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A kézikönyv használata 
 

 Jelmagyarázat  

 
 Fontos    Tippek 

 

 Telepítse a DJI GO App alkalmazást  

Keresse meg a ’DJI GO’ alkalmazást az App Store-ban vagy a 

Google Play áruházban, majd telepítse az alkalmazást a mobil 

eszközére. 

 

 

A DJI GO App az iOS 8.0, az Android 4,4, vagy a későbbi verziókat támogatja. 
 

Kulcsszavak keresése 

Egy téma eléréséhez keressen rá a kulcsszavakra, mint például az „akkumulátor” vagy a 

„telepítés”. Amennyiben a jelen dokumentum áttekintéséhez az Adobe Acrobat Reader 

szoftvert használja, a kereséshez Windows-nál használja a Ctrl+F, illetve Mac esetében 

pedig a Command+F billentyűkombinációt. 

Egy téma elérése 

A tartalomjegyzék tartalmazza a témák teljes listáját. Egy téma eléréséhez klikkeljen rá a 

téma megnevezésére. 

Dokumentum nyomtatása 

A dokumentumhoz magas felbontású 

nyomtató szükséges. 
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Bevezetés 

Az OSMO TM Mobil egy fejlett 3-tengelyű gimbal, mely azzal, hogy stabilizálni és irányítani 

képes a telefonját, okos mozgó kamerává változtatja azt. A könnyű és ergonomikus dizájn és 

a könnyen elérhető gombok egy erős és bárhol működtethető okostelefon videó készítő 

eszközt kínálnak. A DJI GO app segítségével az Osmo Mobil ActiveTrack és Motion 

Timelapse funkciókkal érkezik. 

 
A 3 tengelyű stabilizátorral és a Smooth Track technológiával felszerelt Osmo Mobil 

ellensúlyozza a kar természetes mozgását, és kiegyenlíti annak bemozdulását, ezáltal 

rázkódásmentesen élvezhető videó felvételt készít. A finomabb műveleteket a joystick 

segítségével hajthatunk végre, míg a telefon pozícionálását közvetlenül manuálisan állíthatjuk. 

A fogantyú oldalán elhelyezkedő DJI szabványmenetes rögzítő számos tartozék támpontjául 

szolgál, ideértve a Meghosszabbító kart, a Tripod-ot, illetve számos egyéb szerkezetet, 

amelyek a speciális filmkészítéshez szükségesek. 
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Az első lépések 
 
 Intelligens akkumulátor  

A 980 mAh-es Intelligens akkumulátor az Osmo Mobil-t nagyjából 4,5 óráig tudja működtetni. 
 

Akkumulátor kiegyensúlyozás  Ez a beállítás kiegyensúlyozza a feszültséget az egyes elem 
cellák között töltés közben. 

 
Túltöltés elleni védelem  Ha a feszültség túl magas, a töltést leállítja. 

Rövidzárlat elleni védelem  Automatikusan kikapcsolja az áramellátást rövidzárlat 
észlelése esetén. 

 
Akku töltöttségi szint  Az akku töltöttségi szintje a DJI GO App-ban látható. 

 

Akkumulátor specifikációk 

Típus     LiPo 

 
Energia    10.8 Wh 

Töltési hőmérséklet    5 ° - 40 ° C (41 ° - 104 ° F) 

 
 

 

 Ügyeljen arra, hogy az első alkalomnál az aktiváláshoz teljesen feltöltse az Intelligens 
akkumulátort. 

 Használat előtt olvassa el a felhasználói kézikönyvet és az Intelligens 

akkumulátorra vonatkozó Biztonsági előírásokat. A használat és működtetés 

kapcsán felmerülő valamennyi felelősség a felhasználót terheli. 

Működési hőmérséklet    0 ° - 40 ° C (32 ° - 104 ° F) 

Kapacitás  980 mAh 

Hőmérséklet-
szabályzó 

Leállítja a töltést, ha a mag hőmérséklet 5°C (41°F) alá esik, 
vagy 40°C (104°F) fölé emelkedik. 

 

Túl-áram elleni védelem  Amennyiben a töltési áram túl nagy, a töltést leállítja. 

Az Intelligens akkumulátor funkciói 

Kisülés elleni védelem  Ha a feszültség túl alacsony, a kisütést leállítja. 

