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İLK KULLANIMDAN ÖNCE OKUYUN

OSMO POCKETTM’yi kullanmadan önce, aşağıdaki belgeleri okuyun:
  1. Kullanım Kılavuzu
  2. Hızlı Başlangıç Kılavuzu
  3. Sorumluluk Reddi ve Güvenlik Kuralları
İlk kullanımdan önce, resmi DJITM internet sitesindeki (www.dji.com/osmo-pocket) tüm öğretici videoları izlemeniz ve 
Sorumluluk Reddi ve Güvenlik Kuralları’nı okumanız tavsiye edilir. İlk kullanıma Hızlı Başlangıç Kılavuzu’nu inceleyerek 
hazırlanın ve daha fazla bilgi için bu Kullanım Kılavuzu’na bakın.

DJI MIMO UYGULAMASINI İNDİRME

Sağdaki QR kodunu taratın veya App Store ya da Google Play’de “DJI Mimo’yu” aratın.

  DJI Mimo’nun Android versiyonu Android v5.0 ve üzeri sürümlerle uyumludur. DJI Mimo’nun   
  iOS versiyonu iOS v10.0 ve üzeri sürümlerle uyumludur.
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Giriş
Osmo Pocket, hareketliliği ve sabitliği tek bir cihazda bir araya getiren ve elde kullanılan bir gimbal kameradır.
12 MP çok net fotoğraflar ve 4K 60fps’ye kadar sabit videolar çeker. Yerleşik dokunmatik ekran, kameradan canlı 
görüntü gösterir ve kamera ve gimbal hareketlerini kontrol edebilir. Profesyonel kalitede videoların oluşturulabildiği 
ve anlık olarak Hikaye modunda sosyal medyada paylaşılabildiği DJI Mimo uygulamasına bir mobil cihaz bağlayın. 
ActiveTrack, Panorama ve Hızlandırılmış gibi akıllı modlar, mükemmel çekim için ihtiyacınız olan her şeyi size 
sunar.

Osmo Pocket’ın daha fazla özelliğinden yararlanmak için, Wireless Module (Kablosuz Modül) ve Controller Wheel 
(Kumanda Tekeri) gibi aksesuarlar kullanılabilir.
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1. Kamera
2. Eğim Motoru
3. Dönme Motoru
4. Çevirme Motoru
5. Havalandırma Alanı
6. Durum LED’i
7. Deklanşör/Kayıt Düğmesi
8. MicroSD Kart Yuvası
9. Mikrofon *
10. USB-C Girişi
11. Güç/Fonksiyon Düğmesi
12. Mikrofon *
13. Üniversal Giriş
14. Dokunmatik Ekran

* Daha iyi ses kalitesi için, video 
kaydederken mikrofonu 
ENGELLEMEYİN.
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Osmo Pocket’ı Etkinleştirme
Osmo Pocket’ı ilk kez kullanırken, DJI Mimo’dan etkinleştirme gereklidir. Etkinleştirmek için, aşağıdaki adımları 
izleyin.
1. Üniversal girişteki kapağı çıkarın ve Osmo Pocket’ı bağlamak için bir aydınlatma veya USB-C akıllı telefon 
adaptörü seçin.
2. Çalıştırmak için, Güç/Fonksiyon Düğmesini basılı tutun.
3. DJI Mimo’yu başlatın ve Osmo Pocket’ı etkinleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Çalıştırma sırasında gimbala DOKUNMAYIN. Aksi halde, performansı etkileyebilir.
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Osmo Pocket’ı Şarj Etme

Osmo Pocket’ı şarj etmek için, ürünle birlikte verilen güç kablosunu kullanarak USB adaptörü (ürüne dahil değildir) 
USB-C girişine bağlayın. Durum LED’i kapandığında, pil tamamen şarj edilmiştir.
Pil seviyesi, Osmo Pocket’ı çalıştırdıktan sonra dokunmatik ekranda görüntülenir.
Şarj etme süresi: yaklaşık olarak 1 saat 13 dakika (5 V/2 A’lık bir USB adaptörü kullanıldığında).

