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Използване на това ръководство 

 
 Легенда  

 
Важно Полезни съвети 

 
 Преди употреба  
Прочетете следните документи, преди да използвате DJI OM 5: 

1. Насоки за безопасност 
2. Ръководство за бързо стартиране 
3. Ръководство за потребителя 

Видео уроци  
 

Препоръчително е да изгледате всички видеоуроци на официалната интернет страница 
на DJI или в приложението DJI Mimo.  Прочетете указанията за безопасност и 
ръководството за бързо стартиране, преди да използвате за първи път. За повече 
информация вижте това ръководство за потребителя. 

 

 Изтегляне на приложението DJI Mimo   
 

Сканирайте QR кода, за да изтеглите най-новата версия на приложението DJI Mimo.
  

 
 
 

 

IOS версията на DJI Mimo е съвместима с iOS v12.0 и по-новите версии. Версията 
на DJI Mimo за Android е съвместима с Android v8.0 и по-новите версии. 
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Въведение 
Със своята триосна стабилизация и оборудван с вграден удължаващ стик, лекият DJI 
OM 5 отключва пълния потенциал на Вашия мобилен телефон. Сгъваемата магнитна 
конструкция прави настройката, транспортирането и съхранението по-лесно и удобно от 
когато и да било преди. DJI OM 5 може да се управлява както в портретен, така и в 
пейзажен режим, а режимите в позиции изправен, под оста, страничен захват и ниско 
положение Ви помагат да заснемете перфектния кадър. Изведете съдържанието си на 
следващото ниво чрез приложението DJI Mimo с функциите ActiveTrackTM 4.0 (активно 
проследяване), Hyperlapse (хиперлапс), Timelapse (таймлапс), DynamicZoom (dинамично 
увеличение) и Pano (panorama). Новото поколение ShotGuides (ръководства за 
заснемане) предоставят уроци стъпка по стъпка  според сценария и Ви помагат да 
генерирате видео, което можете да споделите в социалните медии. 

 Преглед  
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1. Магнитна скоба за телефон  
2. Бутон за заснемане на 

снимка/запис 
3. Бутон за превключване 
4. Индикатори за нивото на 

батерията 
5. Порт 1/4”-20 UNC  
6. Индикатор за състоянието на 

системата 
7. Джойстик (контрола за управление) 

 8.
 
Вграден

 
удължаващ

 
стик

 9.
 

Отвор
 

за
 

шнур
 

10. Плъзгач за увеличаване 
11. Задействане 
12. Бутон за включване/М 
13. Моторче панорама 
14. Моторче за наклон 
15. Моторче за въртене 
16. Порт за зареждане (USB-C) 
17. Отвор за винт M3×0.5  

© 2021 DJI OSMO Всички права запазени.
   

Първи стъпки 
 
 Зареждане  
За да заредите DJI OM 5, свържете USB адаптера (не е включен комплекта) към порта за зареждане, 
като използвате захранващия кабел (включен в комплекта). Батерията е напълно заредена, когато 
всички светодиодни индикатори за нивото на батерията се изключат.  

Време за зареждане: 1,5 часа (изпитано при температура на околната среда 25 °C при използване на 
зарядно устройство от 10 W) 

Максимално време за работа: 6 часа (изпитано с балансиран стабилизатор и държан стабилно. Тази 
стойност трябва да се има предвид само като справка) 

 
 

 

 
 
 
 Прикрепване на телефона  
1. DJI OM 5 се доставя в опаковка, в сгънато положение. Разгънете шарнирния механизъм 

(стабилизатор), както е показано. 
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2. Прикрепете магнитната скоба за телефон в центъра на телефона. Магнитната скоба за 
телефон може да се разтегне. Знакът на камера трябва да сочи към камерата на телефона. 

3. Подравнете маркировките на скобата за телефон и монтажната пластина на скобата за 
телефона. Прикрепете мобилния телефон към DJI OM 5. 

