DJI Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu
&
GARANTİ BELGESİ

OSMOMOB3 / OSMOMOB3-C

OSMO MOBILE 3
OSMO
MOBIL
3
OSMO MOBILE 3 COMBO
Kullanım Kılavuzu

Anahtar Kelimeleri Arama
Bir konuyu bulmak için, "pil" ve "kurulum" gibi anahtar kelimelerle arama yapın. Bu belgeyi okumak için
Adobe Acrobat Reader kullanıyorsanız, arama yapmaya başlamak için Windows'ta Ctrl+F tuşlarına
veya Mac'te Command+F tuşlarına basın.

Bir Konuya Gitme
İçindekiler bölümünden konuların tam listesine bakın. İlgili aramaya gitmek için bir konuya tıklayın.

Bu Belgeyi Yazdırma
Bu belge, yüksek çözünürlüklü yazdırmayı desteklemektedir.

Bu Kılavuzun Kullanımı
Semboller
Önemli

İpuçları ve Öneriler

DJI Mimo Uygulamasını İndirme
Sağdaki QR kodunu taratın veya App Store, ya da Google Play'de "DJI Mimo'yu" aratın.

DJI Mimo'nun Android versiyonu Android v6.0 ve üzeri sürümlerle uyumludur. DJI Mimo'nun iOS
versiyonu ise iOS v10.0 ve üzeri sürümlerle uyumludur.
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Giriş
3 eksenli stabilizasyon ile donatılmış olan OSMO TM [3] Mobil 3, cep telefonunuzu sabit ve süper yumuşak bir
görüntü sağlayabilen bir kameraya dönüştürür. Katlanabilir tasarım Osmo Mobil 3'ün taşınmasını ve
saklanmasını kolaylaştırır. Hafif ve ergonomik tasarımı ile Osmo Mobil 3, parmaklarınızın ucunda kusursuz
kolaylıkta video oluşturmanızı sağlar.
Osmo Mobil 3 kullanımı kolaydır ve telefon Takip modunda elle ayarlanabilir. DJI Mimo uygulamasıyla
kullanılabilen Öykü modu, Active Track ™ 3.0, Hyperlapse, Timelapse ve Pano gibi özelliklerle yaratıcı olun.

Genel Bakış

1. Cep Telefonu Tutucu
2. M3x0.5 Vidalık Delik*
3. Eğim (Tilt) Motoru
4. USB-A Bağlantı
Noktası
5. Deklanşör/Kayıt
Düğmesi
6. USB-C Şarj Yuvası
7. M Düğmesi**
8. Kumanda Kolu

* Ağırlıkları monte etmek için
kullanılır.
** Güç / işlev düğmesi olarak
kullanılır.
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9. Pil Seviyesi
Göstergeleri
10. LED Durumu
Göstergesi
11. Çevirme (Pan) Motoru
12. Dönme (Roll) Motoru
13. Zoom Kaydırıcı
14. 1/4"-20 UNC Bağlantı
Noktası
15. Kordon deliği
16. Tetik
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Başlarken
Şarj etme
• Osmo Mobil 3'ü şarj etmek için, bir USB adaptörünü (dahil edilmemiştir) verilmiş olan güç kablosu yoluyla
şarj yuvasına takın (dahil edilmiştir). Batarya tam şarj olduğunda pil seviyesi göstergeleri kapanacaktır.
Şarj süresi: 2.5 saat (10 W şarj kullanıldığında)
Azami işleyiş süresi: 15 saat*
• Cep telefonunuzu USB-A bağlantı noktasına bağlayın. Osmo Mobil 3 açıksa şarj etme başlayacaktır.
Osmo Mobil 3 kapalı ise şarj etmek için M düğmesine bir kez basınız.

USB-A Bağlantı Noktası

USB-C Şarj Yuvası
M Düğmesi
* Azami işleyiş süresi dengeleme halkası ile test edilmiş, dengeli ve sabit tutulmuştur. Bu değerler yalnızca
referans olarak kabul edilmelidir.

Cep Telefonu Montajı ve Dengelenmesi
Yalnızca Osmo Mobil 3 kapalıyken monte edip dengeleyiniz.
• Cep telefonunu monte etmeden önce telefon tutucunun dikey olduğundan
emin olun. :.

