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Zoeken naar trefwoorden
Zoek naar trefwoorden zoals "accu" en "installeren" om een onderwerp te vinden. Gebruik
je Adobe Acrobat Reader om dit document te openen? Druk dan op CTRL+F (Windows)
of Command+F (Mac) om een zoekopdracht in te voeren.

Naar een onderwerp navigeren
Bekijk de volledige lijst van onderwerpen in de inhoudsopgave. Klik op een onderwerp
om naar dat gedeelte te navigeren.

Dit document afdrukken
Dit document ondersteunt afdrukken met hoge resolutie.

Leeswijzer
Legenda
Belangrijk

Tips

DJI GO-app installeren
Zoek DJI GO via de App Store of Google Play en installeer
de app op je mobiele toestel.

DJI GO ondersteunt iOS 8.0 (of later) of Android 4.3 (of later).
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Inleiding
De OSMOTM+ is een professionele handgimbal met camera die mobiliteit en stabiliteit
met elkaar verenigt in één apparaat. De camera heeft een optische zoomlens voor 3,5x
optische zoom en 2x digitale zoom zonder kwaliteitsverlies. Hij neemt scherpe 12MP-foto’s
en stabiele video-opnames tot 4K. Bij dit lichte, ergonomische ontwerp liggen de knoppen
onder je vingertoppen, waardoor het verandert in een krachtige en persoonlijke filmmaker
die met één hand kan worden bediend. The DJI GO-app is een aanvulling op de Osmo+ met
opnamemodi zoals Motion Timelapse en 9-Shot Panorama.
De Osmo+ biedt 3-assige stabilisatie en Smooth Track-technologie en compenseert
natuurlijke armbewegingen en afgevlakte overgangen. De joystick is ideaal voor een
fijnere bediening en de camera kan met je andere hand direct worden gepositioneerd. De
camera kantelt over een bereik van 170 graden en heeft een panrotatie van 640 graden. De
DJI rozetbevestiging aan de zijkant van de handgreep maakt montage van jouw mobiele
apparaat als een live HD-zoeker mogelijk en ondersteunt externe apparaten waaronder
wagenhouders en statieven voor gespecialiseerde toepassingen voor filmmakers.

In één oogopslag:
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1 Camera

9 Aan/uit-schakelaar

17 Ingebouwde microfoon

2 Rolmotor

10 Systeemstatus-LED

18 Externe microfoon-ingang

3 Panasvergrendeling

11 Bevestigingsring gimbal

19 Trigger

4 Camerastatus-LED

12 Panmotor

20 DJI-rozetbevestiging

5 Joystick

13 Micro-USB-poort camera

21 Koordbevestigingsopening

6 Sluiterknop

14 MicroSD-kaartsleuf

22 Accu-afdekking

7 Houder mobiel apparaat

15 Tiltmotor

23 Flexi microfoon

8 Opnameknop

16 Ventilatieopeningen

*Digitale zoom zonder kwaliteitsverlies alleen beschikbaar voor opnemen met 1080p.
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Aan de slag
Intelligent Battery
De Intelligent Battery met een capaciteit van 1225 mAh voorziet de Osmo+ gedurende
ongeveer 114 minuten van stroom.

Accu opladen

Sluit de acculader via de meegeleverde kabel aan op een stopcontact.
Plaats de accu in de acculader. Het duurt ongeveer 110 minuten om de accu volledig op te
laden, raadpleeg het hoofdstuk 'Beschrijving van statusindicator-led' hieronder voor meer
informatie over de betekenis van de verschillende knipperpatronen van de statusindicator-led.

Beschrijvingen van statusindicator-led
Statusindicator-led
— Continu geel
......

Beschrijvingen
Geen batterij gedetecteerd

Knippert eenmaal

Knipperend groen Knippert tweemaal

< 25%
25% tot 49%

(binnen een

Knippert driemaal

50% tot 74%

bepaalde tijd)

Knippert viermaal

75% tot 99%

— Continu groen

Volledig opgeladen
Voedingsfout, controleer de verbinding met de
acculader

— Continu rood

Functies van de Intelligent Battery
Uitbalanceren van de accu

Zorgt voor een evenwichtige spanning van elke accucel
tijdens het opladen.

Bescherming tegen te hoge
stroom

Stopt het laadproces wanneer de laadstroom te hoog is.

Overlaadbeveiliging

Stopt met opladen als de spanning te hoog is.

Bescherming tegen te sterke
Stopt met ontladen als de spanning te laag is.
ontlading
Beveiliging tegen kortsluiting

Onderbreekt de stroomvoorziening wanneer kortsluiting
wordt vastgesteld.

