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Χρήση αυτών των οδηγιών

Υπόμνημα

Σημαντικό Συμβουλές

Διαβάστε πριν από την πρώτη χρήση
Παρακαλούμε διαβάστε τα ακόλουθα πριν χρησιμοποιήσετε το OSMO POCKETTM:
1. Οδηγίες Χρήσης
2. Οδηγός Γρήγορης Έναρξης
3. Αποποίηση ευθυνών και οδηγίες ασφάλειας
Σας συνιστούμε να παρακολουθήσετε όλα τα εκπαιδευτικά βίντεο που υπάρχουν στην 
επίσημη ιστοσελίδα της DJITM (www.dji.com/osmo-pocket και να διαβάσετε τις 
σχετικές οδηγίες αποποίησης ευθυνών πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά. 
Προετοιμαστείτε για την πρώτη χρήση διαβάζοντας τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης και 
ανατρέξτε σ' αυτές τις αναλυτικές Οδηγίες Χρήσης για περισσότερες λεπτομέρειες.

Λήψη της εφαρμογής DJI Mimo 
Σαρώστε τον διπλανό κώδικα QR ή πραγματοποιήστε αναζήτηση για την
εφαρμογή "DJI Mimo" στο App Store ή στο Google Play.

Η έκδοση Android της εφαρμογής DJI Mimo είναι συμβατή με το λειτουργικό σύστημα Αndroid v6.0 και τα 
μεταγενέστερα. Η έκδοση iOS της εφαρμογής DJI Mimo είναι συμβατή με iOS v10.0 και τα μεταγενέστερα.

Αναζήτηση για λέξεις - κλειδιά
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για λέξεις- κλειδιά, όπως "μπαταρία" ή 
"εγκατάσταση" για να εντοπίσετε τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Αν χρησιμοποιείτε το 
πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader για να διαβάσετε αυτό το έγγραφο, πιέστε Ctrl+F στα 
Windows ή Command + F σε Mac για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Πλοήγηση σε κάποια ενότητα
Μπορείτε να δείτε τον πίνακα περιεχομένων για να πλοηγηθείτε στις διαθέσιμες ενότητες.
Πιέστε στο επιθυμητό θέμα για να πλοηγηθείτε στην αντίστοιχη ενότητα.

Εκτύπωση αυτού του εγγράφου
Μπορείτε να εκτυπώσετε αυτό το έγγραφο σε υψηλή ανάλυση.
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Εισαγωγή
Το Osmo Pocket είναι μια φορητή κάμερα με gimbal, η οποία συνδυάζει την εύκολη μεταφορά 
αλλά και τη σταθερότητα, σε μία συσκευή. Τραβάει ευκρινείς φωτογραφίες 12 MP και σταθερό 
βίντεο σε ανάλυση έως και 4K 60καρέ/δευτ. Η ενσωματωμένη οθόνης αφής δείχνει ζωντανή 
εικόνα από την κάμερα και μπορεί να ελέγχει τις κινήσεις της κάμερας και του gimbal. 
Συνδέστε μια κινητή συσκευή μέσω της εφαρμογής DJI Mimo για να δημιουργήσετε και να 
διαμοιραστείτε επαγγελματικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άμεσα, χάρη στη 
λειτουργία Story (Ιστορία). Έξυπνες λειτουργίες όπως τα ActiveTrack (Ενεργή 
παρακολούθηση),  Panorama (Πανόραμα) και Timelapse, σας δίνουν ό, τι χρειάζεστε για να 
τραβήξετε τέλεια βίντεο και φωτογραφίες.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αξεσουάρ όπως η Ασύρματη Μονάδα και το Ροδάκι Ελέγχου  
για να απολαύσετε περισσότερες λειτουργίες από το νέο Osmo Pocket σας.