 
 

    

 
 
 

4. Натиснете и задръжте бутона M, за да включите DJI OM 5. 
 
 
 
 
 

 

© 2021 DJI OSMO Всички права запазени.
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5. Вграденият удължаващ стик може да бъде удължен до 215 mm, а ъгълът може да се 
регулира от 0 до 90°. 

 
 
 
 
 

 

Уверете се, че посоката на 
магнитната скоба за телефона е 
същата като показаната и е 
позиционирана в средата на 
телефона. В противен случай може 
да повлияе на работата на 
шарнирния механизъм. 
Регулирайте скобата за телефона и 
се уверете, че е вертикална, като и 
телефона.  
За оптимална работа използвайте 
предоставената подложка, ако 
използвате телефон с дебелина по-
малка от 7,5 mm или с тегло по-
малко от 170 g. 
Монтирайте мобилния телефон 
преди да включите DJI OM 5. Ако 
мобилният телефон не бъде открит, 
DJI OM 5 ще вибрира и ще влезе в 
режим на готовност. За да го 
изведете от режим на готовност, 
след монтирането на мобилния 
телефон натиснете произволен 
бутон. 
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Използване на DJI OM 5  
След включване, DJI OM 5 ще влезе по подразбиране в Режим Follow (следване). 
Шарнирният механизъм с плавни преходи преобразува движенията на джойстика в 
панорама и накланяне и намалява въздействието на естествените вибрации. Мобилният 
телефон може също така да се регулира и ръчно. 

 
 Функции на бутони и портове  

 
 

Бутон M  
Когато захранването е изключено 
Натиснете веднъж, за да 
проверите нивото на батерията. 
Натиснете и задръжте: включване. 
Когато захранването е включено 
Натиснете веднъж: превключване между режим на снимка или видео (по 
подразбиране) или въвеждане на бързи настройки (функция настройка в 
DJI Mimo). 
Натиснете два пъти: влизане в режим на готовност 
(натиснете произволен бутон, за да излезете от режима). 
Натиснете четири пъти: превключване между FPV (изглед 
от първо лице) и режим Follow (следване). 
Натиснете и задръжте: изключване. 

 
Бутон за заснемане на снимка/видеозапис 
Натиснете веднъж, за да направите снимка или да 
започнете или спрете видеозаписа. Натиснете и 
задръжте: за заснемане на серия от снимки, когато 
сте в режим photo (снимка). 

 
Бутон за превключване 
Натиснете веднъж: превключване между предна и 
задна камера. Натиснете два пъти: превключване 
между режим пейзаж и портрет. 

 
 

Джойстик (контрола за управление) 
Преместете се вертикално, за да наклоните мобилния телефон. 
Преместете хоризонтално, за да преместите хоризонталната позиция на 
мобилния телефон (панорама). Посоката на управление на джойстика 
може да бъде зададена в DJI Mimo. Функцията на джойстика също може 
да бъде настроена за превключване в бързи настройки. 

 
 

Плъзгач за увеличаване 
Преместете плъзгача в позиция +, за да увеличите обекта и преместете 
плъзгача в позиция -, за да намалите изображението на обекта. 
Натиснете плъзгача веднъж, за да промените еднократно мащаба. 
Натискайте плъзгача непрекъснато, за да промените плавно и постоянно 
увеличението. 

© 2021 DJI OSMO Всички права запазени.   

DJI OM 5 Ръководство за употреба 
 

 

 

  
  
Модел на мигане Ниво на батерията 

 
   Ниво на батерията > 65% 

 

   45% < ниво на батерията ≤ 65% 
 

   30% < ниво на батерията ≤ 45% 
 

   20% < ниво на батерията ≤ 30% 
 

   10% < ниво на батерията ≤ 20% 
 

   2% < ниво на батерията ≤ 10% 
 

   Ниво на батерията ≤ 2% 
 
Индикатор за състоянието на системата

Индикатори за нивото на батерията

 
Показва текущото състояние. 