Temperatuurregeling

Stopt de oplaadprocedure wanneer de kerntemperatuur tot
onder 5° C (41 °F) daalt, of tot boven 40 °C (104 °F) stijgt.

Weergave accuniveau

Het accuniveau wordt in de DJI GO-app weergegeven.
© 2017 DJI Alle rechten voorbehouden.
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Accuspecificaties
Model

HB02-542465

Type

LiPo

Capaciteit

1225 mAh

Vermogen

14,1 Wh

Spanning

11,1 V

Oplaadtemperatuur

5 °C tot 40 °C (41 °F tot 104 °F)

Bedrijfstemperatuur

0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F)

Laad de Intelligent Battery vóór het eerste gebruik beslist helemaal op om deze te
activeren.
Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding en de veiligheidsrichtlijnen van de Intelligent
Battery. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle handelingen en elk gebruik.
Specificaties acculader
Model

OS1C11

Invoer

100-240 V, 50/60 Hz

Uitvoer

12,6 V/13,2 V; 0,8 A
Laad de accu uitsluitend op met de meegeleverde acculader. DJI aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor ongevallen veroorzaakt door het gebruik van andere
opladers dan DJI-opladers.
Verwijder de accu uit de oplader, tenzij deze wordt opgeladen om ontlading van de
accu te vermijden.

Accu plaatsen

Verschuif de vergrendelknop aan de onderzijde van de Osmo+ om het
accuvak te openen. Plaats de accu en vergrendel de accu-afdekking.

Accu verwijderen

Verschuif de vergrendelknop aan de onderzijde van de Osmo+ om het accuvak te openen. Duw
het rode veiligheidshaakje van de accu om deze omhoog te laten veren en verwijder de accu.
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Je mobiele apparaat aanbrengen
1. Klap de twee armen van de houder voor het mobiele apparaat uit.
2. Stel de blokjes in de gewenste positie.

3. Plaats één uiteinde van je mobiele apparaat in de armen.
4. Schuif de armen zo ver uit tot het mobiele apparaat in zijn geheel in de houder past.

5. Draai je mobiele apparaat in de gewenste positie.

© 2017 DJI Alle rechten voorbehouden.
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Verwijder de houder voor het mobiele apparaat
1. De houder voor het mobiele apparaat kan worden verwijderd door de knop linksom te draaien.
2. Het verdient aanbeveling om het kapje voor de DJI-rozetbevestiging aan te brengen wanneer
deze niet wordt gebruikt.

Optionele accessoires
DJI levert diverse optionele accessoires voor de Osmo+.
Z-as
De Osmo Z-as kan verticale trillingen die ontstaan bij natuurlijke armbewegingen
tijdens het lopen en joggen aanzienlijk beperken.
Universele bevestiging
Wordt gebruikt om externe apparaten, zoals een microfoon of flitser, te bevestigen.
Verlengstang
Voor het maken van groepsselfies, opnames van bovenaf en gebruik in kleine ruimtes.
Statief
Voor stilstaande opnames waarvoor onbeweeglijk beeld vereist is. Deze moet in
combinatie met de verlengstang worden gebruikt.
Fietssteun

Voor bevestiging van de Osmo+ op een fiets.
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Autosteun

Steun met drie zuignappen, ideaal voor bevestiging op het dak of de achterruit van de
auto.

Rechte verlengarm
Voor de bevestiging van maximaal drie andere houders tegelijkertijd.

Ga voor meer informatie naar de officiële DJI Store (http://store.dji.com).

Gimbal ontgrendelen
Om de gimbal te beschermen worden de assen vastgezet. Om de gimbal te ontgrendelen:
1. Draai de rolmotor voorzichtig tot deze vrij kan draaien.

Draai de motor net zolang tot hij vrij kan draaien.
2. Schuif de panasvergrendeling omhoog om de panas te ontgrendelen.

2
Panasvergrendeling

© 2017 DJI Alle rechten voorbehouden.
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Je kunt de gimbal ontgrendelen voor- of nadat de Osmo+ is ingeschakeld. Het
verdient aanbeveling de gimbal te ontgrendelen voordat je de Osmo+ inschakelt.
De Osmo+ laat een langzame pieptoon horen, als de gimbal is vergrendeld nadat
deze is ingeschakeld. Dit betekent dat de camera normaal functioneert, maar dat de
gimbal is uitgeschakeld.
Indien je de gimbal wilt ontgrendelen nadat deze is ingeschakeld, moet je panmotor
draaien om de gimbal weer te activeren.

