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Usando este manual

Legenda

Importante Dicas

Instale o aplicativo DJI GO
Procure por "DJI GO" na App Store ou no Google Play e instale 
o aplicativo em seu dispositivo móvel.

O DJI GO é compatível com iOS 8.0 (ou posterior) ou Android 4.3 (ou posterior).

 Pesquisa de palavras-chave
Pesquise palavras-chave como "bateria" e "instalação" para localizar um tópico. Se você 
estiver usando o Adobe Acrobat Reader para ler este documento, pressione Ctrl+F no 
Windows ou Command+F no Mac para iniciar uma pesquisa.

 Navegação para um tópico
Visualize uma lista completa de tópicos no índice. Clique em um tópico para navegar até 
a respectiva seção.

 Impressão deste documento
Esse documento suporta impressão em alta resolução.
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Introdução
O OSMOTM+ é uma câmera com estabilizador portátil profissional que combina mobilidade e 
estabilidade num único dispositivo. Sua câmera dispõe de uma objetiva de zoom ótico que 
proporciona um zoom ótico de 3,5x e um zoom digital* de 2x. Capta fotografias de 12 MP nítidas 
e vídeos estáveis até 4 K. Um design leve e ergonômico coloca os botões nas pontas dos dedos, 
criando um dispositivo cinematográfico potente e pessoal . O aplicativo DJI GO complementa o 
Osmo+ com modos de disparo tais como: movimento timelapse e panorama de 9 fotos.

Equipado com estabilização triaxial e tecnologia SmoothTrack, o Osmo+ compensa movimentos 
naturais do braço e suaviza as transições. Operações mais precisas podem ser realizadas com 
o joystick, enquanto o posicionamento instantâneo da câmera pode ser feito diretamente com a 
outra mão. A câmera pode se inclinar em um ângulo de 170 graus, e possui um sistema de rotação 
panorâmica de 640 graus. O Suporte em Roseta DJI no lado da alça permite que o dispositivo 
móvel seja montado como um visor de alta definição ao vivo, e é compatível com dispositivos 
externos como suportes veiculares e tripés para aplicações cinematográficas especializadas.

Em um relance:

17 Microfone integrado

18  Entrada para microfone  
 externo

19 Gatilho

20 Suporte em roseta DJI

21 Orifício de segurança

22 Tampa da bateria

23 Microfone flexível

1 Câmera

2 Motor de rotação

3 Bloqueio do eixo de varrimento

4 LED de status da câmera

5 Joystick

6 Botão do obturador

7 Suporte para dispositivo móvel

8 Botão de gravação

9 Interruptor liga/desliga

10 LED de status do sistema

11 Anel de fixação do estabilizador

12 Motor de varrimento horizontal

13 Porta micro USB da câmera

14 Ranhura para cartão Micro SD

15 Motor de inclinação

16 Saídas de ar
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* Zoom lossless digital disponível apenas ao se filmar a 1080p. 
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Primeiros passos

Bateria inteligente
A bateria inteligente de 1225 mAh pode alimentar o Osmo+ por cerca de 114 minutos. 

Carga da bateria
Ligue o carregador da bateria à tomada de alimentação utilizando o cabo fornecido. 

Coloque a bateria no carregador de bateria. Vai demorar cerca de 110 minutos para que a 
bateria esteja completamente carregada. Consulte a seção "Descrições do indicador LED de 
status" abaixo para obter mais informações sobre os padrões dos indicadores LED de status. 

Descrições do indicador LED de status
Indicador LED de status Descrições

 — Aceso em amarelo Bateria não detectada
 ......

Verde piscando
(Dentro de um certo 
período de tempo)

Pisca uma vez < 25%
Pisca 2 vezes 25% a 49%
Pisca três vezes 50% a 74%
Pisca 4 vezes 75% a 99%

 — Aceso em verde Totalmente carregada

 — Aceso em vermelho
Erro do carregador, verifique a conexão do 
Carregador da Bateria

Funções da bateria inteligente
Equilíbrio de bateria Equilibra a tensão de cada célula durante o carregamento.
Proteção contra sobrecorrente Interrompe a carga se a corrente estiver muito alta.
Proteção contra sobrecarga Interrompe a carga se a voltagem estiver muito alta. 
Proteção contra sobredescarga Interrompe a descarga se a voltagem estiver muito baixa.
Proteção contra curto-circuito Corta a fonte de alimentação se for detectado curto-circuito.

