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מה באריזה?
נרתיק

כבל הטענה
X1

Osmo Pocket

מתאם לסלולרי
(Lightning) X 1

מתאם לסלולרי
(USB-C) X 1

מבוא

ה OSMO™ Pocket-הוא מצלמת גימבל ידנית המשלבת חופש
תנועה ויציבות במכשיר אחד .המצלמה מצלמת תמונות 12MP
חדות ווידיאו יציב באיכות עד  .4K, 60fpsמסך המגע המובנה
מציג את התמונות מהמצלמה ומאפשר שליטה בתנועות המצלמה
והגימבל .המכשיר הנייד מתחבר לאפליקצית  DJI Mimoבה ניתן
ליצור קטעי וידיאו באיכות מקצועית במצב  .Storyמצבים "חכמים"
כגון  Active Track, Panoramaו Timelapse-יאפשרו לכם
את כל שאתם צריכים לצילום מעולה.
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 .1מצלמה
 .2מנוע עלרוד
 .3מנוע גלגול
 .4מנוע סבוב
 .5אזור איוורור
 .6לד מצב
 .7לחצן צילום /הקלטת וידיאו
 .8חריץ כרטיס מיני SD
 .9מיקרופון
 .10מחבר USB-C
 .11לחצן הפעלה /בורר מצבים
 .12מיקרופון
 .13מחבר כללי
 .14מסך מגע

הורדת האפליקציה DJI Mimo

מצאו את האפליקציה  DJI Mimoב AppStore-או Google Play
או סרקו את קוד ה QR-כדי להוריד את האפליקציה.

OR

הפעלת הOsmo Pocket -

לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה כדי להפעיל /לכבות את
המכשיר .בזמן ההפעלה הראשונה הפעילו את המכשיר בהתאם
להוראות המוצגות באפליקציה .DJI Mimo

הכנסת כרטיס המיני SD
מומלץ להשתמש בכרטיס מיני SD
עם מהירות  UHS-Iרמה ) 3לא כלול(.
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הפעלת המכשיר

כדי להפעיל את המכשיר לחצו על לחצן הצילום /הקלטת הוידיאו ,לחצן
ההפעלה /בחירת הפונקציה או החליקו את האצבע על מסך המגע.

הטענת הסוללה במכשיר

כדי להטעין את המכשיר חברו את ספק ה) USB-לא כלול( למחבר
ה USB-C-בעזרת הכבל הכלול .הסוללה מלאה כשנורית לד המצב
תפסיק להבהב.