Gimbal vergrendelen
Trek de panasvergrendeling omlaag en draai de panas naar de vergrendelde stand (tot deze
niet verder kan worden gedraaid), stel hierna de rolmotor in om deze te vergrendelen.
Vergrendel de gimbal niet tijdens het opnemen want anders wordt de opname gestopt.

Osmo+ gebruiken
Bedieningselementen en werking
De gimbal anticipeert op de bewegingen van de handgreep voor vloeiende pan- en tiltovergangen en gebruikt SmoothTrack-technologie om trillingen
van de camera als gevolg van natuurlijke armbewegingen te
verminderen.
De camera kan meteen handmatig worden gepositioneerd.

Op de voor- en achterkant van de handgreep zijn bovendien knoppen aangebracht,
voor een nauwkeurigere besturing van de gimbal en de camera. Deze knoppen en
bedieningselementen worden hieronder beschreven.
[1] Aan/uit-schakelaar

Trek de aan/uit-schakelaar naar beneden en laat hem los om de Osmo+ aan te zetten.
Door nogmaals aan de aan/uit-schakelaar te trekken wordt de Osmo+ geactiveerd of
gedeactiveerd.
Trek de aan/uit-schakelaar gedurende 1,5 seconden naar beneden om de Osmo+ uit te zetten.

Aan/uit-schakelaar

Houd de Osmo+ stil en rechtop wanneer deze bezig is met opstarten.
10
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[2] Joystick

Verticale beweging kantelt de camera. Horizontale beweging pant de camera. De
besturingsrichting van de joystick kan in de DJI GO-app worden gewijzigd.

[3] Sluiterknop
Druk op deze knop om foto's te maken op basis van je instellingen in de DJI GO-app.
Houd de sluiterknop ingedrukt om continu foto's te maken.
[4] Opnameknop

Druk eenmaal op deze knop om video-opname te starten en nogmaals om de opname te
stoppen.

Joystick
Opnameknop
Sluiterknop

[5] Camerastatusindicator

Geeft de systeemstatus van de camera aan. Raadpleeg onderstaande tabel voor meer
informatie.
Camerastatusindicator

Knipperpatroon

LED uit

Beschrijving

Camera werkt normaal.

Groen knipperend

Foto wordt opgenomen.

Langzaam groen knipperend

Self-timer.

Knippert groen vóór elke opname

Serieopnamen.

Continu groen

Firmware-upgrade met succes voltooid.

Langzaam rood knipperend

Video wordt opgenomen.

/

Knippert afwisselend rood en groen

Firmware wordt geüpgraded.

—

Continu rood

Camera is niet goed op de Osmo+
gemonteerd/Firmware-upgrade mislukt of
systeemfout.

×2

Knippert twee keer rood

Camerafout.

Geel knipperend

Micro SD-kaart bezig.

Continu geel

Fout met Micro SD-kaart.

—

—

© 2017 DJI Alle rechten voorbehouden.
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[6] Systeemstatusindicator

Geeft de status van de Osmo+ aan. Raadpleeg onderstaande tabel voor meer informatie.

Systeemstatusindicator

Systeemstatusindicator

Beschrijving

Snel groen knipperend

De Osmo+ is bezig met initialisatie/
slaapmodus wordt gedeactiveerd.

Langzaam rood knipperend

Waarschuwing laag accuniveau.

Snel rood knipperend

Waarschuwing kritiek laag
accuniveau.

— Continu geel

De trigger wordt gebruikt
en de gimbal staat in de
vergrendelingsmodus.

— Continu rood

Andere accu gedetecteerd dan
DJI-accu.

Geleidelijk groen aan/uit (hoog accuniveau)
Geleidelijk rood aan/uit (laag accuniveau)

De Osmo+ bevindt zich in
deslaapmodus.

[7] Trigger
 Houd de trigger ingedrukt en duw de joystick omhoog en
omlaag om in of uit te zoomen.
 Houd de trigger ingedrukt om de vergrendelingsmodus in te
schakelen. De camera blijft in zijn huidige positie, ongeacht
de stand van de handgreep. De Osmo+ gaat terug naar de
SmoothTrack-modus wanneer de trigger wordt losgelaten.

 Tik twee keer snel achter elkaar op de trigger om de camera
te centreren.

 Wanneer de Osmo+ in Upright Mode en Underslung Mode
is, kun je door drie keer snel op de trigger te tikken de
selfiemodus openen.

Externe
microfoon-ingang

Ingebouwde
microfoon

[8] Externe microfoon-ingang

Sluit de meegeleverde Flexi-microfoon aan om audio op te
nemen.