 

Модел на мигане Описание 
Постоянна жълта светлина Bluetooth е изключен 
Постоянна синя светлина Bluetooth е включен 
Пулсираща жълта или зелена 
светлина 

Режим на готовност 

Мига последователно в 
червено и зелено 

Актуализирането на фърмуера/актуализацията на 
фърмуера е неуспешна 

Мига постоянно в червено Аномалия в шарнирния механизъм (като 
температура е твърде ниска или висока или 
батерията е прекалено разредена) 

Мига три пъти в синьо и след 
това светва постоянна зелена 
светлина 

Активиране на режим FPV (изглед от първо лице): 

Мига три пъти в зелено и след 
това светва постоянна зелена 
светлина 

 
Дезктивиране  на режим FPV: 

Задействане 
Натиснете и задръжте, за да влезете в режим „блокиране“. В режим „блокиране“, 
шарнирният механизъм няма да следва движенията на дръжката. Освободете, за 
да излезете от режим „блокиране“. 
Натиснете веднъж, за да стартирате или спрете ActiveTrack 4.0  (активно 
проследяване) (изисква се използването на Mimo). 
Натиснете два пъти, за да центрирате отново шарнирния механизъм. Когато 
използвате ActiveTrack 4.0, шарнирният механизъм ще се центрира отново в 
центъра на изгледа на камера. 
Натиснете веднъж, след което натиснете и задръжте, за да влезете в режим Sport 
(спортен). Освободете, за да излезете.     В режим Sport (спортен) проследяващата 
скорост на шарнирния механизъм се увеличава за улавяне на бързи движения. 

  

Показва нивото на батерията на DJI OM 5. Вижте таблицата по-долу за подробности

Индикаторите са дефинирани по-долу. 

Светодиодът свети.
Светодиодът мига.

Светодиодът е изключен.
Светодиодът мига бързо.
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Порт за зареждане (USB-C) 
Заредете DJI OM 5, като свържете USB адаптер към този порт. 

 
 
 

Порт 1/4”-20 UNC  
Портът 1/4 "-20 UNC може да се използва за закрепване към статив. 

 
 
 

Отвор за винт M3×0.5 

Използва се за монтиране на противотежести. Ако обективът на камерата 
или микрофонът са монтирани на мобилния телефон, трябва да се 
използват противотежести. Уверете се, че общото тегло на тези 
аксесоари е по-малко от 290 g. 

 
 

Отвор за шнур 

Отворът за шнур може да се използва за закрепване на каишка за китката 
на ръката. 

 
 
 

Комбинирана работа 

Bluetooth свързването може да бъде нулирано, ако DJI OM 5 не може да бъде свързан 
или намерен. Натиснете бутона за превключване, бутона за заснемане на 
снимка/видеозапис и ги задействайте едновременно, за да нулирате Bluetooth връзката. 
Bluetooth връзката е нулирана успешно, когато индикаторът за състоянието на 
системата премине от зелен в жълт. Потърсете DJI OM 5 и установете ново свързване. 

 
 

DJI OM 5 ще се изключи автоматично, ако  в режим на готовност няма 
извършване на действие в продължение на три минути. 

 
 

© 2021 DJI OSMO Всички права запазени.
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 Режим на работа  
Фигурите по-долу изобразяват режимите на работа при използване на OM 5 в режим 
portrait (портрет). Същите режими на работа се прилагат, когато се използва в режим 
landscape (пейзаж). 

 
Режим Upright (изправено положение) 
Режим Upright (изправено положение) 
може да се използва без допълнително 
въвеждане на данни от потребителя. За 
да центрирате мобилния телефон в този 
режим, натиснете бързо спусъка два 
пъти. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режим Side Grip (странично 
захващане) 
Завъртете DJI OM 5 надясно или наляво 
на 90°, за да преминете от режим 
Upright (изправено положение) към 
режим Side Grip (странично захващане). 
Натиснете двукратно спусъка, за да 
центрирате мобилния телефон. 

