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Osmo Mobile 2
TM

 
2. Pan Motor
3. Joystick
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9. Tilt Motor
 
 

12. Roll Motor

 Το OSMO Mobile 2 είναι ένα gimbal που μετατρέπει το 
κινητό σας σε μια smart motion camera σταθεροποιόντας το 
όταν γίνεται κάποια κίνηση. Ενα κινητό τηλέφωνο μπορεί να 
εφαρμοστεί σε ένα Osmo Mobile 2 είτε οριζόντια ή κάθετα. 
Ειναι πολύ εύκολο στην χρήση, και έχει λειτουργιες όπως  
ActiveTrack, Timelapse, και Pano που είναι διαθέσιμες στο DJI 
GO app.

1. Θήκη για κινητό

4. Κουμπί Power/Mode
5. Θύρα φόρτισης 

(Micro USB)
6. Κουμπί εγγραφής

 7. LED Κατάστασης Συστήματος
8. Δείκτης Επιπέδου Μπαταρίας

  10. Προσαρμοζόμενος Βραχίωνας
11. Λαβή Προσαρμοζόμενης Ισοροποίας

※ Το κινητό τηλέφωνο δεν περιλαμβάνετε.
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Mobile Phone Gimbal × 1
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13. Λαβή Κλειδώματος Θήκης
14. Θύρα USB
15. Θύρα 1/4”-20 UNC
16. Διακόπτης Zoom

Μέσα στο Κουτί

Καλώδιο Micro USB × 1
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HighLow

1. Εγκατάσταση του DJI GO App

Αναζητήστε ‘DJI GO’ στο App Store ή Google Play, και 
εγκαταστήστε το app στο κινητό σας τηλέφωνο.

Το DJI GO υποστηρίζει  iOS 10.0 (ή αργότερο) και Android 4.4 (ή αργότερο).

2. Φόρτιση και Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
         

     
     

         
  

Η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως όταν ο δείκτης 
φόρτισης της μπαταρίας γίνει άσπρος.
Ώρα φόρτισης με αντάπτορα USB : 2 ώρες (όταν φορτίζει 
στα 2 A) 
Μέγιστη ώρα λειτουργίας: 15 ώρες*

         
          
      

        
         

       

        
        

       
    

         
         
        

 

        
         

       
    

Με το Osmo mobile 2 απενεργοποιημένο, πιέστε το 
κουμπί Power/ Mode για να ελέγξετε το επίπεδο της 
μπαταρίας.
Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 1.5 δευτερόλεπτο 
για να το ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε.

                          

       

             
        

            
          

           
          

Για να φορτίσετε το Osmo Mobile 2, συνδέστε τον 
αντάπτορα USB (δεν περιλαμβάνεται) στην θύρα φόρτισης 
χρησιμοποιώντας το καλώδιο που δίνεται.

* Η μέγιστη ώρα λειτουργίας μετρήθηκε με το gimbal ισορροπημένο και να 
κρατιέται σταθερό. Αυτή η τιμή είναι για ενδεικτικούς και μόνο λόγους.
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Η θύρα USB του Osmo Mobile 2 είναι ικανή για φόρτιση 
κινητών τηλεφώνων.

Συνδεστε την θύρα USB με το κινητό σας χρησιμοποιώντας 
ένα απλό καλώδιο Micro USB για να ξεκινήσει η φόρτιση 
όταν το Osmo Mobile 2 είναι ενεργοποιημένο. Πιέστε το 
κουμπί Power/Mode μια φορά για να ξεκινήσει η φόρτιση 
όταν το Osmo Mobile 2 είναι απενεργοποιημένο.

To Osmo Mobile 2 δεν μπορεί να φορτίσει κινητά τηλέφωνα 
όταν αυτό φορτίζει. Μην συνδέσετε την θύρα USB σε ένα 
κινητό όταν το Osmo Mobile 2 φορτίζει.

3. Στερέωση και Εξισορόποιση Κινητού
       

        
Σιγουρευτείτε ότι στερεώνετε και ισορροπήστε ένα 
κινητό τηλέφωνο μόνο όταν το Osmo Mobile 2 είναι 
απενεργοποιημένο.

    
        

         
     

    
        

        
      

     
        

        
   

Στερεώστε το κινητό σας Οριζόντια 
Τοποθετήστε το κινητό σας στην θήκη για τηλέφωνα 
καθώς την τραβάτε. Προτήνετε να κρατάτε το 
κινητό κοντά στα δεξιά.

         
         

Προσαρμόστε την θέση της θήκης του τηλεφώνου. Ο 
άξονας κλίσης θα ισορροπήσει αν το κινητό σας μείνει 
ακίνητο την ώρα που το αφήνετε.
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Ο άξονας κύλισης θα ισορροπήσει αν το κινητό σας 
είναι επίπεδο όταν  το αφήσετε.