Durum LED’i, şarj etme sırasında pil seviyesini gösterir. Detaylar için, aşağıdaki tabloya bakın.
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Yanıp Sönme Türü Pil Seviyesi

Yeşil yanıp sönme %0-24

İki kez yeşil yanıp sönme %25-%49

Üç kez yeşil yanıp sönme %50-%74

Dört kez yeşil yanıp sönme %75-%99

Altı saniye boyunca kesintisiz yeşil parlama ve kapanma %100

• İdeal şarj için, 5 V/2 A’lık bir USB’nin USB adaptörünü kullanmanız tavsiye edilir.
• Osmo Pocket’ı, sıcaklığın 41°-140° F (5°-60° C) olduğu bir ortamda şarj ettiğinizden emin olun. Güvenlik 
amacıyla Osmo Pocket, sıcaklığın 113°-140° F (45°-60° C) olması halinde şarj akımını sınırlandırır. Bu durumda, 
Osmo Pocket tam olarak şarj edilemez.
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Kullanım
DÜĞME ÖZELLİĞİ
Çalıştırmak/kapatmak için, Güç/Fonksiyon Düğmesini bir saniye 
basılı tutun. Kamera görüşündeyken, Video ve Fotoğraf modu (DJI 
Mimo’daki Pro ayarları kullanılırken mevcut değildir) arasında değişiklik 
yapmak için Güç/Fonksiyon Düğmesine bir kez basın. Gimbalı yeniden 
ortalamak için düğmeye iki kez basın ve kamerayı öne ve arkaya 
bakacak şekilde değiştirmek için düğmeye üç kez basın (aygıt yazılım 
versiyonu v1.2.0.20 veya üzerini gerektirir). Dokunmatik ekran ayarlar 
sayfasındayken, önceki menüye gitmek için düğmeye bir kez basın.

Fotoğraf çekmek veya kamera görüşünde video kaydını başlatmak 
ya da durdurmak için Deklanşör/Kayıt Düğmesine basın. Dokunmatik 
ekran ayarlar sayfasındayken, kamera görüşüne gitmek için düğmeye 
bir kez basın.

Güç/Fonksiyon Düğmesi

Deklanşör/Kayıt Düğmesi
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Gimbalı Elle Ayarlama
Osmo Pocket’ın eğim açısı elle ayarlanabilir. Motionlapse’teyken, çevirme açısı da elle ayarlanabilir.

Dokunmatik Ekran Kullanımı

Dokunmatik ekran, Osmo Pocket çalıştırıldıktan sonra kamera görüşü ile çekim modunu, pil seviyesini ve microSD 
kart bilgilerini görüntüler.
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Aşağı Kaydırma
Ayarlar sayfasına girmek için, dokunmatik ekranı aşağı kaydırın. Glamour Effects, Superfine ve Ayarları Kaydet 
(çekim moduna göre), Sistem Ayarları, Ekran Ayarları ve Parlaklık arasında değişiklik yapmak için ekranı sola 
veya sağa kaydırın. Bir ayarı seçmek için simgeye dokunun.

1. Glamour Effects: yalnızca Fotoğraf modunda mevcuttur. Glamour Effects özelliğini açıp kapatmak 
için, simgeye dokunun. Fotoğraflarınızı güzelleştirmek için, Glamour Effects özelliğini açın.

Superfine: yalnızca Video modunda mevcuttur. Superfine özelliğini açıp kapatmak için, simgeye 
dokunun. 1080 24/25/30p ve 4K 24/25p’de kayıt yaparken daha yüksek kalitede video kaydı için 
Superfine özelliğini açın. Not: Superfine özelliği açıkken video çekilmesi, cihazın aşırı ısınmasına 

                     neden olabilir.