Επισκόπηση

1. Κάμερα
2. Μοτέρ κλίσης
3. Μοτέρ ορίζοντα
4. Μοτέρ περιστροφής
5. Περιοχή εξαερισμού
6. Ένδειξη LED κατάστασης
7. Πλήκτρο κλείστρου/ εγγραφής
8. Υποδοχή κάρτας μνήμης MicroSD

9. Μικρόφωνο *
10. Θύρα USB-C
11. Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/ λειτουργιών
12. Μικρόφωνο *
13. Υποδοχή διαφόρων χρήσεων
14. Οθόνη αφής
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* Για καλύτερη ποιότητα ήχου, ΜΗΝ φράσσετε το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης.
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Ή

Ενεργοποίηση του Osmo Pocket
Για να χρησιμοποιήσετε το Osmo Pocket, θα πρέπει πρώτα να κάνετε ενεργοποίηση μέσω 
της εφαρμογής DJI Mimo. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για ενεργοποίηση.
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα από την υποδοχή διαφόρων χρήσεων και επιλέξτε έναν προσαρμογέα 

τύπου Lightning ή USB-C για σύνδεση του Smartphone με το Osmo Pocket.
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για ενεργοποίηση.
3. Ανοίξτε την εφαρμογή DJI Mimo και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για

να ενεργοποιήσετε το νέο Osmo Pocket σας.

ΜΗΝ αγγίζετε το gimbal ενώ ενεργοποιείται. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να επηρεάστει  
αρνητικά η απόδοσή του.

Φόρτιση του Osmo Pocket

Για να φορτίσετε το Osmo Pocket, συνδέστε τροφοδοτικό/ φορτιστή USB (δεν περιλαμβάνεται) 
στη θύρα USB-C χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας. Μόλις σβήσει η 
ένδειξη κατάστασης LED σημαίνει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
Η στάθμη ενέργειας της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη αφής μόλις ενεργοποιήσετε το 
Osmo Pocket.
Χρόνος φόρτισης: περίπου 1 ώρα και 13 λεπτά (εφόσον χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό/ 
φορτιστή USB 5V/2A).
Η ένδειξη κατάστασης LED δείχνει τη στάθμη ενέργειας της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της 
φόρτισης. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για λεπτομέρειες.

Στάθμη ενέργειας μπαταρίας

0-24%

25%-49%

50%-74%

75%-99%

Μοτίβο ένδειξης κατάστασης LED

Αναβοσβήνει πράσινο

Αναβοσβήνει πράσινο δύο φορές

Αναβοσβήνει πράσινο τρεις φορές

Αναβοσβήνει πράσινο τέσσερις φορές

Ανάβει σταθερά πράσινο για 6 δευτερόλεπτα και σβήνει 100%
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Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τροφοδοτικό/ φορτιστή USB 5V/ 2A για καλύτερη φόρτιση.
Βεβαιωθείτε ότι θα φορτίζετε το Osmo Pocket σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία να είναι 
μεταξύ 41°- 140°F (5°- 60°C). Για λόγους ασφαλείας, το Osmo Pocket περιορίζει την τάση 
φόρτισης όταν η θερμοκρασία του είναι μεταξύ 113°- 140°F (45°- 60°C). Σ' αυτή την περίπτωση, 
το Osmo Pocket δεν θα μπορεί να φορτίσει πλήρως.

Χρήση

Λειτουργίες πλήκτρων 

Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/ λειτουργιών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης για ένα 
δευτερόλεπτο για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του προϊόντος.
Ενώ παρακολουθείτε εικόνα από την κάμερα, πατήστε μία φορά το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ 
Απενεργοποίησης για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών λήψης βίντεο/ λήψης φωτογραφιών 
(αυτό δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε ρυθμίσεις Pro μέσω της εφαρμογής DJI Mimo). 
Πιέστε το πλήκτρο δύο φορές για να κεντράρετε ξανά το Gimbal ή πιέστε το πλήκτρο τρεις 
φορές για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της κάμερας (να κοιτάζει προς τα εμπρός ή προς 
τα πίσω) (απαιτείται έκδοση Firmware v1.2.0.20 ή μεταγενέστερη).
Όταν βρίσκεστε στη σελίδα ρυθμίσεων της οθόνης αφής, πατήστε αυτό το το πλήκτρο μία φορά 
για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
Πλήκτρο Κλείστρου/ εγγραφής