Kayma önleyici pedler

Gerekirse, cep telefonunu telefon tutucuya sabitlemek için kaymaz pedleri (dahil edilmiştir) kullanın.
• Eğim (Tilt) motorunu tutun ve serbest bırakıldığında mobil telefon dengede kalana kadar mobil telefonu
sola veya sağa hareket ettirin.
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• Eğim motorunu tutun ve serbest bırakıldığında cep telefonu dengeli kalana kadar telefon tutucusunu sola
veya sağa hareket ettirin.

• Her kullanımdan önce cep telefonunun Osmo Mobile 3 tutucusuna düzgün şekilde takıldığından
ve dengeli olduğundan emin olun.
• Osmo Mobile 3'ü açmadan önce cep telefonunuzu monte edin. Cep telefonu algılanmadığında
Osmo Mobile 3 bekleme moduna girer.

Osmo Mobil 3'ün Kullanımı
Kontroller ve İşlemler
Sap üzerindeki düğmeler, denge halkası ve cep telefonu üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Dengeleme
halkası, kumanda kolu hareketlerini yumuşak pan ve tilt geçişlerine dönüştürür ve doğal titreşimlerin etkisini
azaltır. Ayrıca, telefon Takip modunda el ile pozisyonlanabilir.

1. M Düğmesi

Açmak için güç düğmesine basılı tutun. Açtıktan sonra, bekleme moduna girmek veya çıkmak için bir
bip sesi duyana kadar basılı tutun. Kapatmak için iki bip sesi duyana kadar basılı tutun.
Kapatıldığında, pil seviyesini kontrol etmek için bir kez basın. Açıldığında fotoğraf ve video modu
arasında geçiş yapmak veya hızlı menüye girmek veya çıkmak için basın.
Manzara ve portre modu arasında geçiş yapmak için iki kez basın. *
Bekleme moduna girmek veya bekleme modundan çıkmak için üç kez basın.
* Yatay ve portre modu, telefon tutucuyu doğrudan ayarlayarak da değiştirilebilir.
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2. Deklanşör Düğmesi
Fotoğraf çekmek, kaydı başlatmak veya durdurmak için bir kez basın. Fotoğraf modunda
seri çekim için basılı tutun.
3. Pil Seviyesi Göstergeleri
Indicates the battery level of Osmo Mobile 3. Osmo Mobile 3 kapalıyken, pil seviyesini
kontrol etmek için M düğmesine bir kez basın.

4. Sistem Durumu LED
Osmo Mobile 3'ün mevcut durumunu gösterir.
Yanıp Sönme Türü

Açıklamalar

Kesintisiz sarı

Bluetooth bağlantısı kesildi

Kesintisiz yeşil

Bluetooth bağlı

Yanıp sönen sarı ya da yeşil

Bekleme modu

Karşılıklı kırmızı ve yeşil yanıp
sönmesi
Kesintisiz kırmızı

Ürün yazılımı güncellemesi gerekli veya ürün yazılımı
güncellemesi başarısız oldu
Denge Halkası anormalliği (sıcaklık çok düşük veya çok yüksek,
pil gücü aşırı tükenmiş gibi)

5. Kumanda Kolu
Cep telefonunu eğmek için dik olarak hareket ettiriniz. Cep telefonuna pan yapmak için
yatay olarak hareket ettiriniz. Kumanda kolu kontrol yönü DJI Mimo'da ayarlanabilir.