[9] Ingebouwde microfoon

Neemt audio op voor algemeen gebruik. Je kunt de
microfoon in de DJI GO-app uitschakelen.

12
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 De externe microfoon krijgt de prioriteit boven de audio-ontvangst van de ingebouwde
microfoon.
[10] Toetsencombinatie

Standaard wifi-instellingen herstellen: Houd de trigger en sluiterknop tegelijkertijd
ingedrukt. Trek vervolgens de aan/uit-schakelaar naar beneden tot de
systeemstatusindicator groen begint te knipperen. Laat eerst de aan/uit-schakelaar los
en daarna de trigger. De standaard SSID, het wachtwoord en de frequentie voor de
wifi-verbinding worden hersteld.
Wifi van de Osmo+ in-/uitschakelen: Druk de trigger in en houd hem ingedrukt, trek
vervolgens de aan/uit-schakelaar naar beneden en laat dan de aan/uit-schakelaar
en de trigger gelijktijdig los. De wifi is uitgeschakeld wanneer de led van de
systeemstatusindicator twee keer knippert. Herhaal deze werkwijze om de wifi in te
schakelen.

Bedrijfsmodi
Upright Mode

Upright mode kan zonder gebruikersinvoer worden gebruikt. Tik in deze modus twee keer
snel achter elkaar op de trigger om de camera te centreren.

© 2017 DJI Alle rechten voorbehouden.
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Underslung Mode

Houd de Osmo+ ondersteboven om de Underslung Mode in te schakelen, waarin de camera
gemakkelijk beelden vanuit een lagere positie kan opnemen. Tik twee keer snel achter elkaar
op de trigger om de camera te centreren.

Flitsermodus
Draai de Osmo+ 90 graden naar voren om van de Upright Mode naar de flitsermodus te
schakelen. Beweeg de joystick in de flitsermodus omhoog en omlaag om de camera te
kantelen. Naar links of rechts bewegen heeft geen effect.

14
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Portretmodus

Draai de Osmo+ 90 graden naar links of rechts om van Upright Mode naar portretmodus te
schakelen.

DJI GO-app
Bekijk met behulp van de DJI GO-app een live HD-videofeed op het scherm van je mobiele
telefoon. De DJI GO-app is een aanvulling op de Osmo+ met opnamemodi zoals Motion
Timelapse en 9-Shot Panorama.
Met deze app kun je ook in een paar stappen de camera en de gimbal instellen.

Downloaden
Zoek 'DJI GO' in de App Store of in Google Play en download de app naar je mobiele apparaat.

Verbinden met de DJI GO-app
1. Zet de Osmo+ aan. Houd de handgreep stil en zorg dat je de gimbal niet aanraakt terwijl
de Osmo+ opstart.

© 2017 DJI Alle rechten voorbehouden.
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2. Maak met je mobiele apparaat verbinding met het 'OSMO_XXXXXX' wifi-netwerk en voer
het standaard wachtwoord 12341234 in. Activeer vervolgens de DJI GO-app.
Wi-Fi

Settings

Wifi inschakelen

Wi-Fi

i

OSMO_XXXXXX

CHOOSE A NETWORK...

i

Other...

i
Ask to Join Networks...
Known networks will be joined automatically. If no
known networks are available, you will have to manually
select a network.

3. Als je de Osmo+ voor de eerste keer gebruikt, volg je de instructies op het scherm om
deze te activeren. Je moet via een internetverbinding op je DJI-account inloggen. Schakel
het wifi-netwerk van de Osmo+ opnieuw in nadat de activering voltooid is.
4. Ga naar Camera View. Als de camera succesvol is verbonden, zie je nu wat deze in
real-time opneemt.
Er is een tutorial beschikbaar over het gebruik van je Osmo+ nadat de camera view
is geopend.

Belangrijke pagina's
1. Apparatuur > camera
[2]

[1]

ISO:100 1/25 f:2.8

[13]

EV:0 JPEG 453

AE

89%

[3]

[4]
T

[12]

W

[11]

[5]

[6]

[8]

16

[10]

00:00:00 | 01:25:45

[7]

[9]
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GPS

P-GPS

61%

12
R

15:43
ISO

1600

1/50

F 2.8

EV

2.0

22:02

1080P 60

LOG

AE
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[1]

ISO:100 1/25 f:2.8

EV:0 JPEG 453

89%

AE

Informatiebalk

Toont de cameraparameters, huidig accuniveau en sterkte van het wifi-signaal.
[2]
[3]

