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מבוא
Osmo Action וידת בטכנולוגייתצהינה מצלמת פעולה עם מסך כפול המ RockSteady EIS 

וד וידיאו יציב , ללכמגה פיקסלים 12של והמסוגל לצלם תמונות חדות  DJIל החדישה ביותר ש
חורי הינו מסך . המסך האHDR, ועם יכולת להקליט וידיאו באיכות 4K/60fpsבמהירות של עד 

ת יתר המאפשרת למשתמשים לשנות הגדרות בעוד שהמסך הקדמי מסייע עם רמת תגובמגע 
 Quickבים מותאמים, לחצן ולי, מצמה בעזרת בקר קמושלמת. עם השלבצילום תמונת סלפי 

Switch  ומאפייןSnapShot משתמשים יכולים להפעיל ולצלם תמונות ולהקליט סרטוני וידיאו ,
שימוש להיות בגם עמיד במים, מה שמאפשר לו  Osmo Actionשניות בלבד.  תוך מספר

יב את ים יכולים להרחזרים כך שמשתמשפר אב. הוא מתאים למסמטרים 11בעומקים של עד 
 .Osmo Actionהכישורים היצירתיים שלהם בעזרת 
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מכסה מסנן העדשה ושטח האוורור עשויים להתחמם במהלך השימוש. למניעת כוויות, נא  •
 לא לגעת.

מסנן העדשה ידות במים הטובה ביותר, אין לנתק את מכסה י העמביצועגת איכות להש •
 אלא אם כן הדבר הכרחי.



חיבור הסוללה

ויש להסירה טרם חיבור הסוללה. מחדלמורכבת על פי ברירת מגיעה מסגרת המצלמה 

מוכנסת  הכניסו את הסוללה כמוצג באיור. לחצו על שני צדי הסוללה על מנת לוודא כי היא
ב לכך שהסוללה מוכנסת כנדרש למקומה, הסימונים הכתומים כנדרש. שימו ל למקומה

 שבכל אחד מצדי הסוללה אינם נראים לעין.

Osmo Actionהפעלת 

. נהגו על פי DJI Mimoנדרשת הפעלה באמצעות , Osmo Action -ש בבעת השימו
 השלבים המצוינים להלן להפעלה.

 להפעלה. POWERלחצו לחיצה ארוכה על לחצן  .1
 .פעילה במכשיר הנייד שלכם Bluetoothהתירו את פונקציית  .2

בפינה השמאלית העליונה ונהגו על פי ההוראות  והקישו על  DJI Mimoשגרו את  .3
 .Osmo Actionלהפעלת 



 Osmo Actionטעינת 

טה.והחליקו את המכסה כלפי מ USB-C -לחצו על הלחצן לשחרור המכסה שבמכסה ה

בעזרת  USB-C -)לא כלול( לשקע ה USB -, חברו את מתאם הOsmo Actionלטעינת 
ות בצבע אדום קבוע בזמן לציון מצבים דלוק LED-כבל החשמל )כלול(. נוריות חיווי ה

המציינות את המצבים נכבות. LEDוללה טעונה במלואה ברגע שנוריות החיווי טעינה. הס

 אמפר(* 2 / וולט 5עם הספק של  USBבעזרת מתאם דקות ) 30 -זמן טעינה: כשעה ו

בזמן שמסגרת המצלמה מורכבת למקומה, מומלץ  Osmo Actionבמקרה של הפעלת 
לכיוון  USB-C -מכסה ה לשם הנוחות. להוצאה, משכו את USB-C -לנתק את מכסה ה

 לחצן המתג המהיר עד לניתוקו.

 חסות בלבד.י*זמן טעינה נועד להתי

הפעלה
ניםמאפייני לחצ

POWERלחצן  



 POWERלחצן 

 להפעלה. POWERכבוי, לחצו על לחצן  Osmo Action -בזמן ש

לכיבוי  POWER, לחצו על לחצן DJI Mimo -מקליט או מחובר ל Osmo Action -שבזמן 
 Osmo Actionדלקת מסך המגע. שימו לב לכך שאם מסך המגע. לחצו פעם נוספת לה

 מקליט בזמן שמסך המגע כבוי, הוא ימשיך להקליט.