Ayarları Kaydet: yalnızca Hızlandırılmış ve Motionlapse modlarında mevcuttur. Yalnızca 
dönüştürülmüş videoyu ya da dönüştürülmüş video ile asıl görüntüleri kaydetmeyi seçin.
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2. Sistem Ayarları
Ayarları kaydırarak ilerlemek için, ekranı sola veya sağa kaydırın.

Pil: Osmo Pocket’ın pil seviyesini görüntüler.

Kalibrasyon: gimbalı kalibre etmek için, simgeye dokunun. Kalibrasyon, insan hatası veya yakındaki 
manyetik girişim nedeniyle meydana gelen hareketi azaltmak için kullanılır. Osmo Pocket’ı sabit ve düz 
bir zemine yerleştirin ve kalibrasyon sırasında dokunmayın.

Eğim Kontrolü: dokunmatik ekrandaki eğim ekseni kontrolü için sanal kumanda kolunu etkinleştirmek 
için dokunun.

Otomatik Kapama: otomatik kapanma zamanını ayarlamak için dokunun.

                  Depolama: microSD kartın kalan bellek kapasitesini görüntüler. MicroSD karta girmek için dokunun ve 
kartı biçimlendirmek için yeniden dokunun.
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Aksesuarlar: bağlı Osmo Pocket aksesuarlarının bilgilerini görüntüler.

Anti-Flicker: yerel düzenlemelere göre frekansı seçerek ışık titremelerini önler.

Daha Fazla: cihaz bilgileri ve aygıt yazılımı versiyonunu görüntüleyin, dili değiştirin ve varsayılan 
ayarlara dönün.

    3. Ekran Ayarları
 Tam ekran görüntüsü ile kutucuk görüntüsü arasında değişiklik yapmak için simgeye dokunun.

4. Parlaklık
 Üç parlaklık seviyesi arasında değişiklik yapmak için simgeye dokunun.

Yukarı Kaydırma
Gimbal ayarları sayfasına girmek için, dokunmatik ekranı yukarı kaydırın.

1. Yeniden Ortalama
Gimbalı yeniden ortalamak için dokunun.
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2. Döndürme
Kamerayı öne ve arkaya bakacak şekilde değiştirmek için dokunun.

3. Takip
Yavaş Takip ve Hızlı Takip arasında değişiklik yapmak için dokunun. Yavaş Takipte gimbal daha yavaş 
karşılık verir ancak hareket daha kusursuzdur. Hızlı Takipte gimbal daha hızlı ancak daha ani karşılık  
verir.

4. Takip/Eğim Kilitli/FPV
Takip: çevirme ve eğim eksenleri takip eder.

                 Eğim Kilitli: yalnızca çevirme ekseni takip eder.
                 FPV: çevirme, eğim ve dönme eksenleri takip eder.

Sola Kaydırma
Çekim modu ayarlar sayfasına girmek için ekranı sola kaydırın ve istediğiniz çekim modunu seçmek için ekranı 
yukarı veya aşağı kaydırın.
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1. Fotoğraf
Fotoğraf oranını ve geri sayımı ayarlamak için sola kaydırın.

2. Video
Video çözünürlüğünü ve çerçeve oranını ayarlamak için sola kaydırın.

3. Ağır Çekim
Hızı ayarlamak için sola kaydırın.

4.Hızlandırılmış
Ekranı sola kaydırın ve Hızlandırılmış ile Motionlapse arasında seçim yapmak için yukarı ve aşağı 
kaydırın. Süreyi ve aralık zamanını ayarlamak için kamera görüşündeki mavi simgeye dokunun.  

                Ayarladıktan sonra, onaylamak için OK (Tamam) alanına dokunun. Motionlapse’i başlatmak için,   
                kamerayı başlangıç noktasına tutun ve simgeye dokunun. Kamerayı bitiş noktasına tutun ve simgeye 
                yeniden dokunun.

