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Hľadanie kľúčových slov
Vyhľadajte kľúčové slová, napríklad "batérie" a "nainštalovať". Ak na čítanie tohto dokumentu
používate Adobe Acrobat Reader, spustite vyhľadávanie stlačením kláves Ctrl + F v systéme
Windows alebo Command + F v systéme Mac.

Prechod k téme
Zobrazte si úplný zoznam tém v obsahu. Kliknutím na tému prejdete do tejto sekcie.

Tlač tohto dokumentu
Tento dokument podporuje tlač vo vysokom rozlíšení.

Používanie tejto príručky
Legenda
Dôležité

Tipy a triky

Stiahnite si aplikáciu DJI Mimo
Naskenujte QR kód alebo vyhľadajte „DJI Mimo“ v App Store alebo Google Play.

Android verzia aplikácie DJI Mimo je kompatibilný s Android v6.0 a novším. iOS verzie aplikácie
DJI Mimo je kompatibilný s iOS v10.0 a novšie.
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Úvod
Trojosá stabilizácia OSMOTM Mobile 3 premení váš mobilný telefón v kameru, s ktorou
zaobstaráte stabilizované a super plynulé zábery. Vďaka skladacie konštrukcii je jeho skladanie
aj preprava veľmi jednoduché. S ľahkým a ergonomickým Osmo Mobile 3 máte plynulá videá na
dosah ruky.
Použitie Osmo Mobile 3 je jednoduché a v režime Follow môže byť mobilný telefón upravený
ručne. Vyjadrite svoju kreativitu vďaka funkciám, ako sú režimy Story, ActiveTrackTM 3.0,
Hyperlapse, Timelapse a Pano, ktoré nájdete v aplikácii DJI Mimo.
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1. Držiak mobilného telefónu
2. Otvor pre skrutku M3 × 0.5 *
3. Motor naklápania (tilt)
4. Port USB-A
5. Tlačidlo uzávierky / nahrávania
6. Nabíjací port USB-C
7. Tlačidlo M**
8. Joystick

9. Indikátory stavu batérie
10.
LED indikátory stavu
11.
Motor otáčania (pan)
12.
Motor náklonu (roll)
13.
Posuvník priblíženia
14.
1/4 "-20 UNC port
15.
Otvor na šnúrku
16.
Spúšť

* Používa sa pre montáž protizávažie.
** Používa sa ako tlačidlo napájania / funkčné tlačidlo.
4 © 2019 DJI OSMO Všetka práva vyhradená.
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Začíname
Nabíjanie
• Pre nabitie Osmo Mobile 3 pripojte USB adaptér (nie je súčasťou balenia) k nabíjaciemu portu
pomocou napájacieho kábla (súčasť balenia). Batéria je plne nabitá, keď indikátory stavu batérie
zhasnú. Doba nabíjania: 2,5 hodiny (pri použití 10W nabíjačky)
Max. doba používania: 15 hodín *
• Pripojte svoj mobilný telefón k portu USB-A. Ak je Osmo Mobile 3 zapnutý, mobilný telefón sa bude
nabíjať. Ak je Osmo Mobile 3 vypnutý, začalo nabíjanie stlačte raz tlačidlo M.
Port USB-A

Nabíjací port USB-C
Tlačidlo M
* Maximálna doba používania bola testovaná s vyváženým gimbal, držaným stabilne.
Táto hodnota je len referenčný.

Montáž a vyváženie mobilného telefónu
Mobilný telefón vkladajte a vyvažujte len, keď je Osmo Mobile 3 vypnutý.
• Pred pripojením mobilného telefónu sa uistite, že je držiak telefónu vo zvislej polohe.

Protišmykové
podložky
Ak je to potrebné, zaistite mobilný telefón v držiaku telefónu pomocou protišmykových
podložiek (sú súčasťou balenia).
• Podržte motor naklápania (tilt) a pohybujte telefónom doprava a doľava, kým nezostane vyvážený,
aj keď ho nedržíte.
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• Podržte motor naklápania (tilt) a pohybujte držiakom mobilného telefónu doprava a doľava,
kým nezostane vyvážený, aj keď ho nedržíte.