, לחצו על DJI Mimo -במצב סרק בזמן שהוא מופעל ולא מחובר ל Osmo Action -בזמן ש
 לכניסה למצב שינה. לחצו פעם נוספת ליציאה ממצב שינה. POWERלחצן 

 לכיבוי. POWER, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן מופעל Osmo Action -בזמן ש

הקלטה/סגר צןלח 

 הקלטה / סגרלחצן 

 תחלה או עצירה של הקלטה.הלחצו לצילום תמונות או ל

SnapShot : זמין כאשר המכשיר כבוי או במצב שינה. מצבSnapShot  ניתן להגדרה
 מסך המגע לקבלת מידע נוסף.ף של הפעלת . עיינו בסעיSnapShotבהגדרות 

לחצן מתג מהיר 

 לחצן מתג מהיר

לחצו לבחירה במצב הצילום ותפריט המתג המהיר יופיע. הקישו על מצלמה, בתצוגת 
 צלמית לבחירה במצב צילום.

 רה לתצוגת מצלמה.בדפי ההגדרות או בהשמעת ההקלטה, לחצו לחז

 ן תצוגת מסך מגע של מצלמה.*לחצו לחיצה ארוכה למעבר בין המסך הקדמי לבי

, הווידיאו יפסיק להקליט והקלטה של *במידה והמסך נכבה במהלך הקלטת סרטון וידיאו
 תחל.דיאו חדש סרטון וי



 הפעלת מסך המגע
הקדמי.ההוראות שלהלן ישימות רק למסך המגע. הן לא יהיו תקפות במסך 

 דפדוף כלפי מטה
 ב מותאםנהלו מצ / צרו

וכחית כמצב מותאם. סמל לשמירת הגדרת התצורה הנוהקישו שוב על ה הקישו על 
 ת מצב.שבפינה הימנית התחתונה למחיק DELETEהקישו על לחצן 

 בהירות
רות.זו עת המחוון לכוונון הבהיוהזי הקישו על 

 נעילת מסך
הקישו על המסך והזיזו את המחוון.ת המסך, לנעילת המסך. לפתיחת נעיל הקישו על 

 הגדרות
 פעולות מהירות

בעזרת פקודות  Osmo Action -ב בקר קול: מאפשר לבקר הקול לעשות שימוש .1
עצור הקלטה, צלם תמונה, מעבר בין קוליות. פקודות קוליות כוללות התחל הקלטה, 

 מסכים וכיבוי. קיימת תמיכה בשפות האנגלית והסינית מנדרינית.
2. SnapShot:  כאשרOsmo Action במצב כבוי או במצב שינה, השתמשו ב-

SnapShot .מצבי צילום נתמכים כוללים וידיאו,  להפעלה מהירה ולתחילת הצילו
-, מצב מותאם וHDR ,Burst ,Timed ,AEBוידיאו  ,Slow Motionתמונה, 

Timelapse. 
בין מצבים  למעבר מהיר Quick Switch -(: השתמשו בQuick Switchמעבר מהיר ) .3

, וידיאו Slow Motionמצבי צילום נתמכים כוללים וידיאו, תמונה, הגדרות מותאמות. ו
HDR ,Burst ,Timed ,AEBמצב מותאם ו ,-Timelapse. 

 כללי:
חיבור אלחוטי: הקישו לבדיקת שם המצלמה והסיסמא בתוך המידע האלחוטי, הגדירו  .1

ואת כל החיבורים בחיבור  Wi-Fi -ה ואפסו את סיסמת Wi-Fi -את תדר רשת ה
 מאופס.

 רה או לנטרול הפחתת רעשי הרוח.הפחתת רעשי רוח: הקישו להת .2
 שרויות של גבוה, בינוני, נמוך וכבוי.האפים: בחרו מתוך ילצל .3
 (: הקישו להתרה או לנטרול רשת.GRIDת )רש .4
5. Face-Oriented Exposure.ברגע שמתגלות פנים, החשיפה על הפנים מתועדפת : 
6. Anti-Flickerונע הבהוב של אורות באמצעות בחירת התדר בהתאם לתקנים : מ

 המקומיים. 



7. Screen Auto Sleep הקישו להגדרת הזמן לפני שפונקציית :Osmo Action  נכנסת
 למצב שינה.

נכבית באופן  Osmo Actionכיבוי אוטומטי: הקישו להגדרת הזמן לפני שפונקציית  .8
 אוטומטי.

9. LED את שתי נוריות חיווי האו כבו : הפעילו- LED שבפונקציית לציון המצבים Osmo 
Action. 

סורתית, יפנית, קוריאנית, ית, סינית פשוטה , סינית משפה: הגדירו את השפה לאנגל .10
 גרמנית או צרפתית.

