OSMO POCKET
Короткий посібник користувача
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Комплект поставки
Osmo Pocket ×1

Адаптер для
смартфона
(USB-C) ×1

Футляр ×1

Адаптер для
смартфона
(Lightning) ×1

Кабель живлення
×1

Вступ
OSMO TM Pocket — це ручна стабілізована камера, що поєднує
в собі мобільність і стійкість. Камера робить чіткі знімки з
роздільною здатністю 12 Мп і знімає відео з роздільною
здатністю до 4K 60fps. Вбудований сенсорний екран передає
зображення з камери в режимі реального часу та може
керувати рухами камери й стабілізатора. Мобільний пристрій
під'єднується до додатка DJI Mimo, в якому можна створювати
відео професійного рівня в режимі Story Mode. Інтелектуальні
режими, що включають в себе такі функції, як ActiveTrack,
Panorama і Timelapse — все, що вам потрібно для ідеальних
кадрів.
1. Камера
2. Електродвигун вісі нахилу
3. Електродвигун вісі крену
4. Електродвигун вісі повороту
5. Зона вентиляції
6. Світлодіодний індикатор стану
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7. Кнопка спуску затвору/запису
8. Слот для карти пам'яті microSD
9. Мікрофон
10. Порт USB-C
11. Кнопка живлення/функцій
12. Мікрофон
13. Універсальний порт
14. Сенсорний екран
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Завантаження додатка DJI Mimo
Знайдіть «DJI Mimo» в App Store чи Google Play
або відскануйте QR-код, щоб завантажити
додаток на свій мобільний пристрій.

або

Активація Osmo Pocket
Для увімкнення/вимкнення натисніть та утримуйте кнопку
живлення/функцій. Активуйте Osmo Pocket під час першого
використання, виконуючи вказівки в додатку DJI Mimo.

Встановлення карти пам'яті
micro SD
Рекомендовано використовувати карту пам'яті
micro SD з рейтингом UHS-I Speed Grade 3
(до комплекту не входить).
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Експлуатація Osmo Pocket
Щоб розпочати використання Osmo Pocket, натисніть
кнопку спуску затвору/запису або проведіть по сенсорному
екрану.

Зарядка Osmo Pocket
Для зарядки Osmo Pocket під'єднайте адаптер USB (не
входить до комплекту) до роз'єму USB-C за допомогою
кабеля живлення, що входить до комплекту. Коли акумулятор
повністю зарядиться, світлодіодний індикатор стану припинить
блимати.

Зберігання Osmo Pocket
Зберігайте та транспортуйте Osmo Pocket у футлярі, як показано
вище.
Додаткову інформацію можна знайти у посібнику користувача:

www.dji.com/osmo-pocket

※Цей символ означає, що зміст може бути змінено без
попереднього повідомлення.
OSMO є товарним знаком компанії DJI OSMO.
© 2018 DJI OSMO Всі права захищено.