• Pred každým použitím sa uistite, že je mobilný telefón riadne nainštalovaný a vyvážený
v držiaku Osmo Mobile 3.
• Telefón pripevnite k držiaku pred zapnutím Osmo Mobile 3. Ak po zapnutí nedetekuje žiadny
mobilný telefón, Osmo Mobile 3 prejde do pohotovostného režimu.

Používanie Osmo Mobile 3
Ovládacie prvky a prevádzku
Tlačidlá na rukoväti umožňujú väčšiu kontrolu nad gimbal a mobilným telefónom. Gimbal prevádza
pohyby joysticku na plynulé sklápanie a otáčanie a znižuje dopad prirodzených vibrácií. V režime
Follow môže byť mobilný telefón upravený ručne.

1. Tlačidlo M

Stlačte a podržte pre zapnutie. Po zapnutí stlačte a podržte, pokiaľ nebudete počuť pípnutie, aby
ste vstúpili do pohotovostného režimu alebo ho opustili. Pre vypnutie tlačidlo stlačte a podržte,
pokiaľ nebudete počuť dve pípnutia.
Vo vypnutom stave jedným stlačením skontrolujete stav batérie. Po zapnutí jedno stlačenie
prepína medzi režimom fotografie a videá, prípadne sa otvára / zatvára rýchlu ponuku.
Dvojité stlačenie prepína medzi režimom na šírku a na výšku. *
Trojitým stlačením prejdete do pohotovostného režimu alebo ho opustíte.
* Režim na šírku a na výšku možné prepnúť tiež rovno nastavením držiaku telefónu.
6 © 2019 DJI OSMO Všetka práva vyhradená.
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2. Tlačidlo spúšte
Jedným stlačením zaobstaráte fotografiu alebo spustíte či ukončíte nahrávanie. Stlačením
a podržaním spustíte sériové snímanie fotografií.
3. Indikátory stavu batérie
Zobrazujú stav batérie Osmo Mobile 3. Keď je Osmo Mobile 3 vypnutý, jedným stlačením tlačidla
M skontrolujete stav batérie.

4. LED indikátory stavu
Zobrazujú stav Osmo Mobile 3.
Farba

Popis

Svieti žlto

Bluetooth odpojené

Svieti zelene

Bluetooth pripojené

Pulzujúce žltá alebo zelená

Režim pohotovosti

Striedavo bliká na červeno a zeleno Je potrebná aktualizácia firmvéru alebo sa aktualizácia nepodarila
Svieti na červeno

Abnormalita gimbalu (napr. teplota je príliš nízka alebo
príliš vysoká, batéria je príliš vybitá ...)

5. Joystick
Zvislým pohybom nakloníte mobilný telefón. Vodorovným pohybom otáčate telefónom. Smer
ovládanie joysticku môžete nastaviť v aplikácii DJI Mimo.