 להגדרת תאריך ושעה.שעה: הקישו  / תאריך .11
 .SDהמיקרו רמוט כרטיס י: הקישו לפSDרמוט כרטיס יפ .12
 הגדרות ברירת המחדל. המפעל: הקישו לאיפוסאיפוס להגדרות  .13
 חה ובמידע המסדיר.אודות: הקישו לצפייה בשם, במספר הסידורי, בגרסת הקוש .14

 העברת מסך
להעברת כיוון המסך למעלה, למטה או באופן אוטומטי. הקישו על 

 מדידת נקודת מיקום
להתרה או לנטרול מדידת נקודת המיקום. הקישו על המסך לשימוש  הקישו על 

והקישו  AEמיקום. הקישו פעם נוספת להתרת פונקציית נעילת ית מדידת נקודת בפונקצי
 .AEהמסך לנטרול נעילת  ם נוספת עלפע

 בקרת קול
הבקרה הקולית.ה או לנטרול להתר הקישו על 

 הגדרות מסך קדמי
למעבר בין מסך מלא לבין תצוגת תיבת אותיות. הקישו על 

 העברה למעלה
ס תמונה, זמן קביעת מדדים כגון יחלה ולאחר מכן העבירו שמאלה או ימינה להעבירו למע
להתרה או לנטרול ייצוב  *RockSteadyו, הקישו על ר ורזולוציה. במצב וידיאספירה לאחו

אינו  *RockSteadyתמונה אלקטרוני. שימו לב לכך שהמדדים תלויים במצב הצילום וכי 
 זמין ברזולוציה מסוימות.

RockSteady*  קושחה.מצריך עדכון 

 רה שמאלההעב
 חשיפה להגדרות מדדים 

מכוון באופן אוטומטי  ISO. ערך Max. ISOוערך  EVבמצב אוטומטי, ניתן להגדיר ערך 
 בטווח ההגדרה במהלך השימוש.

. שימו לב לכך שאת ערך ISO -ואת ערך ה סגרמהירות הניתן להגדיר את ערך במצב ידני, 
Max. ISO ניתן להגדיר רק כאשר ערך ה- ISO .מוגדר על מצב אוטומטי 

 הגדרות וידיאו / תמונת 
 Dewarp, הפעילו או כבו את *D-Cinelikeהגדירו איזון לבן, בחרו במצב צבע בין רגיל לבין 

 ובחרו בפורמט.
*D-Cinelike  מספק יכולת טובה וגדולה יותר של שמירת נתונים המתקשרים לצבע

 ולבהירות, מה שמאפשר יותר גמישות לאחר ההפקה.



 רה ימינההעב

אחר מכן העבירו שמאלה לגלילה בין תמונות וסרטוני ווידיאו. הקישו על העבירו ימינה ול
הקרנת סרטוני וידיאו. הקישו על הסמל התואם להוספת מועדפים או למחיקת תמונות או 

חלק השמאלי העליון לצפייה בתמונה ובסרטוני וידיאו על שב סרטוני ווידיאו. הקישו על 
 יה.פי קטגור

ירו את המחוון שבצד שמאל של המסך למעלה או למטה לכוונון בעת צפייה בתמונה, העב
שבחלק האמצעי התחתון לצפייה בתמונות באופן מתוזמן  הבהירות. הקישו על הסמל 

 בתמונות מתפרצות.ו

בעת צפייה בסרטון וידיאו, הזיזו את המחוון שבצד שמאל של המסך למעלה ולמטה לכוונון 
ימין לכוונון עוצמת הקול. גררו את שורת ההתקדמות ות והזיזו את המחוון שבצד הבהיר

 לצפייה בסרטון הווידיאו.

TAP  

מאלית התחתונה של תצוגת המצלמה לבחירה במצבי שבפינה הש הקישו על הסמל 
 צילום.