Режим Underslung (под оста) 
Задръжте DJI OM 5 обърнат с горната 
част надолу, за да влезете в режим 
Underslung (под оста), при който 
мобилният телефон може лесно да 
заснема изображения от по-ниска 
позиция Натиснете двукратно спусъка, 
за да центрирате мобилния телефон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режим Low Position (ниска позиция) 
Разпънете вградения удължаващ стик и 
регулирайте ъгъла в режим Low Position 
(ниска позиция). Използвайте режим 
Low Position, за да снимате от нисък 
ъгъл. 
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Приложение DJI Mimo  
Гледайте HD видео на живо на екрана на мобилния си телефон чрез приложението DJI 
Mimo. Приложението също така Ви позволява да използвате ShotGuides (ръководства за 
заснемане), режим Story (създаване на история), Hyperlapse (хиперлапс), Timelapse 
(таймлапс), ActiveTrack 4.0 (активно проследяване), DynamicZoom (динамично 
увеличаване) и Pano (панорама) или да конфигурирате настройките на камерата и 
шарнирния механизъм само с няколко докосвания. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устройство: докоснете, за да се свържете с DJI OM 5. След като връзката бъде 
установена, DJI Mimo влиза в Camera View (изглед на камера - преглед). Academy 
(Академия): докоснете, за да гледате уроци и да разгледате ръководствата. 
AI Editor (редактор): предоставя няколко шаблона за 

редактиране на снимки или видеоклипове.  Home (Начало): 
докоснете, за да се върнете към началния екран. 
Album (албум): управляване и преглеждане на кадри от телефона или DJI устройства. 
Editor (редактор): докоснете, за да редактирате снимки или видеоклипове от DJI OM 5 
или да импортирате и редактирате от мобилно устройство. 
Profile (профил): регистрирайте се или влезте в своя DJI акаунт. Можете да 

преглеждате произведения и настройки, да проверявате харесвания и последователи, 
да изпращате съобщения до други потребители и да се свързвате с DJI Store. 

 
 
 Свързване към приложението DJI Mimo  
1. Включете захранването на DJI OM 5. 
2. Активирайте Bluetooth на мобилния телефон и свържете с устройството с кодово OM 5 в 

DJI Mimo. 
3. От потребителите се изисква да разрешат достъпа до определена информация, когато 

използват DJI Mimo за първи път.  

© 2021 DJI OSMO Всички права запазени.
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Точната информация ще бъде посочена в изскачащото съобщение. Необходима е 
интернет връзка. 

4. DJI OM 5 ще бъде активиран след упълномощаването и приложението ще влезе в Camera 
View (изглед на камера - преглед). 

 
 

Когато е свързан чрез Bluetooth, DJI OM 5 може да управлява камерата на мобилния 
телефон без приложението DJI Mimo. Вижте Списъка за съвместимост на мобилни 
телефони за подробности. 

 
 

 
 

 Camera View (изглед на камера - преглед)  
 

1 2 3 4    5    6   7 8 
 
 
 
 

9 
 

16 10 
 
 

11 
 

15 12 
 

14    13 
1. Начало 

Докоснете, за да се върнете към началния екран. 
 

2. ShotGuides (ръководства за заснемане) 
ShotGuides (ръководства за заснемане) предоставят уроци стъпка по стъпка  

според сценария и Ви помагат да генерирате видео.  
 

3. Поле за избор на ActiveTrack (активно проследяване) 
ActiveTrack 4.0 е оптимизирано за проследяване на хора чрез модел на главата и 

раменете, заедно с разпознаване на лица, използвайки алгоритми за задълбочено 
обучение. По подразбиране, обектът ще остане в центъра на камерата. Изгледът на 
камерата може да се регулира ръчно. Съществуват три начина да използвате 
ActiveTrack 4.0: 
a. Изтеглете поле в изгледа на камерата в DJI Mimo. Зеленото поле около обекта показва, 

че ActiveTrack 4.0 е успешно активиран. Докоснете символът X в горния ъгъл, за да 
спрете проследяването. 

