
 
Manual Paper Zhiyun Crane V2 by Zenon Rental (V.3-4/7/17) 

TAHAPAN MENGGUNAKAN WAJIB DIPERHATIKAN 

 
1. Periksa kelengkapan sesuai consigment note (surat serah terima alat), agar tidak tercecer dan bisa 

mengembalikan lagi pada tempatnya saat selesai menggunakan 
2. Ketahui nama dari  bagian/part unit (tanyakan crew zenon jika tidak yakin) 
3. Keluarkan unit, pasang batere, dan tutupnya 
4. Untuk memulai set-up, nyamannya gunakan tripod, atau lightand, atau alas meja / lantai rata 
5. Proses tutorial ini dengan memposisikan shooter menghadap bagian kiri unit 
6. Istilah yang digunakan dan persamannya : TILT = PITCH (mengangguk atas bawah), ROLL (berputar kanan kiri 

seperti roda), PAN=YAW (nengok kanan kiri), CRAB (geser kanan/kiri), SHOE = PLATE, KNOB/SCREW = BAUT, 
kalibrasi = balancing 

7. Jangan pernah menyalakan Zhiyun Crane sebelum melakukan PROSES KALIBRASI, karena akan merusak motor 
gimbal dan membuat gambar bergetar 

8. Proses Kalibrasi dibagi 2 tahap, Dasar dan lanjutan : 
9. KALIBRASI DASAR 

a. Pasang screw shoe ke kamera, posisikan kamera di posisi paling kanan dan paling belakang 
(pertimbangkan ruang tilting agar viewfinder tidak menabrak body zhiyun, jika perlu viewfinder cap 
dicopot agar lebih nyaman)  

b. Cek apakah kamera terbuang / berputar kanan / kiri (bisa diuji dengan unit di angkat 45 derajat 
menyamping), jika ya maka lakukan adjustment di screw pan dibawah (dekat body battery). 

c. Pastikan kamera dalam titik seimbang dasar TILT (kamera tidak jatuh keatas / bawah), jika tidak 
imbang artinya rubah posisi shoe maju mundur (gunakan knob cepat), jika tidak dapat juga berarti 
ada kemungkinan lensa/body kamu terlalu berat salah satu (over), *baca pasangan body-lensa yang 
support di tabel kanan. 

d. Jika sudah berhasil, berikutnya pastikan kamera dalam titik seimbang dasar ROLL (kamera tidak jatuh 
kekanan/kiri), lakukan penyesuaian dengan menggeser posisi lengan di rolling motor ke kanan/kiri 
(rolling motor dibagian belakang, kendorkan 1 screw penguncinya), jika sudah maksimum masih 
belum berhasil artinya perlu menggeser posisi screw ¼ di shoe utama kamera. 

10. KALIBRASI LANJUTAN 
a. Titik seimbang lanjutan TILT ciri-cirinya adalah ketika kamera menunduk DAN mendongak 45 derajat, 

maka kamera harus diam atau  tidak terbuang ke atas/bawah, jika gagal maka lakukan penyesuaian di 
motor tilt disebelah kanan unit dengan menaikkan/menurunkan lengan kanan (kendorkan screw 
penguncinya terlebih dahulu) 

b. Titik seimbang lanjutan ROLL ciri-cirinya adalah ketika kamera ROLL/DIJATUHKAN KANAN DAN KIRI 45 
derajat, maka kamera harus diam atau tidak terbuang ke kanan/kiri, jika gagal maka lakukan 
penyesuaian dengan tetap di motor roll disebelah kanan dengan menaikkan/menurunkan lengan 
kanan (kendorkan screw terlebih dahulu untuk meng-adjust). 

c. Jika susah mendapatkan titik seimbang lanjutan, maka jika kasusnya adalah tilt dapat namun roll 
tidak dapat, maka yang diutamakan adalah mendapat dahulu ROLL, lalu pitch diakali dengan 
menggeser posisi shoe “sangat sedikit” maju / mundur.  

d. Jika tidak menemukan juga / sama sekali tilt dan roll,  artinya kamera kurang berat  (kasus ini 
ditemukan di A6300 + sony 10-18 f/4 dan sony 35mm f/1.8). Hal ini diperkenankan karena beban 
ringan. Namun untuk jangka panjang, bisa menggunakan tambahan pemberat berupa quick release 
577 

11. Nyalakan unit, Tahan tombol kamera. Saat pertama dinyalakan akan nyala fitur follow mode (jika handle di putar 
maka kamera ikut muter), tekan tombol mode sekali lagi masuk mode lock mode (handle diputar kamera tetap 
diam), 2x tekan tombol mode masuk mode roll, 3x tekan mode masuk mode selfie, untuk mengmbalikan posisi 
semula saat di lock mode, bisa tekan mode sekali. 

