
OSMO MOBILE 2
Упътване за употреба



2 © 2018 STORE.DJI.BG

Употреба на упътването

Легенда

Важно Съвети

Инсталиране на приложението DJI GO

Сканирайте QR кода в дясно или свалете приложението "DJI GO" в App Store или 
Google Play магазина. DJI GO работи под Android v4.4 или по-нова версия. При iOS 
DJI GO е съвместим с iOS v10.0 или по-нова версия.

 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..
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Въведение

Оборудван с триосна стабилизация и SmoothTrack технология, OSMOTM Mobile 2 превръща 
Вашия смартфон в интелигентна камера. Лекото тегло и ергономичен дизайн Ви осигуряват 
безпроблемно и гладко видео създадено само с върха на пръстите Ви.

Смартфона Ви може да бъде монтиран на Osmo Mobile 2 хоризонтално и вертикално. Той е 
лесен за използване, с режим "Follow" може да позиционирате телефона си ръчно. Функции 
като ActiveTrack, Timelapse и Pano са достъпни чрез приложението DJI GO.

На пръв поглед

1. Държач на смартфон

2. Pan мотор

3. Джойстик

4. Бутон за включване

5. Порт за зареждане (Micro USB)

6. Бутон за снимане / запис

7. Индикатор за състоянието на 
системата

8. Индикатор за състоянието на 
батерията 
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9. Tilt мотор

10.  Регулируемо рамо

11.  Винт за балансиране

12. Roll мотор

13.  Винт за заключване на 
държача

14. USB порт

15. 1/4”-20 UNC Порт

16.  Плъзгач за увеличение 

* Мобилният телефон не е включен. 
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* Максималната продължителност на работа е 
тествана заедно с балансиращата стойка.
Тази стойност се използва само за справка.

Зареждане на Osmo Mobile 2

За да заредите Osmo Mobile 2 свържете USB адаптора (който не е включен в комплекта) с 
порта за зареждане, като за целта използвате захранващия кабел. Батерията е напълно 
заредена, когато светодиодният индикатор светне в бяло. Когато батерията е напълно 
заредена, максималната продължителност на работа с Osmo Mobile 2 е 15 часа.

Време на зареждане: 2 часа (с 2 A).

Монтиране и балансиране на смартфон

Osmo Mobile 2 трябва да бъде изключен преди да започнете работа с него

Монтиране и балансиране на смартфона хоризонтално

1. Поставете телефона в държача на смартфона, като дръпнете двете страни на
държача навън, след това отпуснете страните бавно, докато прихванат телефона. 
Препоръчваме да поставите мобилният телефон в близост до tilt мотора.

Индикатори за ниво на батерията
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3. Нагласете баланса като разхлабите винта за заключване и издърпате  регулируемото

Ако оста roll се наклони наляво 
избутайте рамото, докато оста 
не заеме нормално положение. 

Ляво Дясно

1

2

2. Завъртете мобилния телефон (така че да гледа надолу) и регулирайте позицията на
телефона (с държача), за да балансирате оста на накланяне. Системата е балансирана, 
когато мобилният телефон остане на ниво, когато е освободен.

рамо. Смята се че системата е балансирана, ако смартфона е в хоризонтална позиция, 
балансиран единствено от стойката.
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Монтиране и балансиране на смартфона вертикално

1. За да монтирате телефона вертикално, първо разхлабете винта за заключване на държача 
и завъртете на 90 градуса.

3. Нагласете баланса като разхлабите винта за заключване и издърпате регулируемото рамо. 

Ако оста roll се наклони наляво 
избутайте рамото, докато оста 
не заеме нормално положение

1

2
3

Ако оста roll не може да бъде балансирана 
чрез регулиране на рамото, избутайте 
държача наляво, за да се балансира.

Ляво Дясно

Уверете се че смартфона е правилно поставен в държача и системата е балансирана 
преди употреба. Уверете се че мобилният телефон е в равновесие с държача и че винта 
за балансиране и винта за заключване са затегнати преди употреба.
За да постигнете възможно най-голяма производителност е важно да балансирате 
мобилното си устройство върху стойката. 

2. Поставете мобилния телефон в държача на смартфон, като дръпнете двете страни на държача 

1 290°

навън, след това отпуснете страните докато прихванат телефона. Задръжте Osmo Mobile 2 
хоризонтално и регулирайте позицията телефона (с държача), за да балансирате оста на 
накланяне. Наклонената ос е балансирана, когато мобилният телефон остане на ниво, когато е 
освободен.

