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Atslēgas vārdu meklēšana 

Meklējiet atslēgas vārdus, piemēram, “baterija” vai “instalēt”, lai atrastu konkrētu tēmu. Ja šī dokumenta lasīšanai 
izmantojat Adobe Acrobat Reader programmu, piespiediet Ctrl+F Windows operētājsistēmā vai Command+F Mac 
operētājsistēmā, lai sāktu meklēšanu. 

Pāriešana pie tēmas 

Aplūkojiet visu tēmu sarakstu satura rādītājā. Noklikšķiniet uz tēmas, lai pārietu uz attiecīgo sadaļu.   

Šī dokumenta izdrukāšana 
Šis dokuments atbalsta augstas izšķirtspējas drukāšanu. 

Instrukcijas lietošana 

Apzīmējums 

Svarīgi Norādes un ieteikumi 

Lejupielādējiet DJI Mimo lietotni 

Noskenējiet QR kodu vai meklējiet terminu "DJI Mimo" App Store vai Google Play. 

DJI Mimo Android versija ir savietojama ar Android v6.0 vai vēlāku. DJI 
Mimo iOS versija ir savietojama ar iOS v10.0 un vēlāku. 
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Ievads 

Aprīkots ar 3-asu stabilizāciju, OSMOTM Mobile 3 pārvērš jūsu mobilo tālruni par kameru, kas nodrošina 
stabilizētu un izcili vienmērīgu attēlu. Salokāmā konstrukcija ļauj viegli transportēt un uzglabāt Osmo 
Mobile 3. Vieglais un ergonomiskais Osmo Mobile 3 ļauj jums vienkārši uzņemt stabilu un vienmērīgu 
video.    

Osmo Mobile 3 ir viegli lietojams, un Follow (“Sekot”) režīmā var viegli manuāli noregulēt mobilo tālruni.  
Jūs varat realizēt savas radošās idejas, izmantojot Story (“Stāsta”) režīmu, ActiveTrackTM 3.0, Hyperlapse, 
Timelapse un Pano funkcijas, kas ir pieejamas ar DJI Mimo lietotnes palīdzību. 

Pārskats 
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1. Mobilā tālruņa turētājs 
2. M3×0.5 Skrūves caurums* 
3. Saliekšanas motors 
4. USB-A ports 
5. Slēdža/ierakstīšanas poga 
6. USB-C uzlādes ports 
7. M poga** 
8. Kursorsvira 

9. Baterijas līmeņa indikatori 
10. LED statusa indikators 
11. Panorāmas motors 
12. Rullēšanas motors 
13. Tālummaiņas slīdnis 
14. 1/4”-20 UNC ports 
15. Saitītes caurums 
16. Mēlīte 

* Izmanto pretsvaru uzstādīšanai. 
** Izmanto kā ieslēgšanas-izslēgšanas/funkciju pogu. 
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Sākšana 

Uzlāde 

• Lai uzlādētu Osmo Mobile 3, pievienojiet USB adapteri (nav iekļauts komplektācijā) pie uzlādes porta, izmantojot strāvas vadu 
(iekļauts komplektācijā). Baterija ir pilnībā uzlādēta, kad izslēdzas baterijas līmeņa indikatora lampiņa.  

Uzlādes laiks: 2.5 stundas (izmantojot 10 W lādētāju) 
Maks. darbības laiks: 15 stundas* 

• Pieslēdziet savu mobilo tālruni pie USB-A porta. Ieslēdzot Osmo Mobile 3, mobilais tālrunis sāks uzlādi. Izslēdzot   
Osmo Mobile 3, vienreiz piespiediet M pogu, lai sāktu uzlādi. 

USB-A ports 

USB-C uzlādes ports 
M poga 

* Maksimālais darbības laiks tika pārbaudīts ar nolīdzsvarotu un stabili noturētu grozāmo savienojumu. Šis rādītājs ir tikai informatīvs. 

Mobilā tālruņa uzstādīšana un balansēšana 

Mobilo tālruni drīkst uzstādīt un balansēt tikai, kamēr Osmo Mobile 3 ir izslēgts. 

