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 תכולת האריזה

                                                                   Osmo Pocket x 1 
 

 x 1כיסוי            

 

 

 

 

 x 1כבל מתח 

 

מתאם לטלפון חכם 
(Lightning )x 1 

 מתאם לטלפון חכם 
(USB-C )x 1 

 

 

 הקדמה
הוא מצלמה מוחזקת ביד שמשלבת ניידות ויציבות במכשיר  OSMO™ Pocket -ה

וסרטי וידיאו יציבים  MP 12חדות באיכות של אחד. היא מצלמת תמונות סטילס 
. מסך המגע מציג הזרמה חיה מהמצלמה ויכול לשלוט 4K 60fpsבאיכות של עד 

שבה ניתן ליצור  DJI Mimoבמצלמה ובתנועותיה. התקן נייד מתחבר לאפליקציית 
. מצבים חכמים כמו Storyסרטי וידיאו מקצועיים באיכות גבוהה, במצב 

ActiveTrack, Panorama ו- Timelapse  מעניקים לכם כל מה שאתם זקוקים לו
 ליצירת הצילום המושלם.

 

 מצלמה .1
 מנוע הטיה .2
 מנוע גלגול .3
 מנוע פן .4
 אזור אוורור .5
 LEDנורית  .6
 לחצן סגר / הקלטה .7
 microSDחריץ לכרטיס  .8
 מיקרופון .9

 USB-Cשקע  .10
 לחצן הפעלה / פונקציה .11
 מיקרופון .12
 שקע אוניברסלי .13
 מסך מגע .14
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 DJI Mimoליקציית הורדת אפ
, או סרקו את Google Play -או ב App Store -ב DJI Mimoחפשו את אפליקציית 

 כדי להוריד את האפליקציה. QR -קוד ה
 

 
 

 Osmo Pocket -הפעלת ה
לחצו והחזיקו את לחצן הפעלה / פונקציה כדי להפעיל / לכבות את המצלמה. הפעילו 

כאשר אתם משתמשים בה בפעם הראשונה בהתאם  Osmo Pocket -את ה
 .DJI Mimoלהוראות באפליקציית 

 

 
 

 התקנת כרטיס הזיכרון
)לא כלול  3מדירוג  UHS-Iבמהירות  microSDמומלץ להשתמש בכרטיס זיכרון 

 .באריזה(
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Osmo Pocket -הפעלת ה

ן , לחצו על לחצן הסגר / הקלטה, על לחצOsmo Pocket -כדי להפעיל את ה
 ההפעלה / פונקציה, או החליקו על מסך המגע.

Osmo Pocket -טעינת ה

)לא כלול באריזה(  USB -, חברו את מתאם הOsmo Pocket -כדי לטעון את ה
בעזרת כבל המתח הכלול באריזה. הסוללה טעונה במלואה כאשר  USB-Cלשקע 

 אינה מהבהבת. LED -נורית ה

 Osmo Pocket -אחסון ה

בכיסוי כמוצג באיור שלעיל להעברה ואחסון בטוחים. Osmo Pocket -ת ההניחו א

.אין לחשוף סוללות לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה: אזהרה

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום: החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש 
להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה.  

אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש אש 
וכדומה. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני המחזור המיועדים 

לכך.


