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Търсене по ключови думи
За да намерите желаната тема, търсете по ключови думи, например "батерия" или 
"инсталация". Ако използвате Adobe Acrobat Reader натиснете Ctrl+F (комбинацията е в сила при 
платформи, работещи под Windows) или Command+F (за Mac базирани системи).

Ориентация сред темите
Вижте пълният списък с теми в съдържанието. Кликнете върху темата, за да стигнете до 
раздела, в който се намира тя.

Отпечатване на документа
Този документ е с висока резолюция.

Употреба на упътването
Легенда

Важно Съвети

Прочетете преди употреба

Преди употреба, моля прочетете упътването за OSMOTM Action:
1. Упътване за употреба
2. Указания за отказ от отговорност и безопасност

За потребителите на Android операционна система, приложението "DJI Mimo" е съвместимо с 
Android v5.0 или по-нови версии.  За потребителите на iOS операционна система, приложението 
"DJI Mimo" е съвместимо с iOS v10.0 или по-нови версии.  

Препоръчително е да гледате всички видео уроци от официалният сайт на DJITM 
(www.dji.com/osmo-pocket) и да прочетете указанията за отказ от отговорност и безопасност 
преди първа употреба. При първа употреба прегледайте краткото ръководство за употреба и 
вижте упътването за употреба за повече подробности

Изтегляне на приложението DJI Mimo App
Сканирайте QR кода в дясно и свалете приложението "DJI Mimo" от App Store 
или Google Play магазина.
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Въведение
Osmo Action е камера с двата екрана  оборудвана с последната технология на DJI - 
RockSteady EIS и може да заснема 12MP снимки, стабилно видео до 4K/60fps и също да 
записва HDR видео. Задният екран е с чувствителен сензорен екран, който позволява на 
потребителите да променят настройките си, а предният екран помага да се направи 
перфектното селфи. Използвайки гласово управление, персонализирани режими, бутон за 
бързо превключване и режим SnapShot, потребителите могат да включват и да снимат 
видеоклипове за няколко секунди. Osmo Action е също така водоустойчив и може да се 
използва до 11 метра дълбочина.Камерата е съвместима с няколко аксесоари, които 
позволяват повече креативност. 

• 1. Бутон за снимане/запис
• 2. LED индикация
• 3. Капачка за обективa
• 4. Преден дисплей
• 5. Обектив
• 6. Вентилационна зона
• 7. LED индикация II
• 8. Слот за microSD карта
• 9. USB-C порт
• 10. Бутон за освобождаване на капака
• 11. USB-C капак
• 12. Бутон за Quick Switch
• 13. Бутон за включване/изключване
• 14. Микрофон I
• 15. Сензорен екран
• 16. Високоговорител
• 17. Отвор за баланс на въздушното

налягане
• 18. Микрофон II
• 19. Бутон за изкарване на батерия I
• 20. Бутон за изкарване на батерия II
• 21. Батерия
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 Капачката за обектива и вентилационната зона могат да се нагорещят по време на 
употреба. Не ги докосвайте, за да не се изгорите.
 За по-добра водоустойчивост не премахвайте капачката на обектива, освен ако не се 
налага.

Преглед
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Поставяне на батерията

Рамката за камерата е монтирана предварително и трябва да се премахне преди 
да поставите батерията.

Активиране Osmo Action

Поставете батерията както е показано. Натиснете от двете страни батерията, така че да сте 
сигурно, че сте я вкарали правилно. Ще забележите, че ако сте поставили правилно 
батерията, оранжевите маркирови от двете страни няма да се виждат.   

Активацията на Osmo Action става през DJI Mimo. Следвайте следните стъпките: 

1. Натиснете и задръжте бутона за включване.
2. Включете Bluetooth на мобилното ви устройство.

3. Свържете DJI Mimo и натиснете       в горния ляв ъгъл и следвайте инструкциите, за да активирате камерата.

#OSMO POCKET

Learn how to take easy My 
Story shots

01:42

#Tutorial

Learn how to take easy 
Timelapse shots with Osmo 
Pocket

00:16

#Pano Mode

Quickly master 3X3 panorama 
shots

04:37

#OSMO POCKET

Learn to use Story Mode and 
create fun videos

01:42

DJI MIMO

OSMO POCKET OSMO ACTION
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Зареждане на Osmo Action
Натиснете копчето за USB-C капака и го плъзнете надолу

За да заредите Osmo Action, го свържете с USB адаптер (не е включен) към USB-C порта 
изпозлвайки захранващия кабел (включен). LED индикаторите светят в плътно червено, 
когато се зарежда батерия. Батерията е напълно заредена, когато LED индикаторите се 
изключат.