Modell  HB01-522365 

Feszültség  11.1 V 
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Osmo Mobil Használati útmutató 
 

 

 

Az Intelligens akkumulátor behelyezése 

Csúsztassa el a zárószerkezetet az Osmo Mobil alján az akkumulátor ház kinyitásához. 

Helyezze be az akkut és zárja be az akkumulátor házat. 

 

Töltés 

Az Osmo Mobil töltéséhez csatlakoztassa az USB adaptert (nem tartozék) a töltő kimenethez 

a vezeték segítségével. 

Amikor a rendszer státuszjelző LED-je zölden világít, az akkumulátor teljesen fel 

van töltve. Az USB Adapter töltési ideje: 3 óra (ha 1A-rel töltik) 

Maximális USB töltés támogatás 2.1A 

 
 
 
 
 

Rendszer állapotjelző LED 

 
 
 
 

 

Kizárólag az Osmo Mobilhoz adott áramkábelt használja. Az áramkábel 

meghibásodhat, ha más eszköz 3.5 mm-es kimenetébe csatlakoztatják azt. 
 

 

Az Intelligens akkumulátor eltávolítása 

Csúsztassa el a zárószerkezetet az Osmo Mobil alján az akkumulátor ház kinyitásához. Tolja 

el a piros biztonsági pecket a töltő felől, hogy kipattanhasson, majd távolítsa el az 

akkumulátort. 
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Osmo Mobil Használati útmutató 

 

 Illessze be és egyensúlyozza ki mobil telefonját  

1. Az Osmo Mobil kikapcsolt állapotában lazítsa meg a tartó zárószerkezetet, helyezze rá a 

mobil telefonját a tartóra, és húzza meg szorosan a zárószerkezetet. 

 

 

 
2. A rendszer akkor van egyensúlyban, ha a zár kiengedésekor a mobil telefon a helyén 

marad úgy, hogy kizárólag a gimbal tartja. 

 
 
 

Bal  Jobb 

 

 

Ha a forgó tengely balra dől, 

húzza ki a kart mindaddig, amíg 

a forgó tengely egyensúlyba 

nem kerül. 

Ha a forgó tengely jobbra dől, állítsa 

a mobil telefont balra mindaddig, 

amíg a forgó tengely egyensúlyba 

nem kerül. 

 
 

 Mobil telefon nélkül ne kapcsolja be az Osmo Mobilt. Az Osmo Mobil nem fog 

működni, amennyiben a mobil telefon érzékelő nem észlel eszközt. 

Az optimális teljesítmény érdekében fontos a mobil telefont kiegyensúlyozni. Az 

Osmo Mobilt kizárólag kikapcsolt állapotban szabad egyensúlyba állítani. 

1 

2 

1 

2 
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 Opcionális tartozékok 

A DJI számos opcionális tartozékot kínál az Osmo Mobilhoz. 

 

 

Stabil platformot biztosít az Osmo-nak. 

 

Univerzális szerelvények  
 

Külső szerelvények - mint például elemlámpa - 

rögzítéséhez használják. 

 
 
Meghosszabbító kar 
 
Alkalmas csoportos szelfik, magasabb felvételek esetén, 
illetve kisebb helyekre való beféréshez. 
 

 

Tripod 

 

Álló képekhez való, amely rögzítéséhez szilárd 

talaj szükséges. A tripod-ot a Meghosszabbító 

kar segítségével használjuk. 

 

 Magas teljesítményű Intelligens akkumulátor   

Akkumulátor teljesítménye: 1225 mAh. 

 Osmo Töltő  
 

Az Osmo töltő a konnektorba történő 

csatlakoztatása után az Osmo sorozatú 

Intelligens akkumulátort tölti. 

 OSMO Quad töltési rendszer  
 

A saját DJI Akkumulátor töltővel használva, 

mely egészen négy Osmo Intelligens 

akkumulátort képes tölteni. 

 

Osmo talapzat 
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Az Osmo Mobil használata 
 
 Vezérlés és működtetés  

A gimbal a fogantyú mozgatásával kiegyenlíti a pásztázó és a billenő mozdulatok közötti 

átmeneteket, és a Smooth Track technológiát alkalmazza annak érdekében, hogy csökkentse 

a kéz remegése, mozgása következtében elforduló apró rázkódásokat. A telefont manuálisan 

mozgathatja. 
 