ActiveTrack 3.0 kullanırken, kamera görünümünü ayarlamak için kumanda kolunu hareket
ettirin.
ActiveTrack 3.0: ActiveTrack 3.0, derin öğrenme algoritmaları kullanarak yüz tanıma ile
birlikte kafa ve omuz modeliyle insan öznelerini izlemek için optimize edilmiştir. Özne
kamera görünümünün ortasında kalacaktır. Özne kameVarsayılan konum, kamera
görünümünün merkezidir. Kullanıcılar kamera görüntüsünü manuel olarak da
ayarlayabilirler. ActiveTrack 3.0'ı kullanmanın üç yolu vardır:
a. DJI Mimo'daki kamera görüntüsündeki ekrandaki bir kutuyu sürükleyin. Öznenin
etrafındaki yeşil kutu, ActiveTrack 3.0'ın başarıyla etkinleştirildiğini gösterir. İzlemeyi
durdurmak için üst köşedeki X simgesine dokunun.
b. DJI Mimo'da One-Press ActiveTrack'i etkinleştirin ve ActiveTrack 3.0'ı başlatmak veya
durdurmak için tetiğe bir kez basın.
c. DJI Mimo'da Hareket Kontrolü'nü etkinleştirin ve kameraya bakarken bir veya iki saniye
boyunca bir avuç veya V hareketi yapın. Arka kamera en yakın baş ve omuzları algılar ve
özneyi takip etmeye başlar. Ön kamera en yakın yüzü algılar ve özneyi takip etmeye
başlar.
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Baş ve omuz izleme ile yüz takip etme arasındaki farklar, baş ve omuz takibinin 360 ° takibi
desteklerken yüz takibinin desteklemediğidir. Ayrıca, kameranın algılama aralığı
farklıdır.Varlık sensörünün algılama aralığı Arka kamera ile hareket arasındaki algılama
aralığı 0,5 ila 3 m ve ön kamera ile hareket arasındaki mesafe 0,5 ila 2 m'dir.
ActiveTrack 3.0'ın güç tüketimini ve cep telefonunun sıcaklığını artırabileceğini unutmayın.
Daha fazla bilgi için "Sertifika Muamelesi" bölümüne bakınız.
6. Yakınlaştırma Slaytı
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı itin. Özneyi büyütmek için
kaydırıcıyı T konumuna getirin, küçültmek için ise kaydırıcıyı W konumuna getirin.

7. Tetik
Kilit moduna girmek için basılı tutun. Kilit modunda denge halkası kol hareketlerini takip
etmez.
Kilit modundan çıkmak için serbest bırakın.
DJI Mimo'da ActiveTrack 3.0 etkinleştirildiğinde, ActiveTrack 3.0'ı başlatmak veya
durdurmak için bir kez basın.
Dengeleme Halkasını yeniden ortalamak için iki kez basın. ActiveTrack 3.0 kullanıldığında,
dengeleme halkası kamera görüntüsünün ortasına yeniden girer.
Ön ve arka kameralar arasında geçiş yapmak için üç kez basın.
Bir kez basın ve ardından Spor moduna girmek için basılı tutun. Çıkmak için serbest
bırakın. Spor modunda hızlı hareketlerin yakalanması için dengeleme halkasının takip hızı
artar.

8. USB-C Şarj Yuvası
Bu bağlantı noktasına bir USB adaptörü bağlayarak Osmo Mobile 3'ü şarj edin. Daha fazla
bilgi için Şarj etme bölümüne bakın.
9. USB-A Bağlantı Noktası
Cep telefonlarını şarj etmek için USB-A bağlantı noktası kullanılabilir.
10. 1 / 4 "-20 UNC Bağlantı Noktası
1 / 4 "-20 UNC Bağlantı Noktası tripod takmak için kullanılabilir.
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11. Kordon deliği
Kordon deliği bir bileklik takmak için kullanılabilir.
12. Kombinasyon İşlemi
Bluetooth bağlantısını sıfırlamak için M düğmesine, deklanşöre basın ve aynı anda tetikleyin.
Bekleme modunda 10 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa Osmo Mobile 3 otomatik
olarak kapanacaktır.

Çalışma Modları
Aşağıdaki şekiller Osmo Mobile 3'ü yatay modda kullanırken çalışma modlarını göstermektedir. Aynı modlar
portre modunda kullanıldığında da geçerlidir.
Dik Mod
Dik mod daha başka bir kullanıcı girişi olmadan kullanılabilir. Bu modda, cep telefonunu ortalamak için M
düğmesine iki kez hızlıca basın.
Alçak Mod
Cep telefonunun daha düşük bir konumdan kolayca fotoğraf çekebileceği Alçakmoduna girmek için Osmo
Mobile 3'ü baş aşağı tutun.
Yan Tutuş Modu
Yan Tutuş moduna geçmek için Osmo Mobile 3'ü sağa veya sola 90 ° döndürün.