Pri používaní ActiveTrack 3.0 pohybom joysticku upravujete pohľad kamery.
ActiveTrack 3.0: ActiveTrack 3.0 bol optimalizovaný pre sledovanie ľudských subjektov pomocou
modelu hlavy a ramien, spolu s detekciou tváre pomocou algoritmov hlbokého učenia. Subjekt
zostane v stredu pohľadu kamery. Predvolené pozíciou je stred pohľadu kamery. Pohľad kamery
môžete tiež upraviť manuálne. ActiveTrack 3.0 možno použiť tromi spôsobmi:
a) V režime zobrazenia kamery v aplikácii DJI Mimo pretiahnite rámček na obrazovku. Zelený
rámček okolo subjektu znamená, že bol ActiveTrack 3.0 úspešne povolený. Sledovanie
zastavíte kliknutím na ikonu X v hornom rohu ..
b) Povoľte v aplikácii DJI Mimo spustenie ActiveTrack jedným stlačením. Raz stlačte spúšť pre
zapnutie / vypnutie funkcie ActiveTrack 3.0.
c) Povoľte v aplikácii DJI Mimo ovládanie gestami a zdvihnite otvorenú dlaň alebo ukážte V
gesto vo chvíli, keď stojíte čelom ku kamere. Zadná kamera detekuje najbližší hlavu a
ramená a začne sledovať subjekt. Predná kamera detekuje najbližší tvár a začne ho
sledovať.
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Rozdiel medzi sledovaním hlavy a ramien a sledovaním tváre spočíva v tom, že sledovanie hlavy
a ramien podporuje 360 ° sledovanie, zatiaľ čo sledovanie tváre nie. Tiež dosah detekcie kamier
je rozdielny. Rozsah detekcie medzi zadnou kamerou a gestom je od 0,5 do 4 metrov, zatiaľ čo
vzdialenosť medzi prednou kamerou a gestom je od 0,5 do 2 m.
Upozorňujeme, že funkcia ActiveTrack 3.0 môže spotrebovať viac energie a spôsobiť zvýšenie
teploty mobilného telefónu. Viac informácií nájdete v sekcii venovanej aplikácii DJI Mimo.
6. Posúvač priblíženia
Posunutím nahor alebo nadol priblížite alebo oddialite obraz. Posunutím posuvníka do polohy
T zväčšíte predmet a posunutím posuvníka do polohy W ho zmenšíte.

7. Spúšť
Stlačením a držaním prejdete do režimu zámku. V režime zámku nebude gimbal sledovať pohyby
držadlá. Pre ukončenie režimu zámku tlačidlo uvoľnite.
Ak je v aplikácii povolená funkcia ActiveTrack 3.0, jedným stlačením ju spustíte alebo ukončíte.
Dvojitým stlačením vycentruje gimbal. Pri zapnutej funkcii Activetrack 3.0 sa gimbal vycentruje
do stredu pohľadu kamery.
Trojitým stlačením prepínate medzi prednou a zadnou kamerou.
Stlačte raz, potom stlačte a držte pre vstup do režimu Sport. Uvoľnite pre ukončenie.
V športovom režime sa zvyšuje rýchlosť gimbal pre zachytenie rýchlych pohybov.

8. Nabíjací port USB-C
Osmo Mobile 3 nabijete pripojením USB adaptéra k tomuto portu. Viac informácií nájdete v sekcii
Nabíjanie.
9. Port USB-A
Port USB-A môže byť použitý na nabíjanie mobilných telefónov.
10.
1/4”-20 UNC port
K tomuto portu môžete pripojiť statív.
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11. Otvor na šnúrku
K otvoru na šnúrku môžete pripevniť popruh na zápästie.
12. Kombinovaná prevádzka
Pre reset Bluetooth pripojenie stlačte zároveň tlačidlo M, tlačidlo uzávierky a spúšť.
Osmo Mobile 3 sa automaticky vypne, ak v pohotovostnom režime neprebehne po dobu 10 minút
žiadna operácia.

Prevádzkové režimy
Nasledujúce obrázky znázorňujú prevádzkové režimy pri použití Osmo Mobile 3 v režime na šírku.
Rovnaké prevádzkové režimy platí pri použití v režime na výšku.

Vzpriamený režim
Vzpriamený režim možno použiť bez ďalších užívateľských vstupov. V tomto režime stlačte dvakrát
rýchlo tlačidlo M pre vycentrovanie mobilného telefónu.

Režim zavesenie
Pre vstup do režimu zavesenie podržte Osmo Mobile 3 hore nohami. V tomto režime môžete ľahko
robiť zábery z nižšej polohy.

Režim bočného uchopenie
Otočením Osmo Mobile 3 doprava alebo doľava o 90° prejdete zo vzpriameného režimu do režimu
bočného uchopenie.