• Pārliecinieties, ka tālruņa turētājs ir vertikāli novietots, pirms uzstādīt mobilo tālruni.  

Pretslīdes paliktņi 

Ja nepieciešams, izmantojiet pretslīdes paliktņus (iekļauti komplektā), lai nofiksētu mobilo tālruni tā turētājā.  

• Turiet saliekšanas motoru un pārvietojiet mobilo tālruni pa kreisi vai pa labi, līdz tas saglabā līdzsvaru atlaižot.  

© 2019 DJI OSMO Visas tiesības atrunātas. 5 



OSMO	MOBILE	3	Lietošanas	instrukcija 

• Turiet saliekšanas motoru un pārvietojiet mobilā tālruņa turētāju pa kreisi vai pa labi, līdz tas saglabā līdzsvaru atlaižot. 

Pirms katras lietošanas reizes pārliecinieties, ka mobilais tālrunis ir pareizi uzstādīts un nobalansēts uz Osmo Mobile 3 
turētāja. 
Uzstādiet mobilo tālruni, pirms ieslēgt Osmo Mobile 3. Ja mobilais tālrunis nebūs uzstādīts, Osmo Mobile 3 pāries 
dīkstāves režīmā.  

Osmo Mobile 3 lietošana 

Vadība un operācija 

Uz roktura esošās pogas ļauj labāk kontrolēt grozāmo turētāju un mobilo tālruni. Grozāmais turētājs pārveido  
Kursorsviras kustības vienmērīgās panorāmas un saliekšanas pārejās un samazina dabisko vibrāciju ietekmi. “Follow” režīmā mobilo 
tālruni var noregulēt ar roku.   

1. M poga 

Piespiediet un turiet, lai ieslēgtu ierīci. Pēc ieslēgšanas piespiediet un turiet, līdz izdzirdat pīkstienu, lai ieietu vai izietu no 
dīkstāves režīma. Piespiediet un turiet, līdz atskan divi pīkstieni, kas apliecina izslēgšanos.  

Izslēgtā stāvoklī piespiediet vienreiz, lai pārbaudītu baterijas līmeni. Ieslēdzot piespiediet, lai pārslēgtos starp foto un video 
režīmu vai ieietu vai izietu no ātrās izvēlnes.  

Piespiediet divreiz, lai pārslēgtos starp ainavas un portreta režīmu.* 

Piespiediet trīs reizes, lai ieietu vai izietu no dīkstāves režīma. 

* Ainavas un portreta režīmu var ieslēgt arī, tieši noregulējot tālruņa turētāju.  
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2. Slēdža poga 
   Piespiediet vienreiz, lai uzņemtu fotoattēlu vai sāktu vai apturētu ierakstīšanu. Piespiediet un turiet, lai foto režīmā veiktu 
sērijveida attēlu uzņemšanu.  

3. Baterijas līmeņa indikatori 
   Norāda uz Osmo Mobile 3 baterijas līmeni. Ja Osmo Mobile 3 ir izslēgts, piespiediet M pogu vienreiz, lai pārbaudītu baterijas 
līmeni.   

4. Sistēmas statusa LED lampiņas 
   Norāda uz Osmo Mobile 3 aktuālo statusu. 

Mirgošanas režīms 
Deg dzeltenā krāsā 

Deg zaļā krāsā 

Pulsē dzeltenā vai zaļā krāsā 

Mirgo pārmaiņus sarkanā un zaļā krāsā 

Deg sarkanā krāsā 

Apraksts 
Bluetooth atslēgts 

Bluetooth pieslēgts 

Dīkstāves režīms 
Programmaparatūras atjaunināšana nepieciešama vai 
programmaparatūras atjaunināšana neizdevās 
Grozāmā turētāja traucējumi (piemēram, temperatūra ir pārāk zema vai augsta, 
baterija ir izlādējusies)  

5. Kursorsvira 
   Pārvietojiet vertikāli, lai sasvērtu mobilo tālruni. Pārvietojiet horizontāli, lai uzņemtu panorāmas attēlus/video ar mobilo tālruni. 
Kursorsviras vadības virzienu var iestatīt DJI Mimo lietotnē. 