/

: Autofocus/lichtmetingsmodus

Tik hierop om te wisselen tussen autofocus- en lichtmetingsmodus.
/

: Wisselen foto/video

Schuif om tussen foto- en videomodus te wisselen.
[4] Foto-/video-instellingen
: Fotomodi

Enkele opname
Normaal, opnamevertraging 5 s of 10 s, HDR.
Meerdere opnamen
Serieopnames 3/5/7 frames, Auto Exposure Bracketing (AEB), 3/5 frames bij 0,7 EV Bias.
Panorama
Vooruit: De camera zal 180 graden draaien en een panorama genereren.
Auto: De camera zal 360 graden draaien en een panorama genereren.
Selfie: De camera zal zich op jou richten, 180 graden pannen en een panorama genereren.
Handmatig: De camera zal een opgegeven aantal graden pannen iedere keer als je op
de sluiterknop tikt. In de handmatige modus kunnen maximaal 8 foto’s worden gemaakt
om een panorama te genereren. Houd voorwerpen altijd aan de rechterkant van de
snijlijn.
9-Shot Panorama (matrix): De camera pant en kantelt om een raster van 9 opnames te
maken en een brede foto met meerdere afbeeldingen te genereren.
Intervaltimer
Intervallen van 5, 10 of 30 seconden.
Timelapse
De modi zijn Regular en Motion Timelapse. In de Motion Timelapse modus kunnen tot
maximaal 5 cameraposities worden gebruikt om een bewegende timelapse te creëren.

1) Door te kiezen de timelapse in formaat ‘JPEG+Video’ op te slaan wordt het minimale
interval tot 2 seconden beperkt. Wordt deze optie uitgeschakeld, dan bedraagt het
minimale interval 1 seconde.

2) Als het timelapse-interval 2 seconden of meer is, past de camera digitale stabilisatie
voor de live HD-video op je mobiele apparaat toe.
: Videomodi

Auto: Normale video op basis van de instellingen van je camera.
Slow motion: Opgenomen met 1080p en 100 fps.

© 2017 DJI Alle rechten voorbehouden.
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[5]

: Sluiter/opnameknop
Maakt foto's in fotomodus en neemt video op in videomodus.

[6]

: Cameraparameters
Kies de opnamemodus, ISO, sluitersnelheid en belichtingswaarde.

[7]

: Weergave
Tik hierop om foto's en video's op de Micro SD-kaart te bekijken.

[8]

: Zoomknop
Tik op T om in te zoomen en op W om uit te zoomen.

[9] 00:00:00 | 01:25:45
: Statusbalk opname
Geeft de huidige opnametijd, resterende opnametijd en het volume van de microfoon
weer.
[10]

: Instellingen
Camera-instellingen

Hier kun je de uitvoerformaten voor foto’s en video-opnamen selecteren en
schermweergaven zoals histogram activeren. Enkele van de opties zijn hieronder beschreven.
• Videobijschrift

Als je deze optie activeert, wordt een .srt-bestand met scherminformatie bij het
videobestand aangemaakt.

• Timelapse-formaat

Door 'JPEG+Video' te kiezen worden zowel de foto’s met tijdsinterval als de video
opgeslagen.

• Antiflikkerfunctie

Selecteer de frequentie die overeenkomt met de stroomcyclus in jouw land om
flikkerende lichten te voorkomen.

• Bestandsindexmodus

Als je 'Reset' selecteert, schrijft de camera de foto- en videobestanden weg te
beginnen bij de kleinste beschikbare index. Als je 'Continuous' (continu) selecteert,
gaat de camera met de index verder vanaf het laatst weggeschreven bestand.

Gimbalinstellingen
• Profielen

Selecteer het profiel 'Fast' (snel), 'Medium' (Middelsnel) of 'Slow' (langzaam) afhankelijk
van hoe snel je wilt dat de gimbal reageert. Als alternatief kun je een persoonlijk
profiel aanmaken door C1 of C2 te selecteren en de onderstaande instellingen te
configureren.

• Instellingen SmoothTrack

De pan- en tilt-assen kunnen afzonderlijk worden ingesteld.