Ενώ παρακολουθείτε εικόνα από την κάμερα, πιέστε το πλήκτρο Κλείστρου/ Εγγραφής μία 
φορά για να τραβήξετε φωτογραφία ή για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την βιντεοσκόπηση. 
Όταν βρίσκεστε στη σελίδα ρυθμίσεων της οθόνης αφής, πατήστε αυτό το το πλήκτρο μία 
φορά για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Χειροκίνητη ρύθμιση του Gimbal
Η γωνία του μοτέρ κλίσης του Osmo Pocket μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα. Σε λειτουργία 
Motionlapse, μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα και η γωνία του μοτέρ περιστροφής.
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Σύρσιμο προς τα κάτω
Σύρετε προς τα κάτω στην οθόνη αφής για να μπείτε στη σελίδα ρυθμίσεων. Σύρετε προς τα αριστερά ή 
προς τα δεξιά για να επιλέξετε μεταξύ των: Εφέ Glamour, Superfine και Αποθήκευση Ρυθμίσεων 
(ανάλογα με τη λειτουργία λήψης), Ρυθμίσεις συστήματος, Ρυθμίσεις οθόνης και Φωτεινότητα. Πιέστε 
στο επιθυμητό εικονίδιο για να επιλέξετε κάποια από τις ρυθμίσεις.

1. Εφέ Glamour: Διαθέσιμο μόνο σε λειτουργία Φωτογραφιών. Πιέστε στο εικονίδιο για να
ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε αυτά τα εφέ. Αν τα ενεργοποιήσετε, θα ομορφαίνουν τα πρόσωπα 
στις φωτογραφίες.

 Superfine: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία βιντεοσκόπησης. Πατήστε 
στο εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Superfine. Ενεργοποιήστε τη 
λειτουργία Superfine για να εγγράψετε βίντεο καλύτερης ποιότητας κατά την εγγραφή σε 1080p 
24/25/30p και 4K 23/25p. Σημείωση: η βιντεοσκόπηση με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Superfine 
μπορεί να ανεβάσει αρκετά τη θερμοκρασία της  συσκευής.

Αποθήκευση ρυθμίσεων: Διατίθεται μόνο σε λειτουργίες Timelapse και Motionlapse. 
Επιλέξτε να αποθηκεύεται μόνο το βίντεο που έχει μετατραπεί ή και το βίντεο που έχει 
μετατραπεί και οι αρχικές εικόνες.

2. Ρυθμίσεις συστήματος
Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για κύλιση στις διάφορες ρυθμίσεις.

 Μπαταρία: Δείχνει το επίπεδο στάθμης μπαταρίας του Osmo Pocket. 
 Βαθμονόμηση: Πιέστε σ' αυτό το εικονίδιο για να βαθμονομήσετε το Gimbal. Η βαθμονόμηση 

χρησιμοποιείται για να μειώσει τυχόν απόκλιση που μπορεί να προκληθεί από ανθρώπινο σφάλμα 
ή από κοντινές μαγνητικές παρεμβολές. Τοποθετήστε το Osmo Pocket σε σταθερή, επίπεδη 
επιφάνεια και μην το αγγίζετε καθόλου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βαθμονόμησης.

Έλεγχος κλίσης: πατήστε για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο του μοτέρ κλίσης μέσω της οθόνης αφής.
Αυτόματη απενεργοποίηση: πατήστε για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης.
Αποθηκευτικός χώρος: εμφανίζει τον ελεύθερο αποθηκευτικό χώρο  της κάρτας μνήμης 

microSD. Πατήστε για είσοδο και πατήστε ξανά για να διαμορφώσετε την κάρτα microSD.

Αξεσουάρ: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα που είναι συνδεδεμένα στο Osmo Pocket.
Αποφυγή τρεμοσβύσματος: για να αποφεύγεται το τρεμόσβυσμα λόγω της πηγής φωτισμού. Επιλέξτε τη 
συχνότητα ανάλογα με τους τοπικούς κανονισμούς.
 Περισσότερα: Για προβολή των πληροφοριών της συσκευής και για προβολή της έκδοσης 

του Firmware, για αλλαγή της γλώσσας και για επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

3. Ρυθμίσεις οθόνης
Αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ της εμφάνισης σε πλήρη οθόνη και της εμφάνισης 
σε μικρότερη οθόνη.

4. AFS / AFC Διακόπτης εστίασης AFS/ AFC
Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών εστίασης AFS (Αυτόματη εστίαση μία φορά) και AFC 
(Συνεχής αυτόματη εστίαση).