Controle de temperatura
Interrompe a carga se a temperatura do núcleo ficar abaixo 
de 5°C (41°F) ou acima de 40°C (104°F).

Indicador de nível da bateria O nível da bateria é exibido no aplicativo DJI GO.
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Inserindo a bateria
Deslize o interruptor de travamento na base do Osmo+ para abrir a 
tampa da bateria. Insira a bateria e trave a tampa da bateria.

Especificações do carregador de bateria

Modelo OS1C11
Entrada 100-240 V, 50/60 Hz
Saída 12,6 V/13,2 V; 0,8 A

 Sempre conecte a bateria ao carregador fornecido. A DJI não se responsabiliza por 
acidentes causados pelo uso de carregadores de bateria que não sejam da DJI.

 Remova a bateria do carregador para evitar a descarga da bateria, a menos que 
esteja sendo carregada.

Removendo a bateria
Deslize o interruptor de travamento na base do Osmo+ para abrir a tampa da bateria. 
Empurre o gancho de segurança vermelho para longe da bateria para permitir que ela se 
levante e, então, remova a bateria.

 Carregue a bateria inteligente completamente pela primeira vez para ativá-la.
 Leia as Diretrizes de Segurança da Bateria, no manual do usuário, antes do uso. O 
usuário tem total responsabilidade por todas as operações e usos.

Especificações da bateria
Modelo HB02-542465
Tipo LiPo
Capacidade 1225 mAh
Energia 14,1 Wh
Tensão 11.1 V
Detecção de temperatura 5°C a 40°C (41°F a 104°F)
Temperatura operacional 0 C a 40°C (32°F a 104°F)
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Montando seu dispositivo móvel
1. Abra os dois braços no suporte do dispositivo móvel.
2. Ajuste os calços na posição desejada.

3. Coloque uma extremidade do dispositivo móvel nos braços.
4.  Estenda os braços para que todo o dispositivo móvel seja instalado no suporte do dispositivo  

 móvel.

5. Incline o suporte do dispositivo móvel para a posição desejada.



OSMO+ Manual do usuário 

8 © 2017 DJI Todos os direitos reservados. 

Removendo o suporte do dispositivo móvel
1. O suporte do dispositivo móvel pode ser removido girando o botão no sentido anti-horário. 
2. Recomenda-se instalar a tampa do suporte em roseta DJI quando não estiver em uso.

Acessórios opcionais
A DJI dispõe de vários acessórios opcionais para o Osmo+.

Eixo Z

O eixo Z do Osmo pode reduzir significativamente o 
tremor vertical dos movimentos naturais do braço ao 
caminhar e correr. 

Suporte universal

Utilizado para montar dispositivos externos, como um 
microfone ou a lanterna.

Haste de extensão

Apropriado para selfie em grupo, para fazer fotos aéreas 
e para alcançar espaços pequenos.

Tripé

Para fotos paradas que exigem sequências firmes. Ele 
deve ser usado com a haste de extensão.

Suporte para bicicleta

Utilizado para montar o Osmo+ em uma bicicleta.
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 Visite a loja oficial da DJI (http://store.dji.com) para saber mais.

Suporte para automóvel

Suporte de ventosa tripla, torna-o ideal para montagem 
sobre ou no vidro traseiro de veículos em movimento.

Braço de extensão linear

Utilizado para anexar um máximo de três outros suportes 
ao mesmo tempo.

Desbloqueando o estabilizador
Para proteger o estabilizador, os eixos do motor são bloqueados. Para desbloquear o 
estabilizador:
1. Rode ligeiramente o motor de rotação até que ele possa rodar livremente.

 Rode o motor apenas o suficiente para permitir o livre movimento.

2. Deslize o bloqueio do eixo horizontal para cima para destravar o eixo horizontal. 

Bloqueio do eixo horizontal

2
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 Você pode optar por desbloquear o estabilizador antes ou depois de ligar o Osmo+. 
É recomendável desbloquear o estabilizador antes de ligar o Osmo+.

 O Osmo+ emitirá um sinal sonoro lento se o estabilizador estiver bloqueado depois 
de ser ligado. Isso significa que a câmera está funcionando normalmente, mas o 
estabilizador está desligado. 

 Se for necessário desbloquear o estabilizador depois de ligá-lo, gire o motor de 
varrimento para reativar o estabilizador.