5. Panorama
180° ve 3x3 arasında değişiklik yapmak için ekranı sola kaydırın.
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Sağa Kaydırma
Fotoğraf ve videolar arasında kaydırarak ilerlemek için ekranı yukarı veya aşağı kaydırın. Videoları yeniden 
oynatmak için dokunun. Favoriler eklemek veya fotoğraf ve videoları silmek için ekranı sağa kaydırın.

Çift Dokunma
Fotoğraf, Video veya Ağır Çekim modundayken, ActiveTrack özelliğini etkinleştirmek için ekrana çift dokunun.
Bir yüzün tespit edilmesi halinde, FaceTrack özelliği etkinleştirilir. Kamera kullanıcıya dönükken, FaceTrack 
otomatik olarak etkinleştirilir. ActiveTrack özelliğinden çıkmak için, Güç/Fonksiyon Düğmesine basın veya 
dokunmatik ekrana dokunun.

• ActiveTrack özelliği, FPV modunda ve 4K 60fps çözünürlüğe sahip Video modundayken devre dışı bırakılır.
• DJI Mimo’ya bağlanıldığında, dokunmatik ekran kapanır ve kullanılamaz.
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Fotoğraf ve Videoları Depolama
Osmo Pocket’taki kamera görüntüleri, bir mobil cihazda ve microSD kartta (ürüne dahil değildir) depolanabilir. 
Yerleştirilmiş herhangi bir microSD kart yoksa, yalnızca düşük bit oranlı video bir mobil cihazda depolanabilir. 
Fotoğraf, Pano ve Hızlandırılmış mevcut olmayacaktır. Yüksek çözünürlüklü video verileri için gerekli hızlı okuma 
ve yazma hızları nedeniyle, UHS-I Speed Grade 3 oranlı bir microSD kart gereklidir. MicroSD kartı, gösterilen 
şekilde microSD kart yuvasına yerleştirin.

Osmo Pocket’a bir microSD kart yerleştirildiğinde, fotoğraf ve videolar mobil cihaz yerine otomatik olarak 
microSD kartta depolanır.
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Durum LED’i Açıklamaları
Durum LED’i, Osmo Pocket’taki farklı durumları belirtir. Detaylar için, aşağıdaki tabloya bakın.

Yanıp Sönme Türü Açıklama

Üç kez hızlıca kırmızı yanıp sönme Pil seviyesi düşüktür ve cihaz kapanmak üzeredir

Sıra sıra kırmızı ve yeşil yanıp sönme Aygıt yazılımı güncelleniyor

Kesintisiz kırmızı Sıcaklık çok yüksek

Yavaşça kırmızı yanıp sönme Video kaydediliyor

Sarı yanıp sönme Seri numarası yok

Kesintisiz sarı Cihaz etkinleştirilmedi

Kesintisiz yeşil Yerleştirilmiş microSD kartla birlikte normal şekilde çalışıyor

“X” kez yeşil yanıp sönme (“X” geri sayım zamanıdır) Aralık geri sayımı
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DJI Mimo Uygulaması
Durum LED’i, Osmo Pocket’taki farklı durumları belirtir. Detaylar için, aşağıdaki tabloya bakın.

Anasayfa

Kamera Görüşü: kamera görüşüne girmek için dokunun.

Ana Sayfa: Ana Sayfaya dönmek için dokunun.

Düzenleme: Osmo Pocket’tan kamera görüntüsünü düzenlemek için dokunun 
veya bir mobil cihazdan kamera görüntüsünü aktarın ve düzenleyin.