 הקישו פעמיים בשתי אצבעות

הקדמי מעבר בין המסך הקישו פעמיים על מסך המגע שבתצוגת המצלמה בשתי אצבעות ל
 סך המגע.לבין מ

אחסנה של תמונות וסרטוני ווידיאו

)לא  SDניתן לאחסן על גבי כרטיס מיקרו  Osmo Actionבפונקציית  ותצילום התמונאת 
בשל מהירויות הקריאה  UHS-Iעם מהירות  3דרוג  SDכלול(. נדרש כרטיס מיקרו 

ברשימת  וציה גבוהה. עיינווהכתיבה הגבוהות הנחוצות לשם השגת נתוני ווידיאו ברזול
לקבלת מידע נוסף. action-www.dji.com/osmoהמומלצים בכתובת  SDכרטיסי המיקרו 

 כמוצג באיור. SDלתוך פתח הכנסת כרטיס המיקרו  SDהכניסו את כרטיס המיקרו 

לציון המצבים LEDת חיווי ותיאורי נורי

ות את אותו המציינ , Osmo Actionלציון מצבים בפונקציית  LEDת חיווי ישנן שתי נוריו
 לציון המצבים ניתן להפעיל ולכבות. LED-מידע. את נוריות חיווי ה

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


תיאוריםדפוסי הבהוב

מוכן לשימוש.ירוק קבוע

אין מספיק מקום או ש SDלא אותר כרטיס מיקרו כבוי
 Osmoקציית . פונSDאחסון על כרטיס המיקרו 

Action .מופעלת בזמן טעינה
או  Osmo Actionלפונקציית  מחובר USBרכיב אדום קבוע

כבויה במהלך הטעינה. Osmo Actionשפונקציית 
גובה טמפרטורה גבוהה, אזהרה מפני  מפניאזהרה  נורית מהבהבת בצבע אדום פעמיים במהירות

הסוללה, חוסר תקינות של הסוללה, או חוסר 
)לא התגלה כרטיס  SDת של כרטיס המיקרו תקינו

א מל SD, מקום האחסון בכרטיס המיקרו SDמיקרו 
.(SDאו שישנה שגיאה בכרטיס המיקרו 

מתבצע עדכון קושחה.רוגיןינורית מהבהבת בצבע אדום וירוק לס
מחובר, או  USB-C -, ממשק ההסוללה הוכנסהנורית מהבהבת בצבע אדום במשך שנייה

 מופעלת ונכבית. Osmo Actionשפונקציית 
בזמן צילום תמונה.הנורית כבויה באופן זמני

הנורית מהבהבת בכל שנייה )ספירה לאחור: 
שניות( 4 -יות שנ 10

הנורית מהבהבת פעמיים בשנייה )ספירה 
 שניות( 2 -שניות  3לאחור: 

שנייה  1ה לאחור: נורית אדומה קבועה )ספיר
שניות( 0 -

פן זמני )לאחר הספירה נורית אדומה באו
 לאחור(

Osmo Action ם מבצעת ספירה לאחור לצילו
 תמונה.

או מקליטה סרטון ווידיאו  Osmo Actionפונקציית הנורית מהבהבת בכל שנייה
 צילום תמונה מתוזמנת.

DJI Mimoאפליקציית 

 Osmo  ו להתחברות לפונקצייתשתצוגת מצלמה: הקי 
Action  רות, אפליקציית . לאחר ההתחבDJI Mimo  נכנסת

 למצב צפייה במצלמה.

 : הקישו לחזרה הבייתה.HOMEלחצן  

)עריכה(: הקישו לעריכת תמונות או סרטוני וידיאו  EDITלחצן  
או לייבוא ולעריכה מתוך מכשיר  Osmo Action מתוך פונקציית 

 נייד.

. צפו DJI: הרשמו או התחברו לחשבון PROFILEלחצן  
בעבודות ובהגדרות, בדקו את כמות הלייקים ואת כמות 

ת העוקבים, שלחו הודעות למשתמשים אחרים והתחברו לחנו
DJI. 

: הקישו לצפייה במדריכים למשתמש ACADEMYלחצן  
 ובספרי הוראות.



תצוגת מצלמה

 HOMEלחצן  .1
: הקישו לחזרה לדף הבית.

2. Wi-Fi 
.Wi-Fi: מציג חיבור לרשת 

 ה סוללהובג .3
.  Osmo Action: מציג את גובה הסוללה הנוכחי של פונקציית 

 SDמידע אודות כרטיס מיקרו  .4
: בהתאם למצב הצילום, מציג את מספר התמונות שנותרו אותן ניתן לצלם או את 

 טון הווידיאו שניתן להקליט.משך זמן סר

 AEנעילת  .5
תרת מדידת מיקום.לאחר ה AE: הקישו להתרה או לנטרול נעילת 

 הקלטה/סגרלחצן  .6

וידיאו. : הקישו לצילום תמונה או להפעלה או עצירה של הקלטת סרטון

 מצב צילום .7
 Timelapse, Slow Motion, HDRגוללו לבחירה במצב הצילום. בחרו בין באפשרויות של 

Video, Video ו- Photo. 