Usando o Osmo+
Controles e operações

O estabilizador antecipa o movimento da alça para suavizar as transições do eixo e da 
inclinação, e usa a tecnologia SmoothTrack para reduzir os tremores da câmera dos 
movimentos naturais do braço. 
A câmera pode ser posicionada manualmente.

Bloqueando o estabilizador
Puxe a trava do eixo horizontal para baixo e gire o eixo horizontal para a posição de bloqueio (até 
que não possa girar mais), e, em seguida, ajuste o motor de rotação, de forma a fixá-lo no lugar.

 Não bloqueie o estabilizador durante a gravação, caso contrário, a gravação para.

 Segure firme e na posição vertical o Osmo+ durante a inicialização.

[1] Botão liga/desliga
Para ligar o Osmo+, puxe para baixo o botão liga/desliga e solte-o. 
Puxar o botão liga/desliga novamente fará com que o Osmo+ saia ou entre no modo de 
hibernação. 
Para desligar o Osmo+, puxe o botão liga/desliga para baixo e mantenha-o pressionado 
durante 1,5 segundo. 

Além disso, existem botões na parte da frente e de trás da alça que permitem controle mais 
rigoroso do estabilizador e da câmera. Todos os botões e controles estão descritos abaixo.

Botão liga/desliga
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Botão de gravação

Botão do obturador

[2] Joystick
O movimento vertical inclina a câmera. O movimento horizontal coloca a câmera em posição 
panorâmica. A direção de controle do joystick pode ser alterada no aplicativo DJI GO. 

[3] Botão do obturador
Pressione este botão para tirar fotos com base em suas configurações do aplicativo  
DJI GO. Mantenha pressionado o botão do obturador para capturar fotos contínuas. 

[4] Botão de gravação
Pressione este botão uma vez para iniciar a gravação de um vídeo. Pressione-o novamente 
para interromper a gravação.

[5] Indicador de status da câmera
Indica o status do sistema da câmera. Consulte a tabela abaixo para obter detalhes.

Padrão de luzes piscando Descrição
                LED apagado A câmera está funcionando normalmente.

         Verde piscando Capturando imagem.

      Verde intermitente lento Autotemporizador.

   Pisca em verde para cada fotografia Disparo sequencial.

 —         Aceso em verde Atualização de firmware bem-sucedida.

         Vermelho intermitente lento Vídeo sendo gravado.

 /    Pisca em vermelho e verde  
 alternadamente

Atualizando o firmware.

 —        Aceso em vermelho
A câmera não foi montada no Osmo+ 
adequadamente/falha na atualização do 
firmware ou erro do sistema.

 ×2   Pisca em vermelho duas vezes Erro da câmera.

        Pisca em amarelo Slot do cartão Micro SD.

 —        Aceso em amarelo Erro do cartão Micro SD.

Indicador de status da câmera

Joystick
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[6] Indicador de status do sistema
Indica o status do Osmo+. Consulte a tabela abaixo para obter detalhes.

Indicador de status do sistema

Indicador de status do sistema Descrição

    Verde intermitente rápido
O Osmo+ está inicializando/saindo do modo de 
hibernação.

  Vermelho intermitente lento Advertência de nível de bateria baixo. 

    Vermelho intermitente rápido Advertência de nível de bateria criticamente baixo. 

 —  Aceso em amarelo
O gatilho é tocado e o estabilizador está no 
modo de bloqueio. 

 —  Aceso em vermelho Bateria não DJI detectada.

    Respiração em verde (alto nível  
  de carga da bateria) 

    Respiração em vermelho (baixo  
  nível de carga da bateria)

O Osmo+ está no modo de hibernação.

[7] Gatilho
 Mantenha o gatilho pressionado e empurre o joystick para 
cima e para baixo para aplicar o zoom. 

 Mantenha o gatilho pressionado pata ativar o modo 
de bloqueio. A câmera permanecerá na posição atual 
independentemente do movimento da alça. O Osmo+ 
retornará ao modo SmoothTrack quando o gatilho for liberado.

 Pressione rapidamente o gatilho duas vezes para centralizar a 
câmera.

 Quando o Osmo+ está no Modo vertical e no Modo suspenso, 
tocar rapidamente no gatilho três vezes o fará entrar no Modo 
selfie.

[8] Entrada para microfone externo
Conecte o microfone flexível fornecido para gravar áudio.

