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 Wersja Android DJI Mimo jest kompatybilna z Android 7.0 oraz nowszymi. 
Wersja iOS DJI Mimo jest kompatybilna z systemem iOS v11.0 oraz nowszymi. 

Wyszukiwanie terminów

Drukowanie dokumentu

Wyszukaj takich terminów jak „akumulator” lub „instalacja” by znaleźć potrzebny temat. 
Jeśli używasz programu Adobe Acrobat Reader, naciśnij Ctrl+F na komputerze z syste-
mem Windows lub Command+F na Mac.

Dokument ten wspiera drukowanie w wysokiej rozdzielczości.

Korzystanie z tej instrukcji
Legenda

Pobierz aplikację DJI Mimo

Ważne Porady

Zeskanuj kod QR po prawej lub wyszukaj „DJI Mimo” w App Store lub Google Play.

Wstęp

Wyposażony w 3-osiową stabilizację, DJI OM 4 przekształca Twój smar�on w kamerę i dostarcza 
ustabilizowany, bardzo płynny obraz. DJI OM 4 posiada możliwość złożenia, przez co wygodnie się go 
transportuje i przechowuje, natomiast dzięki nowemu magnetycznemu uchwytowi korzystanie z niego 
jest jeszcze bardziej proste i przyjemne. Lekki i ergonomiczny, DJI OM 4 zapewnia płynne tworzenie 
filmów na wyciągnięcie ręki.Wynieś się na wyżyny kreatywności z funkcjami takimi jak Ac�veTrack 3.0, 
Hyperlapse, Timelapse, DynamicZoom, Pano oraz z funkcją Story Mode, która jest dostępna przy 
wykorzystaniu aplikacji DJI Mimo.
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Budowa  

 

1. Magnetyczna klamra mocująca 
2. Silnik Pan  
3. LED statusu

 
4. Joys�ck 
5. Pokrętło Zoom 
6. Port ładowania (USB-C) 
7. Przycisk uruchamienia/przycisk M  
8. Przycisk migawki/nagrywania 
9. Diody poziomu akumulatora

 
10. Silnik Tilt  
11. Port UNC 1/4” - 20
12. Otwór na smycz 

13. Spust  
14. Port USB-A
15. Otwór na śrubę M3×0.5 
16. Silnik Roll  
17. Magnetyczny pierścień mocujący 

 
* Używany do mocowania ciężarków.

Pierwsze kroki
Ładowanie

 
• By naładować OM4, podłącz adapter USB (nie dołączony do zestawu) do portu ładowania 

używając kabla (dołączony do zestawu). Akumulator jest w pełni naładowany, gdy diody stanu 
akumulatora się wyłączą.

Czas ładowania: 2.5 godziny (używając ładowarki 10 W, w temperaturze  25 stopni Celsjusza) 

Maksymalny czas działania: 15 godzin (Max. czas działania był testowany ze zbalansowanym 
i trzymanym stabilnie gimbalem. Podana wartość ma charakter poglądowy).

3



 

Pierścień
magnetyczny

Pokrowiec
telefonu

Pierścień
magnetyczny

Naklejka

Obudowa ze szkła

 

 Upewnij się, że klamra jest zamontowana w tę samą stronę, co na przedstawionej wyżej 
ilustracji. W przeciwnym razie gimbal może nie funkcjonować poprawnie.  

 Dopasuj klamrę do telefonu i upewnij się, że jest skierowana w tę samą stronę, co telefon. 
 Jeśli używasz telefonu cieńszego niż 7,5 mm, lub jeśli waży mniej niż 160 g, dla uzyskania 

najlepszej wydajności, skorzystaj z dołączonej do zestawu podkładki.

 

 
Korzystanie z magnetycznego pierścienia mocującego: 
 

 Pamietaj o tym, aby zamontować pierścień jedynie na telefonach kompatybilnych z DJI 
OM4. Pełna lista kompatybilnych urządzeń znajduje się na stronie www.dji.com/om-4.