 Playbackלחצן  .8

בסרטוני ווידיאו.: הקישו לצפייה מוקדמת בתמונות ו

 הגדרות מצב צילום .9
: מציג את הגדרות מצב הצילום.

הגדרות .10




הגדרותמצב צילום

Timelapse
Dewarp, Format, White Balance, ISO Max, Anti-Flicker, Grid, 

Overexposure Alert, and 
Histogram 

Slow Motion
Video Format, White Balance, ISO Max, Color, Grid, Overexposure 

Alert, and Histogram

HDR Video
Dewarp, Video Format, White Balance, Grid, Overexposure Alert, 

and Histogram 

Video
Dewarp, RockSteady*, Video Format, White Balance, ISO Max, 

Color, Anti-Flicker, Grid, 
Overexposure Alert, and Histogram

Photo
Dewarp, Photo Format, Photo Ratio, Metering, White Balance, ISO 

Max, Color, Anti-
Flicker, Grid, Overexposure Alert, and Histogram 

* RockSteady.מצירך עדכון קושחה 
 ,SD ,Screen Flip, פירמוט כרטיס SDהגדרות כלליות: ניהול מכשיר, נפח כרטיס 

, החלפת תדר Wi-Fi, רשימת פקודות, הגדרות רשת ולק תהפחתת רעשים, בקרת קול, שפ
Wi-Fi.גרסת קושחה ואודות , 

הגדרות מצלמה .11

הגדרותמצב צילום
TimelapseResolution and FPS, Video Frame Rate, ISO, Shutter, and EV

Slow MotionResolution and FPS, Speed, ISO, Shutter, and EV
HDR VideoResolution and FPS and Video Frame Rate

VideoResolution and FPS, Video Frame Rate, ISO, Shutter, and EV
PhotoAEB, Single Shot, Burst, Timed, ISO, Shutter, and EV

עדכון קושחה
.SDאו כרטיס מיקרו  DJI Mimoעזרת ניתנת לעדכון ב Osmo Actionונקציית הקושחה של פ

 DJI Mimo -השימוש ב
ברגע שקושחה חדשה זמינה. נהגו על פי ההוראות  DJI Mimoהתראה מופיעה בפונקציית 

 לעדכון הקושחה.

 SDהשימוש בכרטיס מיקרו 
רטיס המיקרו הרשמי לתיקייה הראשית של כ DJIהורידו את הקושחה האחרונה שיצאה באתר 

SD. 
. העדכון מתחיל באופן Osmo Actionקציית פונוהפעילו את  SDהכניסו את כרטיס המיקרו  .1

 אוטומטי ברגע שמתגלה קושחה חדשה.
לציון המצב מהבהבות בצבע אדום וירוק לחלופין  LED-במהלך העדכון, נוריות חיווי ה .2

 עולה נוספת.שאר על גבי המסך. אין צורך בביצוע פיותזכורת ת
 עדכון הסתיים.ופעלת מחדש באופן אוטומטי ברגע שהמ Osmo Actionפונקציית  .3

 לעדכון קושחה. SDנדרשת כרטיס מיקרו  •
טרם עדכון  15%לכל הפחות על  Osmo Actionפונקציית אנא וודאו כי גובה הסוללה של  •

 הקושחה.



תחזוקה
הודעות המתקשרות לשימוש מתחת למים

רת, הדבר עשוי וודאו כי הסוללה ותא הסוללה יבשים ונקיים טרם הכנסת הסוללה. אח .1
ה מידות במים. אנא וודאו כי הסוללה מוכנסת למקומר העכושבמגעי הסוללה ובגוע לפ

 כנדרש במהלך השימוש. 

כושר נקי וסגור טרם השימוש. אחרת, הדבר יפגע ב USB-C -ה מכסהאנא וודאו כי  .2
 העמידות במים של המכשיר.