Vzpriamený režim

Režim zavesenie

Režim bočného uchopenie

• Kvôli šumu senzora môže rukoväť pri pohybe gimbal mierne vibrovať. Tento fenomén je
normálne a nijako neovplyvní stabilitu snímania.
• Aby bolo zaistené rýchle vycentrovanie gimbal a pokračovanie sledovania, bude v režime
Follow mobilný telefón po vycentrovanie odchýlenie maximálne ± 3° od skutočného stredu.
Na presnejšie vycentrovanie môžete využiť joystick.
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Aplikácia DJI Mimo
Sledujte živý HD video prenos na obrazovke vášho mobilného telefónu pomocou aplikácie DJI
Mimo. Táto aplikácia taktiež umožňuje použiť režimy Hyperlapse, Timelapse, ActiveTrack 3.0,
DynamicZoom, Pano a Story, alebo nakonfigurovať nastavenie kamery a gimbal pomocou
niekoľkých kliknutí.
DJI MIMO

OSMO POCKET

00:16

OSMO ACTION

OSMO MOBILE 3

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

Zobrazenie kamery: kliknutím sa pripojíte k Osmo Mobile 3. ọpọ pripojenie vstúpi aplikácie DJI
Mimo do zobrazenia kamery.
Domov: kliknutím sa vrátite na domovskú obrazovku.
Upraviť: kliknutím upravte fotografie alebo videá z Osmo Mobile 3 o alebo importujte a upravujte z
mobilného zariadenia.
Profil: zaregistrujte sa alebo sa prihláste k účtu DJI. Zobrazte výtvory a nastavenia, skontrolujte
lajky a sledujúce, posielajte správy ostatným užívateľom a pripojte sa k obchodu DJI Store.
Akadémia: kliknutím si zobrazíte návody a príručky.

Pripojenie k aplikácii DJI Mimo
1) Zapnite Osmo Mobile 3.
2) Povoľte Bluetooth na mobilnom telefóne a pripojte sa sa k zariadeniu s predponou OM3 v
aplikácii DJI Mimo.
3) Ak aplikáciu DJI Mimo používate prvýkrát, je nutné aktivovať DJI OM 3 pomocou tejto
aplikácie. Pre aktiváciu postupujte podľa pokynov.
4) Po dokončení aktivácie vstúpte do režimu zobrazenia kamery.
Pri pripojení cez Bluetooth je DJI Osmo Mobile 3 schopné ovládať kameru mobilného telefónu aj bez
aplikácie DJI Mimo. Táto funkcia je k dispozícii u mobilných telefónov, ktoré podporujú ovládanie
fotoaparátu pomocou tlačidla hlasitosti.
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Nastavenie aplikácie DJI Mimo
Zobrazenie kamery
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VIDEO

12

SLOWMOTION

PHOTO

AUTO
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1. Domov
: Kliknutím sa vrátite na úvodnú stranu.
2. Úroveň nabitia batérie gimbalu
: Zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia batérie gimbalu
.3. Stav batérie mobilného telefónu.
: Zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia batérie mobilného telefónu.
4. Blesk
: Zobrazuje stav blesku.
5. Režim gimbalu
: Zobrazuje aktuálny režim gimbalu: Follow, Tilt Locked a FPV
6. Režim Story
S
: Režim Story poskytuje viacero šablón pre natáčanie videí. Po dokončení natáčania sa
video automaticky vygeneruje podľa vybranej šablóny.
7. Prepínač predné / zadné kamery
: Kliknutím prepínate medzi zadnou a prednou kamerou vášho mobilného telefónu.
8. Tlačidlo uzávierky
: Kliknutím zaobstaráte snímku alebo spustíte či zastavíte nahrávanie.
9. Režim snímania
Posuvom vyberte režim snímania. Vyberajte z režimov Hyperlapse, Timelapse, Slow Motion, Video,
Photo, Pano a Story.
Hyperlapse: umožňuje robiť snímky Timelapse počas pohybu telefónom.
Pre začatie kliknite na tlačidlo uzávierky.
Timelapse: existujú dva typy Timelapse, Position a Path. Po zvolení Timelapse kliknite na
nastavenie v hornej časti obrazovky. Pre Position Timelapse nastavte interval a dobu snímania a
začnite snímať. Pre Path Timelapse môžete nastaviť až 4 pozície a gimbal je potom jeden po
druhom prejde.