Време за зареждане: около 1 час и 30 минути (използвайки USB адаптер от  5 V/2 A)* 

Ако зарежате Osmo Action с монтираната рамка се препоръчва да извадите USB-C капака за 
по-голямо удобство. За да го извадите, дръпнете USB-C капака към бутона за Quick 
Switch, докато не се откачи.

*Времето за зареждане е само за справка

Експлоатация на Osmo Action
Функции на бутоните

Бутон за включване/изключване 

6
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Бутон за включване/изключване 
Когато Osmo Action е изключен, натиснете копчето за включване, за да стартира. 

Когато Osmo Action записва или е свързан с DJI Mimo, натиснете копчето, за да изключите 
екрана. Натиснете го отново, за да включите екрана. Ако Osmo Action записва докато 
изключвате екрана, не се притеснявайте, то ще продължи да записва.

Когато Osmo Action не се използва, докато е включен и не свързан с  DJI Mimo, натиснете 
бутона, за да влезне в sleep режим. Натиснете го пак, за да излезнете от този режим sleep. 

Когато Osmo Action е включен, натиснете и задръжте копчето, за да го изключите. 

Quick Switch бутон
В camera view, натиснете, за да изберете режим на снимане и ще ви излезне Quick 
Switch меню. Натиснете върху дадена икона, за да изберете режим на снимане. 
В настройки или преглеждане на видеозапис, натиснете, за да се върнете в camera view.
Натиснете и задръжте, за да превключите от предедн към заден екран и обраното.* 

* Ако превключите екраните повреме на запис, видеото ще спре да заснема и ще започне 
ново видео.

Бутон за снимане/записване

Бутон за снимане/записване
Натиснете, за да направите снимка или да започнете/приключите видеото.
SnapShot: достъпно, когато устройството е изключено или е в sleep режъм. SnapShot може 
да се нагласи в SnapShot настройките. Обърнете се към раздел Работа със сензорния екран 
за повече информация.

Quick Switch бутон
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Работа със сензорния екран

Следващите инструкции са само за работа със сензорния екран. Те няма да работят на 
предния екран.

1. Voice Control: позволява гласово управление, чрез гласови команди. Гласовите 
команди включват : Начално записване, Спиране на записа, Заснемане на снимки, 
Превключване на екрана и Изключване. Поддържат се английски и китайски език. 

2. SnapShot: когато Osmo Action  е изключен или е в sleep режим, използвайте SnapShot , 
за да го включите бързо и започнете запис. С тази команда се поддържат Video, 
Photo, Slow Motion, HDR Video, Burst, Timed, AEB, потребителските режими и  
Timelapse.

3. Quick Switch: използвайте Quick Switch, за да превключвате бързо през режимите и 
потребителските настройки.  Поддържа Video, Photo, Slow Motion, HDR Video, Burst, 
Timed, AEB, потребителските режими Timelapse.  

Основни
1. Wireless Connection: натиснете, за да проверите името на камерата и паролата в Wireless Info, 

нагласете Wi-Fi  честота, и нулиране на Wi-FI паролата и всички връзки в Reset Connection.
2. Wind Noise Reduction: Натиснете, за да разрешите или забраните намаляването на шума от 

вятъра.
3. Sounds: изберете между силни, средни, слаби или изключени звукове
4. Grid: докоснете, за да активирате или деактивирате мрежата.
5. Face-Oriented Exposure: когато се открие лице, експозицията приоритизира върху лицето.
6. Anti-Flicker: предотвратете трептенето на светлините, като изберете честотата според местните 

регулации.
7. Screen Auto Sleep: натиснете, за да настроите времето за влизане в  Sleep режим.
8. Auto Power Off: натиснете, за да настроите времето за автоматично изключване.

Слайдване надолу
Създаване/Управляване на потребителски режим
Натиснете      и натиснете пак върху иконата, за да запазите настоящите промени  като 
потребителски режим. Могат да бъдат запаметени до пет потребителски режима. 
Плъзнете наляво и надясно, за да изберете запазен персонализиран режим. Натиснете 
Изтрий в долния десен ъгъл, за да изтриете режим.