[9] Microfone integrado
Grava áudio para uso geral. Você pode desligar o microfone 
no aplicativo DJI GO.

Entrada para 
microfone externo

Microfone 
integrado

Gatilho



OSMO+ Manual do usuário 

© 2017 DJI Todos os direitos reservados.  13

 O microfone externo irá sobrepor a recepção de áudio do microfone incorporado.

[10] Combinação de teclas
Restaurar as configurações de Wi-Fi padrão: Mantenha pressionado o gatilho e o botão 
do obturador ao mesmo tempo. Em seguida, puxe o botão liga/desliga para baixo até 
que o indicador do status do sistema pisque em verde. Solte o botão de alimentação 
antes de soltar o gatilho. O SSID padrão, a senha e a frequência da conexão Wi-Fi serão 
restaurados.
Ligar/desligar o Wi-Fi do Osmo+: Pressione e mantenha pressionado o gatilho e puxe 
para baixo o botão liga/desliga e, em seguida, solte ambos, o botão e o gatilho. O Wi-Fi 
é desligado quando o LED de status do sistema pisca duas vezes. Volte a ligar o Wi-Fi. 

Modos de operação
Modo vertical
O modo vertical pode ser usado sem qualquer alteração por parte do usuário. Neste modo, 
pressione rapidamente o gatilho duas vezes para centralizar a câmera. 
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Modo suspenso
Segurar o Osmo+ de cabeça para baixo fará com que ele entre no Modo suspenso, no qual 
a câmera pode facilmente capturar imagens de uma posição mais baixa. Toque rapidamente 
duas vezes o gatilho para centralizar a câmera.

Modo lanterna
Gire o Osmo+ para frente 90 graus para passar do Modo vertical para o Modo lanterna. No 
Modo lanterna, empurrar o joystick para cima e para baixo inclinará a câmera, empurrar o 
joystick para a esquerda e para a direita não terá efeito. 
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Modo retrato
Gire o Osmo+ 90 graus para a esquerda ou para a direita para ir do modo vertical para o 
modo retrato.

Aplicativo DJI GO
Assista a um vídeo HD ao vivo na tela de seu celular usando o aplicativo DJI GO. O Osmo+ 
é complementado pelo aplicativo DJI GO, que fornece modos de disparo, como movimento 
timelapse e panorama de 9 fotos.
O aplicativo também permite que você defina as configurações da câmera e do estabilizador 
em apenas alguns toques. 

Download
Pesquise "DJI GO" na App Store ou no Google Play e faça download do aplicativo no seu 
dispositivo móvel.

Conectando ao aplicativo DJI GO
1. Ligue o Osmo+. Segure a alça e evite tocar no estabilizador durante a inicialização do Osmo+.
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3. Se você estiver usando o Osmo+ pela primeira vez, siga as instruções na tela para ativá-lo. 
Você precisará fazer login na sua conta da DJI usando uma conexão de Internet. Volte a se 
conectar à rede Wi-Fi do Osmo+ quando a ativação for concluída. 

4. Insira a visualização da câmera. Você verá as capturas feitas pela câmera em tempo real 
se fizer a conexão corretamente. 

2. No dispositivo móvel, conecte-se à rede Wi-Fi “OSMO_XXXXXX’" e insira a senha padrão 
12341234. Inicie o aplicativo DJI GO.

Páginas principais
1. Equipamento > Câmera

Wi-FiSettings

Wi-Fi

CHOOSE A NETWORK...

OSMO_XXXXXX i

i

i

Other...

Ask to Join Networks...

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

Permitir Wi- fi

 Haverá um tutorial sobre como usar o Osmo+ depois de inserir a visualização da câmera. 

00:00:00 | 01:25:45

ISO:100   1/25   f:2.8    EV:0   JPEG 453      89% AE

T

W

SAFE TO FLY GPS 61% P-GPS 12
R

15:43

AE22:02 LOG601080PISO F EV1600 2.8 2.01/50

MENU

[13]

[12]
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[6]

[5]

[4]

[3]

[1][2]

[9][8]
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[1] ISO:100   1/25   f:2.8    EV:0   JPEG 453      89% AE

Barra de informações
Exibe os parâmetros da câmera, o nível atual da bateria e a intensidade do sinal Wi-fi.

[2]  /  : Foco automático/Modo de medição
Toque em para alternar entre o Foco automático e o Modo de medição. 