 

Ezen felül, a fogantyún található elől is és hátul is egy gomb, amelyek a gimbal és a 

mobiltelefon finomabb kezelését teszik lehetővé. Az alábbiakban valamennyi gomb és vezérlő 

leírása megtalálható. 
 

[1] Bekapcsoló gomb 

Az Osmo Mobil ki-és bekapcsolásához tolja lefelé a bekapcsoló gombot, tartsa 1.5 mp-ig. 

Miközben az Osmo Mobil bekapcsolt állapotban van, a bekapcsoló gomb kihúzása, majd 

gyors kiengedése az Osmo Mobil-t alvó állapotba kapcsolja, vagy felébreszti abból. 

 
 
 

 
Bekapcsoló gomb 

 
 
 
 

 Tartsa fixen és egyenesen az Osmo Mobil-t a bekapcsolás alatt. 
 

 

[2] Joystick 

Függőleges mozgatása megdönti a kamerát. A vízszintes mozgatás a kamerát 

pásztázásra készteti. A joystick vezérlést a DJI GO App-ban lehet beállítani. 

 
[3] Zár gomb (Kioldó) 

Ennek a gombnak a megnyomásával készítheti felvételeit a DJI GO App-on belül 

meghatározott beállítások alapján. Folyamatos fotó felvételhez tartsa lenyomva a zár 

gombot. 



Osmo Mobil Használati 
útmutató 
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[4] Felvétel gomb 

Nyomja meg egyszer ezt a gombot a videó felvétel megkezdéséhez, majd újra a 
befejezéshez. 

 
 
 

 
Joystick 

 
 

Felvétel gomb 

Zár gomb 

 
[5] Kamera állapotjelző 

A kamera rendszer állapotát jelzi. További részletekért tekintse meg az alábbi táblázatot. 
 
 
 
 
 

A kamera státuszjelzője 

 
 
 

 

LED kikapcsolt állapotban  Nincs eszköz csatlakoztatva. 

 
Zölden villog Fotó készül. 

Minden egyes felvételnél zölden villog Tájkép készítése. 

 
 

 
[6] Rendszer állapotjelző 

Jelzi az Osmo Mobil állapotát. További részletekért tekintse meg az alábbi táblázatot. 
 
 
 
 

 
Rendszer állapotjelző 

Lassan pirosan villog Videó felvétel készül. 

-  Folyamatos kék  A kamera megfelelően működik. 

Villogási minta Leírás 

Lassan zölden villog Időzítő. 
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—  Folytonos zöld 
Az Osmo Mobil megfelelően működik vagy a firmware frissítés 

sikeres volt. 

 
 

 Érintse meg kétszer a trigger-t a mobil telefon újbóli középpontba helyezéséhez. 

Amennyiben a rendszer állapotjelző LED sárgán villog, az a gimbal meghibásodását 

jelzi. 
 

 

[7] Kioldó (Trigger) 

Tartsa lefelé a kioldót a Zárt mód (Lock Mode) eléréséhez. A fogantyú mozgatásától 

függetlenül a gimbal az aktuális helyzetben marad. Amint a kioldót (Trigger) kiengedte, az 

Osmo Mobil visszatér a Smooth Track Módba. 

A mobiltelefon középre fókuszálásához érintse meg a kioldót gyorsan kétszer. 

Érintse meg a trigger-t háromszor a telefon első és hátsó kamerája közötti váltáshoz. A 

videó felvételek készítése közben történő kamerák közötti váltás megállítja a felvételt. 

Tartsa lenyomva a kioldót és tolja le és fel a joystick-ot a fókuszáláshoz. Ez a funkció a 

DJI GO app mérő módjában érhető el, illetve ha a telefonjának csak a hátsó kameráját 

használja. Jelenleg kizárólag az iOS-ben érhető el. 
 

[8] Töltő/Frissítő kimenet 

Az Osmo Mobil töltéséhez használatos kimenet. 
 

Fókusz vezérlés 

 
 
 

Töltő/Frissítő kimenet 

 

Kioldó (Trigger) 

Lassú pulzáló zöld     Készen áll (Standby) 

Sárgán villog A gimbal nem működik megfelelően. 

Lassan pirosan villog Alacsony akku töltöttségi szint figyelmeztetés 

— Folytonos piros Nem DJI töltő észlelése vagy nem sikerült a firmware frissítés. 