 Podczas montażu pierścienia do telefonu, którego obudowa stworzona jest ze szkła, 
należy skorzystać z dołączonej do zestawu naklejki. ZABRANIA SIĘ montażu pierścienia 
bezpośrednio na szklaną obudowę smar�ona.

 

 
 ZABRANIA SIĘ montażu pierścienia na pokrowiec telefonu, w przeciwnym razie wydaj-

ność gimbala może znacznie się pogorszyć. 
 Upewnij się, że pomiędzy naklejką, a telefonem nie są uwięzione pęcherzyki powietrza

w przeciwnym razie, smar�on może się odczepić. 

 

 

 
• DJI OM 4 może być wykorzystywany jako powerbank. Wystarczy podłączyć telefon przy pomocy 

portu USB-A. Jeśli DJI OM 4 jest włączony, urządzenie zacznie się ładować. W przypadku gdy DJI 
OM 4 jest wyłączony wystarczy dwukrotnie nacisnąć przycisk „M”, aby rozpocząć ładowanie. 

 

Montaż telefonu  

1. Do zamontowania telefonu w OM 4 służy dołączony do zestawu 
magnetyczny pierścień mocujący, lub klamra.

 
 

Korzystanie z magnetycznej klamry mocującej: zamontuj klamrę
w tylnej, środkowej części telefonu.  

Port USB-A

Port USB-C
Przycisk M
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3) Zamontuj pierścień magnetyczny z tyłu telefonu. Upewnij się, że jest dobrze dociśnięty.

 4)
 

Ściągnij prowadnicę. Przed zamontowaniem smar�ona do DJI OM 4, odczekaj 12 godzin.

 
 

 
 
2. Dopasuj znacznik na klamrze lub na pierścieniu do płytki montażowej. Zamontuj smar�on do

DJI OM 4.  

 
3. Rozłóż DJI OM 4, a następnie wciśnij dwukrotnie przycisk M, aby go uruchomić.  

Podążaj za poniższymi krokami, aby zamontować pierścień mocujący na środku smarfona.

 

1) Przetrzyj mokrą ściereczką tył smarfona, a następnie wytrzyj go suchą ściereczką.
Zamontuj naklejkę na tył na środku tylnej części smar�ona.

 

2) Umieść z tyłu telefonu prowadnicę, dopasuj jej pozycję, aby znaleźć środek smar�ona.
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 Smar�on należy zamontować przed uruchomieniem gimbala. W przypadku gdy telefon 
w trakcie uruchamiania nie zostanie wykryty, DJI OM 4 przejdzie w tryb uśpienia. Aby 
wybudzić gimbala, wystarczy zamontować telefon i nacisnąć dowolny przycisk. 

 

Korzystanie z DJI OM 4 

Po uruchomieniu, DJI OM 4 automatycznie przejdzie w tryb follow. Przyciski na uchwycie pozwalają 
lepiej kontrolować gimbal oraz telefon. Gimbal zamienia ruchy joys�cka w płynne ruchy pan oraz 
�lt i zmniejsza wibracje. W trybie Follow, telefon może być dostosowany ręcznie.

 
 

Funkcję portów i przycisków 

 Przycisk M 
Gdy urządzenie jest wyłączone 
Naciśnij raz: aby sprawdzić stan akumulatora.  
Naciśnij i przytrzymaj dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego: uruchomienie gimbala. 
 
Gdy urządzenie jest włączone 
Naciśnij raz: zmień pomiędzy trybem nagrywanie wideo, a robieniem zdjęć (jest to domyślne
ustawienie, które można zmienić w aplikacji DJI Mimo).  
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Naciśnij dwukrotnie: Zmiana pomiędzy trybem krajobrazowym, a portretowym. 
Przyciśnij raz i przytrzymaj dopóki nie usłyszysz jednego sygnału: przejście/upuszczenie trybu uśpienia.  
Przyciśnij raz i przytrzymaj dopóki nie usłyszysz dwóch sygnałów: wyłączenie urządzenia. 
 