5. PRO Ρυθμίσεις Pro
Πιέστε για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις Pro. Ενώ παρακολουθείτε εικόνα από την κάμερα, 
πιέστε “Pro” στην πάνω αριστερή γωνία για να ρυθμίσετε τη μορφή, την ισορροπία λευκού ή 
τις παραμέτρους έκθεσης. 

Χρήση της οθόνης αφής
Η οθόνη αφής εμφανίζει εικόνα από την κάμερα μόλις ενεργοποιήσετε το Osmo Pocket. 
Επίσης, εμφανίζει την επιλεγμένη λειτουργία λήψης, τη στάθμη ενέργειας της μπαταρίας και τις 
πληροφορίες της κάρτας μνήμης microSD.
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6. Φωτεινότητα
Πιέστε αυτό το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ των τριών διαθέσιμων επιπέδων φωτεινότητας.

7. / Λειτουργία αδιάβροχης θήκης
Πιέστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδιάβροχης θήκης πριν χρησιμοποιήσετε το 
Osmo Pocket με την αδιάβροχη θήκη κάτω από το νερό. Απενεργοποιήστε και τοποθετήστε 
το Osmo Pocket μέσα στην αδιάβροχη θήκη πριν το ενεργοποιήσετε ξανά.

Σύρσιμο προς τα πάνω
Σύρετε προς τα επάνω στην οθόνη αφής για να εισέλθετε στη σελίδα ρυθμίσεων του gimbal.

1. Κεντράρισμα
Πιέστε για να κεντράρετε ξανά το Gimbal

2. Αναποδογύρισμα
Πιέστε για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της κάμερας (να κοιτάζει προς τα μπροστα ή προς τα πίσω)

3. Παρακολούθηση
Πιέστε για να επιλέξετε λειτουργία Αργής Παρακολούθησης ή Γρήγορης 
Παρακολούθησης. Σε λειτουργία Αργής Παρακολούθησης, το Gimbal αποκρίνεται πιο 
αργά, αλλά η κίνηση είναι ομαλότερη. Σε λειτουργία Γρήγορης Παρακολούθησης, το 
Gimbal αποκρίνεται πιο γρήγορα, αλλά πιο απότομα.

4. Παρακολούθηση/ Κλείδωμα κλίσης/ Παρακολούθηση FPV:
Οι άξονες περιστροφής και κλίσης ακολουθούν την κίνηση ομαλά.
Κλείδωμα κλίσης: Ακολουθεί μόνο ο άξονας περιστροφής. 
FPV: Ακολουθούν οι άξονες περιστροφής, κλίσης και ορίζοντα.

Σύρσιμο προς τα αριστερά
Σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη για να μπείτε στη σελίδα ρυθμίσεων λειτουργίας λήψης 
και σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία λήψης.

1. Φωτογραφία
Σύρετε προς τα αριστερά για να ρυθμίσετε την αναλογία των φωτογραφιών και τον 
χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης.

2. Βίντεο
Σύρετε προς τα αριστερά για να επιλέξετε την ανάλυση βίντεο και το ρυθμό καρέ.

3. Αργή κίνηση
Σύρετε προς τα αριστερά για να επιλέξετε την ταχύτητα.

4. Timelapse
Σύρετε προς τα αριστερά και στη συνέχεια προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε 
μεταξύ της λειτουργίας Timelapse ή της Motionlapse. Ενώ παρακολουθείτε εικόνα από την 
κάμερα, πιέστε στο μπλε εικονίδιο για να ορίσετε τη συνολική διάρκεια και το χρονικό 
διάστημα απόστασης μεταξύ των λήψεων. Μόλις οριστεί, πιέστε OK για επιβεβαίωση. Για 
να ξεκινήσετε ένα Motionlapse, τοποθετήστε την κάμερα στο σημείο εκκίνησης και πατήστε 
το εικονίδιο. Στοχεύστε την κάμερα στο τελικό σημείο και πιέστε ξανά στο ίδιο εικονίδιο.

5.
Σύρετε προς τα αριστερά για εναλλαγή μεταξύ 180° και 3×3. 