b. Активирайте Gesture Control (управление с жестове) в DJI Mimo и направете жест с длан 
или знак V с два пръста за една до две секунди, като сте обърнати към камерата. Задната 
камера ще открие най-близката глава и рамене и ще започне да проследява обекта. 
Предната камера ще разпознае най-близкото лице и ще започне да проследява обекта. 
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Разликите между проследяването на глава и рамене и проследяването на лице са, 
че проследяването на главата и раменете поддържа проследяване на 360°, докато 
проследяването на лицето не поддържа такава опция. Също така обхватът на 
камерите за откриване е различен. Разстоянието за откриване на жест между 
задната камера и обекта е 0,5 до 4 m, а разстоянието между предната камера и 
обекта е 0,5 до 2 m. Имайте предвид, че ActiveTrack 4.0 може да консумира повече 
енергия и да доведе до повишаване на температурата на мобилния телефон. 

 

  
c. Натиснете спусъка веднъж, за да стартирате или спрете ActiveTrack 4.0. Когато 

използвате ActiveTrack 4.0, преместете джойстика, за да регулирате изгледа на 
камерата.  Направете жест с длан или знак V с два пръста, за да спрете записа. 

 
4. Ниво на зареждане на батерията на шарнирния механизъм 

       Показват текущото ниво на батерията на шарнирния механизъм. 
 

5. Ниво на батерията на мобилния телефон 
       Показват текущото ниво на батерията на мобилния телефон. 

 
6. Светкавица 

Показва състоянието на светкавицата. 
 

7. Режими на работа на шарнирния механизъм 
Показва текущия режим на шарнирния механизъм. Follow (проследяване), Tilt Locked 
(блокировка на наклона), FPV (изглед от първо лице), или SpinShot (360-градусово заснемане). 

 
8. Превключване между предна/задна камера 

Докоснете, за да превключите между предната и задната камера на мобилния телефон. 
 

9. Режими на снимане 
Превъртете, за да изберете режима на снимане. 
Hyperlapse (хиперлапс): активирайте заснемането на Timelapse снимка, докато премествате 
мобилния телефон. Докоснете бутон за заснемане на снимка, за да започнете. 
Timelapse: съществуват четири типа timelapse (фиксиран ъгъл, L към R (от ляво към дясно, R към 
L (дясно към лявоо) и персонализирано движение). След като изберете интервала, докоснете 
настройките в горната част на екрана. За фиксиран ъгъл, L към R и R към L, задайте интервала и 
продължителността и започнете да снимате. За Custom Motion (персонализирано движение) 
изберете до четири позиции и шарнирният механизъм ще се премества до всяка позиция 
последователно. DynamicZoom (dинамично увеличение) изберете между режими Move Out 
(увеличаване) и Move In (намаляване). След като изберете режима, изтеглете поле,  
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за да изберете обекта и докоснете бутона на спусъка за да започнете заснемането. 
Slow Motion (бавно движение): докоснете, за да снимате видео при 4x и 8x забавено движение. 
Video (видеозапис): докоснете, за да заснемете  видеоклип с нормална скорост. 
Photos (Снимки): докоснете, за да направите единичен кадър. Натиснете и задръжте за за 
заснемане на серия от снимки. 
Pano (манорама): докоснете, за да направите 3 × 3, 240° или CloneMe панорамна снимка. 
Story (създаване на история): предоставя няколко шаблона за запис на видео. 

10. Бутон на затвора 
Докоснете, за да направите снимка или да започнете или спрете записа на видео. 

11. Превключване към Gesture Control (управление чрез жестове) 
F  Докоснете за достъп до настройките за контрол чрез жестове. 

12. Възпроизвеждане 
Докоснете, за да визуализирате снимки и видеоклипове. 

13. Увеличаване 
  1.0x Докоснете с два пръста върху  екрана и ги раздалечете, за да увеличите 
или ги преместете заедно, за да намалите мащаба. 