 

 Przycisk migawki 
Naciśnij raz, aby rozpocząć nagrywanie, lub zrobić zdjęcie. Przytrzymanie przycisku w trybie fotograficznym
spowoduje wykonanie serii zdjęć.

 
 

 
Wskaźniki stanu akumulatora 
Wyświetlają stan akumulatora DJI OM 4. 
 
Dioda LED statusu  
Informuje o obecnym stanie gimbala. 
 

Sekwencja migotania Znaczenie  
Żółte światło Bluetooth rozłączony  
Zielone światło Bluetooth połączony  
Pulsujące zielone, lub żółte światło Stan czuwania 
Pulsujące zielone i czerwone światło Nieudana aktualizacja  
Czerwone światło Problem z gimbalem (zbyt wysoka lub niska 

temperatura, przeładowanie)  
 

 Joys�ck 
Przesuń pionowo by przechylić telefon. Przesuń poziomo by przesunąć telefon poziomo. 
Kierunki sterowania joys�cka mogą zostać ustawione w DJI Mimo.

 
 

Pokrętło Zoom 

Przesuń w górę lub dół, by oddalić lub przybliżyć. Przesuń na pozycję T by zbliżyć lub przesuń 
na pozycję W by oddalić.
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Spust  

Naciśnij i przytrzymaj by wejść w tryb blokady (gimbal nie będzie podążał za ruchem
uchwytu). Puść, by wyjść z trybu blokady.
Gdy Ac�veTrack 3.0 jest włączony w DJI Mimo, naciśnij raz by rozpocząć lub zakończyć
Ac�veTrack 3.0.
Naciśnij dwukrotnie by wyśrodkować gimbal. Podczas używania Ac�veTrack 3.0, gimbal
wyśrodkuje się do centrum widoczności kamery.
Naciśnij trzykrotnie by przełączyć się między przednimi i tylnymi kamerami.
Naciśnij raz i naciśnij ponownie oraz przytrzymaj by wejść w tryb sport. Puść, by opuścić ten
tryb. W trybie sport, szybkość śledzenia gimbala jest zwiększona, by uchwycić szybkie ruchy.

 
 

  

  
 

 
 

 
 Port ładowania USB-C 
Naładuj OM4 podłączając adapter USB do tego portu. Sprawdź rozdział dot.
ładowania by dowiedzieć się więcej.

 
 

Port USB-A 

Port ten może być użyty do ładowania telefonu.  
 
1/4”-20 UNC Port 
Port ten może być użyty do zamontowania statywu  
 
Otwór na smycz 
Pozwala na zamontowanie paska na nadgarstek.  
 
Kombinacje przycisków  
Naciśnij przycisk M, przycisk migawki oraz spust jednocześnie, by zresetować połączenie
Bluetooth. Połączenie zostało zresetowane poprawnie, jeśli dioda zmieni kolor z zielonego na żółty.
Znajdź urządzenie OM4 i połącz ponownie.

 

 
 

 OM4 wyłączy się automatycznie, jeśli będzie bezczynny przez 10 minut w stanie czuwania.
 

 

Tryby pracy  

Poniższe ilustracje przedstawiają tryby pracy OM4, gdy telefon ustawiony jest poziomo. Te same 
tryby pracy są dostępne, gdy telefon ustawiony jest pionowo. 
 
Tryb stojący  
Ten tryb może być używany bez żadnych dodatkowych ustawień ze strony użytkownika.
Naciśnij przycisk M dwukrotnie, by wyśrodkować telefon. 

8



Tryb wiszący  
Trzymaj OM4 do góry nogami, by wejść w tryb wiszący. Dzięki temu, telefon może
łatwiej robić ujęcia z niższej pozycji.  
 

 

Tryb boczny  
Obróć OM 4 w prawo lub lewo o 90° by przejść z trybu stojącego w boczny.  
 Tryb niskiej perspektywy

 

 
Aplikacja DJI Mimo

 Zobacz obraz HD na żywo na swoim urządzeniu mobilny przez aplikację DJI Mimo. Aplikacja
daje również dostęp do takich opcji jak Story, Hyperlapse, Timelapse, Ac�veTrack 3.0 oraz
Pano. Znajdują się tutaj również ustawienia kamery oraz gimbala.