Profil: bir DJI hesabı açın veya mevcut bir hesaba giriş yapın. Çalışmaları ve 
ayarları görüntüleyin, beğenileri ve takipçileri kontrol edin, diğer kullanıcılara 
mesaj gönderin ve DJI Mağazası ve Akademisi’ne bağlanın.
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Kamera Görüşü

1. Ana Sayfa: Ana Sayfaya dönmek için dokunun.

2. Wi-Fi: Kablosuz modülle kablosuz ağ bağlantısını görüntüler.

3. Pil Seviyesi: Osmo Pocket’ın mevcut pil seviyesini görüntüler.

4. microSD Kart Bilgileri 25:56: mevcut çekim moduna göre çekilebilecek kalan fotoğraf sayısını veya 
kaydedilebilecek video süresini görüntüler.
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Kamera Görüşü

4. microSD Kart Bilgileri 25:56: mevcut çekim moduna göre çekilebilecek kalan fotoğraf sayısını veya 
kaydedilebilecek video süresini görüntüler.

5. Döndürme: gimbalı öne veya arkaya bakacak şekilde değiştirmek için dokunun.

6. Yeniden Ortalama: gimbalı yeniden ortalamak için dokunun.

7. Deklanşör Düğmesi: fotoğraf çekmek veya kaydı başlatmak ya da durdurmak için dokunun.

8. Çekim Modu: Çekim modunu seçmek için kaydırarak ilerleyin. Fotoğraf, Video, Ağır Çekim, Pano, 
Hızlandırılmış, Motionlapse (Hızlandırılmış ayarlarında etkinleştirilir) ve Hikaye (yakında çıkacak) arasında 
bir seçim yapın.

9. Yeniden Oynatma : çekildikleri anda fotoğraf ve videoları önizlemek için dokunun.
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10. Sanal Kumanda Kolu: çevirme ekseni hareketlerini kontrol etmek için sanal kumanda kolunu sola veya 
sağa çekin ve eğim ekseni hareketlerini kontrol etmek için sanal kumanda kolunu yukarı veya aşağı çekin.

11. Ayarlar: üç ayar sayfası mevcuttur.
Temel/Pro Ayarlar
Seçilmiş olan çekim modu için farklı Temel ve Pro ayarlarını seçin.

Çekim Modu Temel Ayarlar Pro Ayarlar

Hızlandırılmış Hızlandırılmış asıl fotoğraf, 
Anti-flicker, Grid, Overexposed

Hızlandırılmış asıl fotoğraf, 
Beyaz Dengesi, Anti-flicker, 
Grid, Overexposed, Histogram, 
Odaklama Modu

Ağır Çekim Anti-flicker, Grid, Overexposed
Beyaz Dengesi, Renk, 
Anti-flicker, Grid, Overexposed, 
Histogram, Odaklama Modu
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Video Video biçimi, video kalitesi, 
Anti-flicker, Grid, Overexposed

Video biçimi, Beyaz Dengesi, 
Anti-flicker, Hacim Yükseltme 
Seviyesi, Ses Azaltma, Grid, 
Overexposed, Histogram, 
Odaklama Modu

Fotoğraf
Fotoğraf oranı, Anti-flicker, 
Glamour Effects, Grid, 
Overexposed

Fotoğraf biçimi, fotoğraf oranı, 
Anti-flicker, Glamour Effects, 
Grid, Overexposed, Histogram, 
Odaklama Modu

Pano Anti-flicker, Grid, Overexposed
Fotoğraf biçimi, Beyaz Dengesi, 
Anti-flicker, Grid, Overexposed, 
Histogram, Odaklama Modu

Hikaye Yakında çıkacak Yakında çıkacak
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Gimbal ve Kol Ayarları: gimbalı kalibre edin ve Gimbal Kolay Kontrol özelliğini açıp kapatın. Bir sanal 
kumanda koluyla eğim ve çevirme eksenlerini kontrol etmek için Gimbal Kolay Kontrol özelliğini açın. İki 
ayrı sanal kumanda kolundaki eğim ve çevirme eksenlerini kontrol etmek için kapatın.

Genel Ayarlar: aygıt yazılımı versiyonu ile SD kart bellek kapasitesini görüntüleyin ve SD kartı 
biçimlendirin.