Яркост
Натиснете      и плъзнете, за да нагласите яркостта.

Заключване на екрана 
Натиснете     , за да заключите екрана. За да го отключите, натиснете върху екрана и 
плъзнете.

Настройки
Бързи команди
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9. LED: включете или изключете двата LED индикатора на Osmo Action камера.
10.Language: нагласете си езика на английски, китайски, японски, корейски, немски или

френски.
11.Date/Time: нагласете датата и часа.
12.Format SD Card: натиснете, за да форматирате microSD картата.
13.Factory Reset: натиснете, за да рестартиратев настройките.
14.About: натиснете, за да видите името, сериен номер, версия на фърмуера, регулаторна

информация.

ON

Настройки на предния екран

 Натиснете        , за да превключите от цял екран на по- малък.

Слайдване нагоре
Плъзнете нагоре и  и след това наляво или надясно, параметрите като съотношението на 
снимката, времето за обратно отброяване и резолюцията. В Video режим, натиснете RockSteady* , за 
да активирате или деактивирате електронната стабилизация на изображението. Имайте предвид, че 
параметрите зависят от режима на снимане и че RockSteady не е достъпен в определени резолюции.

* RockSteady изисква актуализация на фърмуера.

Слайдване наляво
 Exposure Parameter (параметрите за експонация) настройки 

В Auto режим, EV  и  Max. ISO може да се зададе стойност. ISO стойноста се настройва 
автоматично повреме на работа.
В Manual режим, скоростта на затвора и стойността ISO мога да се настроят. Имайте предвид, 
че Max. ISO стойността може да се нагласи само, когато ISO е настроен на auto.

 /       Снимки  /Видео  Настройки

Нагласете баланса на бялото, изберете цветовия режим между Normal и D-Cinelike *,    
включете или изключете Dewarp, и изберете формат.

D-Cinelike осигурява по-добро запазване на данните за цвета и яркостта, което позволява
по-голяма гъвкавост обработката на кадрите.

ON

AUTO

Завъртане на екрана
Натиснете      , за да завъртите екарана в дадена посока.

Точково измерване
Натиснете      , за да активирате или деактивирате точковото измерване. Натиснете и 
задържте за да използвате точковото измерване. 

Гласов контрол
Натиснете      , за да активирате или деактивирате гласовият контрол. 
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Слайдване надясно
Плъзнете надясно и след това наляво, за да разгледате снимките и видеата. Натиснете 
повторно, за да пусните видеата. Натиснте съответната икона за добавяне на любими или 
изтриване на снимки или видеоклипове.  Натиснете      в горния ляв ъгъл, за да разгледате 
видеата и снимките по категория.

Като разглеждате снимките и искате да промените яркостта, просто плъзнете отлявата  
страна нагоре или надолу. Натиснете      16:9 в долната част на средата, за да видите серията 
от снимки. 

Като разглеждате видеоклиповете и искате да промените яркостта, просто плъзнете отлявата 
страна нагоре или надолу, а отдясната страна ще промените силата на звука.

Натискане

Натиснете        в долния ляв ъгъл в camera view, за да изберете режим на снимане.

Двойно натискане с два пръста

Двойно натиснете с два пръста в camera view, за да смените от предния към сензорния екран.

Съхраняване на снимки и видеоклипове
Заснетите кадри на Osmo Action камерата се съхраняват върхи microSD карта (не е включена)
Необходима е microSD карта на UHS-I скорост 3 степен, поради бързата скорост на четене и 
запис, необходима за видео данни с висока резолюция. За повече информация вижте списъка 
с препоръчани microSD карти на  www.dji.com/osmo-action.

Вкарайте картата в порта за microSD карти както е показано накартинката.

10

Описание на състоянието на LED индикаторите

Има два LED индикатора  за  състоянието на Osmo Action камерата. LED индикаторите могат 
да се включват и изключват.
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Индикатор Описание

Свети непрекъснато в зелено Готов за използване

Не свети
Не отчита microSD карта или няма достатъчно памет . Osmo 
Action е включен, докато се зарежда.

Свети непрекъснато в червено
USB е свързано с Osmo Action или Osmo Action е изключен, 
докато се зарежда. 