18
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Snelheid: Bepaalt hoe snel de gimbal reageert op bewegingen met de pan/tilt-hendel.
Dode zone: Een grotere dode zone vereist meer bewegingen met de pan/tilt-hendel
om deze in bewegingen van de gimbal om te zetten.
Versnelling: Bepaalt hoe nauwkeurig de camera de omgezette bewegingen met de
pan/tilt-hendel volgt.
• Joystick-instellingen

Smoothing: Regelt de vertraging van de gimbal. Bij een lage waarde stopt de gimbal abrupt.
Snelheid: Regelt de snelheid waarmee de kantel- en panassen bewegen wanneer ze
door de joystick worden aangestuurd.
Besturingsrichting: De tilt- en pan-assen van de Osmo+kunnen gelijktijdig worden
bestuurd door de besturingsrichting van de joystick op Vrij in te stellen.
Links/rechts-besturing joystick omdraaien: Draait de joystickrichtingen links en rechts
om, zodat de camera naar links draait als je de joystick naar rechts drukt en vice versa.
Omhoog/omlaag-besturing joystick omdraaien: Draait de joystickrichtingen omhoog en
omlaag om, zodat de camera omlaag kantelt als je de joystick naar boven duwt en vice
versa.

• Horizontale kalibratie

Wanneer de horizon van de camera niet perfect waterpas is moet de rolas worden
gekalibreerd door een positieve of negatieve waarde in te stellen.

• Automatische kalibratie

Vermindert de drift als gevolg van magnetische storingsbronnen in de buurt of
menselijke fouten. Houd de Osmo+ tijdens de kalibratie stil en rechtop.

• Gimbal resetten

Tik op de standaardinstellingen om de gimbal te resetten.

Algemene instellingen

Hier kun je het wifi-wachtwoord wijzigen en de videocache wissen.
Livestream

Livestream naar YouTube Live.
[11]

: Gimbal-functies
Scènemodus: De SmoothTrack-snelheid varieert afhankelijk van de Scene mode. In de
sportmodus is deze sneller, maar in Walk mode langzamer.
Wanneer de Wear Mode van Osmo met de Osmo+ wordt gebruikt, worden verticale
bewegingen als gevolg van slijtage van de Osmo tot een minimum beperkt.
Tik op

om de camera opnieuw te centreren.

Tik op

om de vergrendelingsmodus in te schakelen.

Tik op
om de selfiemodus te openen.
Tilt-asvergrendeling: Vergrendelt de tilt-as in de actuele hoek op het moment van
vergrendelen.
© 2017 DJI Alle rechten voorbehouden.
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Smooth Track met zoomaanpassing: Als deze functie wordt ingeschakeld, zal de
SmoothTrack snelheid automatisch worden aangepast aan het zoomniveau.
Scherpstelling wanneer gimbal stopt: Schakel deze functie in voor automatische
scherpstelling nadat de gimbal tot stilstand is gekomen.
Gimbalattitude instellen: Stel de kantel- en panhoek van de gimbal handmatig in.
[12]

: Snelle instellingen camera

Een snelle manier om de videoresolutie en het fotoformaat en -kleur te wijzigen; een
voorgedefinieerde of persoonlijke witbalans te selecteren; stijlinstellingen te kiezen om
scherpte, verzadiging en contrast aan te passen. Stel het volume van de microfoon in
onder Regeling audiovolume.

[13]

: Beginscherm
Tik om naar het beginscherm te gaan.

Focus verplaatsen

Raak in Camera View het scherm aan en houd je vinger op het scherm totdat een blauwe
cirkel verschijnt. Versleep vervolgens de cirkel om de camera te besturen.

2. Editor

Je meesterwerken op één punt bekijken, bewerken en delen. Het bewerkingsprogramma
biedt een breed scala aan eenvoudige maar krachtige tools om je video's en foto's te
bewerken voordat je ze online deelt, slechts enkele minuten nadat ze zijn opgenomen.
Als je je DJI-account registreert en opent, kun je je creaties gemakkelijk uploaden en
delen. De opgeslagen foto's en video's kun je uploaden naar Skypixel (www.skypixel.com)
en delen via sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter, WeChat, Moments en Sina Weibo.
Video

Al je opgenomen videomateriaal wordt in ‘Original Footage’ weergegeven. Je kunt
materiaal bewerken en onder ‘Create Movie’ bewaren. Vervolgens selecteer je meerdere
clips om met de ingebouwde bewerkingstools en -sjablonen snel een film te creëren.
Foto's

Bewerk je foto's door de parameters aan te passen, het fotoformaat te bewerken,
watermerken toe te voegen en filters toe te passen.

3. SkyPixel

Bekijk en deel de foto's en video's op het SkyPixel-netwerk.