 

Kamera: naciśnij, by połączyć się z OM4. Po podłączeniu, DJI Mimo uruchomi kamerę.

Nauka: naciśnij, aby zobaczyć tutoriale i instrukcje.

Szablony i motywy do edycji fotografii i video.

Home: naciśnij, by powrócić do ekranu głównego.
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Edit: naciśnij, by edytować lub zaimportowa zdjęcia lub nagrania z OM4.

Profile: zarejestruj się lub zaloguj na swoim koncie DJI. Przejrzyj prace, ustawienia, polubienia,
obserwatorów, wyślij wiadomość do innego użytkownika i połącz się ze sklepem DJI.

Łączenie z aplikacją DJI Mimo

Podłączanie się do aplikacji DJI Mimo
1. Włącz OM4.
2. Uruchom Bluetooth na telefonie i połącz się z urządzeniem z „OM4” w nazwie w DJI
Mimo.
3. Jeśli OM4 jest używany pierwszy raz, wymagane jest aktywowanie go przez DJI
Mimo. Podążaj za instrukcjami, by aktywować urządzenie.
4. Włącz tryb kamery po zakończonej aktywacji.

 Po połączeniu z Bluetooth, OM4 może sterować kamerą telefonu bez DJI
Mimo. Sprawdź listę kompatybilnych modeli smar�onów.  

 

Widok kamery

1. Ekran główny 
  

2. Akumulator gimbala
 

Wyświetla stan akumulatora gimbala
 
3. Akumulator telefonu  

Wyświetla stan akumulatora telefonu.

Naciśnij, aby wrócić do ekranu głównego.
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4. Lampa błyskowa 

Wyświetla obecny tryb lampy błyskowej. 

 

5. Tryb gimbala  

 

 

6. Zaznaczanie obiektu w trybie Ac�ve Track 

Ac�veTrack 3.0 został zoptymalizowany za pomocą inteligentnych algorytmów, by jeszcze 
lepiej śledzić poruszające się osoby i obiekty. Obiekt pozostanie domyślnie w centrum kadru. 
Podgląd z kamery może zostać dostosowany ręcznie. 
Możliwe są trzy sposoby aktywacji funkcji Acv�veTrack 3.0:

Wyświetla obecny tryb gimbala: Follow, blokada Tilt lub FPV.

a. W widoku kamery w aplikacji Mimo narysuj na ekranie prostokąt. Zielony prostokąt wokół obiektu 
oznacza prawidłowo zastosowany tryb śledzenia. Naciśnij ikonę „x” w górnym rogu aby zaprzestać 
śledzenia obiektu.

b. Włącz sterowanie gestami w aplikacji DJI Mimo i wykonaj gest otwartej dłoni lub „V” przez sekundę 
lub dwie, stojąc przodem do telefonu. Tylny aparat wykryje najbliższą głowę i ramiona, rozpocznie się 
śledzenie obiektu. Przedni aparat wykryje najbliższą twarz i rozpocznie śledzenie obiektu.

c. Naciśnij przycisk by włączyć lub wyłączyć Ac�veTrack 3.0.

Podczas nagrywania z trybem Ac�veTrack 3.0 poruszaj joys�ckiem by dostosować widok kamery.
Wykonaj gest „V” lub otwartej dłoni by zakończyć nagrywanie.

7. Story mode

Story Mode oferuje kilka szablonów ułatwiających kręcenie filmów. Gdy zakończysz kręcenie,
program automatycznie wygeneruje filmik wg. wybranego szablonu.