© 2019 DJI OSMO Všetka práva vyhradená.. 11

OSMO MOBILE 3 Užívateľská príručka
Slow Motion: kliknutím natočíte 8x spomalené video. Dostupné len na zariadeniach s iOS.
Video: kliknutím natočíte normálne video. Pridržaním zaobstaráte sériu fotografií.
Foto: kliknutím zaobstaráte jednu fotografiu alebo intervalovú fotografiu.
Pano: kliknutím zaobstaráte 3x3 alebo 180 ° panoramatickú fotografiu.
Story: Viac informácií nájdete v časti 6.
10. Prehrávanie
: Kliknutím si zobrazíte urobené snímky a zábery.
11. Nastavenie
: Nastavenie režimov snímania
Režim snímania

Nastavenie

Hyperlapse

Blesk, Nastavenie bielej, Mriežka, ActiveTrack jedným stlačením

Timelapse

Blesk, Nastavenie bielej, Mriežka

Slow Motion

Blesk, Nastavenie bielej, Mriežka, ActiveTrack jedným stlačením

Video

Blesk, Nastavenie bielej, Mriežka, ActiveTrack jedným stlačením, Gesta

Photo

Blesk, Nastavenie bielej, Mriežka, ActiveTrack jedným stlačením, Gesta

Pano

Blesk, Nastavenie bielej, Mriežka, Uloženie pôvodných fotografií

Nastavenie gimbalu
Režim Follow:
a. Follow: pohybujú sa osi otáčania a náklonu.
b. Tilt Locked: pohybuje sa len os otáčania.
c. FPV: všetky osi sa pohybujú.
Prepínač režimu Sport: ťuknutím povolíte alebo zakážete režim Sport.
d. Rýchlosť priblíženia: kliknutím nastavíte rýchlosť priblíženia pri použití posuvníka priblíženia.
Rýchlosť joysticku: kliknutím nastavíte maximálnu rýchlosť pri používaní joysticku. Sú k dispozícii
predvoľby Fast (Rýchly), Medium (Stredná) a Slow (Pomalý).
Smer ovládanie joysticku: Vyberte si medzi možnosťou Free (Voľný) alebo Horiz./Vert. Režim Free
umožňuje, aby bol gimbal ovládaný zároveň v horizontálnom i vertikálnom smere. Pri voľbe Horiz./
Vert. je možné gimbal ovládať len horizontálne alebo vertikálne.
Inverzia ovládanie otáčania: po povolení tejto funkcie bude smer pohybu osi otáčania opačný.
Inverzia ovládanie naklopenia: po povolení tejto funkcie bude smer pohybu osi naklápania opačný.
Stlačenie tlačidla M: nastavte, čo tlačidlo vykoná pri jednom stlačení. Zvoľte si medzi režimom
fotografie a videá, prípadne vstup či opustenie rýchle ponuky
Automatická kalibrácia gimbal: znižuje odchýlku spôsobenú blízku magnetickou interferenciou alebo
ľudskou chybou. Počas kalibrácie s nedotýkajte gimbal a držte Osmo Mobile 3 pevne a rovno.
Všeobecné nastavenia
Správa zariadení, názov zariadenia, verzie firmware a sériové číslo.
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12. Nastavenie kamery
Režim snímania

Nastavenie

Hyperlapse

Rozlíšenie a FPS *, Rýchlosť, ISO, Závierka a EV *

Timelapse

Rozlíšenie a FPS *, Rýchlosť, ISO, Závierka a EV *

Slow Motion

ISO, Závierka a EV *

Video

Glamour Effects **, Rozlíšenie a FPS *, Rýchlosť, ISO, Závierka a EV *

Photo

Glamour Effects, Odpočet, ISO, Závierka a EV *

Pano

3 × 3 a 180 ° panoráma, ISO, Závierka a EV *

* FPS, ISO, Závierka a nastavenia EV sú dostupné len na zariadeniach s iOS.
** Pri povolenie Glamour Effects bude rozlíšenie videa nastavené na 720p.