Dik Mod

Alçak Mod

Yan Tutuş Modu

• Dengeleme halkası hareket ederken, tutucu sensör sesine bağlı olarak hafifçe titreyebilir. Bu
normal olup çekim stabilitesini etkilemez.
• Takip modunda, dengeleme halkasının hızlı bir şekilde ortalanmasını ve merkezi işlevin takip
edilmesini sürdürmek için cep telefonunun gerçek merkezin ±3°'sine kadar doğru olmasına dikkat
edin. Kumanda kolu, cep telefonunun konumuna ince ayar yapmak için kullanılabilir.
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DJI Mimo Uygulaması
DJI Mimo uygulamasıyla mobil ekranınızda canlı bir HD video akışı izleyin. Bu uygulama aynı
zamanda Story modunu, Hyperlapse, Timelapse, ActiveTrack 3.0 ve Pano'yu kullanmanıza
veya sadece birkaç dokunuşla kamera ve dengeleme halkası ayarlarını yapılandırmanıza izin
veriyor.

Kamera Görüşü (Camera View): Osmo Mobil 3'e bağlanmak için dokunun. Bir kez
bağlandığınızda, DJI Mimo kamera görüşüne geçer.
Ana Sayfa (Home): Ana Sayfaya dönmek için dokunun.
Düzenleme (Edit): Osmo Mobil 3'ten fotoğraf veya video düzenlemek veya bir mobil
cihazdan aktarım ve düzenleme yapmak için dokunun.
Profil: bir DJI hesabı açın veya mevcut bir hesaba giriş yapın. Çalışmaları ve ayarları
görüntüleyin, beğenileri ve takipçileri kontrol edin, diğer kullanıcılara mesajlar gönderin ve DJI
Mağazasına bağlanın.
Akademi: Özel dersleri ve manüelleri izlemek için dokunun.
DJI Mimo Uygulamasına Bağlanma
1. Osmo Mobil 3'ü açın.
2. Cep telefonunda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve cihazı DJI Mimo'nun OM3 önek adı ile
bağlanın.
3. Osmo Mobil 3'ü ilk kez kullanırken, DJI Mimo'dan etkinleştirme gereklidir. Aktivasyon için
talimatlara uyunuz.
4. Aktivasyondan sonra kamera görünümüne girin.
Bluetooth ile bağlandığında, Osmo Mobil 3 cep telefonunun kamerasını DJI Mimo olmadan kontrol
edebiliyor. Bu özellik ses seviyesi düğmesini kullanarak kamera kontrolünü destekleyen bir cep
telefonuyla kullanılabilir.
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DJI Mimo Uygulaması Ayarları
Kamera Görüşü

1. Ana Sayfa (Home)
: Ana Sayfaya dönmek için dokunun.
2. Dengeleme Halkası Pil Seviyesi
: Dengeleme Halkasının mevcut pil seviyesini gösterir.
3. Cep Telefonunun Pil Seviyesi
: Cep telefonunun mevcut pil seviyesini gösterir.
4.. Flaş
: Flaşın mevcut durumunu gösterir.
5. Dengeleme Halkası Modu
: Mevcut dengeleme halkası modunu gösterir: Takip, Eğim Kilitli ve FPV.
6. Öykü Modu
: Öykü modu, video kaydı için birkaç şablon sağlar. Çekimi bitirdiğinizde, seçilen çekim
şablonuna göre otomatik olarak bir video oluşturulur.
7. Ön/Arka Kamera Değiştirme
: Ön ve arka kameralar arasında geçiş yapmak için dokunun.
8. Deklanşör Düğmesi
: Fotoğraf çekmek veya video kaydı başlatmak ya da durdurmak için dokunun.
9. Çekim Modu
Çekim modunu seçmek için kaydırarak ilerleyin. Hyperlapse, Timelapse, Slow Motion,
Video, Fotoğraf, Pano ve Öykü modu arasından seçim yapın.
Hyperlapse: cep telefonunu taşırken bir Timelapse fotoğrafı çekmenizi sağlar. Başlamak
için deklanşöre dokunun.
Timelapse: İki tür Timelapse, Konum ve Yol vardır. Timelapse'ı seçtikten sonra, ekranın
üstündeki ayarlara dokunun. Pozisyon Timelapse için aralığı ve süreyi ayarlayın ve çekime
başlayın. Yol Timelapse için, dört taneye kadar pozisyon seçilebilir ve daha sonra
dengeleme halkası sırayla pozisyonların içinden geçecektir.
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Ağır Çekim: 8x ağır çekimde video çekmek için dokunun. Bu özellik yalnızca iOS cihazlarda
kullanılabilir.
Video: normal bir video çekmek için dokunun. Seri çekim için basılı tutun.
Fotoğraf: tek bir çekim veya aralıklı fotoğraf çekmek için dokunun.
Pano: 3x3 veya 180 ° panorama fotoğraf çekmek için dokunun.
Öykü: Öykü modu hakkında daha fazla bilgi için Sayı 6'ya bakın.
10. Playback
: Fotoğrafların ve videoların önizlemesi için dokunun.
11. Ayarlar•••
: Çekim Modu Ayarları
Çekim Modu