Różnice pomiędzy śledzeniem po wykryciu ramion/twarzy: śledzenie głowy i ramion wspiera śledzenie 
360°, w przeciwieństwie do śledzenia twarzy. Różne są również odległości wykrywania obiektu: tylny 
aparat wykrywa gesty w zakresie od 0,5 m do 4 m. Przedni aparat wykrywa gesty w zakresie od 0,5 m do 
2 m. Włączony tryb Ac�veTrack 3.0 może wpływać na zwiększenie poboru energii oraz nagrzewanie się 
telefonu.
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8. Przełącznik przedniej/tylnej kamery 

Naciśnij, by przełączyć się między przednią oraz tylną kamerą swojego telefonu.

 

 
9. Tryb nagrywania 
Przesuń, by wybrać tryb nagrywania. Dostępne są: hyperlapse, �melapse, slow mo�on, video, photo, pano 
oraz story.
Hyperlapse: włącz, by wykonać zdjęcia do �melapse i poruszaj telefonem jednocześnie. Naciśnij przycisk 
migawki by rozpocząć.
Timelapse: istnieją dwa typy �melapse: pozycja oraz ścieżka: Po wybraniu, wejdź w ustawienia na górze 
ekranu. Dla �melapse pozycji, wybierz przerwy oraz czas i rozpocznij. Dla ścieżki. wybierz do czterech 
punktów i gimbal będzie przesuwał się przez te pozycji według kolejności.

 

 

 Dynamic Zoom: Wybierz pomiędzy trybem Move Out a trybem Move In. Po wybraniu trybu, 
nakreśl prostokąt by zaznaczyć obiekt i naciśnij przycisk nagrywania by rozpocząć rejestrację 
materiału.
Slow mo�on: naciśnij, by nagrywać wideo w 8x spowolnieniu. Dostępne tylko na urządzeniach iOS.
Video: naciśnij, by nagrywać zwyczajny filmik. Przytrzymaj by wykonać serię zdjęć.
Photo: naciśnij, by wykonać pojedyncze zdjęcie lub zdjęcie w przerwie.
Pano: naciśnij, by wykonać zdjęcie 3x3 lub panoramę 180°.
Story: Sprawdź punkt 7 by dowiedzieć się więcej o trybie Story.

10. Przycisk migawki

Naciśnij, by wykonać zdjęcie rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie filmu.

11. Kontrola gestami

Naciśnij, by przejść do ustawień kontroli gestami.

12. Odtwarzanie

Naciśnij, by włączyć podgląd zdjęć oraz filmów. 

13. Zoom
Dotknij ekranu dwoma palcami i odsuń je od siebie, by przybliżyć obraz
lub  przybliż je do siebie, aby oddalić obraz.

14. Parametry nagrywania

Prędkość migawki, ISO, wartość EV.

15. Ustawienia

Ustawienia aparatu    

Lampa błyskowa, balans bieli i ustawienia siatki pomocniczej są dostępne tylko dla tylnego aparatu.
Selfie Flip jest dostępny tylko w czasie używania przedniego aparatu.
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Ustawienia gimbala

a. Follow: poruszają się osie pan oraz �lt.
b. Tilt Locked: porusza się tylko oś pan.
c. FPV: poruszają się osie pan, �lt oraz roll.
d. SpinShot: poruszają się osie pan, �lt oraz roll. Joys�ck może kontrolować ruchy gimbala. 

Sport Mode Switch: naciśnij by włączyć lub wyłączyć tryb sport.Tryb Sport pozwala na
delikatne zwięszenie prędkości ruchów gimbala. Jest odpowiedni w przypadku scen, na których
obiekty poruszają się dynamicznie.

 

 
 Zoom Speed: naciśnij by ustawić szybkość zoom podczas używania pokrętła.

 
Joys�ck Speed:naciśnij by ustawić maksymalną szybkość podczas sterowania joys�ckiem. Istnieją
opcje Fast (szybki), Medium (średnia szybkość) oraz Slow (powolny). 
Joys�ck Control Direc�on: wybierz pomiędzy opcjami Free oraz Horiz/Vert. „Free” pozwala kontro-
lować gimbal w 360°. Horiz/Vert pozwala sterować gimbalem w pionie oraz poziomie.