Priblíženie
Položte na obrazovku dva prsty. Pohybom prstov od seba obraz priblížite, pohybom k sebe oddialite.
Priblíženie je k dispozícii len ak používate zadnú kameru vášho telefónu.

Aktualizácia firmware
Na aktualizáciu firmware Osmo Mobile 3 použite aplikáciu DJI Mimo. Dokončenie aktualizácie trvá
približne 3 minúty.

Ako aktualizovať
Pred spustením aktualizácie sa uistite, že úroveň nabitia batérie je najmenej 15% (svietia aspoň dva
indikátory stavu batérie). Pripojte Osmo Mobile 3 k vášmu mobilnému zariadeniu a spustite aplikáciu
DJI Mimo. Ak je k dispozícii nová aktualizácia firmware, objaví sa výzva. Ak chcete začať aktualizáciu,
pripojte mobilné zariadenie k internetu a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
Počas aktualizácie neprestávajte aplikáciu DJI Mimo. Venujte pozornosť výzvam na obrazovke.
Indikátor stavu systému bude počas aktualizácie striedavo blikať na zeleno a červeno. akonáhle sa
natrvalo rozsvieti zelene, aktualizácia prebehla úspešne.
Ak aktualizácia zlyhala, reštartujte Osmo Mobile 3 a aplikáciu DJI Mimo, znovu pripojte Bluetooth a
skúste to znova.
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Údržba
Konštrukcia Osmo Mobile 3 bola navrhnutá ako skladacie, aby sa uľahčilo skladovanie a prenášanie.
Osmo Mobile 3 skladajte len, ak je vypnutý.
Otočte osi otáčania a náklonu tak, aby boli zarovnané so značkami na gimbal a zložte Osmo Mobile 3.
Otvor na motore otáčanie by mal byť zarovnaný so značkou na ramene.
Stlačte tlačidlo M a vypnite Osmo Mobile 3. Osmo Mobile 3 vstúpi do režimu uloženia a po vypnutí
môže byť zložený.

Špecifikácie
Názov

OSMO MOBILE 3

Model

OF100
Rozložený: 285×125×103 mm
Zložený: 157×130×46 mm
405 g
1,2 W (stabilný a vyvážený stav)
Pan: -162.5° až 170.3°
Roll: -85.1° až 252.2°
Tilt: -104.5° až 235.7°

Rozmery
Hmotnosť
Spotreba
Mechanický rozsah
Maximálna ovládateľná rýchlosť

120°/s

Kompatibilné telefóny

Hmotnosť: 200 ± 30 g
Rozmery:
Uhlopriečka ≤ 180 mm (alebo ≤ 7,08 in)
Hĺbka ≤ 9,5 mm
Šírka: 62-88 mm

Režim

Bluetooth Low Energy 5.0

Výkon vysielača (EIRP)

≤4 dBm

Prevádzkové frekvencie

2,400-2,4835 GHz

Typ batérie

18650 Li-ion

Kapacita

2 450 mAh

Energie

17,64 Wh

Napätie

7,2 V

Teplota nabíjania

5° až 40°C (41° až 104°F)

Prevádzková teplota

0° až 40°C (32° až 104°F)
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Doba nabíjania

2,5 hodiny (merané pomocou 10W nabíjačky)

Prevádzková doba

15 hodín (za ideálnych podmienok s plne vyváženým gimbalu)

Popredajné informácie
Navštívte https://www.dji.com/support a dozviete sa viac o zásadách popredajného
servisu, opravách a podpore.

Ak chcete získať online podporu,
naskenujte tento kód pomocou
služby Facebook Messenger
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