Σύρσιμο προς τα δεξιά
Σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για κύλιση στις φωτογραφίες και τα βίντεο. Πιέστε 
για αναπαραγωγή βίντεο. Σύρετε προς τα δεξιά για να προσθέσετε αγαπημένα ή να 
διαγράψετε φωτογραφίες και βίντεο.

Πανόραμα
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Αν έχετε τοποθετήσε κάρτα μνήμης microSD στο Osmo Pocket, οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα  
αποθηκεύονται αυτόματα στην κάρτα μνήμης microSD και όχι στην κινητή συσκευή.

Μοτίβο ένδειξης

Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα τρεις 
φορές με γρήγορο ρυθμό
Αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και πράσινο χρώμα 

Σταθερά αναμμένο κόκκινο
Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα 
Αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα

Περιγραφή
Η στάθμη ενέργειας της μπαταρίας είναι 
χαμηλή και η συσκευή θ' απενεργοποιηθεί 
Γίνεται ενημέρωση Firmware
Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή 
Εγγραφή βίντεο
Δεν υπάρχει σειριακός αριθμός
Η συσκευή δεν έχει ενεργοποιηθείΣταθερά αναμμένο κίτρινο

Σταθερά αναμμένο πράσινο
Αναβοσβήνει πράσινο "Χ" φορές (όπου "Χ" 
είναι ο αριθμός αντίστροφης μέτρησης).

Η συσκευή λειτουργεί κανονικά με τοποθετημένη την κάρτα 
μνήμης microSD

Η λειτουργία ActiveTrack είναι απενεργοποιημένη αν έχετε επιλέξει κατάσταση λειτουργίας FPV και βίντεο με ανάλυση 4K 60fps. 
Όταν συνδέεστε στο DJI Mimo, η οθόνη αφής σβήνει και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Περιγραφή ενδείξεων κατάστασης LED
Η ένδιξη κατάστασης LED δείχνει διάφορες καταστάσεις του Osmo Pocket. Ανατρέξτε 
στον παρακάτω πίνακα για λεπτομέρειες. 

Αποθήκευση φωτογραφιών και βίντεο
Το υλικό που έχετε τραβήξει με το Osmo Pocket μπορεί να αποθηκευτεί σε κινητή συσκευή και 
σε κάρτα μνήμης microSD (δεν παρέχεται). Εάν δεν έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης 
microSD, μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνο βίντεο χαμηλού bitrate σε συνδεδεμένη κινητή 
συσκευή. Οι λειτουργίες Φωτογραφίας, Πανοραμικής λήψης και Timelapse δεν θα είναι 
διαθέσιμες. Απαιτείται κάρτα μνήμης microSD UHS-I Speed Grade 3 λόγω των γρήγορων 
ρυθμών ανάγνωσης και εγγραφής που απαιτούνται για βίντεο υψηλής ανάλυσης.
Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης microSD στην υποδοχή κάρτας μνήμης microSD όπως φαίνεται 
στην ακόλουθη εικόνα.

Διπλό πάτημα
Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία Φωτογραφιών, Βίντεο ή Αργής κίνησης, πιέστε δύο φορές στην 
οθόνη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ActiveTrack (Ενεργής παρακολούθηση). Η 
λειτουργία FaceTrack (Παρακολούθηση προσώπου) ενεργοποιείται όταν εντοπιστεί κάποιο 
πρόσωπο. Όταν η κάμερα κοιτάζει προς το μέρος του χρήστη, η λειτουργία FaceTrack 
ενεργοποιείται αυτόματα. Πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης ή πιέστε στην 
οθόνη αφής για έξοδο από το ActiveTrack.

Χρονικό διάστημα μεταξύ των λήψεων
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Προβολή εικόνας από την κάμερα

25:56

30
4K

1. Αρχική σελίδα
: Πιέστε για επιστροφή στην Αρχική σελίδα

2. Wi-Fi
: Δείχνει τη σύνδεση Wi-Fi με την Ασύρματη Μονάδα.

3. Στάθμη ενέργειας μπαταρίας

1 2 3 4

6

7

8

9

10

12

13

11

5

Εφαρμογή DJI Mimo 

Αρχική σελίδα

Προβολή κάμερας: Πιέστε για είσοδο σε λειτουργία προβολής εικόνας από την κάμερα.