 Invert Pan Control: po włączeniu tej opcji, sterowanie osią pan zostaje odwrócone.

 Invert Tilt Control: po włączeniu tej opcji, sterowanie osią �lt zostaje odwrócone.

 
Press M Bu�on: ustaw jakie działanie ma mieć przycisk M po naciśnięciu raz. Wybierz pomiędzy
przełączaniem się pomiędzy trybem photo i video, lub by wejść/wyjść z szybkiego menu.

 Gimbal Auto Calibra�on: redukuje poślizg spowodowany magnetycznymi zakłóceniami lub ludzkim
błędem. Nie dotykaj gimbala i trzymaj OM4 w trybie stojącym podczas kalibracji.

 Horizontal Gimbal Adjustment: upewnij się, że magnetyczna klamra jest poziomo, nim zaczniesz
wyważanie gimbala.

 
 

Ustawienia ogólne 

Zarządzanie urządzeniem, Nazwa urządzenia, Wersja oprogramowania oraz SN.
 

 
16. Ustawienia nagrywania  

Tryb ujęć
 

Ustawienia 

Hyperlapse Resolu�on i FPS*, Speed, ISO, Shu�er oraz EV*  
Timelapse Resolu�on i FPS*, Video Frame Rate, ISO, Shu�er oraz EV*  
Dynamic 
Zoom 

Glamour Effects**, Video Frame Rate, ISO, Shu�er oraz EV*  

Slow Mo�on ISO, Shu�er oraz EV* 
Video Glamour Effects**, Video Frame Rate, ISO, Shu�er oraz EV*  
Photos Glamour Effects**, Count Down, ISO, Shu�er oraz EV*  
Pano 3×3, 240° i CloneMe Pano, Count Down, ISO, Shu�er oraz EV*  

* ustawienia FPS, ISO, Shu�er i EV są dostępne tylko dla urządzeń z systemem iOS.  
** po włączeniu efektów Glamour, rozdzielczość filmu zostaje ustawiona na 1080p. 

 

Ustawienia parametrów nagrywania mogą różnić się w zależności od urządzenia.
Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź listę kompatybilnych modeli telefonów.
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Firmware Update
Użyj aplikacji DJI Mimo, by zaktualizować OM4. Aktualizacja trwa ok. 3 minuty.

Jak aktualizować

Przed rozpoczęciem aktualizacji, upewnij się że stan akumulatora wynosi przynajmniej 15%
(przynajmniej dwie diody poziomu akumulatora świecą się). Podłącz OM4 do swojego
telefonu i włącz DJI Mimo. Otrzymasz powiadomienie, jeśli pojawi się nowa aktualizacja oprogramowa-
nia. By rozpocząć aktualizację, podłącz swój telefon do internetu i podążaj za instrukcjami 
na ekranie.

Nie zamykaj aplikacji DJI Mimo podczas aktualizacji. Zwracaj uwagę na powiadomienia na ekranie.
Dioda LED będzie migać na zielono oraz czerwono i zaświeci się stale na zielono, gdy aktualizacja
się zakończy.

Jeśli aktualizacja nie jest udana, uruchom OM4 oraz DJI Mimo jeszcze raz, podłącz Bluetooth
i spróbuj ponownie.

Konserwacja
OM4 jest tak zaprojektowany, by po złożeniu był łatwy w transporcie oraz przechowywaniu.
Pamiętaj o tym, by złożyć urządzenie, gdy nie jest używane. Obróć osie pan i �lt, aby zrównać
je z oznaczeniami na gimbalu, a następnie złóż OM4. Zwróć uwagę, aby otwór na silniku osi pan
był zrównany z oznaczeniem na ramieniu. Otwór w silniku pan powinno pasować do oznaczenia
na ramieniu. Naciśnij przycisk M by wyłączyć OM4. Urządzenie wejdzie w tryb przechowywania 
i można je złożyć.