Мига два пъти бързо в червено
Предупреждение за виоска температура ,  ниско ниво на батерия, 
батерията дава грешка или microSD картата, (не е открита карта microSD, 
недостатъчна памет на microSD картата или грешка в microSD картата.)

Мига червено и зелено алтернативно Актуализира се  фърмуера.

Мига в червено за 1 секунда
Батерията е вкарана, USB-C порта свързан или Osmo Action се 
включва или изключва.

Временно не свети Докато се прави снимка
Мига на всяка секунда 
(обратно броене: 10 – 4 сек.)
Мига два пъти на секунда
(обратно броене: 3 – 2 сек.) 
Свети в червено (обратно броене: 
1 – 0 сек.)
Временно червено
(след обратното броене)

Osmo Action прави обратно броене за правене на снимка

Мига веднъж на секунда Osmo Action записва видео

Приложение DJI Mimo 

 Camera View: натиснете, за да се свържите с Osmo Action. Веднъж свържите ли се, DJI Mimo ще 
влезне в camera view.
 Home: докоснете, за да се върнете в началната страница.
Edit: докоснете, за да редактирате кадри или импортирате и редактирате кадри от мобилното 
устройство.

Profile: регистрация или вход в DJI акаунт. Преглед на направени снимки/видеа, настройки,
харесвания, последователи, изпращане на съобщения към други потребители и достъп до DJI
Store и Academy(докоснете,за да разгледате уроци).

#OSMO POCKET

Learn how to take easy My 
Story shots

01:42

#Tutorial

Learn how to take easy 
Timelapse shots with Osmo 
Pocket

00:16

#Pano Mode

Quickly master 3X3 panorama 
shots

04:37

#OSMO POCKET

Learn to use Story Mode and 
create fun videos

01:42

DJI MIMO

OSMO POCKET OSMO ACTION
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1. Home
     : докоснете, за да достъпите началната страница

2. Wi-Fi 
 : показва WI-FI връзката с безжичния модул

3. Battery Level

: показва нивото на батерията на Osmo Action.

4. microSD Card Information
25:56 :   показва оставащия брой снимки, които могат да бъдат заснети или

продължителността на видеоклипа, който може да бъде записан.

5. AE Lock

      : натиснете, за да активирате или деактиврите AE заключване след активиране на точково измерване.

6. Shutter/Record Button

: докоснете, за да направите снимка или да започнете/прекратите запис на видео.
7. Shooting Mode

Плъзнете, за да изберете режим на снимане. Изберете между Timelapse, Slow Motion, HDR
Video, Video или Photo.

8. Playback

   : докоснете за преглед на снимки или видеоклипове/ 

9. Shooting Mode Settings
1/8000 6400ISO +3.0:показват настройките на режима на снимане

10. Settings

PH
OT

O
PH

OT
O

TI
M

EL
AP

SE
TI

M
EL

AP
SE

PA
NO

PA
NO

VI
DE

O
VI

DE
O

1/8000 6400 +3.01/8000 6400 +3.0

66:66 25:56

60
2.7K

AUTO

1 2 3 4

6
7

8910

11

5

Camera View
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Режим на снимане Настройки

Timelapse
Dewarp, Format, White Balance, ISO Max, Anti-Flicker, Grid, Overexposure Alert 
или Histogram

Slow Motion Video Format, White Balance, ISO Max, Color, Grid, Overexposure Alert или Histogram

HDR Video Dewarp, Video Format, White Balance, Grid, Overexposure Alert или Histogram

Video
Dewarp, RockSteady*, Video Format, White Balance, ISO Max, Color, Anti-Flicker, 
Grid, Overexposure Alert или Histogram

Photo
Dewarp, Photo Format, Photo Ratio, Metering, White Balance, ISO Max, Color, 
Anti-Flicker, Grid, Overexposure Alert или Histogram

11. Camera Settings

Режим на снимане Настройки

Timelapse Разделителна способност и FPS, видео кадър, ISO, затвор и EV

Slow Motion Разделителна способност и FPS, скорост, ISO, затвор и EV
HDR Video Разделителна способност и FPS, видео кадър

Video Разделителна способност и FPS, видео кадър, ISO, затвор и EV

Photo AEB, единичен кадър, серия кадри, време, ISO, затвор и EV

Обновяване на фърмуера
Фърмуерът на Osmo Action трябва да бъде актуализиран чрез приложението DJI Mimo или с 
microSD картата.