Izmantojot ActiveTrack 3.0, pārvietojiet Kursorsviru, lai noregulētu kameras skatu.  

ActiveTrack 3.0: ActiveTrack 3.0 ir optimizēts sekošanai cilvēkiem ar galvas un plecu modeli, kā arī sejas noteikšanu, 
izmantojot dziļās mācīšanās algoritmus. Persona paliks kameras skata centrā. Noklusējuma pozīcija ir kameras skata centrs. 
Lietotāji var arī manuāli noregulēt kameras skatu. Ir trīs veidi, kā izmantot ActiveTrack 3.0: 

a. Pārvelciet kastīti uz ekrāna kameras skatā DJI Mimo lietotnē. Zaļa kastīte ap personu norāda, ka  
  ActiveTrack 3.0 ir veiksmīgi iespējots. Pieskarieties X ikonai augšējā stūrī, lai pārstātu sekošanu.  

b. Iespējojiet ActiveTrack ar vienu piespiešanu DJI Mimo lietotnē un vienreiz piespiediet mēlīti, lai palaistu vai apturētu 
ActiveTrack 3.0. 

c. Iespējojiet Žestu kontrole (žestu kontroli) DJI Mimo lietotnē un tad veiciet žestu ar plaukstu vai V-veida žestu vienu vai divas 
sekundes ilgi ar skatu pret kameru. Aizmugurējā kamera noteiks tuvāk esošo galvu un plecus un sāks sekot personai. Priekšējā 
kamera noteiks tuvāko seju un sāks sekot personai. 
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Atšķirība starp galvas un plecu izsekošanu un sejas izsekošanu ir, ka galvas un plecu izsekošanas 
variants atbalst 360° izsekošanu, kas nav pieejama sejas izsekošanas režīmā. Tāpat arī atšķiras kameras 
noteikšanas diapazons. Noteikšanas diapazons starp aizmugurējo kameru un žestu ir no 0,52 līdz 3 m, bet 
attālums starp priekšējo kameru un žestu ir no 0,5 līdz 2 m.  

Ņemiet vērā, ka ActiveTrack 3.0 var palielināt jaudas patēriņu un mobilā tālruņa temperatūru. Sīkāka informācija ir pieejama  
 DJI Mimo lietotnes sadaļā.  

6. Tālummaiņas slīdnis 
   Piespiediet augšup vai lejup, lai pietuvinātu vai attālinātu attēlu. Pabīdiet slīdni T-pozīcijā, lai palielinātu priekšmetu, un pabīdiet 
to W pozīcijā, lai samazinātu.   

7. Mēlīte 
   Piespiediet un turiet, lai ieslēgtu bloķēšanas režīmu. Šajā režīmā grozāmais turētājs nesekos roktura kustībām. Atlaidiet, lai izietu 
no bloķēšanas režīma.  

Ja DJI Mimo lietotnē ir iespējota ActiveTrack 3.0 funkcija, piespiediet vienreiz, lai palaistu vai apturētu 
ActiveTrack 3.0. 
Piespiediet divreiz, lai no jauna centrētu grozāmo turētāju. Izmantojot ActiveTrack 3.0, grozāmais turētājs atgriezīsies pie 
kameras skata centra.  
Piespiediet trīs reizes, lai pārslēgtos starp priekšējo un aizmugurējo kameru.  

Piespiediet vienreiz un tad piespiediet un turiet, lai pārietu uz Sporta režīmu. Atlaidiet, lai izietu no tā. Sporta režīmā grozāmā 
turētāja sekošanas ātrums palielinās, lai uztvertu ātras kustības. 

8. USB-C uzlādes ports 
   Uzlādējiet Osmo Mobile 3, pieslēdzot USB adapteri pie šī porta. Sīkāka informācija ir pieejama sadaļā “Uzlāde”.   

9. USB-A ports 
   USB-A portu var izmantot, lai uzlādētu mobilos tālruņus.  

10. 1/4”-20 UNC ports 
    1/4"-20 UNC portu var izmantot, lai pievienotu trijkāji.  
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11. Saitītes caurums 
    Saitītes caurumu var izmantot, lai pievienotu ap roku apliekamu saitīti.   