4. Ik

Als je al een DJI-account hebt, kun je deelnemen aan forumdiscussies.
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Firmware upgraden
Zorg dat de batterij ten minste 50% opgeladen is. Het upgraden duurt ongeveer 20 minuten. Het
verdient aanbeveling de gimbal te vergrendelen en de handgreep tijdens de upgradeprocedure
op een vlak oppervlak te leggen.
De camerastatusindicator knippert afwisselend groen en rood tijdens de upgradeprocedure
en brandt continu groen wanneer de firmware-upgrade voltooid is. Als de Osmo+ upgrade
met succes voltooid is, hoor je een lange pieptoon gevolgd door twee korte pieptonen. Als de
upgrade niet met succes wordt voltooid, brandt de camerastatusindicator continu rood en de
Osmo+ geeft een snelle reeks pieptonen af. In dat geval dien je het opnieuw te proberen.

Gebruik van de DJI GO-app
Sluit de Osmo+ aan op je mobiele toestel en start de DJI GO-app. Als er een nieuwe
firmware-upgrade beschikbaar is, krijg je hierover een melding. Om de upgrade te starten,
verbind je je mobiele toestel met internet en volg je de instructies op het scherm.
Een Micro SD-kaart moet in de Osmo+ worden geplaatst om de upgrade te starten.

Een Micro SD-kaart gebruiken
1. Download het nieuwste firmware-updatepakket van de productpagina op de officiële DJIwebsite.
2. Kopieer het .bin bestand naar de root directory van je Micro SD-kaart (zorg dat er
voldoende opslagplaats is) en steek de kaart in de MicroSD-kaartsleuf op de camera terwijl
de Osmo+ is uitgeschakeld.
3. Schakel de Osmo+ in om het upgraden te starten.
Lees het .txt bestand op de root directory van de Micro SD-kaart en bevestig het resultaat
van de upgrade.
 Start de Osmo+ opnieuw en controleer of de camerastatusindicator uit is tijdens
normaal gebruik.

© 2017 DJI Alle rechten voorbehouden.
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Onderhoud
Tijdens het transporteren moet de Osmo+ vergrendeld zijn om de gimbal te beschermen,
zoals hieronder afgebeeld.

De Osmo+ is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat er tijdens gebruik geen zand en stof in
kunnen komen. We raden je aan om na gebruik de Osmo+ met een zachte, droge doek af te
nemen. Spuit geen vloeistoffen op de Osmo+.

Specificaties
Handgreep
Afmetingen

2,4×1,9×6,4 inch (61,8×48,2×161,5 mm)

Gewicht (inclusief accu)

201 g

Gimbal
Model

Zenmuse X3 Zoom

Gewicht

268 g

Uitgangsvermogen (met camera) 8 W
Bereik torsietrillingen

± 0,02°

Montage

Afneembaar

Regelbaar bereik
Mechanisch bereik
Max. regelbare snelheid
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Kanteling: -35° tot +135°
Pan: ±320°; rol: ± 30°
Kanteling: -50° tot +140°
Pan: ±330°; rol: -50° tot +90°
120°/s

OSMO+ Gebruikershandleiding
Camera
Model

X3 ZOOM / FC350Z
1/2,3” CMOS

Sensor

Effectieve pixels:12.40 M
(Totaal aantal pixels: 12,76 M)
3,5× optische zoom
Equivalent van 22 - 77 mm

Lens

F2.8 (breed) - F5.2 (tele)
FOV 92° (breed) - 35° (tele)
Focus: 0,5 m tot oneindig

ISO-bereik

100 - 3200 (video), 100 - 1600 (foto)

Elektronische sluitertijd

8 s - 1/8000 s (tot maximaal 30 s bij camera in M-modus)

Maximale beeldgrootte

4000×3000 pixels
Enkele opname
Fotoreeksmodus: 3/5/7 opnamen
Auto Exposure Bracketing (AEB):
3/5 frames bij @ 0,7 EV Bias

Fotografeermodi stilbeelden

Interval
Auto-panorama
Selfie-panorama
9-shot panorama
Motion Timelapse
Regular Timelapse
C4K: 4096×2160 24/25p

Videoresolutie

4K: 3840×2160 24/25/30p
2,7K: 2704×1520 24/25/30p
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/100p

Video-opnamemodi

Auto
Slow motion

Max. video-bitrate

60 Mbps

Ondersteunde

FAT32 (≤ 32 GB)

bestandssystemen

exFAT (> 32 GB)

Fotoformaten

JPEG, DNG (RAW)

Videoformaten

MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
Micro SD

Ondersteunde SD-kaarten

Max. capaciteit: 64 GB
Klasse 10 of UHS-1

Bedrijfstemperatuur

0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F)
© 2017 DJI Alle rechten voorbehouden.
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Audio-uitgang

