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Употреба на упътването

Легенда

Важно Съвети

Преди употреба

Прочетете следните документи преди употреба на DJI OM 4:
1. Отказ от отговорност и упътване за безопасност
2. Упътване за бърз старт
3. Упътване за употреба

Препоръчително е да изгледате обучителните видеа на официалния уебсайт на DJI 
(www.dji.com/om-4/tutorials) или в приложението DJI Mimo. Прочетете "Отказ от 
отговорност и упътване за безопасност" и "Упътване за бърз старт" преди първа 
употреба. За повече информация се обърнете към това упътване.

Изтеглете приложението DJI Mimo

Сканирайте QR кодът или потърсете "DJI Mimo" в App Store или Google Play. 

iOS версията на DJI Mimo е съвместима с iOS v11.0 или по-нов. Android 
версията на DJI Mimo е съвместима с Android v7.0 или по-нов. 

       Търсене по ключови думи
За да намерите желаната тема, търсете по ключови думи като 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
Снабден с 3-осна стабилизация, DJI OM 4 превръща мобилния Ви телефон в камера, 
която може да създаде стабилизирани и изключително гладки кадри. Сгъваемият 
дизайн прави DJI OM 4 лесен за пренасяне и съхранение, докато новата магнитна 
връзка с телефона означава, че той вече става още по-лесен за употреба. Лек и 
ергономичен, DJI OM 4 поставя в ръцете Ви изключително лесни за заснемане гладки 
кадри. Развихрете креативността си с функции като ActiveTrackTM 3.0, Hyperlapse, 
Timelapse, DynamicZoom, Pano и Story режим, които са налични в DJI Mimo.

Преглед

1. Магнитна поставка
2. Pan мотор
3. Индикатор за статус
4. Джойстик
5. Плъзгач за приближение
6. Порт за зареждане (USB-C)
7. Бутон Вкл./Изкл./M
8. Бутон Снимка/Запис
9. Индикатор за батерията

10. Tilt мотор
11. 1/4”-20 UNC резба
12. Отвор за връзка за китка
13. Спусък
14. USB-A порт
15. M3×0.5 отвор за винт
16. Roll мотор
17. Магнитен държач
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Начало

Зареждане

За да зареждате DJI OM 4, свържете USB адаптер (не е включен в комплекта) към порта 
за зареждане чрез захранващия кабел (включен в комплекта). Батерията е напълно 
заредена, когато индикаторите за нивото ѝ изгаснат. Време за зареждане: около 2.5 часа 
(тествано при температура 25°C и използване на 10W зарядно). Максимално време на 
употреба: 15 часа (Тествано със стабилизирана стойка. Стойността е само 
ориентировъчна).

DJI OM 4 може да бъде ползван като зарядно. Свържете мобилния си телефон с USB-A 
порта. Ако DJI OM 4 е включен, телефонът ще започне да се зарежда. Ако DJI OM 4 е 
изключен, натиснете бутона M веднъж, за да започнете зареждане.

Монтиране на мобилния телефон

1. Магнитната поставка и магнитният държач могат да бъдат използвани, за да се 
монтира мобилен телефон на DJI OM 4.

Употреба на магнитната поставка: Закачете магнитната поставка в центъра на
телефона.

 Уверете се, че посоката на магнитната поставка е същата като на графиката 
и е в центъра на телефона. В противен случай, стойката може да не работи, 
както е предназначено.
 Прикрепете поставката и се уверете, че е нагласена по вертикала.
  Ако телефонът Ви е по-тънък от 7.5 мм или по-лек от 160 гр., използвайте 
повдигащото уплътнение.

USB-A порт 

Порт за зареждане
Бутон M
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Употреба на магнитния държач:

маркера, за
 помощния маркер върху гърба на телефона. Нагласете позицията на  
да откриете центъра на телефона. 

3  Закачете магнитния държач за гърба на телефона. Уверете се, че е захванат здраво.
4  Премахнете помощния маркер. Изчакайте 12 часа преди да закачите мобилния телефон 
за DJI OM4 с магнитния държач.
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 Закачайте магнитния държач само на телефони, които са поддържани от DJI 
OM 4. Вижте списъка за съвместимост с DJI OM 4 на www.dji.com/om-4 за 
повече информация.
  Трябва да използвате стикера, когато закачате магнитния държач за 
стъклен гръб на телефон. НЕ закачайте магнитния държач директно за 
телефон със стъклен гръб.
  НЕ закачайте магнитния държач за кейс на мобилен телефон. В противен 
случай, стойката може да не работи по предназначение.
  Уверете се, че не е попаднал въздух между стикера и мобилния телефон. В 
противен случай, телефонът може да изпадне.