12. Kombinētā darbība 
    Piespiediet M pogu, slēdža pogu un mēlīti vienlaicīgi, lai atiestatītu Bluetooth pieslēgumu. 

Osmo Mobile 3 automātiski izslēgsies, ja 10 minūtes dīkstāves režīmā netiks veiktas nekādas darbības.  
mode. 

Darbības režīmi 

Attēlos zemāk ir parādīti darbības režīmi, izmantojot Osmo Mobile 3 ainavas režīmā. Tie paši darbības režīmi attiecas, ja ierīci 
izmanto portreta režīmā.  

Vertikālais režīms 

Vertikālo režīmu var izmantot bez papildu lietotāja ievades. Šajā režīmā ātri divreiz piespiediet M pogu, lai nocentrētu mobilo 
tālruni.  

Apakšējais režīms 

Turiet Osmo Mobile 3 ar kājām gaisā, lai ieietu Apakšējā režīmā, kurā mobilais tālrunis var viegli uzņemt attēlus no zemākas 
pozīcijas.   

Sānu satveres režīms 

Pagrieziet Osmo Mobile 3 pa labi vai pa kreisi par 90°, lai pārietu no Vertikālā uz Sānu satveres režīmu.  

Vertikālais režīms Apakšējais režīms Sānu satveres režīms 

Ņemot vērā sensoru troksni, rokturis var nedaudz vibrēt, grozāmajam turētājam kustoties. Šī parādība ir normāla un 
neietekmē uzņemšanas stabilitāti.   
Ņemiet vērā, ka “Follow” (Sekošanas) režīmā, lai pārliecinātos, ka grozāmo turētāju var ātri nocentrēt un atjaunot izsekošanu, 
pēc atjaunotas centrēšanas mobilais tālrunis būs ±3° robežās no īstā centra. Lai līdz galam noregulētu mobilā tālruņa pozīcijas, 
var izmantot Kursorsviru.  
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DJI Mimo lietotne 

Izmantojiet DJI Mimo lietotni, lai skatītos tiešraides HD video sava mobilā tālruņa ekrānā. Šī lietotne ļauj jums arī izmantot   
Story (“Stāsta”) režīmu, Hyperlapse, Timelapse, ActiveTrack 3.0 un Pano, vai konfigurēt kameras un grozāmā turētāja iestatījumus 
ar pāris pieskārieniem.   

DJI MIMO 

OSMO POCKET OSMO ACTION OSMO MOBILE 3 

00:16 
Learn how to take easy 
Timelapse shots with Osmo 
Pocket 

#Tutorial 

04:37 Quickly master 3X3 panorama 
shots 

#Pano Mode 
01:42 Learn to use Story Mode and 

create fun videos 
#OSMO POCKET 
#OSMO POCKET 

Camera view (Kameras skats): pieskarieties, lai pieslēgtos Osmo Mobile 3. Pēc pieslēgšanās DJI Mimo pāries kameras skatā. 

Home (Sākums): pieskarieties, lai atgrieztos uz sākumu.  

Edit (Rediģēt): pieskarieties, lai rediģētu fotoattēlus vai video no Osmo Mobile 3 vai importētu un rediģētu tos no 
mobilās ierīces.  

  Profile (Profils): reģistrējieties vai pierakstieties DJI kontā. Aplūkojiet darbus un iestatījumus, pārbaudiet “patīk” atzīmes un 
sekotājus, sūtiet ziņas citiem lietotājiem vai pieslēdzieties DJI Store veikalam. 

Academy (Akadēmija): pieskarieties, lai noskatīties apmācības video un rokasgrāmatas. 

Pieslēgšanās pie DJI Mimo lietotnes 

1. Ieslēdziet Osmo Mobile 3. 

2. Iespējojiet mobilajā tālrunī Bluetooth un pieslēdziet ierīci ar OM3 priekšvārdu DJI Mimo lietotnē. 

3. Lietojot Osmo Mobile 3 pirmo reizi ir nepieciešama aktivizēšana ar DJI Mimo palīdzību. Aktivizēšanas veikšanai sekojiet 
norādēm.   