אחסון המכשיר

כדי למנוע תקלות בזמן ההובלה או האיחסון הכניסו את המכשיר לנרתיק
כפי שנראה באיור.
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כתב הסרת אחריות והוראות בטיחות
כתב הסרת אחריות ואזהרות
איחולינו על שרכשתם אל ה ™DJI OSMO -החדש .המידע במסמך זה
ישפיע על בטיחותכם ,הזכויות החוקיות שלכם והאחריות שלכם .קראו
את כל המסמך בעיון כדי להבטיח כיוון מתאים לפני השימוש .אי קריאת
המסמך או אי מילוי ההוראות והאזהרות הכלולים במסמך זה עלולים
לגרום לפציעות קשות לכם או אחרים ,נזק למוצר  DJI OSMOשלכם או
נזקים לפריטים אחרים בסביבה .מסמך זה וכל המסמכים הנלווים עשויים
להשתנות בהתאם לצרכי  .DJI OSMOלנתוני המוצר המעודכנים
היכנסו לאתר  http://www.dji.comולחצו על דף המוצר הזה.
כשאתם משתמשים במוצר אתם מאשרים בזאת שעיינתם במסמך
הסרת האחריות ואזהרות זה ושהבנתם והסכמתם למלא אחר התנאים
ההגבלות הכלולים בו .אתם מסכימים שאתם האחראים הבלעדיים
להתנהגות שלכם בזמן השימוש במוצר ולכל תוצאה הנובעת מכך .אתם
מסכימים להשתמש במוצר רק למטרות מתאימות ותואמות לכל
החוקים ,התקנות וההוראות הנוגעים ולכן התנאים ,האזהרות הפרקטיות
המדיניות וההנחיות ש DJI OSMO-פרסמה ועשויה לפרסם.
 DJI OSMOלא תהיה אחראית לכל נזק ,פציעה או חבות חוקית שהם
תוצאה ישירה או עקיפה של השימוש במוצר .המשתמש חייב לפעול ע"פ
החוק ובצורה בטוחה כולל ,אך לא רק ,אלה הרשומים במסמך זה.
 OSMOהוא סמל מסחרי של SZ DJI OSMO TECHNOLOGY
) .CO., LTDבקיצור  (DJI OSMOושל החברות הקשורות .שמות
המוצרים ,מותגים וכד' המופיעים בחוברת זו הם סמלים מסחריים או
סמלים רשומים של החברות המתאימות.
מילון מונחים
המונחים מטה מופיעים לאורך כל מסמכי המוצר כדי לציין רמות שונות
של נזק אפשרי בזמן השימוש במוצר:
אזהרה – כשל במלוי מדוייק של ההוראות עלול לגרום לנזק לרכוש ,נזק
נלווה ופציעה שטחית קלה או חמורה.
זהירות – כשל במילוי מדוייק של ההוראות עלול לגרום לנזק לרכוש
ופציעה חמורה.
שימו לב – כשל במילוי מדוייק של ההוראות עלול לגרום נזק לרכוש,
אפשרות מועטה לפציעה או ללא אפשרות לפציעה.
זהירות
קראו את הוראות השימוש כדי להכיר את המאפיינים של המוצר לפני
התחלת השימוש .כשל במילוי ההוראות עלול לגרום נזק למוצר ,נזק
לרכוש ולפציעה קשה.
יש להפעיל את המוצר בזהירות ובשיקול דעת ויש צורך ביכולת טכנית
מסויימת .כשל בהפעלת המוצר בצורה בטוחה ואחראית עלול לגרום
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לפציעה או נזק למוצר או רכוש אחר.
המוצר אינו מיועד לשימושם של ילדים בלי פיקוח צמוד ע"י מבוגר .אין
להשתמש ברכיבים שאינם תואמים ואין לנסות לשנות את המוצר בכל
צורה שהיא מעבר לאמור במסמכים המסופקים ע"י SZ DJI OSMO
 ..TECHNOLOGY CO., LTDהוראות הבטיחות האלה כוללות
הוראות בטיחות ,הפעלה וטיפול .יש לקרוא ולמלא אחר כל ההוראות
והאזהרות בחוברת הוראות ההפעלה ,הכיוון או השימוש כדי להפעיל את
המוצר כראוי ולמנוע נזק או פציעה חמורה.
לפני שאתם מתחילים
המסמכים הבאים הופקו כדי להפעיל את המוצר בצורה בטוחה ולהפיק
את המירב מה OSMO Pocket-שלכם:
מסמך הסרת אחריות והוראות הבטיחות של .OSMO Pocket
מדריך שימוש מקוצר של .OSMO Pocket
מדריך למשתמש של .OSMO Pocket
וודאו שיש לכם את כל החלקים הכלולים .קראו את המדריך למשתמש
וצפו בסרטוני ההדרכה בדף המוצר באתר האינטרנט הרשמי
) .(http://www.dji.com/osmo-pocketקראו את מסמך
הסרת האחריות והוראות הבטיחות לעיל כדי להכיר את הזכויות החוקיות
והאחריות שלכם .אם יש לכם שאלה או בעיה בזמן ההתקנה ,הטיפול או
השימוש במוצר התקשרו ל DJI OSMO-או לנציג מוסמך של DJI
.OSMO
הוראות בטיחות
אזהרה
 .1הרחיקו את המוצר לבוא מכל סוג של נוזל .אין להשאיר את המכשיר
בגשם או בקרבת מקור לחות .אין להפיל את המוצר למים .אם פנים