[3] :  / Alternar entre foto e vídeo
Deslize para alternar entre o modo de foto e o modo de vídeo.

[4] Configurações de foto/vídeo
 : Modos de foto

 Disparo único
Disparo normal, 5s ou 10s atrasado, HDR.

 Vários disparos
Fotografia em sequência de 3/5/7 quadros, Enquadramento automático da exposição 
(AEB), 3/5 quadros com bracketing em variação de 0,7 EV.

 Panorama
Para frente: A câmera irá girar 180 graus e renderizar um panorama. 
Auto: A câmera irá girar 360 graus e renderizar um panorama.
Selfie: A câmera irá apontar para você, girar 180 graus e renderizar um panorama.
Manuais A câmera girará horizontalmente em determinado grau cada vez que você 
tocar no botão do obturador. Até 8 fotografias podem ser tiradas em modo manual, para 
criar um panorama. Mantenha sempre os objetos no lado direito do corte.
Panorama de 9 fotografias (matriz): A câmera irá girar e inclinar para capturar uma 
grade de 9 fotos, criando uma foto grande de várias imagens.

 Temporizador de intervalo
Intervalos de 5S, 10s ou 30s.

 Timelapse
Existe o modo Timelapse de movimento e o Regular. No modo Timelapse de movimento, 
utilize até 5 posições de câmera para criar um timelapse de movimento. 
1) Se você escolher armazenar o timelapse no formato “JPEG+Video” limitará o intervalo 

mínimo de 2 segundos. A desativação dessa opção reduz o intervalo mínimo para  
1 segundo.

2) Se o intervalo timelapse for de 2 segundos ou mais, a câmera aplicará a estabilização 
digital no vídeo de alta definição ao vivo no seu dispositivo móvel.

 : Modos de vídeo
 Auto: Vídeo normal com base nas configurações da câmera.
 Câmera lenta: Gravado em 1080p e 100fps.
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[5]  : Botão do obturador/de gravação
Capta fotografias no modo foto e grava vídeo no modo vídeo.

[6]  : Parâmetros da câmera
Escolha o modo de fotografia, ISO, a velocidade do obturador e o valor de exposição.

[7]  : Playback
Toque para ver fotos e vídeos no cartão Micro SD.

[8]  : Botão de zoom
Toque em T para aumentar o zoom e em W para diminuir o zoom. 

[9] 00:00:00 | 01:25:45 : Barra de status da gravação
Exibe o tempo de gravação atual, o tempo restante e o volume do microfone.

[10]  : Configurações

Configurações da câmera
Aqui você pode selecionar os formatos de saída de fotos, gravação de vídeo e ativar 
exibições na tela, como o histograma. Algumas dessas opções são descritas abaixo. 

• Legenda de vídeo
Se você ativar essa opção, um arquivo .srt com informações de tela será criado com o 
arquivo de vídeo.

• Formato Timelapse
Escolha “JPEG+Video” para salvar as fotos em timelapse, bem como o vídeo.

• Anticintilação
Selecione a frequência que corresponde ao ciclo atual de seu país para evitar cintilação.

• Modo de índice de arquivo
Se você selecionar “Reset”, a câmera gravará os arquivos de foto e vídeo a partir do 
menor índice disponível. Se você selecionar “Continuous”, a câmera continuará o 
índice a partir do último arquivo gravado.

Configurações do estabilizador

• Perfis
Selecione o perfil “Fast”, “Medium” ou “Slow” dependendo da capacidade de resposta 
que você quer do estabilizador. Como alternativa, crie um perfil personalizado 
selecionando C1 ou C2 e definindo as configurações abaixo.

• Configurações do SmoothTrack 
Os eixos horizontal e de inclinação podem ser ajustados separadamente.
Velocidade: Determina a rapidez com que o estabilizador acompanhará o movimento 
da alça horizontal/de inclinação.
Zona morta: Uma zona morta maior exige mais movimento horizontal/de inclinação da 
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alça, para convertê-lo em um movimento estabilizador.
Aceleração: Determina que a câmera irá acompanhar o pan/tilt tradução movimento da alça.