4. Pēc aktivizēšanas pabeigšanas ieslēdziet kameras skatu. 

Pieslēdzoties caur Bluetooth, Osmo Mobile 3 var kontrolēt kameru no mobilā tālruņa, neizmantojot DJI Mimo lietotni.  
Šī funkcija ir pieejama mobilajā tālrunī, kas atbalsta kameras vadību, izmantojot skaļuma pogu.  
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DJI Mimo lietotnes iestatījumi 

Kameras skats 
1 2 3   4  5 6 

S 

7 

AUTO 

4K 
60 

SLOWMOTI
ON 

VIDEO 12 

PHOTO 

PANO 

8 

9 
OFF 

TIMELAPSE 
11 

1. Sākums 
     :	Pieskarieties, lai atgrieztos pie sākuma lapas. 

1/100 1/100001 100 0 0 10 

2. Grozāmā turētāja baterijas līmenis 
         :	Atspoguļo aktuālo grozāmā turētāja baterijas līmeni.  

3. Mobilā tālruņa baterijas līmenis 
        : Atspoguļo aktuālo mobilā tālruņa baterijas līmeni. 

4. Zibspuldze 
      : Atspoguļo zibspuldzes statusu. 

5. Grozāmā turētāja režīms 
     : Atspoguļo aktuālo grozāmā turētāja režīmu: Follow (Sekot), Tilt Locked (Sasvērt fiksējot), un FPV. 

6. Stāsta režīms 
   S : Stāsta režīms nodrošina vairākas veidnes video ierakstīšanai. Pabeidzot video uzņemšanu, tas tiks automātiski izveidots 
atbilstoši izvēlētajai uzņemšanas veidnei.  

7. Priekšējās / Aizmugurējās kameras pārslēgs 
: Pieskarieties, lai pārslēgtos starp mobilā tālruņa priekšējo un aizmugurējo kameru.  

8. Slēdža poga 
: Pieskarieties, lai uzņemtu fotoattēlu vai sāktu vai pabeigtu ierakstīt video.  

9. Uzņemšanas režīms 
   Ritiniet, lai izvēlētos uzņemšanas režīmu. Izvēlieties starp Hyperlapse, Timelapse, Slow Motion,   

Video, Photo, Pano un Story režīmu. 
   Hyperlapse: ļauj uzņemt laika sprīža fotoattēlu, kustinot mobilo tālruni. Pieskarieties slēdža pogai, 

lai sāktu.   
   Timelapse: ir divi Timelapse režīma veidi: Position (Pozīcija) un Path (Ceļš). Pēc Timelapse izvēles 

pieskarieties iestatījumiem ekrāna augšdaļā. Lai izvēlētos Position Timelapse, iestatiet intervāla un 
ilguma laiku un sāciet uzņemšanu. Lai izvēlētos Path Timelapse, var izvēlēties līdz četrām pozīcijām 
un tad grozāmais turētājs secīgi izies tām visām cauri.   

© 2019 DJI OSMO Visas tiesības atrunātas. 11 
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  Slow Motion: Pieskarieties, lai uzņemtu video ar 8x lēnāku kustību. Funkcija pieejama tikai iOS ierīcēs. 
  Video: Pieskarieties, lai uzņemtu parastu video. Piespiediet un turiet, lai uzņemtu sērijveida video.  
  Photo: Pieskarieties, lai uzņemtu vienu fotoattēlu vai intervāla fotoattēlu.  
  Pano: Pieskarieties, lai uzņemtu 3x3 vai 180° panorāmas fotoattēlu. 
  Story: Sīkāku informāciju par Story režīmu skatīt 6. punktā.  
 
 
 
10. Atskaņošana 
        : Pieskarieties, lai priekšskatītu fotoattēlus un video. \ 

11. Iestatījumi 
: Uzņemšanas režīma iestatījumi 

Uzņemšanas režīms 
Hyperlapse 

Timelapse 

Slow Motion 

Video 

Photo 

Pano 

Grozāmā turētāja iestatījumi 

Follow režīms: 

a. Follow: seko panorāmas un sasvēršanas asis. 

b. Tilt Locked: seko tikai panorāmas ass.  

c. FPV: seko panorāmas, sasvēršanas un rullēšanas asis. 