Zölden villog Az Osmo Mobil inicializál / Felébred az alvó állapotból. 

—  Folyamatos sárga  A kioldót lenyomva tartják és a gimbal zárt módban van. 

Lassú pulzáló zöld/ 

Töltés 
Sárga/Piros 

Gyorsan pirosan villog Kritikusan alacsony akkumulátor töltöttség figyelmeztetés 

Villogási minta Leírás 
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 Működtetési módok  

Egyenes mód (Upright mode) 

Az egyenes mód bármilyen felhasználói beavatkozás nélkül használható. Ebben a módban a 

telefon középre fókuszálásához gyorsan érintse meg a kioldót kétszer. 

 
 
 

 

Felfüggesztett mód (Underslung mode) 

Ha az Osmo Mobil-t fejjel lefelé tartja, az automatikusan belép a Felfüggesztett módba 

(Underslung mode), ami az alacsonyan elhelyezkedő képek felvételét teszi elérhetővé. 

 



Osmo Mobil Használati 
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Elemlámpa mód (Flashlight mode) 

Forgassa el az Osmo Mobil-t 90 fokkal előre, hogy az Egyenes módból (Upright mode) az 

Elemlámpa módba (Flashlight mode) kapcsoljon. Az Elemlámpa módban (Flashlight mode) a 

joystick fel- és letolása megdönti a gimbal-t, a joystick balra és jobbra történő mozdításának 

nincs hatása a gimbal-ra. 

 

 
 

 
Portré mód (Portrait mode) 

Forgassa el az Osmo Mobil-t 90 fokkal jobbra vagy balra, hogy az Egyenes módból (Upright 

mode) a Portré módba (Portrait mode) kapcsoljon. A Portré mód (Portrait mode) használatakor 

az ActiveTrack nincs használatban. 
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DJI GO App 

Az élő adású videót a DJI GO App alkalmazáson keresztül tekintheti meg a mobil 

eszközén. Az alkalmazással a kamera és a gimbal beállítások konfigurálása néhány 

érintésen keresztül elérhető. 

 
 Letöltés  

Keresse meg a ’DJI GO’ alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play áruházban, majd 
telepítse az alkalmazást a mobil eszközére. 

 

 Csatlakozás a DJI GO App-hoz  

1. A kijelző vízszintes nézetéhez engedélyezze a Bluetooth-t és kapcsolja ki a portré tájoló 

zárszerkezetet a mobiltelefonján. 

2. Kapcsolja be az Osmo Mobil-t. Ne érjen a gimbal-hoz, tartsa fixen és egyenesen az Osmo 

Mobil-t a bekapcsolás alatt. 

 

 

3. Indítsa el a DJI GO App alkalmazást. Amennyiben az Osmo Mobil-t első alkalommal 

használja, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az aktiváláshoz. Internet 

kapcsolaton keresztül be kell lépnie a DJI fiókjába. 

4. Lépjen be a Kamera Nézetbe (Camera View). Látni fogja, hogy amennyiben sikeresen 

csatlakozik, élő képeket rögzít a kamera. 

 

  Ott talál majd egy segédletet arról, hogyan lehet az Osmo Mobil-t a kamera nézetben használni. 

 Amennyiben hívást indít vagy fogad, a felvétel megáll. 

 
 

DJI GO 

App 
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Osmo Mobil Használati 
útmutató 

 

 

 

 Főbb oldalak  

1. Felszerelés > Kamera 
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[10] 

 

[4] 

 

[9] 
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[6] 

 

[8] 

 

[7] 
 

[1]  Kapcsolat állapota 

A DJI GO app és az Osmo Mobil közötti kapcsolat állapotát jelzi. 
 

[2] / Fotó/Videó váltóbillentyű 

Csúsztassa el a fotó vagy videó felvétel közötti váltáshoz. 
 

[3]  Fotó/Videó beállítások 

: Fotó mód 

Egy felvétel, 2mp, 5mp, vagy 10mp-es idő intervallum, HDR. 

: Videó módok 

Normál: Normál videó a kamera beállításai alapján. 

Lassított felvétel (Slow Motion): Érintse meg a lassított videó felvétel megállításához 
/elindításához. 