14. Параметри на снимане 
1/100  

80
 

0  Показва стойностите на скоростта на затвора, ISO и EV (стойност на 
експозицията). 

 
15. Настройки 

Настройки на камерата 
Настройките варират в зависимост от режима на снимане. Обърнете внимание, че 
настройките на светкавицата, баланса на бялото и мрежата са налични само при 
използване на задната камера. За устройства с iOS, Selfie Flip е наличен, когато 
използвате предната камера в режим на снимки и видео. За устройства с Android, 
Selfie Flip е наличен само в режим на снимка. 

 
Настройки на шарнирния механизъм  
Режим Gimbal (шарнирен механизъм) 

a. Follow (следване): следва осите на въртене и накланяне. 
b. Tilt Locked (блокирано накланяне): следва само оста на панорамата. 
c. FPV (изглед от първо лице): следва осите на въртене, накланяне и преобръщане. 
d. SpinShot: следва осите на въртене, накланяне и преобръщане. Джойстикът може да се 
използва за управление на въртенето на оста при  преобръщане. 
Превключване на Режим Sport (спортен): докоснете, за да активирате или 
дезактивирате спортния режим. В режим Sport (спортен) проследяващата скорост на 
шарнирния механизъм се увеличава значително. Подходящ е за снимане в 
сценарии, при които обектите сменят внезапно посоката на движение и с бързи 
скорости. 
Zoom Speed (скорост на увеличение): докоснете, за да зададете скоростта на 
увеличение, като използвате плъзгача за увеличение. 
Joystick Speed (скорост на джойстика): докоснете, за да зададете максималната 
скорост при управление с джойстика. Налични са опциите Fast (бързо), Medium 
(средно), и Slow (бавно). 
Joystick Control Direction (Посока за управление на джойстика): изберете между Free 
(свободно) и Horiz/Vert (хоризонтално/вертикално). Free дава възможност на 
шарнирния механизъм да се управлява едновременно в хоризонтална и вертикална 
посока. Horiz/Vert позволява управлението на  
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шарнирния механизъм в хоризонтална или вертикална посока.  
Invert Pan Control (обръщане на управлението при панорама): след активиране на 
тази функция, посоката на движение на оста при  панорама е обратна на 
предишната посока. 
Invert Tilt Control (обръщане на управлението при наклон): след активиране на тази 
функция, посоката на движение на оста при  наклон е обратна на предишната 
посока. 
Натиснете бутон M: превключване между фото и видео режим или влизане/излизане 
от бързото меню. Функцията може да бъде зададена от потребителя. 
Gimbal Auto Calibration (Автоматично калибриране на шарнирния механизъм): 
намалява отклонението, причинено от магнитни смущения в близост или човешка 
грешка. Преди калибрирането, поставете DJI OM 5 върху равна повърхност с 
помощта на статив. Не докосвайте шарнирния механизъм по време на 
калибрирането. 
Horizontal Gimbal Adjustment (Хоризонтално регулиране на шарнирния механизъм): 
уверете се, че магнитната скоба на телефона е водоравна, преди да регулирате 
шарнирния механизъм.  

 
Основни настройки 

Включва информация относно управлението на устройството, име на устройство, 
версия на фърмуера и сериен номер. 

 
16. Настройки на параметрите на камерата 

 

Режими на 
снимане 

Настройки 

Hyperlapse 
(хиперлапс) 

Разделителна способност и FPS (брой кадри в секунда), скорост, 
ISO, затвор и EV (стойност на експозицията) 

Timelapse 
(Таймлапс) 

Разделителна способност и FPS (брой кадри в секунда), Video 
Frame Rate (честота на видеокадрите), ISO, затвор и EV (стойност 
на експозицията) 

Dynamic Zoom 
(динамично 
увеличение) 

Glamour Effects (Разкрасяване), Video Frame Rate (честота на 
видеокадрите), ISO, затвор и EV (стойност на експозицията) 

Slow Motion 
(забавено 
движение) 

ISO, затвор и EV (стойност на експозицията) 