Смята се че системата е балансирана, ако смартфона е в хоризонтална позиция, балансиран 
единствено от стойката.
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Употреба на Osmo Mobile 2

Управление и операции

Стойката изглажда движенията на ръката Ви по хоризонтала и вертикала, използвайки 
SmoothTrack технологията, която не позволява на смартфона да трепти от движението на 
ръката. Можете да позиционирате мобилното устройство ръчно с режим Follow.

1. Бутон за включване

За да включите или изключите Osmo Mobile 2, натиснете бутона за включване и го задръжте за 1,5 
секунди. Когато Osmo Mobile 2 се изключи, натиснете веднъж бутона за включване, за да проверите 
нивото на батерията. Текущото ниво ще се покаже от индикаторите за ниво на батерията. 

  Задръжте Osmo Mobile 2 в изправено положение, докато се включва.
  Osmo Mobile 2 стратира в режим "Follow" при всяко включване.

Когато Osmo Mobile 2 е включен:
 Натиснете бутона за включваване, за да преминете към режим за работа със стойката. 

Osmo Mobile 2 ще премине в от режим Follow в режим Free. С него мобилният телефон 
остава в сегашната позиция независимо от движенията на дръжката. Натиснете отново 
бутона за включване, за да се върнете в режим Follow.

 Натиснете бутона за включване два пъти (бързо), за да центрирате смартфона.
  Натиснете бутона за включване три пъти (бързо), за да превключите между предна и задна 
камера на смартфона.

Не може да превключвате между предна и задна камера, докато записвате видео.
При използване на Active Track проследяването ще спре, в случай че се 
превключите между предна и задна камера.
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2. Индикатори за нивото на батерията

Когато Osmo Mobile 2 е изключен, натиснете бутона за включване, за да проверите нивото 
на батерията.

Индикатори за ниво на батерията

: LED е включен : LED примигва  : LED е изключен

LED1 LED2 LED3 Ниво на батерията*

67% - 100%

34% - 66%

16% - 33%

1% - 15%

0%

* Индикациите за ниво на батерията са само за справка

ВисокоНиско

3. Светодиод за състоянието на системата

Показва текущото състояние на системата на Osmo Mobile 2

LED Състояние Описание

 — Зелено
Osmo Mobile 2 функционира нормално или 
обновяването на фърмуера е успешна.

Мига зелено Osmo Mobile 2 инициализира или прави снимки

 — Жълто Стойката е заключена или е в начално състояние

Мига жълто Стойката не функционира нормално

Мига червено Запис

Мига червено и зелено Фърмуерът се обновява

 — Червено Обновяването на фърмуера е неуспешно

Ако индикаторът за състоянието на системата мига в жълто, означава че е 
възникнала грешка. Натиснете 2 пъти бутона за включване за центриране.
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По време на зареждане на Osmo Mobile 2 не може да зареждате мобилни телефони. 
Не свързвайте USB порта към мобилния телефон по време на зареждане.

4. Джойстик

Вертикалното преместване на джойстика мести камерата по 
вертикала, а хоризонталното - по хоризонтала. Посоките за 
управление могат да бъдат зададени от приложението DJI GO.

5. Бутон за снимане / видео

7. Порт за зареждане

За да заредите Osmo Mobile 2 свържете захранващия кабел към 
порта. За повече информация вижте раздела за зареждане.

8. USB Порт

USB порта може да бъде използван за 
зареждане на мобилни телефони.

Свържете USB порта към мобилния телефон като използвате стандартен micro USB кабел. 
Ако Osmo Mobile 2 е включен зареждането ще започне. Ако Osmo Mobile 2 е изключен 
натиснете бутона за включване, за да започне зареждането.

Натиснете го, за да направите снимка или запис на видео (За да 
превключите между режим за снимки и видео, докоснете бутона 
Photo/Video в приложението DJI GO). Натиснете и задръжте 
Shutter/Record, за да направите няколно снимки (достъпно само 
за iOS).

6. Плъзгач за увеличение 

Натиснете нагоре / надолу, за да увеличите / намалите мащаба.
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Режими на работа

Фигурите по-долу описват режимите на работа, когато използвате Osmo Mobile 2 с мобилен 
телефон, който е монтиран хоризонтално. Същите режими на работа позволяват да се 
приложат при използване с мобилен телефон монтиран вертикално.

Режим "Upright"
Режим "Upright" може да се използва без намеса от страна на потребителя. В този режим ще 

центрирате камерата, като натиснете бързо бутона за включване два пъти.