Αρχική σελίδα: Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
Επεξεργασία: Πατήστε για να επεξεργαστείτε φωτογραφίες ή βίντεο από το Osmo 
Pocket ή για να εισάγετε και να επεξεργαστείτε υλικό από άλλη κινητή συσκευή.  
Προφίλ: Για να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε σε λογαριασμό DJI. Για να προβάλετε τις 
εργασίες και τις ρυθμίσεις και να συνδεθείτε στο DJI Store και στο DJI Academy.

OSMO Pocket 

DJI SUPPORT 大疆服务@

PRODUCT TUTORIALS 
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Λειτ. λήψης          Βασικές Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Αρχική φωτογρ. Timelapse, 
Αποφυγή τρεμοσβ., Πλέγμα, 
Υπερέκθεση

Βίντεο
Μορφή βίντεο, Ποιότητα 
βίντεο, Αποφυγή τρεμοσβ., 
Υπερέκθεση

Μορφή βίντεο, Ισορροπία λευκού, 
Αποφυγή τρεμοσβ., Ενίσχυση έντασης,

Μείωση θορύβου, Πλέγμα, Υπερέκθεση, 
Ιστόγραμμα, Λειτουργία εστίασης

Φωτογραφίες
Αναλογία φωτογραφιών, 
Αποφυγή τρεμοσβ. Εφέ 
Glamour, Πλέγμα, Υπερέκθεση

Μορφή φωτογραφιών, Αναλογία 
φωτογραφικών, Αποφυγή τρεμοσβ., Εφέ 
Glamour, Πλέγμα, Υπερέκθεση, 
Ιστόγραμμα, Λειτουργία Εστίασης

Πανόραμα Αποφυγή τρεμοσβ., Πλέγμα, 
Υπερέκθεση

Μορφή φωτογραφιών, Ισορροπία λευκού, 
Αποφυγή τρεμοσβ., Πλέγμα, Υπερέκθεση, 
Ιστόγραμμα, Λειτουργία εστίασης

4. Πληροφορίες κάρτας μνήμης microSD
25:56 Ανάλογα με τη λειτουργία που έχετε επιλέξει, δείχνει είτε τον εναπομείναντα αριθμό φωτογραφιών 

που μπορείτε να τραβήξετε ή τη χρονική διάρκεια βίντεο που μπορείτε να τραβήξετε.

5. Αναποδογύρισμα
: Πιέστε για ν' αλλάξετε τον προσανατολισμό του Gimbal (να κοιτάζει προς τα μπροστά ή προς τα πίσω) 

6. Κεντράρισμα
: Πιέστε για να κεντράρετε ξανά το gimbal

7. Πλήκτρο κλείστρου
Πιέστε για να τραβήξετε φωτογραφία ή για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την εγγραφή ενός βίντεο

8. Λειτουργία λήψης (βιντεοσκόπησης)
Κάντε κύλιση για να επιλέξετε λειτουργία λήψης (βιντεοσκόπησης). Μπορείτε να 
επιλέξετε μεταξύ Φωτογραφιών, Βίντεο, Αργή Κίνηση, Πανόραμα, Timelapse, 
Motionlapse (ενεργοποιείται στις ρυθμίσεις Timelapse) και Ιστορία.

9. Αναπαραγωγή
: Πιέστε για προεπισκόπηση των φωτογραφιών και βίντεο που έχετε τραβήξει. 

10. Ψηφιακό Joystick
: Σπρώξτε το ψηφιακό joystick προς τα δεξιά και προς τα αριστερά για να ελέγξετε την 

περιστροφή ή προς τα πάνω/ κάτω για να ελέγξετε την κλίση. 

11. Ρυθμίσεις : Υπάρχουν τρεις σελίδες ρύθμισης.
Ρυθμίσεις Basic/Pro (Βασικές/ Για προχωρημένους)
Μπορείτε να επιλέξετε ρυθμίσεις (είτε Βασικές, είτε για
Προχωρημένους) για την επιλεγμένη λειτουργία λήψης.