Sporta režīma slēdzis: Pieskarieties, lai iespējotu vai atiespējotu Sporta režīmu.  

Tālummaiņas ātrums: pieskarieties, lai iestatītu tālummaiņas ātrumu, izmantojot tālummaiņas slīdni. 

Kursorsviras ātrums: Pieskarieties, lai iestatītu maksimālo ātrumu, kontrolējot kursorsviru. Ir opcijas Ātra, Vidēja un Lēna. 

Kursorsviras vadības virziens: izvēlieties brīvo un horizontālo / vertikālo. Brīvais dod iespēju regulēt turētāju 360° leņķī. 
Horizontālais / Vertikālais ļauj grozāmo turētāju vadīt horizontālā vai vertikālā virzienā.  

Apgrieztā vadības kontrole: pēc šīs funkcijas iespējošanas panorāmas ass kustības virziens ir pretējs kursorsviras virzienam. 

Apgrieztās sasvēršanas kontrole: pēc šīs funkcijas iespējošanas sasvēršanas  ass kustības virziens ir pretējs kursorsviras 
virzienam. 

Piespiediet M pogu: nosaka īpašību, vienreiz piespiežot M pogu. Izvēlieties no pārslēgšanās starp foto un video režīmu vai ātrās 
izvēlnes ieslēgšanu/izslēgšanu. 

Automātiskā grozāmā turētāja kalibrēšana: samazina tuvumā esošā magnētiskā lauka vai cilvēciskās kļūdas izraisītus 
traucējumus. Kalibrēšanas laikā nepieskarieties grozāmajam turētājam un turiet Osmo Mobile 3 nekustīgi un vertikāli.   

Vispārīgie iestatījumi 

Ierīces pārvaldīšana, Ierīces nosaukums, Programmaparatūras nosaukums un SN.  

Iestatījumi 
Zibspuldze, Baltā balanss, Režģis, Viena pieskāriena ActiveTrack 

Zibspuldze, Baltā balanss, Režģis 

Zibspuldze, Baltā balanss, Režģis, Viena pieskāriena ActiveTrack 

Zibspuldze, Baltā balanss, Režģis, Viena pieskāriena ActiveTrack, Žestu kontrole 

Zibspuldze, Baltā balanss, Režģis, Viena pieskāriena ActiveTrack, Žestu kontrole 

Zibspuldze, Baltā balanss, Režģis, Saglabāt nesavienotos panorāmas fotoattēlus 
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12. Kameras iestatījumi 

Uzņemšanas režīms 
Hyperlapse 

Timelapse 

Slow Motion 

Video 

Photo 

Pano 

Iestatījumi 
Izšķirtspēja un FPS*, Ātrums, ISO, Slēdzis un EV* 

Izšķirtspēja un FPS*, Ātrums, ISO, Slēdzis un EV* 

ISO, Slēdzis un EV* 

Glamūra efekti**, Izšķirtspēja un FPS*, Ātrums, ISO, Slēdzis un EV* 

Glamūra efekti, Laika atskaite, ISO, Slēdzis un EV* 

3×3 un 180° panorāma, ISO, Slēdzis un EV* 

* FPS, ISO, Slēdzis un EV iestatījumi ir pieejami tikai iOS ierīcēm. 

** Iespējojot Glamūra efektus, video izšķirtspēja tiek iestatīta uz 720p. 

Tālummaiņa 

Novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un pārvietojiet tos atsevišķi, lai tuvinātu, vai pārvietojiet tos kopā, lai tālinātu. 
Ņemiet vērā, ka tālummaiņa ir pieejama tikai tad, ja izmantojat mobilā tālruņa aizmugurējo kameru. 

Programmaparatūras atjaunināšana 

Izmantojiet DJI Mimo lietotni, lai atjauninātu Osmo Mobile 3 programmaparatūru. Atjaunināšana veikšana aizņem aptuveni trīs 
minūtes.  