Video 
(видеозапис) 

Glamour Effects (Разкрасяване), Video Frame Rate (честота на 
видеокадрите), ISO, затвор и EV (стойност на експозицията) 

Снимки Glamour Effects (Разкрасяване), Count Down (обратно броене), ISO, 
затвор и EV (стойност на експозицията) 

Pano (панорама) 3×3, 240°, и CloneMe Pano, (обратно броене), ISO, затвор и EV 
(стойност на експозицията) 

 
 

Когато активирате Glamour Effects, максималната резолюция видеозапис е 1080p. 
Настройките на параметрите на снимане варират в зависимост от модела на 
мобилния телефон. Вижте Списъка за съвместимост с мобилни телефони 
(www.dji.com/om-5/downloads)  за повече информация.  
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Актуализация на фърмуера 
Използвайте DJI Mimo, за да актуализирате фърмуера на DJI OM 5. Актуализирането 
отнема приблизително три минути. 

 
 Актуализация на фърмуера  
Преди да започнете актуализирането се уверете, че нивото на батерията е поне 15% 
(светят поне два индикатора за нивото на батерията). Свържете DJI OM 5 към 
мобилното устройство и стартирайте DJI Mimo. Когато в налична нова актуализация на 
фърмуера, системата ще изпрати напомняне. За да започнете да актуализирате, 
свържете мобилното си устройство към интернет и следвайте инструкциите на екрана. 

Не излизайте от DJI Mimo, докато актуализирате фърмуера. Обърнете внимание на 
напомнянията на екрана. Индикаторът за състоянието на системата ще мига 
последователно в зелено и червено и след като актуализацията на фърмуера приключи 
успешно, ще светне постоянна зелена светлина. 

Ако актуализацията е неуспешна, рестартирайте DJI OM 5 и DJI Mimo, свържете 
Bluetooth и опитайте отново. 

 

Съхранение 
DJI OM 5 е проектиран да може да се сгъва за по-лесно съхранение и транспортиране. 
Уверете се, че  след изключването сте прибрали напълно вградения удължаващ стик и 
OM 5 е в сгънато положение. Завъртете оста на въртене и накланяне, както е показано, 
и сгънете шарнирния механизъм. Маркировката на рамото на оста трябва да попадне в 
отвора на дръжката. Завъртете панорамната ос, както е показано. 
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Име DJI OM 5 

Модел OE100 

Размери Разгънато състояние: 264,5 × 111,1 × 92,3 mm 
Сгънато състояние: 174,7 × 74,6 × 37 mm 
Дължина на вградения удължаващ стик 215 mm 

Тегло 292 g (шарнирен механизъм) 
34 g (магнитната скоба за телефона) 

Консумирана мощност 1.2 W (стабилно и балансирано състояние) 

Механичен обхват Панорама: -161,12° до 172,08° 
Движение наляво и надясно: -127,05° до 208,95° 
Наклон: -101,46° до 229,54° 

Максимална управляема 
 

120°/s 

Съвместими телефони Тегло: 230±60 g 
Диагонал: ≤ 196 mm (или ≤ 7.72 
in) Дебелина: 6,9-10 mm 
Ширина: 67-84 mm 

Безжичен режим Bluetooth Low Energy 5.0 

Предавателна мощност 
  

   

≤5 dbm 

Работна честота 2,400-2,4835 GHz 

Вид батерия Li-Po 2S 

Функционалност 1000 mAH 

Енергия 7,74 Wh 

Напрежение 6-8.8 V 

Температура на зареждане 5° до 40° C (41° до 104° F) 

Работна температура 0° до 40° C (32° до 104° F) 

Време за зареждане 1,5 часа (Измерено със зарядно устройство  10 W при 
температура на околната среда 25 °C) 

Време за работа 6 часа (при идеални условия с напълно балансиран 
шарнирен механизъм) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Това съдържание подлежи на промяна. 

Изтеглете най-новата 
версия от  www.dji.com/om-5/downloads
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