Αργή κίνηση

Timelapse
Αρχική φωτογρ. Timelapse, Ισορροπία λευκού, 
Αποφυγή τρεμοσβ., Πλέγμα, Υπερέκθεση, 
Ιστόγραμμα, Λειτουργία εστίασης

Αποφυγή τρεμοσβ., Πλέγμα, 
Υπερέκθεση

Ισορροπία λευκού, Χρώμα, Αποφυγή τρεμοσβ., Πλέγμα, 
Υπερέκθεση, Ιστόγραμμα, Λειτουργία εστίασης
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Ρυθμίσεις Gimbal και λαβής 
: Για να βαθμονομήσετε το Gimbal και να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον εύκολο έλεγχο του 

Gimbal. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εύκουλου ελέγχου του Gimbal ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τους 
άξονες κλίσης και περιστροφής του Gimbal μέσω ενός εικονικού joystick. Απενεργοποιήστε το για να 
ελέγχετε τους άξονες κλίσης και περιστροφής με δύο ξεχωριστά εικονικά joysticks.
Γενικές ρυθμίσεις

: για να δείτε την έκδοση του Firmware και τη χωρητικότητα της κάρτας μνήμης SD και 
να  διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης SD.

12. Συντομεύσεις ρυθμίσεων κάμερας
30

4K : Οι συντομεύσεις ποικίλουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης (βιντεοσκόπησης).

13. Ρυθμίσεις Gimbal
: Μπορείτε να επιλέξετε Αργή Παρακολούθηση ή Γρήγορη παρακολούθηση και να επιλέξετε 

μεταξύ των ρυθμίσεων Κλείδωμα Κλίσης, Παρακολούθηση και Λειτουργία FPV.
Πατήστε στην οθόνη για εστίαση και μέτρηση. Για τη λειτουργία ActiveTrack, σύρετε ένα 
πλαίσιο στην οθόνη και το Osmo Pocket θα παρακολουθήσει το αντικείμενο. Για τη λειτουργία 
FaceTrack, το Osmo Pocket ανιχνεύει αυτόματα πρόσωπα και τα παρακολουθεί.

Για την ενημέρωση του Firmware απαιτείται κάρτα μνήμης microSD. 
Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο στάθμης μπαταρίας του Osmo Pocket είναι τουλάχιστον 15% πριν 
ενημερώσετε το firmware. 

Ενημέρωση Firmware
Μπορείτε να ενημερώσετε το firmware του Osmo Pocket μέσω της εφαρμογής DJI Mimo. 
Εμφανίζεται μια ειδοποίηση στην οθόνη όταν είναι διαθέσιμο νέο Firmware. Ακολουθήστε τις 
οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ενημερώσετε το Firmware 

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να παρεμποδίζει το Gimbal όταν είναι ενεργοποιημένο το Osmo Pocket.
To Osmo Pocket δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά. 
Χρησιμοποιήστε απαλό πανί για να καθαρίσετε το Osmo Pocket.

Κρατήστε το Osmo Pocket μακριά από άμμο και σκόνη για να προστατεύσετε τους αισθητήρες που υπάρχουν στα μοτέρ.
 Όταν το Osmo Pocket δεν χρησιμοποιείται, συνιστάται να το βάζετε μέσα στο κάλυμμά του, 

ώστε να προστατεύετε την υποδοχή διαφόρων χρήσεων. Αποφύγετε να αγγίζετε την υποδοχή 
διαφόρων χρήσεων κατά τη χρήση, καθώς μπορεί να είναι πολύ ζεστή.
  Μην καλύπτετε ή ακουμπάτε την περιοχή εξαερισμού του Osmo Pocket, καθώς μπορεί να γίνει 
καυτή κατά τη χρήση. Το Osmo Pocket θα σταματήσει τη λήψη εάν αρχίσει να υπερθερμαίνεται.
Για να αποφύγετε βλάβες στο Gimbal, βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε σωστά το Osmo Pocket στο κάλυμμα.
Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε σταθερά το Osmo Pocket και το smartphone σας όταν χρησιμοποιείτε  
προσαρμογέα smartphone για να τοποθετήσετε το smartphone σας στο Osmo Pocket.

Συντήρηση
Τοποθετήστε το Osmo Pocket στο κάλυμμα, όπως φαίνεται παρακάτω, για ασφαλέστερη μεταφορά 

και αποθήκευση.

