
OSMO POCKET 
Kiirjuhend 



Pakendi sisu 

Osmo Pocket ×1 Kott ×1  

Nutitelefoni adapter 
(USB-C) ×1 

 Nutitelefoni adapter
(Lightning) ×1 

Toitejuhe ×1 

Sissejuhatus 
OSMOTM Pocket on käeshoitav stabilisaatoriga kaamera, mis 
ühendab liikuvuse ja stabiilsuse ühes seadmes. Sellega saab 
pildistada teravaid 12 MP fotosid ja filmida stabiilset videot kuni 4K 
60fps. Integreeritud puutetundlik ekraan kuvab kaamerapilti, mille 
abil saab kontrollida pilti ning juhtida kaamera ja stabilisaatori 
liikumist. Mobiiliseadet saab ühendada DJI Mimo rakendusega, mis 
võimaldab luua professionaalse kvaliteediga videolugusid. 
Intelligentsed režiimid nagu ActiveTrack, Panorama ja Timelapse 
võimaldavad kõike, mida vajate täiuslikuks pildistamiseks ja 
filmimiseks. 

1. Kaamera 
2. Kallutusmootor 
3. Keeramismootor 
4. Pööramismootor 
5. Ventilatsiooniala 
6. Oleku LED märgutuli 
7. Pildistamise/filmimise nupp 
8. MicroSD kaardipesa. 
9. Mikrofon 
10. USB-C liides
11. Toite/funktsioonide nupp 
12. Mikrofon 
13. Universaalne liides
14. Puutetundlik ekraan 
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"DJI Mimo" rakenduse allalaadimine
Leidke rakendus "DJI Mimo" rakendustepoest "App Store" või "
Google Play". Samuti võite kasutada eespool olevat QRkoodi.

 

  VÕI 

 
 

Aktiveerige Osmo Pocket
Sisse / välja lülitamiseks hoidke toite / funktsioonide nuppu all.
Aktiveerige Osmo Pocket esmakordsel kasutamisel, järgides DJI
Mimo rakenduse juhiseid.  

 

 

         MicroSD kaardi paigaldamine
Soovitame kasutada microSD-kaarti, millel on kiirus UHS-I 3 või 
parem (ei kuulu komplekti).                    

 



    Osmo Pocket kasutamine
Osmo Pocket kasutamiseks vajutage pildistamise / salvestamise 
nuppu, toite / funktsioonide nuppu või libistage puuteekraani.

 

 

   

Osmo Pocket laadimine
Osmo Pocket laadimiseks ühendage USB-adapter (ei kuulu 
komplekti) USB-C liidesega, kasutades kaasas olevat toitejuhet.
Aku on täis laetud, kui oleku LED märgutuli enam ei vilgu.  

 
  

  

      Osmo Pocket hoiustamine
Paigaldage Osmo Pocket koti sisse nii, nagu pildil on 
näidatud, et tagada turvalisemat transportimist ja seadme 
hoiustamist.

Lisateavet leiate kasutusjuhendist: 
www.dji.com/osmo-pocket 
Andmed võivad muutuda ilma ette teatamata. 

OSMO on DJI OSMO kaubamärk. 
Copyright © 2018 DJI OSMO Kõik õigused reserveeritud. 

http://www.dji.com/osmo-pocket
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