ΔεξιάΑριστερά

Αν ο άξονας κλίσης γέρνει 
π ρ ο ς τ α α ρ ι σ τ ε ρ ά , 
τραβήξτε τον βραχίονα 
μ έ χ ρ ι ο ά ξ ο ν α ς ν α 
παραμείνει επίπεδος.

    
         

           
    

Στερέωση του κινητού σας Οριζόντια
          
           

   

Για να στερεώσετε το κινητό σας κάθετα, χαλαρώστε την λαβή 
κλειδώματος θήκης και περιστρέψτε την θήκη για 90 μοίρες 
ώστε να στερεωθεί και να ισορροπήσει το κινητό σας 
τηλέφωνο.

          
       

Κρατήστε το Osmo Mobile 2 οριζόντια, και μετά τραβήξτε το 
κινητό σας μέχρι να μείνει σταθερό όταν το αφήνετε.
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Internet

DJI GO
App

Αριστερά Δεξιά

Ο άξονας κύλισης παραμένει σταθερός αν το κινητό 
τηλέφωνο μένει επίπεδο όταν το αφήνετε.

   
  

  

Προσαρμόστε τον 
προσαρμοζόμενο 
βραχίωνα για να 
αποκτήσετε ισορροπία 
στον άξονα κύλισης.

Αν ο άξονας κύλισης δεν 
μπορεί να ισορροπήσει 
προσαρμόζοντας τον 
βραχίωνα, τραβήξτε την θήκη 
αριστερά για να ισορροπήσει.

         
      

        

         
       

     

         
       

     

Σιγουρευτείτε ότι το σύστημα ισορροπεί και ότι η 
λαβή προσαρμογής Ισορροπ ίας κα ι η λαβή 
κλειδώματος της θήκης είναι σφηγμένες πριν την χρήση.

4. Σύνδεση στο DJI GO App

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας.

Ενεργοποιήστε το Osmo Mobile 2.

Ανοίξτε το DJI GO app και μετά 
ακολουθήστε τις οδηγίες για να 
συνδεθείτε με το Osmo Mobile 2.

Ενεργοποιήστε το Osmo Mobile 2 όταν το 
χρησιμοποιήτε για πρώτη φορά. Μπορεί να 
χρειαστεί σύνδεση στο Διαδίκτυο.
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5. Έλεγχος

Χρησιμοποιήστε το  
joystick για να 
περιστρέψετε το κινητό 
σας.

Τοποθετήστε το 
κινητό σας κατευθείαν 
με το χέρι 
(σε Follow mode).

        
      

        
       

Πιέστε μια για να ξεκινήσετε / σταματήσετε την 
καταγραφή ή να τραβήξετε φωτογραφίες (οι 
χρήστες μπορούν να εναλλάξουν ανάμεσα σε 
photo και video mode στο DJI GO app). Πιέστε 
και κρατήστε πατημένο για burst capture.*

       
       

      
    

Πιέστε μια για να αλλάξετε σε gimbal mode. 
Πιέστε δυο για να κεντράρετε το κινητό σας. 
Πιέστε τρεις φορές για να εναλλάξετε μεταξύ 
της μπροστινής και της πίσω κάμερας του 
κινητού σας.

Πιέστε πάνω/κάτω για να ελέγξετε το ζουμ.

Προηγμένες λειτουργίες του DJI GO:

ActiveTrack: Μαρκάρετε ένα αντικείμενο στην 
οθόνη σας για να το ακολουθήσετε όπως κινείται.

Timelapse: Μπορείτε να τραβήξετε ένα timelapse 
video σε διάφορα modes.

* Το Burst capture είναι διαθέσιμο μόνο σε iOS.
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 General
Name OSMO MOBILE 2
Model OM170
Dimensions 295×113×72 mm (folded)
Weight 485 g
Consumption 1.2 W (steady and balanced status)
Controllable Range Pan: ±160°; Tilt: ±155° 
 (with the mobile phone mounted horizontally)
Mechanical Range Pan: ±170°; Roll: -90° to +70°; Tilt: ±170°
Max Controllable Speed 120°/s
Mobile Phone Width Range 58.6 – 85 mm

 Wireless
Mode Bluetooth Low Energy 4.0
Transmitter Power (EIRP)  <1 dBm

 Battery
Type 18650 LiPo
Capacity 2600 mAh
Energy 18 Wh
Voltage 7.2 V
Charging Temperature 41° to 104° F (5° to 40° C)
Operating Temperature 32° to 104° F (0° to 40° C)

Διευκρινήσεις
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For online support, please scan this 
 code with Facebook Messenger

Ε        α              

       

Επίσημος Εισαγωγέας και Επίσημος Επισκευαστής DJI στην Ελλάδα

GREEKROTORS / www.myhelis.com 
Δρυόπιδος 6, 11147 Γαλάτσι 

+30 210 2136085 
email: info@myhelis.com