• Configurações do Joystick
Suavização: Controla a desaceleração do estabilizador. Um pequeno valor fará com 
que o estabilizador pare abruptamente.
Velocidade: Controla a velocidade dos eixos horizontal e de inclinação quando 
controlado pelo joystick.
Direção de controle: O eixo horizontal e de inclinação do Osmo+ pode ser controlado 
simultaneamente configurando a direção de controle do joystick como Livre.
Inverta a operação do joystick para a esquerda ou direita: Inverta as direções do 
joystick para a esquerda ou para a direita de modo que empurrar para a direita gira o 
câmara para a esquerda e vice-versa.
Inverta a operação para cima/para baixo do joystick. Inverte as direções para cima 
e para baixo do joystick, de modo que o câmara se incline para a baixo quando o 
joystick é empurrado para a cima e vice-versa.

• Calibração horizontal
Poderá ter de calibrar o eixo de rotação da câmera se o horizonte não é perfeitamente 
nivelado com o estabelecimento de um valor positivo ou negativo.

• Calibração automática
Reduz a oscilação causada pela interferência magnética nos arredores ou por erro 
humano. Segure o Osmo+ parado e na posição vertical durante a calibração.  

• Redefinição do estabilizador
Toque para redefinir o estabilizador às configurações padrão. 

Configurações gerais
Aqui, pode alterar a senha do Wi-Fin e apagar o cache do vídeo.

Livestream
Livestream para o YouTube Live.

[11]  : Funções do estabilizador
Modo de cena: A velocidade do SmoothTrack varia dependendo do modo de cena. No 
modo esporte, ele se move mais rapidamente, enquanto no modo caminhada ele se 
move mais lentamente.
Ao utilizar o modo de desgaste do Osmo com o Osmo+, Os movimentos verticais 
criados usando o Osmo são minimizados.
Toque em  para centralizar novamente a câmera. 
Toque em  para habilitar o Modo de bloqueio.
Toque em   para entrar no Modo selfie. 
Bloqueio do eixo de inclinação: Bloqueia o eixo de inclinação no ângulo atual quando ativado. 
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2. Editor
Exiba, edite e compartilhe suas obras de arte em um só lugar. O editor oferece uma gama 
de ferramentas simples, porém úteis, que possibilitam que você edite seus vídeos e fotos 
antes de compartilhá-los online, logo após fazer essas imagens.

Após fazer o login ou se registrar com sua conta da DJI, você poderá carregar e 
compartilhar suas criações de forma conveniente. As fotos e os vídeos salvos podem ser 
carregados para o Skypixel (www.skypixel.com) e compartilhados em redes sociais, como 
Facebook, Twitter, WeChat, Moments e Sina Weibo.

Vídeo 
Todos os seus vídeos gravados serão exibidos em "Original Footage". Você pode recortar 
as gravações e salvá-las em "Create Movie". Em seguida, selecione vários clipes para 
criar um filme rapidamente com as ferramentas e modelos de edição integrados.

Fotos
Edite suas fotos ajustando parâmetros, editando o tamanho das imagens, adicionando 
marca d'água e aplicando filtros. 

3. Skypixel
Veja e compartilhe fotos e vídeos na rede Skypixel.

4. Me
Se você já tiver uma conta DJI, você vai ter a possibilidade de participar nas discussões 
do Fórum. 

SmoothTrack de zoom ajustado: Depois de habilitar essa função, a velocidade do 
SmoothTrack se ajustará automaticamente de acordo com o nível de zoom. 
Foco ao parar o estabilizador: Ative essa função para permitir foco automático depois 
que o estabilizador parar de se movimentar.  
Defina a atitude do estabilizador: Defina o ângulo horizontal e de inclinação do 
estabilizador manualmente.

[12]  : Configurações rápidas da câmera 
Um atalho para alterar a resolução do vídeo, o formato e a cor da foto; selecione um equilíbrio 
de branco personalizado ou predefinido; escolha definições de estilo para ajustar a nitidez, o 
contraste e a saturação. Ajuste o volume do microfone no controle de volume de áudio.

[13] : Home 
Toque para navegar até a tela inicial.

Arrastar o foco
Na Vista da câmera, toque na tela e segure até aparecer um círculo azul. Em seguida, 
arraste o círculo para controlar a câmera.
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Atualizando o firmware
É necessário ter, pelo menos, 50% de bateria. Serão necessários cerca de 20 minutos para 
concluir a atualização. Recomenda-se a bloquear o estabilizador e colocar a alça sobre uma 
superfície plana durante o processo de atualização. 