12. Kamera Ayarları Kısa Yolu: Kamera ayarları kısa yolu, çekim moduna göre farklıdır.

13. Gimbal Ayarları: Yavaş Takip veya Hızlı Takibi seçin ve Eğim Kilitli, Takip ve FPV modu arasında seçim 
yapın. Odaklama ve ölçüm için ekrana dokunun. ActiveTrack için ekrandaki bir kutuyu sürükleyin, böylece 
Osmo Pocket özneyi takip edecektir. FaceTrack için, Osmo Pocket yüzleri otomatik olarak tespit eder ve 
özneyi takip edecektir.
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Aygıt Yazılımını Güncelleme
Osmo Pocket’ın aygıt yazılımı, DJI Mimo’dan güncellenmelidir. Yeni aygıt yazılımı mevcut olduğunda, ekranda bir 
uyarı alınacaktır. Aygıt yazılımını güncellemek için ekrandaki talimatları izleyin.

 • Aygıt yazılımının güncellenmesi için, bir microSD kart gereklidir.
• Aygıt yazılımını güncellemeden önce, Osmo Pocket pil seviyesinin en az %15 olduğundan emin olun.
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Bakım
Daha güvenli taşıma ve depolama için, Osmo Pocket’ı gösterilen şekilde Kılıfa yerleştirin.

 • Osmo Pocket, darbe halinde zarar görebilecek hassas parçalara sahiptir ve bu zarar da gimbalın 
bozulmasına neden olabilir.

• Osmo Pocket çalıştırıldığında, gimbalı engelleyen hiçbir şey olmadığından emin olun.

• Osmo Pocket suya dayanıklı değildir. Herhangi bir sıvı temizlik maddesi KULLANMAYIN. Osmo Pocket’ı 
temizlemek için yalnızca yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

• Motorlardaki sensorları korumak için, Osmo Pocket’ı kum ve tozdan uzak tutun.
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• Motorlardaki sensorları korumak için, Osmo Pocket’ı kum ve tozdan uzak tutun.

• Osmo Pocket kullanılmadığında, üniversal girişi korumak için kılıfı kullanmanız tavsiye edilir. Sıcak 
olabileceği için, kullanım sırasında üniversal girişe dokunmaktan kaçının.

• Kullanım sırasında ısınabileceği için, Osmo Pocket’ın havalandırma alanını kapatmayın veya bu alana 
dokunmayın. Aşırı ısınmaya başlaması halinde, Osmo Pocket çekimi durduracaktır.

• Gereksiz gimbal hasarını önlemek için, Osmo Pocket’ı Kılıfa doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.

• Akıllı telefonunuzu Osmo Pocket’a monte etmek için akıllı telefon adaptörünü kullanırken, Osmo Pocket’ı ve 
akıllı telefonunuzu sıkıca tuttuğunuzdan emin olun.



27

Özellikler
Genel

İsim Osmo Pocket

Model OT110

Boyutlar 121.9x36.9x28.6 mm

Ağırlık 116 gr

Giriş 5 V/2 A veya 5 V/1 A

Çıkış 5 V/500 mA

Gimbal

Açı Titreşim Aralığı ±0.005°
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Kontrol Edilebilir Aralık Çevirme: -230° ila +50°, Dönme: ±45°, 
Eğim: -95° ila +50°

Mekanik Aralık Çevirme: -250° ila +70°, Dönme: ±90°, 
Eğim: -120° ila +98°

Kontrol Edilebilir Azami Hız 120°/s

Kamera Açı Titreşim Aralığı

Sensor 1/2.3” CMOS, Etkin piksel: 12M

Mercek FOV 80°, F2.0

ISO Fotoğraf: 100 - 3200 Video: 100 - 3200

Elektronik Deklanşör Hızı 1/8000 - 8 s
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Azami Görüntü Boyutu 4000x3000

Hareketsiz Fotoğrafçılık Modları Tek Çekim, Geri Sayım, Pano

Video Çözünürlüğü 4K Ultra HD: 3840x2160 24/25/30/48/50/60p
FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60p