Телефонен кейс

Магнитен държач

Магнитен държач

Стикер

Телефон от стъкло

Следвайте стъпките долу, за да закачите магнитния държач за центъра на телефона: 

1  Използвайте мокри кърпи, за да почистите гърба на телефона, след което подсушете 
със суха кърпа. Закачете стикера за центъра на гърба на телефона.
2  Поставете
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2. Изравнете държача или поставката с мястото за закачане на OM 4, така че 
маркировката им да съвпадне. Закачете мобилния телефон за OM 4.

3. Разгънете OM 4 и натиснете и задръжте бутон M, за да я включите.

Преди да включите OM 4, монтирайте своя телефон. Ако не е засечен 
монтиран телефон, OM 4 ще извибрира и ще влезе в режим на изчакване. 
За да го изведете от този режим, натиснете произволен бутон, след като 
монтирате своя мобилен телефон. 
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Употреба на DJI OM 4
При включване DJI OM 4 ще влезе по подразбиране в режим "Follow". В този режим 
стойката превръща движенията на джойстика в гладки хоризонтални и вертикални 
движения и намалява влиянието на естествените вибрации.

Функции на бутони и портове

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

M Бутон
Изключена стойка
Натискане веднъж: проверка на нивото на батерията.
Натискане и задържане до единичен звуков сигнал: включване.
Включена стойка
Натискане веднъж: превкл. между режим Снимки и Видео (по 
подразбиране може да бъде променено в DJI Mimo.)
Натискане два пъти: превкл. между портретна и пейзажна ориентация. 
Натискане и задържане до единичен звуков сигнал: влизане или излизане 
от режим на изчакване.
Натискане и задържане до два звукови сигнала: изключване.

Бутон Снимка/Запис

Натиснете веднъж за заснемане на снимка или за начало/край на запис. 
Натиснете и задръжте за серия снимки в режим Снимки.

Индикатори за нивото на батерията

Показват нивото на батерията на DJI OM 4. 

Индикатор за състоянието на системата

Показва състоянието на DJI OM 4.

Поведение Описание

Свети в жълто Bluetooth изключен

Свети в зелено Bluetooth включен
Пулсира в жълто/зелено      Режим на изчакване

Примигва в 
червено и зелено

Ъпдейт на фърмуера/Ъпдейтът е неуспешен

Свети в червено
Проблем със стойката (например твърде ниска/
висока температура или преразредена батерия)
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Комбинирани операции

Bluetooth връзката може да бъде обновена, в случай че DJI OM 4 не може да бъде 
намерен или свързан. Натиснете M бутона, бутона за снимка и спусъка едновременно, 
за да обновите Bluetooth връзката. Процедурата е успешна, когато индикаторът за 
състоянието на системата светне от зелено в жълто. 

DJI OM 4 ще се изключи автоматично, ако не бъде използван в рамките на 10 
минути в режим на изчакване.

Плъзгач за приближение
Преместете плъзгача до позиция Т, за да приближите кадъра или до 
позиция W, за да го отдалечите. Натиснете плъзгача веднъж, за да 
промените приближението веднъж или го задръжте, за да го променяте 
продължително.

Спусък
Натиснете и задръжте, за да влезете в заключен режим. В него стойката 
няма да следва движенията на ръката Ви. Отпуснете бутона, за да 
излезете от този режим.
Натиснете веднъж, за да включите или изключите ActiveTrack 3.0. 
Натиснете два пъти, за да центрирате стойката. Когато е включен 
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.

Порт за зареждане (USB-C)

Зареждайте DJI OM 4, като свържете USB адаптера към този порт.

USB-A порт

USB-A портът може да бъде използван за зареждане на мобилни 
телефони.

1/4”-20 UNC резба

Тази резба се използва за монтиране на стативи и други аксесоари към 
Osmo Mobile 3.

M3×0.5 отвор за винт
Използва се за монтиране на противотежест. Противотежест трябва да 
бъде използвана, в случай че монтирате обектив или микрофон към 
мобилния телефон. Уверете се, че общото тегло на телефона с 
аксесоарите е под 290 гр.

Отвор за връзка за китка

Този отвор може да се използва за закачане на връзка за китка.
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Режими на работа

Долу са изобразени режимите на работа, когато OM 4 е в пейзажна ориентация. 
Същите режими важат и при портретна ориентация.