O indicador de status da câmera começa a piscar alternadamente verde e vermelho durante 
o processo de atualização, e torna-se verde quando a atualização do firmware é concluída. 
Se a atualização do Osmo+ for bem-sucedida, você ouvirá um bipe padrão que consiste em 
1 bipe longo e 2 bipes curtos. Se a atualização não for bem-sucedida, o indicador de status 
da câmera ficará aceso em vermelho e o Osmo+ emitirá um rápido sinal sonoro, caso em 
que você deve tentar a atualização.

Uso do aplicativo DJI GO
Ligue o Osmo+ para o seu dispositivo móvel e, em seguida, inicie o aplicativo DJI GOIR. 
Você receberá um aviso quando houve uma nova atualização disponível para o firmware. 
Para iniciar a atualização, conecte o dispositivo móvel à Internet e siga as instruções na tela. 

 Um cartão Micro SD deve ser inserido no Osmo+ para dar início à atualização.

 Reinicie o Osmo+ e verifique se o indicador de status da câmera está desligado 
para uso normal. 

Usando um cartão Micro SD
1. Faça o download do pacote de atualização de firmware mais recente na página de 

produtos no site oficial da DJI.
2. Copie o arquivo .bin para o diretório raiz do seu cartão Micro SD (assegurar-se de que 

existe suficiente espaço), e insira o cartão na ranhura para cartão SD na câmera, enquanto 
o Osmo+ é desligado.

3. Ligue o Osmo+ para dar início à atualização. 

Leia o arquivo .txt no diretório raiz do cartão Micro SD para confirmar o resultado da atualização.
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Manutenção
Ao transportar o Osmo+, mantenha-o bloqueado para proteger o estabilizador, conforme 
mostrado abaixo.

O Osmo+ não é resistente a água. Mantenha-o longe de areia e poeira durante o uso. Após 
a utilização, é recomendável limpar o Osmo+ com um pano macio e seco. Nunca pulverize 
líquidos de limpeza no Osmo+.

Especificações
Alça
Dimensões 2,4×1,9×6,4 pol (61,8×48,2×161,5 mm)
Peso (incluindo bateria) 201 g

Estabilizador
Modelo Zenmuse X3 Zoom
Peso 268 g
Potência de saída (com câmera) 8 W
Amplitude de vibração angular ±0,02°
Suporte Destacável

Amplitude controlável
Inclinação: -35° a +135°
Movimentação panorâmica: ±320°; Rotação: ±30°

Amplitude mecânica
Inclinação: -50° a +140°
Movimentação panorâmica: ±330°; rotação: -50° a +90°

Velocidade controlável máx. 120°/s
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Câmera
Modelo X3 ZOOM/FC350Z

Sensor
1/2,3” CMOS
Pixels reais: 12,40 MP 
(Total de pixels: 12,76 MP) 

Objetiva

Zoom ótico de 3,5×
Equivalente a 22 - 77 mm
F2.8 (grande angular) - F5.2 (teleobjetiva), 
FOV 92° (grande angular) - 35° (teleobjetiva)
Focagem: 0,5 m ao infinito

Gama ISO 100 - 3200 (vídeo),  100 - 1600 (foto)
Velocidade do obturador 
eletrônico

8 s -1/8000 s (até 30 s quando a câmera está no modo M)

Tamanho da imagem PIV 4000×3000 pixels

Modos de fotografia

Disparo único
Modo de disparos contínuos: 3/5/7 disparos
Variação da exposição automática (AEB): 
3/5 fotogramas com variação a 0.7 EV
Intervalo
Panorâmica automática
Panorâmica Selfie
Panorama de 9 fotografias
Motion Timelapse:
Timelapse regular

Resolução de vídeo

C4K: 4096×2160  24/25p
4K:    3840×2160 24/25/30p
2.7K: 2704×1520 24/25/30p
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/100p

Modos de gravação de vídeo
Automático
Câmera lenta

Taxa máxima de bits de vídeo 60 Mbps

Sistemas de arquivos suportados
FAT32 (≤ 32 GB)
exFAT (> 32 GB)

Formatos de fotografia JPEG, DNG (RAW)
Formatos de vídeo MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

Suporta cartões SD
Micro SD
Capacidade máx.: 64 GB 
Classe 10 ou UHS-1

Temperatura operacional  0 C a 40°C (32°F a 104°F)
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Saída de áudio
48 kHz
AAC