Ayarlar

Hyperlapse:

Flash, White Balance, Grid, Tek-dokunuşluk ActiveTrack

Timelapse

Flash, White Balance, Grid

Ağır Çekim

Flash, White Balance, Grid, Tek-dokunuşluk ActiveTrack

Video

Flash, White Balance, Grid, Tek-dokunuşluk ActiveTrack, Hareket kontrolü

Fotoğraf

Flash, White Balance, Grid, Tek-dokunuşluk ActiveTrack, Hareket kontrolü

Pano

Flash, White Balance, Grid, Yazılmamış Pano Fotoğraflarını Kaydet

Dengeleme Halkası Ayarları
Takip Modu:
a. Takip: çevirme ve eğim eksenlerini takip eder.
b. Eğim Kilitli: yalnızca çevirme eksenini takip eder.
c. FPV: çevirme, eğim ve dönme eksenlerini takip eder.
Spor Modu Anahtarı: Spor modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için dokunun.
Yakınlaştırma Hızı: Yakınlaştırma kaydırıcısını kullanırken yakınlaştırma hızını ayarlamak
için dokunun.
Kumanda Kolu Hızı: kumanda kolunu kontrol ederken maksimum hızı ayarlamak için
dokunun. Hızlı, Orta ve Yavaş seçenekleri bulunur.
Kumanda Kolu Kontrol Yönü: Serbest ve Yatay / Dikey seçeneklerinden birini seçin.
Serbest, dengeleme halkasının 360 ° kontrol edilmesini sağlar. Yatay / Dikey,
yalpalamanın yatay veya dikey yönde kontrol edilmesini sağlar.
Pan Kontrolü Ters Çevir: bu özelliği etkinleştirdikten sonra, pan ekseni hareket yönü
kumanda kolunun yönünün tersidir.
Eğim Kontrolü'nü Ters Çevir: bu özelliği etkinleştirdikten sonra, eğim ekseni hareket yönü,
kumanda kolunun yönünün tersidir.
M Düğmesine basın: M düğmesine bir kez basıldığında özelliği tanımlayın. Fotoğraf ve
video modu arasında geçiş yapın veya hızlı menüye girin veya çıkın.
Dengeleme Halkası Auto Calibration (Otomatik Kalibrasyon): yakındaki manyetik parazit
veya insan hatasından kaynaklanan sapmayı azaltır. Dengeleme Halkasına dokunmayın
ve kalibrasyon sırasında Osmo Mobile 3'ü sabit bir şekilde dik tutun.
Genel Ayarlar
Cihaz Yönetimi, Cihaz Adı, Ürün Yazılım Sürümü ve SN.
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12. Kamera Ayarları
Çekim Modu

Ayarlar

Hyperlapse:

Çözünürlük ve FPS*, Hız, ISO, Deklanşör ve EV*

Timelapse

Çözünürlük ve FPS*, Hız, ISO, Deklanşör ve EV*

Ağır Çekim

SO, Deklanşör ve EV*

Video

Büyüleyici Efektler **, Çözünürlük ve FPS *, Hız, ISO, Deklanşör ve EV *

Fotoğraf

Büyüleyici Efektler, Geri Sayım, ISO, Deklanşör ve EV *

Pano

3x3 ve 180 ° Pano, ISO, Deklanşör ve EV *

* FPS, ISO, Deklanşör ve EV ayarları yalnızca iOS cihazlarında
kullanılabilir. ** Glamour Effects'i etkinleştirirken, video çözünürlüğü
720p olarak ayarlanmıştır.
Yakınlaştırma
İki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yakınlaştırmak için uzaklaştırın veya uzaklaştırmak için
birlikte hareket ettirin. Yakınlaştırmanın yalnızca cep telefonunuzun arka kamerasını
kullanırken kullanılabileceğini unutmayın.

Yazılımın Güncellenmesi
Osmo Mobil 3 yazılımını güncellemek için DJI GO uygulamasını kullanın. Güncellemenin
tamamlanması yaklaşık üç dakika alacaktır.
Nasıl güncellenir
Güncellemeye başlamadan önce, batarya seviyesinin en az% 15 olduğundan emin olun (en
az iki batarya seviye göstergesi yanıyor). Osmo Mobil 3'ü telefonunuza bağlayın ve sonra DJI
Mimo uygulamasını başlatın. Yeni bir güncelleme mevcut olduğunda bilgilendirileceksiniz.
Güncellemeye başlamak için cep telefonunuzu internete bağlayın ve ekrandaki direktifleri
izleyin.
Yazılım güncellerken DJI Mimo'dan çıkmayın. Ekrandaki komutlara dikkat edin. Güncelleme
başarılı bir şekilde tamamlandığında Sistem Durum Göstergesi koyu yeşil olacaktır.
Bir güncelleme başarısız olursa, Osmo Mobile 3 ve DJI Mimo'yu yeniden başlatın ve
Bluetooth'u tekrar bağlayın ve ardından tekrar deneyin.
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Bakım
Osmo Mobile 3, daha kolay saklama ve taşıma için katlanacak şekilde tasarlanmıştır. Osmo
Mobile 3'ü kapalıyken katladığınızdan emin olun.
Kaydırma çubuğundaki işaretlerle hizalamak için panı ve yatırma eksenini döndürün ve
ardından Osmo Mobil 3'ü katlayın. Pan motorundaki deliğin koldaki işaret ile eşleşmesi
gerektiğini unutmayın.
Osmo Mobil 3'ü kapatmak için M düğmesine basın. Osmo Mobil 3 saklama moduna girecek ve
katlanabilir.

Teknik
İsim
Özellikler
Model
Boyutlar
Ağırlık
Tüketim

OSMO MOBIL 3
2005’in
Katlanmamış: 285x125x103
mm Katlanmış: 157x130x46
mm
405 g
1,2 W (sabit ve dengeli durum)

Mekanik Aralık

Pan:-162.5° to 170.3°
Yuvarlama:-85.1° to 252.2°
Yuvarlama:-85.1° to 235.7°

Kontrol Edilebilir Azami Hız

120°/s

Uyumlu Telefonlar

Ağırlık: 200 ± 30 g
Boyutlar:
Diyagonal < 180 mm (veya < 7,08)
Kalınlık < 9,5 mm
En: 62-88 mm

Mod

Bluetooth Düşük Enerji 5.0

Verici Gücü (EIRP)

<4dBm

İşletim frekansı

2.400-2.4835 GHz

Batarya Türü

18650 Li-ion

Kapasite

2450 mAh

Enerji

17,64 Wh

Voltaj

7.2 V

Şarj sıcaklığı

5 °C ila 40 °C (41 °F ila 104 °F)

Çalışma Sıcaklığı

0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F)
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Şarj Süresi
Kullanım Süresi

2.5 ders saati (10W Şarj Cihazı ile ölçülmüştür)
15 saat (ideal koşullar altında, dengeleme halkası tamamen dengeli
durumdayken )

Satış Sonrası Bilgileri
Satış sonrası hizmet politikaları, onarım hizmetleri ve destek hakkında daha fazla bilgi için,
https://www.dji.com/support internet sitesini ziyaret edin.

Çevrimiçi destek için, bu kodu
Facebook Messenger ile tarayın.
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