Parametry

Nazwa DJI OM 4 
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Model OK100 
Wymiary  Rozłożony: 276×120×104 mm 

Złożony: 163×100×47 mm 
Waga  390 g (gimbal) 

32.6 g (magnetyczna klamra)  
11.4 g (magnetyczny pierścień) 

Power Consump�on 1.2 W (po poprawnym zbalansowaniu) 
Zakres mechaniczny  Pan: -161.2° do 172° 

Roll: -136.7° do 198° 
Tilt: -106.5° do 235.5° 

Maksymalna szybkość  120° /s 
Kompatybilne telefony Używając magnetycznej klamry oraz pierścienia 

Waga: 230±60 g  
Używając magnetycznej klamry 
Przekątna:  ≤ 196 mm (or ≤ 7.72 in)  
Grubość: 6.9 -10 mm 
Szerokość: 67- - 84 mm 

Łączność  Bluetooth Low Energy 5.0 
Moc nadajnika  ≤4 dbm 
Częstotliwość  2.400-2.4835 GHz 
Typ akumulatora 18650 Li-ion 
Pojemność 2450 mAh 
Moc  17.64 Wh 
Napięcie 7.2 V 
Temperatura ładowania 5° to 40° C (41° to 104° F) 
Temperatura działania  0° to 40° C (32° to 104° F) 
Czas ładowania 2.5 godziny (ładowarka 10W)

 
Opera�ng Time 15 godzin (w idealnych warunkach i ze zbalansowanym

gimbalem)  
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Zastrzeżenia i ostrzeżenia
Gratulujemy zakupu nowego produktu DJI OSMO. Prosimy o zapoznanie się z całym dokumentem 
oraz wszystkimi bezpiecznymi i zgodnymi z prawem praktykami przedstawionymi przez DJI OSMO 
przed użyciem. Nieprzeczytanie i nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń może spowodować poważne 
obrażenia siebie lub innych, uszkodzenie produktu DJI OSMO lub uszkodzenie innych obiektów w 
pobliżu. Używając tego produktu, oświadczasz, że dokładnie przeczytałeś ten dokument oraz że 
rozumiesz i zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków tego dokumentu i wszystkich odpowied-
nich dokumentów tego produktu. Zgadzasz się używać tego produktu tylko do odpowiednich celów. 
Zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowanie podczas korzystania 
z tego produktu i za wszelkie wynikające z tego konsekwencje. DJI OSMO nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za szkody, obrażenia lub jakąkolwiek odpowiedzialność  prawną powstałą 
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użytkowania tego produktu.
 

OSMO jest znakiem towarowym firmy SZ OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (w skrócie „DJI OSMO”) 
i firmy stowarzyszone. Nazwy produktów, marek itp. Występujące w tym dokumencie są znakami 
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Ten produkt 
i dokument są chronione prawem autorskim przez DJI OSMO, a wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna 
część tego produktu lub dokumentu nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie bez 
uprzedniej pisemnej zgody lub autoryzacji DJI OSMO.

Ten dokument i wszystkie inne dokumenty dodatkowe mogą ulec zmianie według wyłącznego 
uznania DJI OSMO. Aby uzyskać aktualne informacje o produkcie, odwiedź h�p://www.dji.com i 
kliknij stronę produktu dla tego produktu. Ten dokument jest dostępny w różnych językach. W 
przypadku rozbieżności między różnymi wersjami, obowiązuje wersja angielska.