Link de vídeo Wi-Fi

Frequência de funcionamento
2,412 – 2,462 GHz
5,180 – 5,805 GHz

Distância máxima de 
transmissão

82 pés (25 m)

Alimentação do transmissor 
(EIRP)

2,4 GHz: 8 dBm
5 GHz: 12 dBm

Bateria inteligente
Modelo HB02-542465
Tipo LiPo
Capacidade 1225 mAh
Energia 14.1 Wh
Tensão 11,55 V
Detecção de temperatura 5°C a 40°C (41°F a 104°F)
Temperatura operacional 0 C a 40°C (32°F a 104°F)

Carregador da bateria
Modelo OS1C11
Entrada 100 – 240 V, 50/60 Hz
Saída 12,6/13,2 V, 0,8 A

Microfone flexível
Sensibilidade -32 ± 3 dB (0 dB =1 V/Pa)
Resposta em frequência 100 - 10000 Hz
Relação sinal-ruído 60 dBA
Diâmetro do pino 3,5 mm
Comprimento 88 mm
Peso 4 g
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Resolução de problemas
1. Por que não consigo me conectar ao Osmo+?

• Verifique as configurações de Wi-fi do dispositivo móvel para se certificar de que esteja 
conectado à rede Wi-fi do Osmo+.

• Se a rede Wi-Fi do Osmo+ não aparecer nas configurações de Wi-Fi do telefone, verifique 
se o dispositivo móvel está operando no canal de 2,4 GHz ou 5,8 GHz e tente novamente. 

• Se você ainda assim você não conseguir estabelecer conexão com o Osmo+, embora 
o dispositivo móvel esteja conectado à rede Wi-Fi do Osmo+, reinicie o Osmo+ e tente 
novamente. 

Se o problema persistir, redefina rede Wi-Fi do Osmo+ às configurações padrão, usando a 
combinação de teclas e tente novamente. (Combinação de teclas: Mantenha pressionado 
o gatilho e o botão do obturador ao mesmo tempo. Em seguida, puxe o botão liga/desliga 
para baixo até que o indicador do status do sistema pisque em verde. Solte o botão de 
alimentação antes de soltar o gatilho.) 

Ainda não consegue se conectar? Entre em contato com nosso suporte on-line em  
www.dji.com/support para obter mais ajuda.

2. Por que o estabilizador não funciona imediatamente?
Certifique-se de ter ativado o Osmo+, ligando-o à sua conta DJI. Conecte o seu dispositivo 
móvel na rede Wi-Fi Osmo+ dedicada, inicie o aplicativo DJI GO, e, em seguida, siga as 
instruções na tela para ativar o dispositivo. 

3. Por que o Osmo+ continua emitindo bipes depois de ligado?
O fixador está bloqueado. Gire os eixos de rotação e inclinação até que possa circular 
livremente. Se o eixo horizontal estiver bloqueado, deslize a trava do eixo horizontal para 
cima para soltá-lo.

4. O fazer se a bateria acabar enquanto estou gravando vídeo?
Não remova o cartão Micro SD da câmera. Recarregue a bateria ou insira uma nova na 
alça. O Osmo+ recuperará automaticamente o arquivo de vídeo quando inicializar.

5. Como tirar fotografias fantásticas de exposição prolongadas?
Exposições longas podem ser produzidas com a definição de uma velocidade de 
obturação baixa. No aplicativo DJI GO:
Escolha o odo “S” (Prioridade de obturação) ou o modo “M” (Modo manual) e ajuste a 
velocidade do obturador para o valor pretendido. Segure bem a câmera durante toda a 
duração do obturador.

6. Posso fechar o aplicativo DJI GO ou desconectar o dispositivo móvel enquanto o 
Osmo+ está gravando um vídeo?
Sim. O Osmo+ continuará a gravar o vídeo e ainda poderá capturar imagens, mas você 
perderá a capacidade de ver as imagens no seu dispositivo móvel.



OSMO é uma marca comercial da DJI.
Copyright © 2017 DJI Todos os direitos reservados.

Este conteúdo está sujeito a alterações.

Transfira a versão mais recente disponível em
http://www.dji.com/product/osmo-plus

Caso tenha dúvidas relativas a este documento, entre em contato com a DJI enviando uma 
mensagem para DocSupport@dji.com. (compatível com os idiomas inglês e chinês)
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