הסוללה בא במגע עם מים ,יתכן שתתרחש התפרקות כימית ,שעלולה
לגרום לסוללה להידלקות או אפילו להתפוצצות.
 .2כבו כל אש בעזרת מים ,חול ,שמיכת האש או מטף אבקה יבשה.
 .3יש להשתמש במוצר בטמפ' של  C00-400שימוש במוצר בטמפ'
גבוהה מ C400-עלולה לגרום לשריפה או התפוצצות .שימוש במוצר
בטמפ' נמוכה מ C00-עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.
 .4אין לנקב או לפרק את המוצר בצורה כל שהיא כדי לא לגרום דליפה
מהסוללה ,שריפה או התפוצצות.
 .5אין להפיל או לחבוט במוצר .אין להניח חפצים כבדים על המוצר.
 .6אין לחמם את המוצר .אין להכניס את המוצר לתנור מיקרוגל או למיכל
לחץ.
 .7אין להשאיר את המוצר בקרבת מקורות חום כגון כבשן או תנור חימום.
אין להשאיר את המוצר במכונית בימים חמים .טמפ' האחסון המיטבית
היא .C220-280
 .8אין לאחסן את המוצר עם סוללה ריקה משך זמן רב ,כיוון השבר יגרום
לפריקת יתר ונזק בלתי הפיך.
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זהירות
 .1רכיבים עדינים בתוך ה OSMO Pocket-עלולים להינזק כתוצאה
מחבטה ויגרמו לתפקוד לקוי של הגימבל.
 .2וודאו שאין חפצים שעוצרים את הגימבל כשהמוצר מופעל.
 .3המכשיר אינו עמיד במים .אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזליים .לניקוי
המכשיר ,השתמשו רק במטלית רכה.
 .4לשמירה על החיישנים והמנועים ,הרחיקו את המכשיר מחול או אבק.
 .5כשהמכשיר אינו בשימוש ,מומלץ להשתמש בנרתיק הכלול כדי להגן
על המחבר הכללי .הימנעו ממגע במחבר הכללי בזמן השימוש כיון שהוא
עלול להתחמם.
 .6אין לכסות או לגעת באזור האיוורור של המכשיר כיוון שהוא עלול
להתחמם בזמן השימוש .המכשיר יפסיק לפעול אם זוהתה התחממות יתר.
 .7למניעת נזק לגימבל ,הכניסו את המכשיר לנרתיק בצורה המתאימה.
 .8הקפידו לאחוז היטב במכשיר ובסלולרי בזמן השימוש במתאם לסלולרי
כדי להטעין את הסלולרי שלכם על ה.OSMO Pocket-
שימו לב
 .1מומלץ לפקוח עין בזמן ההטענה ולנתק את ההטענה כשהסוללה
מלאה.
 .2רוקנו את הסוללה ל 40-65%-אם המכשיר לא יהיה בשימוש משך
 10ימים או יותר .בכך תוכלו להאריך את משך השימוש בסוללה.
 .3לשמירה על הסוללה ,רוקנו אותה עד תום והטעינו אותה אחת
לשלושה חודשים.
 .4בזמן ההפעלה ,החזיקו את המכשיר ביציבות כדי להבטיח הפעלה
תקינה.
מידע אודות התאימות
תאימות FCC
המכשיר תואם לפרק  15של תקנות ה .FCC-ההפעלה מותנית בשני
התנאים הבאים (1) :המכשיר לא יגרום הפרעות מזיקות ו (2)-המכשיר
חייב לקלוט כל הפרעה ,כולל הפרעות שעלולות לגרום לפעולה לא רצויה.
כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש ע"י הגורם האחראי לתאימות
עלולים לגרום לביטול ההיתר לשימוש במכשיר.
הצהרת תאימות .EU: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd
מצהירה בזאת כי מכשיר זה תואם לדרישות הבסיסיות והוראות רלוונטיות
אחרות של התקן .EU/2014/30
זמין באתר
העתק של הצהרת התאימות EU
.www.dju.com/euro-complince
כתובת ההתקשרות EU: DJI GmbH, Industrie strasse 12,
.97618, Niederlauer, Germany
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סילוק ידידותי לסביבה
אין להשליך מכשירים חשמליים משומשים יחד עם האשפה
הביתית ,אלא לסלקם בנפרד .ההעברה למרכז איסוף בעזרת
אנשים פרטיים תתבצע ללא עלות .הבעלים של המכשירים
המשומשים אחראי להעביר את המכשירים למרכזי האיסוף המתאימים
או למרכזים דומים אחרים .הודות למאמץ האישי הזה תסייעו למחזר
חומרים חיוניים ולטפול בחומרים רעילים.
תאימות IC
המכשיר תואם לתקן  .ICES-003ההפעלה מותנית בשני התנאים
הבאים (1) :המכשיר לא יגרום הפרעות מזיקות ו (2)-המכשיר חייב
לקלוט כל הפרעה ,כולל הפרעות שעלולות לגרום לפעולה לא רצויה.
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