אותו  פגום. במקרה של פגם, החליפו לאבמצב טוב ו מסנן העדשה מכסהכי  אנא וודאו .3
מסנן העדשה והעדשה עצמה יבשים ונקיים. חפצים  מכסהבאופן מידי. אנא וודאו כי 

אנא וודאו כי  עמידות במים.הכושר חדים וקשים עשויים לגרום נזק לעדשה ולפגוע ב
 מסנן העדשה מחוזק היטב במהלך השימוש. מכסה

מקומה דה במים אלא אם כן הסוללה מוכנסת לאינה עמי Osmo Actionפונקציית  .4
 וכי מכסה מסנן העדשה מחובר למקומו. סגור USB-C -ה מכסה, כראוי

 11ניתן לעשות שימוש מתחת למים בעומקים של עד  Osmo Action בפונקציית  .5
 60מטרים. בעת השימוש בתיבה עמידה במים, העומק המרבי מתחת למים הוא 

 מטרים.

 .Osmo Actionץ לתוך המים עם פונקציית אין לקפו .6

 במעין מים חמים. Osmo Actionשות שימוש בפונקציית ין לעא .7

במים לאחר השימוש מתחת למים. תנו לו להתייבש באופן  Osmo Actionנקו את  .8
 טבעי טרם השימוש בו בשנית.

הודעות המתקשרות לניקיון

מפוח לניקוי עדשות או בעץ לניקוי עדשות, בנקו את מכסה מסנן העדשה במים,  .1
 ית לניקוי עדשות.במטל

לניקוי עדשות או במטלית לניקוי מפוח , בנקו את העדשה בעזרת עט לניקוי עדשות .2
 עדשות.

נקו את החריצים שבמצלמה ואת אזור האוורור במים במידה וישנו חפץ מכל סוג שהוא  .3
בתוכו טרם השימוש. אין לתקוע דברים לתוך החריצים. צרו קשר עם מרכז התמיכה של 

DJI תם.ת אובמידה ואינכם מצליחים לנקו 

 נקו את הסוללה ואת תא הסוללות בעזרת מטלית יבשה ונקייה. .4

ובנה עמיד במים. אין להוציא את מכילים חומר מ Osmo Action -כל החריצים שב .5
כבר לא  Osmo Action, החומר העמיד במים או לתקוע דברים לתוך החריצים. אחרת

 יהיה עמיד במים.



קראו את המדריך למשתמש על מנת להכיר את תכונות המוצר לפני ההפעלה. כשל  אזהרה 
 לנזק למוצר, לפגיעה גופנית ולגרום לפציעה חמורה. בהפעלה נכונה של המוצר עלול להוביל

בסיסית  זהו מוצר מתוחכם. חובה להפעיל אותו בזהירות ובשכל ישר וכן נדרשת יכולת מכאנית
מסוימת. כשל בהפעלת מוצר זה באופן בטיחותי ואחראי עלול להוביל לפציעה או נזק למוצר ולרכוש 

 אחר.

שתמשו בו עם רכיבים ם ללא השגחה ישירה של מבוגרים. אל תמוצר זה לא נועד לשימוש על ידי ילדי
 SZל ידי חברת לא מתאימים ואל תשנו את המוצר באופן כלשהו מעבר למפורט במסמכים שסופקו ע

DJI TECHNOLOGY CO. ,LTD. הקווים המנחים לבטיחות מכילים הוראות לבטיחות, הפעלה .
ותחזוקה. חיוני לקרוא ולציית לכל ההוראות והאזהרות במדריך זה לפני ההרכבה, ההגדרה או 

 ציעה חמורה.השימוש, על מנת להפעיל את המוצר באופן נכון ולמנוע נזק או פ

בטרם תתחילו
פעלה בטיחותית ולהפיק את מלוא השימוש ממכשיר סמכים הבאים הוכנו על מנת לסייע לכם בההמ

OSMO™ .הנייד שלכם 

Osmo Mobile בקופסה 

 Osmoכתב ויתור וקווים מנחים לבטיחות עבור 

 Osmoקווים מנחים לסוללה החכמה של סדרת 

 Osmo Mobile מדריך הפעלה מהיר של 

 Osmo Mobileמדריך למשתמש עבור 

ם ברשימה 'בתוך הקופסה'. קראו את המדריך למשתמש בדקו אם קיבלתם את כל החלקים הכלולי
 DJIבמלואו וצפו בסרטוני הדרכה בעמוד המוצר באתר האינטרנט הרשמי של חברת 

(mobile-http://www.dji.com/product/osmoקראו א .) ת כתב הוויתור ואת האזהרה לעיל על
להבין את זכויותיכם החוקיות ואת האחריות החלה עליכם. אם יש לכם שאלות או בעיות בעת מנת 

