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Употреба на упътването
Легенда

Важно Съвети

Изтегляне приложението DJI Mimo
Сканирайте QR кода вдясно или свалете приложението 
DJI Mimo в App Store или Google Play.  
DJI Mimo работи с Android v6.0 или по-нова версия.
При iOS DJI Mimo 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 пълния 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, Osmo Mobile 3 превръща Вашия смартфон в камера, 
която може да даде стабилизирано гладко изображение.  Сгъваемият дизайн прави Osmo 
Mobile 3 лесен за пренасяне и съхранение. Ниското тегло и ергономичният дизайн Ви 
осигуряват безпроблемно и гладко видео заснемане само с няколко движения.

Osmo Mobile 3 е лесен за употреба и разполага с множество интелигентни режими. 
Проявете креативност с функции като Story Mode, Active Track 3.0, Hyperlapse, Timelapse и 
Pano, които са налични в приложението DJI Mimo. 

Преглед

1. Държач за мобилен телефон
2. M3x0.5 отвор за винт*
3. Tilt мотор
4. USB-A порт
5. Бутон за снимане / запис
6. USB-C порт за зареждане
7. М бутон**
8. Джойстик

9. Индикатор за състоянието на батерията
10. Индикатор за състоянието на системата
11. Pan мотор
12. Roll мотор
13. Плъзгач за приближение
14. 1/4”-20 UNC винт за статив
15. Отвор за връзка за китка
16. Бутон за стабилизация
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* Използва се за монтиране на противотежести.

** Използва се за включване/смяна на функции 
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Подготовка за стартиране
Зареждане

• За да заредите Osmo Mobile 3, свържете USB адаптер (който не е включен в комплекта) с порта за 
зареждане, като за целта използвате захранващия кабел (включен в комплекта). Батерията е напълно 
заредена, когато светодиодните индикатори се изключат. 
Време за зареждане: 2 часа и 30 минути (когато използвате 10W зарядно)
Максимална продължителност на работа: 15 часа

• Свържете Вашия мобилен телефон с порт USB-A. Ако Osmo Mobile 3 е включен, телефонът ще започне 
да се зарежда. Ако Osmo Mobile 3 е изключен, натиснете бутон М веднъж, за да започне да се зарежда.    

Монтиране и балансиране на смартфон
Изключете Osmo Mobile 3 преди да поставите телефона си на него.

• Уверете се, че държачът е във вертикална позиция преди да монтирате телефона.

• Задръжте Tilt мотора и преместете телефона наляво или надясно в хоризонтална позиция. 
Телефонът трябва да остане балансиран, след като пуснете Tilt мотора.   

USB-A Порт 

USB-C Вход за зареждане
 M бутон

* Максималната продължителност на работа е тествана с балансирана стабилизация без движение. 
Тази стойност се използва само за справка.

Подложки против плъзгане
Ако е необходимо, използвайте подложките против плъзгане (включени в комплекта), за да 
обезопасите Вашия мобилен телефон. 



 Уверете се, че мобилният телефон е правилно поставен и балансиран върху държача на 
Osmo Mobile 3 преди да го използвате.
 Монтирайте Вашия мобилен телефон преди да включите Osmo Mobile 3. Стабилизиращата 
стойка ще премине в режим на готовност, ако няма поставен телефон. 

Употреба на Osmo Mobile 3 
Управление и операции
Стойката изглажда движенията на ръката Ви по хоризонтала и вертикала, използвайки 
SmoothTrack технологията, която не позволява на смартфона да трепти от резки движения. 

1. М бутон 

Натиснете бутона и го задръжте, за да включите Osmo Mobile 3. След стартиране натиснете и задръжте, 
докато чуете звуков сигнал, за да влезете или излезете от режим на готовност. Натиснете и задръжте, 
докато чуете звуков сигнал за изключване.

Когато Osmo Mobile 3 е изключен, натиснете веднъж, за да проверите нивото на батерията. Когато е 
включен, натиснете, за да превключвате между режим за снимане и видео или влизане и излизане в 
бързото меню.

Натиснете два пъти, за да превключите между пейзажен и портретен режим. 

Натиснете три пъти, за да влезете или излезете от режим на готовност. 
* пейзажен и портретен режим могат да бъдат превключени директно, завъртайки държача на телефона.
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• Задръжте Tilt мотора и преместете телефона наляво или надясно във вертикална 
позиция. Телефонът трябва да остане балансиран, след като пуснете Tilt мотора.   
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2. Бутон за снимане
Натиснете веднъж, за да направите снимка или стартирате/спрете запис. Натиснете и 
задръжте бутона за снимане, за да направите поредица от снимки в режим на снимане.