Το Osmo Pocket περιέχει ευαίσθητα εξαρτήματα που μπορεί να υποστούν βλάβη σε περίπτωση 
πρόσκρουσης, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο Gimbal.
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Tεχνικά χαρακτηριστικά
Γενικά

Osmo PocketΌνομα

Μοντέλο 

Διαστάσεις 

Βάρος

Είσοδος 

Έξοδος

OT110 
121.9×36.9×28.6 χιλ. 
116 γρ.
5 V/2 A ή 5 V/1 A 5 
V/500 mA

Gimbal

Γωνιακό εύρος κραδασμ.    ±0.005°

Περιστροφή: -230° έως +50°, Ορίζοντας: ±45°, Κλίση: -95° έως +50°Εύρος ελέγχου
Μηχανικό εύρος Περιστροφή: -250° έως +70°, Ορίζοντας: ±90°, Κλίση: -120° έως +98°

Μέγιστη ταχύτητα ελέγχου  120°/δευτ. 

Κάμερα

1/2.3” CMOS, Ωφέλιμα Pixels: 12MΑισθητήρας 
Φακός
 ISO

Οπτικό πεδίο 80°, F2.0

Φωτογρ.: 100 – 3200  Βίντεο: 100 – 3200

Ταχύτητα ηλεκτ. κλείστρου 1/8000 – 8δ.

Μεγ. μέγεθος φωτογρ.

Λειτουργ. φωτογραφ.
4000×3000

Μία φωτογρ., με Χρονοδιακόπτη, Πανοραμική
4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p 

Ανάλυση FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60p

Λειτ. εγγραφής βίντεο         Timelapse/Αργή κίνηση (η ανάλυση βίντεο είναι 1080 120p)/Κανονικό
Μέγιστο Bitrate Βίντεο 100Mbps

FAT32(≤32 GB) / exFAT (>32 GB)

JPEG/JPEG+DNG

Υποστηρ. μορφές βίντεο 
Μορφές φωτογραφιών
Μορφές βίντεο MOV/MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

Υποστηριζόμενες
Κάρτες MicroSD

Μέγιστο 256 GB 
SDHC/SDXC UHS-I Speed Grade 1 ή UHS-I Speed Grade 3 
microSD 
Συνιστώνται οι ακόλουθες κάρτες μνήμης: 
Samsung EVO Plus 32GB UHS-I Speed Grade 1 microSDHC,
Samsung Pro 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC,
Samsung Pro Endurance 64GB UHS-I Speed Grade 1 microSDXC, 
Samsung Evo Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC,
Sandisk Extreme 16/32GB UHS-I Speed Grade 3 microSDHC,
Sandisk Extreme Plus 128GB V30 A1 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, 
Sandisk Extreme Pro 64GB V30 A1 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, 
Lexar 633X 32GB UHS-I Speed Grade 1 microSDHC, ή κάρτα μνήμης 
microSD με ελάχιστη ταχύτητα εγγραφής πάνω από 30MB/s.
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0°-40° C (32°-104° F) 
48 KHz, AAC

LiPo

875 mAh

6.738 Wh

7.7 V 

8.8 V

41°-140° F (5°-60° C)   

Θερμοκρ. λειτουργίας 
Έξοδος ήχου 

Μπαταρία 
Είδος
Χωρητικότητα
Ενέργεια
Τάση
Όριο τάσης φόρτισης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 
για φόρτιση
Θερμοκρασία λειτουργίας

Χρόνος λειτουργίας 

Χρόνος φόρτισης

32°-104° F (0°-40° C)
140 λεπτά (αυτή είναι η τιμή που προέκυψε από εργαστηριακές 
δοκιμές κατά την εγγραφή βίντεο 1080 30καρέ και είναι ενδεικτική). 
73 λεπτά (κατά τη χρήση τροφοδοτικού/ φορτιστή USB 5V/2A)

Πληροφορίες υποστήριξης
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.dji.com/support για να μάθετε περισσότερα σχετικά 

με τις πολιτικές υποστήριξης μετά την πώληση, τις πολιτικές επισκευής και υποστήριξης 

γενικότερα.



Τα περιεχόμενα μπορεί ν' αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 

Κατεβάστε την πιο πρόσφατη έκδοση από την ιστοσελίδα 

www.dji.com/osmo-pocket

Το OSMO είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας DJI OSMO.

Copyright © 2019 DJI OSMO Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Υποστήριξη DJI
http://www.dji.com/support
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