Режим "Underslung"
Ако обърнете Osmo Mobile 2 надолу (както е показано на картинката), това ще доведе до 

активирането на режим "Underslung", в който мобилното устройство може лесно да прави 

снимки от тази позиция.
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В случай, че сте монтирали телефона вертикално НЕ използвайте режим Flashlight, 
защото това ще доведе до сблъсък с крайщата на мобилния телефон със стойката.

Режим "Portrait"
Завъртете Osmo Mobile 2 на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка, за да преминете 

от режим "Upright" към режим "Portrait". Функцията ActiveTrack не е активна в този режим.

Режим "Flashlight"
Завъртете Osmo Mobile на 90 градуса, за да преминете от режим "Upright" във "Flashlight". За да 
завъртите стойката вертикално, натиснете два пъти (бързо) бутона за стартиране. При 
натискане на джойстика нагоре или надолу стойката ще се наклони. Ако обаче го натиснете 
наляво или надясно няма да се случи нищо.

 Благодарение на шума от сензора, дръжката може да вибрира леко, когато коляното се 
движи. Това е нормално и не влияе върху стабилизацията при снимане.
  В режим "Follow", за да се осигури бързо центриране и продължи следенето на обекта, 
функцията центрира смартфона на ±1,5° от реалния център. Джойстикът може да се 
използва за фина настройка на позицията на мобилния телефон.
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1. Включете Bluetooth-а и изключете завъртането на екрана, за да може смартфонът Ви, да се 
позиционира винаги хоризонтално, когато завъртите мобилното устройство.

2. Включете Osmo Mobile 2. Дръжте го стабилно в изправено положение и избягвайте да 
докосвате стойката, докато не завърши процедурата по включването. 

DJI GO
App

3. Стартирайте приложението DJI GO и се впишете в своя DJI профил. Ако използвате Osmo 
Mobile 2 за първи път следвайте инструкциите, които ще се появят на екрана.

4. Влезте в менюто "Camera View" - ако камерата е свързана успешно ще видите картина в 
реално време на екрана на смартфона. 

Ще намерите урок как да използвате Osmo Mobile 2, когато влезете в менюто 
"Camera View".

Записът ще прекъсне, ако получите или отговорите на телефонно обаждане.

Приложението DJI GO

Гледайте HD видео на екрана на мобилното си устройство благодарение на приложението 
DJI GO. Приложението Ви позволява да използвате режими "ActiveTrack", "Timelapse", и "Pano" 
или да променяте настройките на камерата и стойката само с няколко докосвания на екрана.

 Инсталиране
Изтеглете приложението DJI GO, както е описано в секцията "Употреба на упътването" и го 
инсталирайте на мобилния си телефон.

 Свързване на Osmo Mobile 2 с приложението DJI GO



Основни менюта 

Equipment > Camera

1. Connection Status
Следи състоянието на връзката между приложението DJI GO и Osmo Mobile 2.

2. Photo/Video Switch
Плъзнете пръста си, за да преминете от режим за снимане към видеозапис. 

 Current Video Mode
 Standard: Заснемане на видео на база настройките на смартфона Ви.
 Slow Motion: Докоснете екрана, за да започнете/ прекратите снимането на забавен кадър.  
Timelapse: Изберете интервала, през който да се правят снимки и до кога да продължи 
заснемането. Моторите ще се заключат за по-добра стабилност. 
Hyperlapse: Преди да започнете изберете интервали за заснемане на снимки и 
продължителност на заснемане. Стойката стабилизира автоматично, за лесно заснемане.  
Motionlapse: Използвайте до 5 позиции на камерата, за да създадете раздвижен таймлапс.

Запазете Osmo Mobile 2 стабилен, докато създавате Timelapse и Motionlapse, като го 
поставите на стабилна повърхност или подложка.

4. Shutter/Record Button

               Докоснете, за да започнете да записвате видео или да правите снимки.

1 1314 12

11

10

9

86

7

5

4

3

2

3. Photo / Video Modes
Текущ режим на снимка

Нормален, 2s, 5s или 10s самоснимачка или HDR (не са на лице за някои мобилни 
устройства на Android).

5. Front/Rear Camera Switch

Докоснете, за да преминете от едната камера към другата. 
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6. Playback
 Докоснете, за да разгледате наравените снимки и видеоклипове.

7. Metering Mode/ActiveTrack
Докоснете, за да преминенете от "Metering Mode" към "ActiveTrack" или обратно.

 Metering Mode
 Докоснете екрана за автоматично фокусиране и ръчна настройка на експозицията.

 Докоснете и задръжте екрана, за да заключите експозицията. Докоснете да отключите.   
ActiveTrack
 Маркирайте обект на екрана, за да може камерата да го следи, когато започне да се 
движи. Докоснете бутона Record, за да започне видеозапис. 