3. Индикатори за нивото на батерията
Когато Osmo Mobile 3 е изключен, натиснете М бутона, за да проверите нивото на батерията. 

4. Светодиод за състоянието на системата
Показва текущото състояние на Osmo Mobile 3.

Цвят Описание

Жълто Bluetooth е изключен 

Зелен Bluetooth е включен

Мига жълто или зелено Standby режим

Мига червено или зелено Нужен е ъпдейт на фърмуера или провалено обновяване

Червено Аномалии при работа на стойката (висока/ниска 
температура или разредена до край батерия)

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

Когато използвате Active Track 3.0, движете джойстика, за да нагласите изгледа на камерата. 
Active Track 3.0 е оптимизиран за проследяване на човешки фигури с глава, рамене и лица, 
използвайки добре разработени алгоритми. Обектът ще бъде проследен в центъра на кадъра. Има 
три начина за използване на Active Track 3.0.

a. Очертайте желания обект с плъзгане по екрана в режим Camera View в приложението DJI Mimo. 
Зелена кутийка около обекта индикира, че Active Track 3.0 е успешно активиран. Натиснете иконата 
Х в горния ъгъл, за да прекратите следенето.

b. Активирайте One-Press Active Track в приложението DJI Mimo и натиснете бутона за стабилизация, 
за да стартирате или спрете Active Track 3.0.

c. Активирайте контрола с жестове (Guesture Control) в приложението DJI Mimo и след това 
направете жест с длан или V-образен жест за 1-2 секунди, когато сте срещу камерата. Задната 
камера ще засече най-близката човешка фигура и ще започне да я следва. Предната камера ще 
засече най-близкото лице и ще започне да го следва.  
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Разликата между следенето на главата и рамене и следенето на лица е, че първият начин 
позволява 360° проследяване, а вторият - не. Също така обхватът на засичане е различен. 
Обхватът на засичане между задната камера и обекта е от 0,5 до 3м, а разстоянието между 
предната камера и обекта е от 0,5 до 2м.
Имайте предвид, че ActiveTrack 3.0 може да увеличи консумацията на енергия и температурата на 
мобилното устройство. Разгледайте приложението DJI Mimo за повече информация.

6. Плъзгач за приближение
Преместете плъзгача нагоре или надолу, ако искате да се приближите или отдалечите. 
Преместете плъзгача до позиция Т, за да приближите кадъра или го преместете до позиция 
W, за да отдалечите кадъра.

8. USB-C вход за зареждане
Заредете вашия Osmo Mobile 3, като свържете USB адаптера с USB-C входа за зареждане 
чрез USB-C кабел. Разгледайте секцията "Зареждане" за повече информация.
9. USB-A вход
Този вход може да се използва за зареждане на мобилни устройства.
10. 1/4“-20 UNC резба
Този резба се използва за монтиране на стативи и други аксесоари към Osmo Mobile 3. 

7. Бутон за стабилизация
Натиснете и задръжте, за да влезете в заключен режим. В този режим стойката няма да следи 
движенията, направени с ръка. Освободете бутона, за да се върнете в предходния режим.
Когато ActiveTrack 3.0 е позволен в приложението DJI Mimo, натиснете веднъж, за да стартирате 
или спрете функцията.
Натиснете бутона два пъти, за да върнете камерата в началната позиция. Когато използвате 
ActiveTrack 3.0, стойката ще се насочи в центъра на кадъра.
Натиснете бутона три пъти, за да смените от предна към задна камера.
Натиснете бутона веднъж и след това задръжте, за да стартирате режим Sport. Отпуснете 
бутона, за да излезете от него. В този режим скоростта на проследяване на стойката се 
увеличава, за да можете да заснемете по-бързи движения.
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* Osmo Mobile 3 ще се изключи автоматично, ако не се използва в продължение на 10 минути.

Поради шума от сензора дръжката може леко да вибрира, когато стойката се движи. Това е    
нормално и няма да се отрази върху стабилизацията на видеото.
Имайте предвид, че когато сте в режим Follow, мобилното устройство ще бъде завъртяно на ±3° 
градуса от центъра при рецентриране. С джойстика можете да нагласите позицията на мобилното 
устройство впоследствие.

Режими на работа
Фигурите по-долу изобразяват режимите на работа, когато използвате Osmo Mobile 3 в 
пейзажен режим. Същите са налични и в портретен режим.

Режим "Upright"
В този режим ще центрирате камерата, като натиснете бързо бутона за включване два пъти.