Режим Upright
Този режим може да бъде използван без 
допълнителна потребителска намеса. 
Натиснете бутон M два пъти, за да 
центрирате телефона.

Режим Side Grip
Завъртете DJI OM 4 с 90° надясно или 
наляво, за да преминете от режим 
Upright в режим Side Grip.

Режим Underslung
Завъртете DJI OM 4 наобратно по 
вертикала, за да влезете в този режим. 
В него телефонът лесно може да 
заснема отдолу.

Режим Low Position
Натиснете и задръжте спусъка, след 
което наклонете DJI OM 4 напред, за 
да влезете в режим Low Position. 
Ъгълът на наклон е уголемен, което 
прави заснемането от ниска позиция 
по-подходящо.
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Приложението DJI Mimo
Гледайте HD видео в реално време на екрана на телефона си през 
приложението DJI Mimo. Приложението Ви позволява да ползвате и Hyperlapse, 
Timelapse, ActiveTrack 3.0, DynamicZoom, Pano и Story режим или да 
конфигурирате настройките на камерата и стойката само с няколко докосвания.

  Camera View: Натиснете, за да се свържете с OМ4. След свързване DJI Mimo ще 
влезе в режим Camera View.  
  Academy: Докоснете, за да гледате видео уроци и упътвания.
  My Story: Шаблони за редакция на снимки и видео.
  Home: Докоснете, за да се върнете към началния екран.
  Edit: Влезте, за да редактирате снимки или видеа, заснети с OM4 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.

Свързване с приложението DJI Mimo
1. Включете DJI OM 4.
2. Включете Bluetooth на телефона и се свържете с устройството с представка OM 4 в 

DJI Mimo.
3. Когато използвате DJI Mimo за първи път е необходимо да активирате DJI OM 4 чрез 

DJI Mimo. Следвайте инструкциите, за да го активирате. Регистрирайте или влезте в 
съществуващ DJI акаунт, когато активирате DJI OM 4. Уверете се, че по време на 
цялата процедура имате връзка с интернет.

4. След като активирането приключи, влезте в Camera View.

Когато сте свързани чрез Bluetooth, DJI OM 4 може да контролира камерата на 
телефона без DJI Mimo. За подробности разгледайте списъка за съвместимост с 
мобилни устройства.

More

DJI-Say hello to OM4 DJI-Imagination Unfold

MY STORY

DJI SUPPORT

DJI FORUM

DJI MIMO

00 56 02 30

OM 4
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Camera View

1. Начало
        : Докоснете, за да се върнете към началния екран.

2. Ниво на батерията на стойката
           : Показва настоящото ниво на батерията на стойката.

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

4. Светкавица
: Показва състоянието на светкавицата.

5. Режим на работа
: Показва настоящия режим на работа: Follow, Tilt Locked, FPV или SpinShot.

6. ActiveTrack Селекция
: ActiveTrack 3.0 е оптимизиран за следене на хора, използвайки модел на глава и
рамене в добавка към лицево разпознаване с алгоритми за самообучение. Избраният
обект ще остане в центъра на кадъра по подразбиране. Изгледът на камерата може
да бъде настроен ръчно. Има три начина да използвате ActiveTrack 3.0:

a. Направете селекция, като оградите обекта в кутийка в Camera View на DJI Mimo.
Зелена кутийка около обекта индикира, че ActiveTrack 3.0 е включен успешно.
Докоснете иконата Х в горния ъгъл, за да спрете следенето.

b. Включете жестовия контрол в DJI Mimo и извършете жест с дланта или V с два

S
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Разликата между следене на глава и рамене и следене на лице е, че следенето 
на глава и рамене поддържа 360° следене, докато лицевото - не. Също така, 
обхватът на засичане на двете камери е различен. Разстоянието на засичане на 
жест от задната камера е 0.5 до 4 м, а това на предната камера - 0.5 до 2 м. 
Забележете, че ActiveTrack 3.0 може да консумира повече енергия и така да 
увеличи температурата на мобилното устройство.

c. Натиснете спусъка веднъж, за да включите или изключите ActiveTrack 3.0. Когато 
използвате ActiveTrack 3.0, нагласяйте изгледа на камерата чрез джойстика.
Извършете жест с длан или два пръста, за да спрете записа.

7.  Story Режим
S   : Story режим предоставя няколко шаблона за записване на видео. Когато
приключите със заснемането, автоматично ще бъде генерирано видео в зависимост
от избрания шаблон.

8. Превключване между предна/задна камера
 : Докоснете, за да превключите между предната и задната камера на телефона Ви.