.DJIאו אל ספק מורשה של חברת  DJIההתקנה, התחזוקה או השימוש במוצר, אנא פנו אל חברת 

קווי הנחיה בטיחותיים

 אזהרה 

בעזרת מטלית  USB-C -נקו את הסוללה, העדשה, מכסה מסנן העדשה ואת מכסה ה .1
כל החריצים שלא להיות יותר עמיד במים. עשוי  Osmo Action, נקייה ויבשה. אחרת

 מכילים חומר עמיד במים. נא לא לתקוע דברים לתוך החריצים. Osmo Action -שב

ת המופיעות במדריך למשתמש על מנת לוודא כי הסוללה מורכבת וראוי ההנהגו על פ .2
כי סגור ומכסה מסנן העדשה מחוזק כנדרש. אנא וודאו  USB-C -למקומה, מכסה ה

Osmo Action .יבש טרם הוצאת הסוללה ממקומה 

. שמרו על בטוח ופתוח בשטחמיד  שימו אותהבמידה והסוללה נופלת לתוך מים,  .3
אין לעשות שימוש חוזר  שהתייבשה לחלוטין.  הסוללה עד לאחרק בטוח מיחידת מרח

 .28בסוללה ויש להשליכה כנדרש כמתואר בסעיף 

שמיכת אש או מטף המכיל אבקשה יבשה.התלקחות של סוללה בעזרת מים, חול, כבו  .4

על  אינה לוקחת DJI OSMO .DJ OSMOאין לעשות שימוש בסוללה שאינה תוצרת  .5
 DJIסוללה שאינה תוצרת כל סוג שהוא הנגרם על ידי עצמה כל אחריות לנזק מ

OSMO רכשו סוללה חדשה בכתובת .www.dji.com. 

http://www.dji.com/product/osmo-mobile
http://www.dji.com/


אין לעשות שימוש או להטעין סוללה נפוחה, דולפת או פגומה. במידה והסוללה שלכם  .6
 DJIאו עם ספק מוסמך של  DJI COSMOאינה תקינה, צרו קשר עם חברת 

COSMO קבלת סיוע נוסף.ל 

בסוללה השימוש. 10°C- 40°C-יש לעשות שימוש בסוללה בטווח טמפרטורה שבין  .7
יכול לגרום להתלקחות או לפיצוץ. השימוש  40°C   פרטורה מעלה עם טמבסביב

לצמיתות.נזק יכול לגרום ל 10°C- -בסוללה מסביבה עם טמפרטורה מתחת ל

אלקטרוסטטית או אלקטרומגנטית חזקה. אחרת,  האין לעשות שימוש בסוללה בסביב .8
 המעגל החשמלי עשוי להיות תקול.

שויה לדלוף, להתלקח או אין לפרק או לנקב את הסוללה בשום דרך. אחרת, הסוללה ע .9
 להתפוצץ.

את הסוללה או להכות בה. אין להניח חפצים כבדים על הסוללה או על אין להפיל  .10
 המטען.

ים במידה רבה. במידה ואלקטרוליטים באים במגע ך הסוללה משתכקטרוליטים בתואל .11
דקות  15עם העיניים שלכם, שטפו מיד את האזור  הפגוע במי ברז למשך או עם העור 

 .לבדיקה אצל רופאמיד לכל הפחות, ולאחר מכן גשו 

 בכל דרך שהיא.אין לעשות שימוש בסוללה אם הופלה או נפגעה  .12

ימוש במייבש שיער לייבוש הסוללה או להכניס את עשות שאין ל חמם את הסוללה.אין ל .13
 הסוללה לתוך תנור מיקרוגל או מיכל אטום.

 אין למקם תאי סוללה רפויים על גבי משטח מוליך, כגון לוח מתכת. .14

 אין לגרום לקצר חשמל ידני של הסוללה. .15

. את הסוללה יש את הסוללה לשקע חשמל או למטען של מכוניתשירות יאין לחבר  .16
 Osmoאו באמצעות מרכז טעינה של חברת  Osmo Actionחברת טעין באמצעות לה

Action .DJI OSMO אינה לוקחת על עצמה כל אחריות במקרה שבו הסוללה נטענת 
   . DJI OSMO תוצרתבעזרת מטען שאינו 

ב לחומרים מתלקחים או על גבי משטחים מתלקחים כגון אין להטעין את הסוללה קור .17
 ן להשאיר את הסוללה ללא השגחה בזמן טעינה.שטיח או עץ. אי

אין להטעין את הסוללה מיד לאחר השימוש בה, כיוון שטמפרטורת הסוללה עשויה  .18
 להיות גבוהה.