Режим "Underslung"
Ако обърнете Osmo Mobile 3 надолу (както е показано на фигурата) ще активирате режим 
"Underslung".

Режим “Side Grip”
Завъртете Osmo Mobile 3 надясно или наляво на 90°, за да стигнете от режим 
"Uprigh" до режим "Side Grip".

Режим "Upright" Режим "Underslung" Режим “Side Grip”

11. Отвор за връзка за китка
Този отвор може да се използва за закачане на връзка за китка.

12. Комбинирани операции
Натиснете бутон М, бутона за снимане и бутона за стабилизация, за да рестартирате 
Bluetooth връзката. 
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Camera View: Натиснете, за да се свържете с Osmo Mobile 3. След свързване DJI Mimo ще влезе в режим Camera View.

Home: Натиснете, за да се върнете на началната страница.

Edit: Влезте, за да редактирате снимки или видеа, заснети с Osmo Mobile 3 или тези от галерията на Вашия телефон.

Profile: Регистрирайте се или влезте с вече съществуващ акаунт. Тук можете да харесвате и следвате други 
хора, да изпращате съобщения и да влизате в магазина DJI Store.

Academy: Натиснете, за да гледате видео уроци или упътвания.

Когато се свържете чрез Bluetooth, Osmo Mobile 3 ще може да контролира камерата на 
телефона без приложението DJI Mimo. Тази функция е възможна при телефони, чиито 
камери могат да се контролират с бутоните за звука.

Свързване с приложението DJI Mimo 
1. Включете Osmo Mobile 3.

2. Включете Bluetooth връзката на телефона си и се свържете с Osmo Mobile 3.

3. Когато използвате Osmo Mobile 3 за първи път, ще се наложи да го активирате.
Просто следвайте стъпките.

4. Влезте в Camera View, след като активирате Osmo Mobile 3.

Приложението DJI Mimo 
Гледайте HD видео на живо на екрана на Вашия телефон през приложението DJI Mimo. 
Приложението позволява да използвате следните режими:
Story, Hyperlapse, Timelapse, ActiveTrack 3.0 и Pano, както и да конфигурирате настройките на 
камерата и стойката.

#OSMO POCKET

00:16

04:37

01:42

DJI MIMO

#OSMO POCKET

Learn to use Story Mode and 
create fun videos

#Tutorial

Learn how to take easy 
Timelapse shots with Osmo 
Pocket

#Pano Mode

Quickly master 3X3 panorama 
shots

OSMO ACTION OSMO MOBILE 3OSMO POCKET



11

Настройки на приложението DJI Mimo 

Camera View

OFF

AUTO
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1. Home
:  Докоснете, за да се върнете до началната страница.

2. Ниво на батерията на Osmo Mobile 3 
 : Показва текущото ниво на батерията. 

3. Ниво на батерията на телефона
 : Показва текущото ниво на батерията на телефона.

4. Светкавица
:  Показва дали светкавицата е включена.

5. Gimbal Mode
:  Показва текущия режим на стойката: Follow, Tilt Locked или FPV.

6. Story Mode
: Story Mode предоставя няколко шаблона за запис на видео. Когато прекратявате записа 
на видео, то автоматично се запаметява спрямо избрания шаблон.

7. Смяна на предна/задна камера
: Докоснете, за да превключите между предната и задната камера на Вашия телефон.

8. Shutter Button

: Докоснете, за да направите снимка или за стартиране и спиране на видео запис.

9. Режими на снимане
Превъртете за да изберете режим на снимане.
Изберете между: Hyperlapse, Timelapse, Slow Motion, Video, Photo, Pano и Story Mode.
Hyperlapse: Дава възможност да заснемете Timelapse видео, докато се движете с 
телефона си.
Timelapse: има два вида Timelapse: Position и Path. След като изберете Timelapse, 
докоснете настройките в горната част на екрана. За Position Timelapse задайте интервала 
и продължителността на времето и започнете да снимате. За Path Timelapse могат да 
бъдат избрани до четири позиции и след това стойката се движи през позициите по ред. 

1 2 3 4 5 6 7

8

10

9

11

12
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Режим на снимане Настройки

Hyperlapse Flash, White Balance, Grid, One-press ActiveTrack

Timelapse Flash, White Balance, Grid

Slow Motion Flash, White Balance, Grid, One-press ActiveTrack

Video Flash, White Balance, Grid, One-press ActiveTrack, Gesture Control

Photo Flash, White Balance, Grid, One-press ActiveTrack, Gesture Control

Pano Flash, White Balance, Grid, Save Unstitched Pano Photos

Slow Motion: докоснете, за да снимате видео при 8x Slow Motion, достъпно само на iOS устройства. 
Video: докоснете, за да заснемете нормално видео.
Photo: докоснете, за да направите единична снимка или интервална снимка.
Pano: докоснете, за да направите 3x3 или 180° панорама.
Story: Вижте номер 6 за повече информация относно Story Mode.