48 kHz
AAC

Wifi video-link
Bedrijfsfrequentie
Max. zendafstand
Zendervermogen (EIRP)

2,412 - 2,462 GHz
5,180 - 5,805 GHz
25 m (82 ft)
2,4 GHz: 8 dBm
5 GHz: 12 dBm

Intelligent Battery
Model

HB02-542465

Type

LiPo

Capaciteit

1225 mAh

Vermogen

14,1 Wh

Spanning

11,55 V

Oplaadtemperatuur

5 °C tot 40 °C (41 °F tot 104 °F)

Bedrijfstemperatuur

0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F)

Acculader
Model

OS1C11

Invoer

100 - 240 V; 50/60 Hz

Uitvoer

12,6/13,2 V, 0,8 A

Flexi microfoon
Gevoeligheid

-32 ± 3 dB (0 dB =1 V/Pa)

Frequentierespons

100 - 10000 Hz

Signaal-ruisverhouding

60 dBA

Pin diameter

3,5 mm

Lengte

88 mm

Gewicht

4g
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Probleemoplossing
1. Waarom kan ik geen verbinding maken met de Osmo+?
• Controleer de wifi-instellingen van je mobiele apparaat om er zeker van te zijn dat er een
verbinding met het wifi-netwerk van de Osmo+ tot stand is gebracht.
• Als het wifi-netwerk van de Osmo+ niet in de wifi-instellingen van je mobiele telefoon
voorkomt, controleer dan of je mobiele apparaat op het 2,4GHz- of 5,8GHz-kanaal werkt
en probeer opnieuw.
• Als je nog steeds geen verbinding met de Osmo+ kunt maken, zelfs als je mobiele
apparaat met het wifi-netwerk van de Osmo+ is verbonden, start dan de Osmo+ opnieuw
en probeer het nogmaals.
Als het probleem aanhoudt, stel je het wifi-netwerk van de Osmo+ op de
standaardinstellingen in door de toetsencombinatie te gebruiken en probeer opnieuw.
(Toetsencombinatie: Houd de trigger en sluiterknop tegelijkertijd ingedrukt. Trek
vervolgens de aan/uit-schakelaar naar beneden tot de systeemstatusindicator groen begint
te knipperen. Laat eerst de aan/uit-schakelaar los en daarna de trigger.)
Kun je nog steeds geen verbinding maken? Je kunt voor meer hulp contact opnemen met
onze online klantenondersteuning op www.dji.com/support.
2. Waarom werkt de gimbal niet als je hem uit de verpakking hebt gehaald?
Controleer of je de Osmo+ geactiveerd hebt door hem aan jouw DJI-account te koppelen.
Breng de verbinding van je mobiele apparaat met het speciale wifi-netwerk van de Osmo+
tot stand, start de DJI GO-app en volg de instructies op het scherm om het apparaat te
activeren.
3. Waarom blijft de Osmo+ piepen nadat ik hem aangezet heb?

De gimbal is vergrendeld. Draai de kantel- en panassen totdat ze vrij kunnen bewegen. Als de
panas vergrendeld is, verschuif dan de panasvergrendeling om de panas vrij te laten draaien.

4. Wat moet ik doen als de accu leeg raakt terwijl ik video aan het maken ben?

Verwijder de Micro SD-kaart niet uit de camera. Laad de accu op of plaats een andere accu in
de hendel. De Osmo+ zal bij het opstarten automatisch het videobestand herstellen.

5. Hoe maak ik opnamen met lange belichtingstijden?

Lange belichtingstijden kunnen worden gerealiseerd door een langzame sluitersnelheid in
te stellen. Kies in de DJI GO-app
de 'S'-modus (sluitervoorkeuze) of 'M'-modus (handmatige modus) en stel de
sluitersnelheid op de gewenste waarde in. Let erop dat je de camera stil houdt gedurende
de volledige sluitertijd.

6. Kan ik de DJI GO-app afsluiten of mijn mobiele apparaat uitzetten wanneer de Osmo+
video aan het opnemen is?
Ja. De Osmo+ blijft video opnemen en kan nog steeds foto’s maken maar je kunt de
opname niet meer op je mobiele apparaat vooraf bekijken.
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Deze inhoud is aan verandering onderhevig.

Download de nieuwste versie op

http://www.dji.com/product/osmo-plus
Als u vragen hebt over dit product, neem dan contact op met DJI door een e-mail te
sturen naar DocSupport@dji.com.(alleen Engels en Chinees worden ondersteund)
OSMO is een handelsmerk van DJI.
Copyright © 2017 DJI Alle rechten voorbehouden.