Kā veikt atjaunināšanu 

Pirms uzsākt atjaunināšanu, pārliecinieties, ka baterijas līmenis ir vismaz 15% (iedegti vismaz divi 
baterijas līmeņa indikatori). Pieslēdziet Osmo Mobile 3 pie savas mobilās ierīces un palaidiet DJI Mimo. 
Jums jautās, vai ir pieejams jauns programmaparatūras atjauninājums. Lai sāktu atjaunināšanu, pieslēdziet 
savu mobilo ierīci pie interneta un sekojiet norādēm uz ekrāna.  

Neizejiet no DJI Mimo, kamēr notiek programmaparatūras atjaunināšana. Pievērsiet uzmanību norādēm uz ekrāna. LED statusa 
indikators mirgos pārmaiņus zaļā un sarkanā krāsā, bet, kad programmaparatūras atjaunināšana būs veiksmīgi pabeigta, degs 
nepārtraukti zaļā krāsā. 

Ja atjaunināšana nebūs izdevusies, restartējiet Osmo Mobile 3 un DJI Mimo, vēlreiz pieslēdzieties pie Bluetooth un mēģiniet to veikt 
atkārtoti.  
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Apkope 

Osmo Mobile 3 var salocīt, lai varētu to vieglāk noglabāt un transportēt. Pārliecinieties, ka Osmo 
Mobile 3 tiek salocīts pēc izslēgšanas. 

Pagrieziet panorāmas un sasvēršanas asis, lai izlīdzinātu tās ar atzīmēm uz grozāmā turētāja, un tad salociet Osmo 
Mobile 3. Ņemiet vērā, ka caurumam uz panorāmas motora ir jāsakrīt ar atzīmi uz sviras.  

Piespiediet M pogu, lai izslēgtu Osmo Mobile 3. Osmo Mobile 3 pāries glabāšanas režīmā, un to varēs salocīt.   

Specifikācijas 

Nosaukums 
Modelis 

Izmēri 

Svars 
Patēriņš 

Mehāniskais diapazons 

Maksimālais kontrolējamais ātrums 

OSMO MOBILE 3 

OF100 
Nesalocītā veidā: 285×125×103 mm 
Salocītā veidā: 157×130×46 mm 
405 g 
1.2 W (stabilā un balansētā stāvoklī) 
Panorāma: -162.5° to 170.3° 
Rullēšana: -85.1° to 252.2° 
Sasvēršana: -104.5° to 235.7° 

120°/s 

Svars: 200 ± 30 g 
Izmēri: 
Pa diagonāli ≤ 180 mm (vai ≤ 7.08 collas) 
Biezums ≤ 9.5 mm 
Platums: 62-88 mm 

Bluetooth Low Energy 5.0 

≤4 dBm 

2.400-2.4835 GHz 

18650 Li-ion 

2450 mAh 

17.64 Wh 

7.2 V 

5° līdz 40° C (41° līdz 104° F) 

0° līdz 40° C (32° līdz 104° F) 

Savietojamie tālruņi 

Režīms 

Raidītāja jauda (EIRP) 

Darbības frekvence 

Baterijas veids 

Jauda 

Enerģija 

Spriegums 

Uzlādes temperatūra 

Darba temperatūra 
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Uzlādes laiks 

Darbības laiks 

2.5 stundas (Mērīts ar 10W lādētāju) 

15 stundas (Ideālos apstākļos ar pilnībā nobalansētu grozāmo turētāju) 

Pēcpārdošanas informācija 

Apmeklējiet vietni https://www.dji.com/support, lai uzzinātu vairāk par pācpārdošanas servisa noteikumiem, remonta pakalpojumiem 
un atbalstu.  

Lai saņemtu atbalstu tiešsaistē, lūdzam noskenēt šo kodu, 
izmantojot Facebook Messenger 
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Ražotāja garantijas informācija: 
http://www.djilatvija.lv/veikals/razotaja-garantija/	

https://www.dji.com/lv/support	

 Šis saturs var tikt mainīts. 

Lejupielādējiet jaunāko versiju vietnē 
www.dji.com/osmo-mobile-3 

OSMO ir DJI preču zīme. 
Autortiesības © 2019 DJI OSMO Visas tiesības atrunātas. 