10. Playback
: Докоснете, за да прегледате заснетите снимки и видеоклипове.

11. Settings
: Настройка на режима на снимане

 Gimbal Settings 

Follow Mode: 

a. Follow: Движението се следва само от Pan и Tilt осите;

b. Tilt Locked: Движението се следва само от Pan оста;

c. FPV: Движението се следва от всички оси.

Sport Mode: натиснете, за да включите или изключите този режим.
Zoom Speed: докоснете, за да зададете скоростта на приближениe, когато използвате плъзгача. 
Joystick Speed: докоснете, за да зададете максималната скорост при управление на 
джойстика. Разполагате с бърза, средна и бавна скорост. 
Joystick Control Direction: изберете между Free и Horiz/Vert. Free дава възможност на стойката 
да бъде контролирана на 360°. Horiz/Vert дава възможност за управление на стойката само в 
хоризонтална или вертикална посока.
Invert Pan Control: след като активирате тази функция, посоката на движение по вертикала е 
обратна на посоката на движение на джойстика.
Invert Tilt Control: след активиране на тази функция посоката на движение на оста на наклона е 
обратна на посоката на джойстика.
M Бутон: изберете функцията при натискане на бутона M веднъж. Изберете от превключване 
между режим на снимане или видеозапис, или влизане и излизане от бързото меню. 
Gimbal Auto Calibration: калибриране на стабилизация. Не докосвайте и дръжте Osmo Mobile 3 
неподвижен по време на калибриране.

 General Settings
Управление на устройството, име на устройството, версия на фърмуера и сериен номер.
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12. Настройки на камерата

Режим на снимане Настройки

Hyperlapse Resolution and FPS*, Speed, ISO, Shutter, and EV*

Timelapse Resolution and FPS*, Speed, ISO, Shutter, and EV*

Slow Motion ISO, Shutter, and EV*

Video Glamour Effects**, Resolution and FPS*, Speed, ISO, Shutter, and EV*

Photo Glamour Effects, Count Down, ISO, Shutter, and EV*

Pano 3×3 and 180° Pano, ISO, Shutter, and EV*

* FPS, ISO, Shutter и EV са настройки възможни само за iOS устройства. 

** Когато използвате Glamour Effects, резолюцията на видеото става 720p.

Приближение
Поставете два пръста върху екрана на смартфона си и ги преместете в срещуположна посока 
за приближение или отдалечение. Обърнете внимание, че функцията е достъпна само при 
използване на задната камера на Вашия смартфон.

Актуализиране на фърмуера
Използвайте приложението DJI Mimo, за да актуализирате фърмуера на Osmo Mobile 3. Това 
отнема приблизително три минути.

Как да актуализирате?
Преди да започнете актуализация се уверете, че нивото на батерията е поне 15% (най-малко 
два светещи индикатора). Свържете Osmo Mobile 3 със своето мобилно устройство и 
стартирайте DJI Mimo. Ще получите съобщение, ако е налична нова актуализация на 
фърмуера. За да започнете актуализиране, свържете смартфона си към интернет и следвайте 
инструкциите на екрана.

Не излизайте от DJI Mimo, докато актуализирате фърмуера. Обърнете внимание на екранните 
подкани. Светодиодите за индикация ще мигат в зелен и червен цвят и ще светнат в зелено, 
след като актуализацията на фърмуера е завършена успешно.

Ако актуализацията не е успешна, рестартирайте Osmo Mobile 3 и DJI Mimo и отново се 
свържете чрез Bluetooth, за да опитате отново. 
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Поддръжка
Osmo Mobile 3 е проектиран така, че да се сгъва за по-лесно съхранение и транспортиране. 
Уверете се, че Osmo Mobile 3 е сгънат, когато е изключен.

Завъртете оста Pan и Tilt, за да подравните маркировките на осите с тези на стойката, след 
което сгънете Osmo Mobile 3. Забележете, че дупката на Pan мотора трябва да е подравнена 
с маркера на рамото.

Натиснете бутона M, за да изключите Osmo Mobile 3. Устройството ще влезе в режим на 
съхранение и може да бъде сгънато.



Съдържанието е обект на промяна.

Свалете последната версия от: 

www.dji.com/osmo-mobile-3

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