Gyorsított felvétel (Time-lapse) beállítások: Válassza ki a fotó készítési időintervallumot, 

valamint a felvételi idejét és kezdje meg a gyorsított felvétel készítését. A Tripod mód a 

nagyobb stabilitás érdekében lezárja a gimbal motort. A Tripod mód akkor javasolt, 

amikor gyorsított felvételt készít az Osmo Mobil-lal stabil felületen. Amikor kézben tartja 

az Osmo Mobil-t, tegye inaktívvá a Tripod módot, hogy a gimbal által lehetővé váljon a 

stabilizálás. 

Mozgás közbeni gyorsított felvétel (Motion Time-lapse): A mozgó gyorsított felvétel 
készítéséhez 5 féle kamera állás alkalmazható. 

 

[4]  : Zár gomb (Shutter) /Felvétel gomb (Record Button) 

A képeket a Fotó módban, a videókat a Videó módban rögzíti. 
 

[5]  : Első/hátsó kamera kapcsoló 

Érintse meg a telefon első és hátsó kamerája közötti váltáshoz. 
 

[6]  : Visszajátszás (Playback) 

Érintse meg a fotók és videók megtekintéséhez. 
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Osmo Mobil Használati útmutató 

 
[7]  : Mérési Mód/  : ActiveTrack 

Érintse meg a Mérési Mód és az ActiveTrack közötti váltáshoz. 

Mérési Mód: Érintse meg a képernyőt az automatikus fókuszhoz illetve a manuális 

expozíció korrekcióhoz.  

ActiveTrack: Jelöljön ki egy mozgó tárgyat a képernyőn annak követéséhez. Érintse meg 

a Felvétel gombot a felvétel elkezdéséhez. A Joystick-ot használja a felvételen szereplő 

tárgy keretbe foglalásához. 

 Amennyiben hívást indít vagy fogad, a felvétel megáll. 
 

[8]  : Kamera beállítások 

(Camera Settings) 

Itt állíthatja be a videó felbontást (telefon függő), valamint itt állíthatja vissza az kamera 
beállításokat. 

 
Gimbal 

Vízszintes kalibrálás 

Amennyiben ferde a horizont szintje, állítsa be a pozitív és negatív értékeket. 

Automatikus kalibrálás 

Csökkenti a közeli, emberi hiba vagy mágneses interferencia által okozott 

elmozdulásokat. Ne érjen a gimbal-hoz, tartsa fixen és egyenesen az Osmo Mobil-t a 

kalibrálás alatt. 

 Joystick vezérlés irányítás 

A dőlési és pásztázó tengelyeket párhuzamosan lehet irányítani, ha a Joystick vezérlés 

irányítást Free, azaz szabad módba állítjuk. 

Fordított Joystick Bal/Jobb működtetés 

Megfordítja a jobb és a bal joystick irányokat, így a joystick jobbra tolása a telefont 

balra fordítja és vica versa. 

Fordított Joystick Fel/Le működtetés 

Megfordítja a fel és le joystick irányokat, így a joystick felfelé tolása a telefont lefelé 

fordítja. 

 
Általános (General) 

Mutatja a firmware verziót, az Intelligens akkumulátor adatait és az eszköz nevét. 

 
Élő adás 

Élő adás a YouTube-ra élőben. Jelenleg kizárólag az iOS-ben érhető el. 
 

 
[9]  : Gimbal specifikációk 

Jelenet mód 

A Smooth Track sebessége a Jelenet módtól függ. A Sport módban gyorsan mozog, míg a 

Sétál módban, lassabban. 

 
Dőlés tengely zár 

Aktiválásakor lezárja a dőlés tengelyt az aktuális szögben. 
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[10]  : Kamera beállítások 

Válassza ki a videó felbontást, a vaku állapotát és tegye aktívvá a képernyőn a formázó 

rácsot. Engedélyezze a kézi beállításokat az ISO-hoz, a záró sebességet és a fehér 

egyensúlyt. Jelenleg kizárólag az iOS-ben érhető el. 

[11]  : Főoldal 

Érintse meg a főképernyőre való navigáláshoz. 
 

[12]  Vaku állapot 

Az aktuális vaku állapotát jeleníti meg. 
 

[13]  Töltöttségi szint 

Az akku aktuális töltöttségi szintjét jelzi. 
 

