 
rotationen af pan motoren

Langsom Optager med lang-
som følgehastighed

Alt låst Alle pan, tilt (indenfor±30°) og 
rul motorer er låst og følger ikke 
bevægelsen

Mellem Optager med mel-
lem/hurtig  følgeha-
stighed

Alt følger Point of view. Alle pan, tilt og 
rulle bevægelse følges

Hurtig Hurtig følgehastighed 
til sceneri transfor-
mation

Den kan forvandles til et fotostativ

Sammenklappelig?



Kalibrering
 
Minsker drift forårsaget af magnetiske forstyrelser eller mennesklige fejl.  
Rør ikke ved gimbalen og hold den på et stabilt underlag under kalibreringen.

1. Tryk fem gange
2. Du hører et bip

3. LED lys blinker fra venstre mod højre
4. To bip betyder afsluttet
  (Processen tager cirka 40 sekunder)



FAQ
 
1. Gimbalen fungerer ikke korrekt (beep) efter den blev tændt første gang.
Aktivering er nødvendig via Hohem Pro Appen når den tændes første gang. Hvordan aktiverer man iSteady? 
Se side 3.
*hvis der ikke kommer et pop-op vindue om aktivering, så sørg venligst for at aktivere ”Placering” eller 
lokalitetstjenesten på telefonen og kontroller om Bluetooth forbindelsen er i orden.

2. Hvad gør du hvis du ikke kan forbinde Bluetooth eller app egenskaber ikke er tilgængelige efter at  
    Bluetooth er forbundet?

a.   Gimbalen er bygget med Blutooth til mobiltelefoner og Hohem Pro App. Brugeren skal forbinde  
Bluetooth på mobiltelefonen for at styre kameraet og tredieparts apps. Forbind Hohem Pro Bluetooth di-
rekte i appen. Det er bedst at forbinde Bluetooth i Hohem Pro appen første gang. Hvis du forbinder Blueto-
oth på mobiltelefonen på forhånd, vil det give forbindelses problemer i Hohem Pro appen. Gå venligst ind i 
din mobiltelefons Bluetooth liste og fjern parring med gimbal (med prefix ”iSX”), tænd derefter Hohem Pro 
Appen for at forbinde bluetooth direkte i appen, sørg for at placerings servicen i mobiltelefonen er aktive-
ret.

b. Når du vil forbinde kameraet på Android enheder, sørg venligst for at Bluetooth på mobiltelefonen er 
forbundet med gimbal Bluetooth med navnet ”iSX”. Nogle Android enheder kommer ikke med et pop-op 
vindue når appen tændes, eller bekræftelsesforespørgslen er gemt i notifikations panelet uden bekræftelse, 
hvilket bevirker fejl i Bluetooth forbindelsen. Klik venligst på parrings bekræftelsen for at opnå forbindelse.

c. Bluetooth lampen lyser konstant grønt efter at Bluetooth er forbundet korrekt, hvis appens indstillinger 
ikke er tilgængelige og Bluetooth lampen lyser grønt, så kontroller venligst om enheden er forbundet til en 
anden enhed i nærheden og afbryd forbindelsen. 

3. Hvorfor vibrerer gimbalen eller slukker automatisk når den bliver tændt?

Hvis gimbalen vibrerer og Bluetooth lampen blinker blå og rød, fungerer gimbalen ikke korrekt, den bipper 
og slukker automatisk efter 3 sekunder, så er det højest sandsynligt fordi din telefon ikke er korrekt monte-
ret og balanceret. Bemærk der må ikke tilsluttes kabler til telefonen når den sidder i gimbalen.  

1. Monter din mobiltelefon inden du starter gimbalen
2. Sæt telefonen fast og sørg for at den sidder helt tæt op ad gummifladen i holderen.
3. Balancer telefonen ved at rykke den sidelæns i holderen til den ikke vipper til hverken højre elle venstre  
    når du slipper den.
4. Lås alle tre motorer op inden du starter gimbalen 

*  Hvis din telefon er en letvægtsmodel og gimbalen fortsat vibrerer når du har gennemført ovenstående 
trin korrekt, så skal du justere motor response til Medium elle Low i appen. Husk at forbind gimbal korrekt 
med appen. Du finder Motor Response indstillingerne i Stabilizer Parameter Settings.

4. Hvad skal man gøre hvis firmware opdateringen mislykkes?

Hvis firmware opdateringen fejler vil Bluetooth lampen blinke rødt og gimbalen fungerer ikke når den tæn-
des, luk venligst appen, nulstil Bluetooth på mobiltelefonen og gentag firmwareopdateringen. 

*Sørg for at appen ikke er slukket, skift ikke til andre app’s. og sluk ikke for telefonen mens firmwaren opda-
teres.



Model iSteady X Batteri 18650li-ion
2000 mAh/3.7V

Mål, sammenfoldet 179 X 79 X mm Mekanisk 
område

*Pan: 3200
*Roll: 3200
*Tilt: 3200

Vægt 259g Passer til tele-
foner

Vægt: ≤ 280g
Tykkelse: ≤ 11 mm
Bredde: 55mm - 90mmDriftstid 8 timer

After-Sales Information

Gå til https://www.hohem.com for at læse mere 
om servicepolik for reparation, reparationstjene-
ster og support.

Dette indhold kan ændres i takt med opdateringer i app og firmware.
Hent den seneste version fra www.hohem.com
iSteady er et varemærke som tilhører Hohem Tech.
Alle rettigheder forbeholdes. Copyright © 2020 Hohem Tech. 