Video Kayıt Modları Hızlandırılmış/Ağır Çekim
(video çözünürlüğü 1080 120p’dir) / Normal

Azami Video Bit Oranı 100Mbps

Desteklenen Dosya Biçimleri FAT32(≤32 GB) / exFAT (>32 GB)

Fotoğraf Biçimleri JPEG/JPEG+DNG

Video Biçimleri MOV/MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
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Desteklenen SD Kartlar Azami 256 GB
SDHC/SDXC UHS-I veya UHS-3 microSD

Çalışma Sıcaklığı 0° - 40° C (32° - 104° F)

Ses Çıkışı

Tür LiPo

Kapasite 875 mAh

Enerji 6.738 Wh

Voltaj 7.7 V

Şarj Etme Voltaj Sınırı 8.8 V
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Şarj Etme Ortam Sıcaklığı 41°-140° F (5°-60° C)

Çalışma Sıcaklığı 32°-104° F (0°-40° C)

Kullanım Süresi
140 dakika (bu değer, 1080 30fps video kaydı sırasında 
bir laboratuar ortamında test edilmiştir ve yalnızca 
referans amaçlı kullanılmalıdır)

Şarj Süresi 73 dakika (5 V/2 A’lık bir USB adaptörü kullanıldığında)
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Satış Sonrası Bilgileri
Satış sonrası hizmet politikaları, onarım hizmetleri ve destek hakkında daha fazla bilgi için, 
https://www.dji.com/support internet sitesini ziyaret edin.

DJI Destek
http://www.dji.com/support

Bu içerik değişikliğe tabidir.

En son sürümü şuradan indirin:

www.dji.com/osmo-pocket

OSMO bir DJI markasıdır.
Telif Hakkı © 2018 DJI OSMO. Tüm Hakları Saklıdır.



GARANTİ BELGESİ



Servis ve Destek
Telefon desteği veren İletişim Merkezimiz (0 216 909 25 56), ürününüz ile ilgili her tür destek ve yardım için hizmetinizdedir.
Servis ve/veya destek istediğinizde doğrudan İletişim Merkezimizi arayınız. Sorununuzun çözümü için servise gerek olması halinde 
İletişim Merkezimiz sizi en uygun servis merkezine yönlendirecektir. Eğer gerekli ise yetkili servislerine basvurun. DJI ürününüz ile 
birlikte gelen servis ve destek bilgilerini inceleyin.
Sorularınız ve önerileriniz için destek@bilkom.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Lütfen telefon ederken ya da e-posta gönderirken ürününüzün alım tarihini ve seri numarasını hazır bulundurun.

MARMARA
Mehmet Coşkun Şener - Coşkun Elektronik - Yıldırım mah. Ş.kamil balkan cd.Mor Sokak no.3 ab Bayrampaşa İSTANBUL 0212 614 78 86

İÇ ANADOLU
ÖZVATAN ELEKTRONİK-YILDIRAY FEDAKAR - YAVUZLAR MAH.TAYFUN CAD.YÜREKLİ SOKAK NO:3/B KAYSERİ 0352 338 66 57 

KARADENİZ
ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR - FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK. NO:5G9/10 DÜZCE 
0380 524 55 87

EGE
UYSAL YAZILIM SELİM UYSAL - DUMLUPINAR MAH.DUMLUPINAR 2.CAD.NO.7/B AFYONKARAHİSAR 0272 213 6611

AKDENİZ
ÇELİK ISITMA SOĞUTMA-MEHMET ÇELİK - DEDEBABA MAHALLESİ SEFER HOCA CADDESİ NO:14/1 AFŞİN KAHRAMANMARAŞ 0850 259 78 43