Fókusz 

Helyezze két ujját a képernyőre, a fókusz szűkítéséhez húzza szét őket, a nagyításhoz hozza 

őket egymáshoz közel. Ez a funkció a DJI GO app mérő módjában érhető el, illetve ha a 

telefonjának csak a hátsó kameráját használja. Jelenleg kizárólag az iOS-ben érhető el. 

 
2. Szerkesztő (Editor) 

Tekintse meg, szerkessze és ossza meg a műveit egy helyen. Az Editor eszköztára 

hasznos funkciókkal rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy megosztás előtt az elkészült 

videókat megszerkessze.  

 
Miután belépett vagy regisztrált a DJI fiókjába, kényelmesen töltheti fel és oszthatja meg 

felvételeit. A mentett képeket és videókat feltöltheti a Skypixel-be (www.skypixel.com), 

illetve megoszthatja a közösségi médiában, mint a Facebook, Twitter, WeChat, Moments 

és Sina Weibo. 

 
Videó 

A felvett videói mind az Eredeti felvételek között (Original Footage) jelennek meg. A 

felvételeket megvághatja és elmentheti a Film készítőbe (Create Movie). Ezután több klip 

kiválasztásával valamint a beépített szerkesztő eszköztárral és sablonokkal egyszerűen 

készíthet filmet. 

 
Képek 

A paraméterek beállításával szerkessze meg fotóit, méretezze át őket, adjon hozzájuk 

vízjelet és használjon szűrőket. 

 

3. Skypixel 

Tekintse meg és ossza meg fotóit és videóit itt. 

 
4. Me 

Amennyiben már rendelkezik DJI fiókkal, lehetősége nyílik a fórumokban való részvételre, 

illetve a DJI online store-ba is ellátogathat. 
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A firmware frissítése 

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor legalább 50% töltöttségi szinten legyen. Körülbelül 

10 percbe telik a frissítés befejezése. A kamera státuszjelzője folytonos zöldre vált, amikor a 

firmware frissítése befejeződött. 

 
 A frissítés menete  

Csatlakoztassa az Osmo Mobil-t a mobil eszközéhez, majd indítsa el a DJI GO alkalmazást. 

Ekkor egy figyelmeztetés jelenik meg, hogy elérhető egy frissebb verziójú firmware. A frissítés 

megkezdéséhez csatlakozzon mobil eszközével az Internetre, és kövesse a kijelzőn 

megjelenő utasításokat. 

Ne lépjen ki a DJI GO App-ból a frissítés alatt. Figyelje a felugró ablakok üzeneteit. 

Amennyiben a frissítés sikertelen volt azt meg kell ismételni. 

 

Műszaki adatok 
 

Méretek 2.4×1.9×6.4 coll (61.8×48.2×161.5 mm) 

 
Név Zenmuse M1 

Méretek 4.92×4.29×3.57 coll (összecsukva) (125.06×109.15×90.98 mm) 

 
Fogyasztás 2.5 W 

Irányítható tartomány  Pásztázás: ±150°, Forgás: ±25°, Dőlés: -125°-tól +35°-ig 

 
Maximum irányítható sebesség 120°/mp 

Modell   Bluetooth Low Energy 4.0 

 
Modell HB01-522365 

Kapacitás 980 mAh 

 
Feszültség 11.1 V 

Működési hőmérséklet 0°-tól 40° C-ig (32° - 104° F) 
 

Energia 10.8 Wh 

Intelligens akkumulátor 

Mechanikai dőlés szög tartomány: Pásztázás: ±165°, Forgás: -50°-tól +90°-ig, Dőlés: -140°-tól +50°-ig 

Súly 300 g 

Súly (az akkut is ideértve) 201 g 

Gimbal 

Fogantyú 

Modell ZM01 

Szögben rezgési tartomány ±0.03° 

Mobiltelefon szélességi 
tartomány 

2.31-3.34 coll (58.6-84.8 mm) 

Vezeték 
nélküli 

Típus LiPo 

Töltési hőmérséklet 5°-tól 40° C-ig (41° - 104° F) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A tartalom változtatási jogát fenntartjuk. 

Töltse le a legutóbbi verziót innen: 
www.dji.com/product/osmo-mobile 

 
Amennyiben bármilyen kérdése lenne a jelen dokumentumot érintően, 

keresse fel a DJI-t email-ben; üzenetét a DocSupport@dji.comemail címre 

küldje. 
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