12. Test Zhiyun, Lalu lakukan gerakan CRAB & ROLL kanan/kiri, TRACK in/out. Zhiyun siap beraksi. 
 
 

 
#PENTING 
1.Mohon untuk selalu teliti, Jangan sampai aksesori seperti “screw” hilang, karena jika hilang tidak ada lagi 

part-nya dan alat tidak bisa difungsikan lagi. 

2.Jika dalam penggunaan ada vibrasi, pastikan kalibrasi sudah benar, lalu pastikan kamera & lensa sesuai 

‘motor stengths’ yang aktif (baca bagian umum dibawah) 

3.Kalibrasi Zhiyun membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan logika. 

#UMUM 
1. Ketahanan batere berdasar review online, sekitar 6 jam untuk 1 set (2 batere 25650) 
2. Charging batere 1 set batere bisa menghabiskan waktu sekitar 1-2 jam 

3. Referensi video setting Zhiyun Crane pilihan Zenon (hati hati banyak beredar video tutorial yang tidak 

tepat) : https://goo.gl/d2yz3l 

4. Ada beberapa kasus di kamera a6500 / a6300 lensa E mount, terlalu ringan sehingga tidak bisa “hold” di 

‘titik seimbang lanjutan’, hal ini diperkenankan karena beban yang ringan. 

5. Perbedaan Zhiyun  V-1 dan V-2 : V2 shoe tidak bisa dilepas sehingga tdk rentan hilang dan proses 

tracking shoe lebih mudah dengan pengoperasian 1 knob 

6. Perbedaan dengan beholder : beholder berat, genggaman besar tidak nyaman, suka getar, dan tidah 

bisa set motor via aplikasi, zhiyun kurus enak digenggam dan panjang enak buat low angle, dan banyak 

penyempurnaan lainnya di zhiyun crane v2 

7. Aplikasi di Google Play Andorid : Zhiyun Assistant, fitur yang paling sering digunakan adalah motor 

strengths (ada di stabilizer setting), dengan opsi adjusment motor untuk kamera & lensa dengan 

estimasi : weak ( dibawah 600gr), medium (600g-1,2kg) and strong (1,2-1,8kg) - koneksi dengan 

bluetooth 

 

#PASANGAN BODY-LENSA [SUPPORT, SUDAH DIUJI] 
1. Sony A7S Mark I / Mark II / A7R II DICOMBINE DENGAN Converter + Canon 17-40 F/4 / Canon 16-35 

F/2.8/  Canon 35 F/1.4 /  Sigma 35 F/1.4 
2. Sony A7S Mark I / Mark II / A7R II DICOMBINE DENGAN Sony 24-70 F/4 /  Sony 16-35 F/4 / Sony 35 

F/1.4 
3. Sony A6300 / A6500 DICOMBINE DENGAN Sony E 10-18 F/4 / Sony E 35mm f/1.8 
4. Canon 70D / 6D / 5D III DICOMBINE DENGAN Canon 24mm f/1.4 / Canon 24mm F/2.8 IS/ Canon 

16-35mm F/2.8 / Canon 24-105mm F/4 IS / Samyang 14mm F/3.1 /  Tokina 11-16 F/2.8 

#PASANGAN BODY-LENSA [TIDAK SUPPORT] 
1. Samsung NX300 + Samyang 35mm f/1.4 (body terlalu ringan dibanding dengan lensa yg sangat berat, 

sehingga body maksimal mundur tetap kalah berat dengan lensa, solusi ditambahkan mic rode diatas 
kamera, namun minus tidak bisa tilt up dengan leluasa dan tidak bisa low angle/dibalik, karena akan 
benturan dengan body zhiyun)  

2. Jika kamera/lensa kamu tidak termasuk dalam informasi alat support diatas ini, pastikan alat kamu 
ekuivalen beratnya, jika tidak maka akan bermasalah. 

 

https://goo.gl/d2yz3l