Записът ще прекъсне, ако получите или отговорите на телефонно обаждане.

8. Settings

В случай  че смартфона е монтиран вертикално, калибрирането не се поддържа

 Joystick Control Direction
Tilt и pan осите могат да се управляват едновременно, като зададете на Joystick control 
direction to Free.
  Invert Joystick Left/Right Operation
Обръща лява и дясна посока на джойстика така, че когато натиестне бутона надясно 
смартфонът да се премества наляво и обратно.
  Invert Joystick Up/Down Operation
Обръща посоките горе и долу на джойстика, така че когато натиснете джойстика нагоре, 
смартфонът да се премести надолу.

General
Показва версията на фърмуеъра, и името на устройството.

Livestream
Излъчване на видео в реално време в YouTube и Facebook.

9. Gimbal Preferences

Докоснете екрана, за да видите Gimbal Preferences

Camera

Благодарение на това меню можете да настроите разделителната способност на 
видеото (в зависимост от възможностите на телефона), както и да анулирате 
настройките на камерата.

Gimbal

Horizontal Calibration
Настройте положителните и отрицателни стойности, за да изправите държача в случай, 
че е наклонен.
Auto Calibration
Намалява трептенията, причинени от магнитни смущения или човешка грешка. Дръжте 
Osmo Mobile стабилно и не докосвайте стойката по време на калибрирането.



Scene Mode
SmoothTrack скоростта се променя в зависимост от режим "Scene". В режим "Sport" се 
движи по-бързо, а в режим "Walk" по-бавно.

Tilt Axis Lock
Заключване на вертикалната ос в положението, в което се намира в текущия момент.

10. Camera Preferences

Изберете резолюцията на видеото, състоянието на светкавицата или задействайте 
мрежата на екрана. Включете "Manual Adjustment" за ISO, "Shutter Speed" и "White 
Balance control ". В момента налични единствено за iOS.

11. Home 
 Докоснете, за да се върнете на началния екран.

12. Flash Status
Показва текущото състояние на светкавицата.

13. Battery Level
Показва текущото ниво на батерията.

14. Gimbal Mode

Показва текущия режим на стойката (       Follow или       Free).

Zooming
Поставете двата си пръста върху екрана и ги разтворете, за да приближите. За да отдалечите, 

приближете пръстите си един към друг. Функцията е активна единствено в режим "Metering".

Editor

Разгледайте, редактирайте и споделете произведенията си на едно място. В редактора ще 
намерите редица от прости, но мощни инструменти, които ще Ви позволят да редактирате своите 
видеоклипове преди да ги споделите в мрежата, буквално минути след като са били заснети.

След като се регистрирате или влезете в своя DJI профил, Вие ще можете лесно да качите и 
споделите своите творения. Запазените снимки и видеоклипове могат да се добавят в Skypixel 
(www.skypixel.com) или да се споделят в социалните мрежи като Facebook, Twitter, WeChat, 
Moments и Sina Weibo.

Skypixel

Разгледайте или споделете снимки и видеоклипове тук.

Me

Ако вече разполагате с профил в DJI, то имате възможност да се присъедините към дискусиите във 
форума или да посетите онлайн магазина чрез това меню.

16 © 2018 STORE.DJI.BG 
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Обновяване на фърмуеъра

Използвайте приложението DJI GO за да обновите фърмуеъра на Osmo Mobile 2. 
Актуализацията отнема около 10 минути.

Как се обновява фърмуеърът

Уверете се, че мощността на батерията е над 50%. Свържете мобилното си устройство с 
Osmo Mobile 2 и стартирайте приложението DJI GO. Ще бъдете информирани предварително, 
че е налице нова актуализация на фърмуера. За да започне обновяването свържете смартфона 
си с Интернет и следвайте инструкциите, които ще се появят на екрана.

Не затваряйте приложението DJI GO, докато тече обновяването. Обърнете внимание на 
прозорците, които ще се появят на екрана. Индикаторът за състоянието на системата ще 
светне в зелено, след успешна актуализация. След актуализиране рестартирайте Osmo Mobile 
2 и приложението DJI GO. В случай че актуализацията е неуспешна, опитайте отново.



Съдържанието на това упътване е обект на промяна

Изтеглете последната версия от
https://www.dji.com/osmo-mobile-2

Ако имате въпроси, относно този документ, моля свържете се с екипа на
STORE.DJI.BG на имейл адрес - sales@dji.bg

OSMO е търговска марка, собственост на DJI.
2018 STORE.DJI.BG
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