Ипозлвайки DJI Mimo
Съобщение ще излезне на  DJI Mimo, когато има нов фърмуер. Следвайте инструкциите за 
обновяването. 

Using a microSD Card
Свалете си последния фърмуер от сайта на  DJI  директно в microSD картата.
1. Вкарайте microSD картата и включете Osmo Action. Обновяването ще започне автоматично.
2. Повреме на обновяването, LED  индикаторът ще свети алтернативно в червено или

зелено и съобщение ще излезне на екрана. Не се изискват други процеси.
3. Osmo Action ще се рестартира автоматично, след като се обнови фърмуера.

* RockSteady изисква обновяване на фърмуера.
General Settings: Управление на устройствата, капацитет на SD картата, форматиране на SD 
карта, завъртане на екрана, намаляване на шума, управление на гласа, език на гласа, списък с 
команди, настройки за Wi-Fi, превключване на честотата на Wi-Fi, версия на фърмуера.

 microSD се изисква за обновяването на фърмуера. 

 Уверете се, Osmo Action има поне 15% батерия преди обновяването.
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Подръжка
Използване във вода 
1. Бъдете сигурни, че батерията и нейното място за поставяне са сухи и чисти преди да ги 

сложите. В противен случай, може да афектира върху водоустойчивостта. Уверете се, че 
сте сложили батерията правилно. Ако сте я поставили правилно, оранжевите маркировки 
върху батерията няма да ги виждате.

2. Уверете се, че USB-C отвора е чист и затворен преди употреба. В противен случай, ще 
афектира върху водоустойчивостта на камерата.

3. Уверете се, че обектива в добро състояние и не е повреден. Ако има повреда, сменете го 
веднага. Уврете се, че обектива и капачката за обектива са сухи и почистени. Остри и 
твърди обекти могат да повредат обектива и да афектират върху водоустойчивостта. 
Уверете се, че капачката за обектива е здраво затегната повреме на употреба.

4. Osmo Action не е водоустойчив ако батерията не е поставена правилно, USB-C отвора не е 
затворен и капачката на обектива не е затегната

5. Osmo Action може да се използва до 11 метра под вода. Когато изпозлвате водоустойчив 
калъф, максимално може да стигнете до 60 метра под вода. 

6. НЕ СКАЧАЙТЕ във водата с Osmo Action.
7. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ Osmo Action в топла вода.
8. Изчистете Osmo Action с вода след като излезнете от водата. Оставете да изсъхне без 

намесата на други уреди преди да го използвате отново. 

Съвети за почистване

1. Почиствайте капачката за обектива с вода, четка за почистване,въздушен вентилатор за
лещи или кърпа за почистване на лещи.

2. Почиствайте обектива с четка за почистване,въздушен вентилатор за лещи или кърпа за
почистване на лещи.

3. Почиствайте дупките на камерата и вентилационна зона с вода ако има някакви предмети
преди употреба. Не ръчквайте дупките. Свържете се с DJI ако не могат да бъдат почистени.

4. Почиствайте батерията и отделението за батерията с чиста и суха кърпа.
5. Всички дупки в Osmo Action са от водоустойчив материал. Не го премахвайте  или

ръчквайте. В противен случай, Osmo Action няма да е водоустойчив вече.
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Спецификации
Модел AC001

Wi-Fi

Работна честота 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz* (FCC/CE/SRRC)
2.400-2.4835 GHz (MIC)

Мощност на предавателя(EIRP)
2.4 GHz: ≤19 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
5.8 GHz: ≤13 dBm (CE), ≤19 dBm (FCC/SRRC)

Протокол 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth
Работна честота 2.400-2.4835 GHz
Мощност на предавателя(EIRP) 4 dBm
Протокол BLE 4.2
Батерия

Капацитет 1300 mAh
Волтаж 3.85 V
Напречно напрежение при зареждане 4.4 V

Вид LiPo 1S
Енергия 5.005 Wh

* 5,8 GHz не се поддържа в някои региони. Спазвайте местните закони и разпоредби.

За онлайн поддръжка, моля, 
сканирайте този код с Facebook 

Messenger



Това съдържание подлежи на промяна.

Изтеглете последната версия от

www.dji.com/osmo-action

OSMO е запазена марка на DJI.
Copyright © 2019 DJI OSMO All Rights Reserved.
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