Zasady bezpieczeństwa

1. Nie dopuszczaj do kontaktu produktu z jakimkolwiek płynem. Nie pozostawiaj produktu na 
deszczu lub w pobliżu źródła wilgoci. Nie wrzucaj produktu do wody. Jeśli wnętrze baterii zetknie 
się z wodą, może nastąpić rozkład chemiczny, co może doprowadzić do zapalenia się baterii 
i doprowadzić nawet do eksplozji.
2. Ugasić pożar produktu za pomocą wody, piasku, koca gaśniczego lub gaśnicy proszkowej.
3. Produkt powinien być używany w temperaturach od 0 ° do 40 ° C (32 ° do 104 ° F). 
Używanie produktu w środowisku o temperaturze powyżej 40 ° C (104 ° F) może doprowadzić 
do pożaru lub wybuchu. Używanie produktu poniżej 0 ° C (32 ° F) może prowadzić
do trwałego uszkodzenia.
4. Nigdy nie demontuj ani nie przekłuwaj produktu w żaden sposób, ponieważ bateria może wycie-
kać, zapalić się lub eksplodować.
5. Nie upuszczać ani nie uderzać produktu. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie.
6. Nie podgrzewać produktu. Nie wolno wkładać produktu do kuchenki mikrofalowej ani do pojem-
nika pod ciśnieniem.
7. Nie pozostawiaj produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piec lub grzejnik. Nie pozostawiaj 
produktu wewnątrz pojazdu w upalne dni. Idealna temperatura przechowywania to 22 °C do 28 °C 
(72 ° do 82 ° F).
8. Nie przechowuj przez dłuższy czas całkowicie rozładowanego produktu. W przeciwnym razie 
nastąpi nadmierne rozładowanie, co doprowadzi do trwałego uszkodzenia.

UWAGA
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Ostrzeżenia

1. Skomplikowane elementy wewnątrz DJI OM 4 mogą zostać uszkodzone podczas uderzenia 
i spowodować uszkodzenie gimbala.
2. Upewnij się, że nic nie blokuje gimbala, gdy DJI OM 4 jest włączony.
3. DJI OM 4 nie jest wodoodporny. Nie używaj żadnych płynnych środków czyszczących. 
Do czyszczenia DJI OM 4 używaj tylko miękkiej, suchej szmatki.
4. Trzymaj DJI OM 4 z dala od piasku i pyłu, aby chronić czujniki w silnikach.
5. DJI OM 4 składa się z magnesów. Trzymaj go z dala od kart magnetycznych, kart IC, 
rozruszników serca, dysków twardych, układów RAM i innych urządzeń, aby uniknąć zakłóceń.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku użytkownika magnetycznego pierścienia 
mocującego DJI OM, aby przymocować uchwyt magnetyczny do telefonu. Po podłączeniu 
odczekaj 12 godzin przed użyciem DJI OM 4.
7. Upewnij się, że znaki na DJI OM 4 i klamrze magnetycznej na telefon lub magnetycznym 
pierścieniu mocującym są wyrównane. W przeciwnym razie telefon może spaść. Magnetyczny 
pierścień mocujący i klamra magnetyczna do telefonu mocowane są do DJI OM 4 za pomocą 
magnesów. Nie poruszaj nim zbyt szybko ani nie wykonuj gwałtownych ruchów.
8. Gdy telefon jest podłączony do DJI OM 4, funkcja kompasu w telefonie może powodować 
zakłócenia. W takich przypadkach skalibruj kompas zgodnie z instrukcjami w telefonie.
9. Nie naklejaj magnetycznego pierścienia mocującego do żadnej obudowy telefonu. 
W przeciwnym razie działanie gimbala może ulec poważnemu pogorszeniu.

1. Dobrą praktyką jest monitorowanie postępu ładowania i odłączanie produktu po całkowitym 
naładowaniu.
2. Rozładuj baterię do 40% -65%, jeśli nie będzie używana przez 10 dni lub dłużej. 
Może to znacznie wydłużyć żywotność baterii.
3. Rozładuj i całkowicie naładuj baterię raz na trzy miesiące, aby utrzymać ją w dobrym stanie.
4. Trzymaj DJI OM 4 nieruchomo podczas włączania, aby upewnić się, że uruchomi się pomyślnie.
5. Zapoznaj się z sekcją Specyfikacje, aby uzyskać więcej informacji o kompatybilności 
urządzeń mobilnym. Używanie niekompatybilnych urządzeń mobilnych może wpłynąć 
na działanie gimbala.
6. Prawidłowo złóż DJI OM 4 przed przechowywaniem.
 

Zwróć uwagę!
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