אין להטעין את הסוללה עד לאחר שהתקררה לטמפרטורת חדר. טעינת הסוללה מחוץ  .19
ו לנזק עשויה לגרום לדליפה, להתחממות יתר א 40°Cעד  5טווח טמפרטורה של ל

 לסוללה.

ן נתקו את המטען כאשר המוצר אינו בשימוש. בדקו את המטען באופן סדיר לראות שאי .20
פגם בכבל החשמל, בתקע החשמל ובחלקים אחרים של המטען. אין לנקות את המטען 

 פגום.חומר ממס מתלקח אחר. אין לעשות שימוש במטען בכל או  מפוגלבאלכוהול 

 .ידם של ילדים ובעלי חייםהרחיקו את הסוללה מהישג  .21

אין להשאיר את הסוללה קרוב למקורות חום כגון כבשן או תנור חימום. אין להשאיר את  .22
הסוללה בתוך כלי רכב בימים חמים. אין לאחסן את הסוללה בסביבה המכילה 

 .28°C-22°. טווח טמפרטורת האחסון האידיאלי הוא 60°Cעל טמפרטורה מ

 ורר ושמרו על סוללה יבשה.אחסנו את הסוללה במקום מאו .23



24. אין לאחסן סוללה פרוקה במלואה למשך פרק זמן ממושך. אחרת, היא תבצע פריקת 

יתר, דבר אשר יוביל לנזק לצמיתות לסוללה. 
25. טרם לקיחת סוללה בטיסה במטוס, פרקו את הסוללה עד הסוף. וודאו לפרוק את 

הסוללה במקום חסין לאש. 
. הרחיקו את הסוללה מחפצי מתכת כגון משקפיים, שעונים, תכשיטים וסיכות לראש.  26

 . 27. אין להעביר סוללה פגומה או סוללה עם דרוג הספק מעל 50%

28. את הסוללה יש להשליך רק לאחר פריקה מלאה שלה. אין להשליך את הסוללה במיכל 

פסולת רגילה. הקפידו לנהוג על פי התקנים המקומיים בכל הנוגע להשלכה ולמחזור של 
הסוללה. 

זהירות 
1. רכיבים מסובכים בתוך Osmo Action עשויים להיפגם לאחר קבלת מכה ולגרום לתקלה 

במצלמה. 
2. השתמשו רק במטלית יבשה לניקוי Osmo Action. אין לעשות שימוש בתכשירי ניקוי 
נוזליים מכל סוג שהוא או באלכוהול המכיל נוזל. אין לנקות את החלק הפנימי של מכסה 

מסנן העדשה בנוזל. אנא וודאו כי העדשה ומכסה מסנן העדשה יבשים ונקיים. חול ואבק 
עשויים לגרום נזק לעדשה ומים עשויים להשפיע בצורה שלילית על איכות הביצועים שלה. 
3. הרחיקו את Osmo Action מחול ואבק. שטפו את המצלמה במידה והחריצים שבמוצר 

Osmo Action חסומים בחול, אבק או כל חומר אחר. אנא וודאו כי כל המכסים 

 . Osmo Action  והתאים סגורים טרם שטיפת מוצר
4. ישנם חלקים קטנים מסוימים בתוך מוצר Osmo Action המהווים סכנה לחנק. הרחיקו 

מהישג ידם של ילדים ומבעלי חיים. 
 Osmo Action 5. אין לכסות או לגעת באזור האוורור או במכסה מסנן העדשה של מוצר

כיוון שהם עשויים להתחמם במהלך השימוש. 
6. העדשה ומכסה מסנן העדשה מכילים זכוכית. אנא וודאו לנקוט זהירות במידה ואחד מהם 

נשבר. 
. קצוות הסוללה חדים. אנא וודאו לנקוט זהירות בזמן ההתעסקות בסוללה.   7

 . SD או פתח כניסת כרטיס המיקרו USB-C -8. אין לתקוע דברים לתוך שקע ה
9. אין לחשוף את Osmo Action או את הסוללה לטמפרטורה קרה או חמה באופן קיצוני. 

אחרת, זמן ההפעלה ותפקוד הסוללה עשויים להיפגם. 
10. אין לעשות שימוש במוצר Osmo Action במהלך סופות ברקים. 

11. אין לפרק או לתקן מוצר Osmo Action בעצמכם. 

 