DOĞU ANADOLU
AHMET ÖZKAN-ÖZKAN ELEKTRONİK - ÇİFTEPINAR MAH MERYEMANA CAD.
AĞRI 0472 312 82 07

GÜNEYDOĞU ANADOLU
KARE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. - İNCİLİPINAR MAH.GAZİMUHTARPAŞA BUL.AHMET ÖZKİRİŞÇİ AP.
ALTI NO:28/C  ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP 0342 215 00 91
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Üretici Firma
Shenzhen RYZE Tech Co., Ltd.
10th floor, West Wing,
Skyworth Semiconductor 
Design Building NO.18 Gaoxin South 4th 
Ave Nanshan District,
Shenzhen, China

*Ürün Garanti Süresi : 2 yıl
*Azami Tamir Süresi  : 30 İş Günü

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

İthalatçı Firma
Bilkom Bilişim Hizmetleri A.ş. 
Mahir İz Caddesi No: 26 Kat: 2 34662 
Altunizade /Üsküdar / İstanbul 
Telefon: 0216.554-9000 
Faks: 0216.651-8900 
www.bilkom.com.tr
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GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak düzen-
lenen Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. Sanayi Sicil No: 413718-36130

Garanti Uygulaması ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Önemli Bilgiler
Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan 
arızalar da dahil olmak üzere, aşağıdaki nedenler sonucu oluşacak arızaların giderilmesi garanti dışı olup ek ücret 
karşılığı yapılır. Kaza, ürünün üzerinde değişiklik yapılmış olması, kullanıcı tarafından yapılan uygun olmayan 
bakım ya da firmamızın sorumluluğu dahilinde olmayan bir üründen kaynaklanan arızalar, arızalı ürünün servis 
vermeye yetkili olmayan bir satıcı ya da servis istasyonuna teslim edilmesi veya arızaya yetkili olmayan kişilerin 
veya firmaların müdahale etmesi.

FİRMA YETKİLİSİNİN İMZASI VE KAŞESİ
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GARANTİ ŞARTLARI

1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında garanti süresi, malın teslim tarihinden 
itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garantisi kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın 
tamir süresi en fazla 20 (yirmi) iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis 
istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim
tarihinden itibaren başlar. Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden 
itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçının; malın tamiri 
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur.

4. Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı işçilik masrafı, 
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.
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5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla 
belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın 
ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

6. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı 
dışındadır.

7. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı 
tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir 
ücret talep edilemez.

8. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve 
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
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İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN
ÜNVANI : Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.
MERKEZ ADRESİ : Mahir İz Caddesi No: 26 Kat:2 
Altunizade 34562 İstanbul

TELEFON: 0216 554 90 00
FAKS: 0216 651 89 00
DESTEK TEL: 0216 524 30 00
WEB: 
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ÜRÜNÜN

CİNSİ :

MARKASI :

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :…………………………………………………………..........................................

TESLİM TARİH VE YERİ :………………………………………………………….........................................

GARANTİ SÜRESİ: 2 YIL

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :…………………………………………………………...................................................................

ADRESİ :…………………………………………………………...................................................................
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TELEFON : …………………………………………………………................................................................

FAKS :………………………………………………………...........................................................................

FATURA TARİH / NO : ……………………………………………...............................................................

TARİH - İMZA - KAŞE : …………………………………………….............................................................
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TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Tüketicinin Seçimlik Hakları
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.
Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2.Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin 
satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, içinde yerine getirilmesi 
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, 
tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde 
tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

3. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren 
tarafça karşılanır.
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6502 Sayılı Yasaya Göre Tüketici Hakem Heyetine Başvurlar Tüketicinin satın aldığı ve şikayet konusu olan 
mal veya hizmet ile ilgili olarak tüketici; sorunları için hakem heyetleri ve/veya tüketici mahkemelerine başvurabilir. 
Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçenin Adliye binalarında bulunmaktadır (İlçelerde Asliye Hukuk Mahkemeleri 
Tüketici Mahkemesi sıfatı ile çalışmaktadır). Şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle 
(fatura, satış fişi, garanti belgesi sözleşme vb.) bizzat başvurabilirsiniz.