9. Режими на заснемане
Плъзнете, за да изберете режим на заснемане.
Hyperlapse: Включете, за да заснемете Timelapse от снимки, докато се движите с 
телефона. Докоснете бутона за заснемане, за да започнете.
Timelapse: Има два вида Timelapse - Position и Path. След като изберете Timelapse, 
докоснете иконата за настройки в горната част на екрана. За Position изберете 
интервала и времето за заснемане и започнете. За Path могат да бъдат избрани до 4 
позиции и стойката ще мине през всяка от тях последователно.
DynamicZoom: Изберете между Move Out (движение назад) и Move In (движение напред) 
режим. След това изберете обект, като нарисувате кутийка на екрана и докоснете бутона 
за заснемане, за да започнете.
Slow Motion: Докоснете, за да снимате забавено до 8 пъти видео.
Video: Докоснете, за да заснемете стандартно видео.

пръста за 1-2 секунди, докато гледате към камерата. Задната камера ще засече 
най-близките глава и рамене и ще започне да следи обекта. Предната камера ще 
засече най-близкото лице и ще започне да следи обекта.
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Photos: Докоснете, за да заснемате единични снимки. Натиснете и задръжте за серия.
Pano: Докоснете, за да заснемете 3x3, 240° или CloneMe панорамна снимка.
Story: Предоставя няколко шаблона за запис на видео.

10. Бутон за заснемане
     : Докоснете, за да заснемете снимка или видео.

11. Жестов контрол
OFF : Докоснете, за да отворите настройките на жестовия контрол.

12. Възпроизвеждане
 : Докоснете, за да прегледате заснетите снимки или видеа.

13. Приближение
1.0x : Поставете два пръста на екрана и ги плъзнете един към друг, за да 

приближите или обратно, за да отдалечите.

14. Настройки за заснемане
801/100 0 : Показва скорост на затвора, ISO и стойности на EV (само за iOS). 

15. Настройки
  : Настройки на камерата

Обърнете внимание, че настройките за светкавица, баланс на бялото и помощна 
решетка са налични само за задната камера. Selfie Flip е налично само за предната 
камера в режим Снимки.

  : Настройки на стойката
Режим на стойката:

a. Follow: панорамната ос и оста за наклон следват.
b. Tilt закл.: само панорамната ос следва.
c. FPV: всички оси следват.
d. SpinShot: всички оси следват. Джойстикът може да бъде използван, за да
контролира оста за завъртане.

Sport Mode: Докоснете, за да включите или изключите спортния режим. При него 
скоростта на следене на стойката се увеличава значително. Режимът е подходящ 
за  заснемане на ситуации с бързо и рязко движещи се обекти.
Zoom Speed: Докоснете, за да регулирате скоростта на приближение със 
слайдера. Joystick Speed: Докоснете, за да нагласите максималната скорост при 
работа с джойстика. Има 3 опции - бързо, средно и бавно.
Joystick Control Direction - Изберете между Free и Horiz/Vert. Free позволява 
стойката да бъде контролирана едновременно и по хоризонтала, и по вертикала. 
Horiz/Vert позволява стойката да бъде контролирана в съответната посока.
Invert Pan Control: Обръщане на посоката на движение по панорамната ос.
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Invert Tilt Control: Обръщане на посоката на движение по оста за наклон.
Press M Button: Превключете между режим Снимки и Видео или влезте/излезте от 
бързото меню. Функцията може да бъде настроена от потребителя.
Gimbal Auto Calibration: Намалява нежеланите движения от близка магнитна 
интерференция или грешка на потребителя. Преди калибриране поставете DJI OM 4 
на гладка повърхност с трипода. Не докосвайте стойката по време на калибриране. 
Horizontal Gimbal Adjustment: Уверете се, че магнитният държач е изправен, 
преди да настройвате стойката.

  : Общи настройки
Включва информация като управление на устройството, име на устройството, версия 
на фърмуера и сериен номер.

16. Настройки на снимачните параметри

Режими Настройки

Hyperlapse Разделителна способност и FPS, скорост, ISO, затвор и EV

Timelapse Разделителна способност и FPS, честота на видео кадрите, ISO, затвор и EV

Dynamic Zoom Бляскави ефекти, честота на видео кадрите, ISO, затвор и EV

Slow Motion ISO, затвор и EV

Video Бляскави ефекти, честота на видео кадрите, ISO, затвор и EV

Photos Бляскави ефекти, обранто броене, ISO, затвор и EV

Pano 3×3, 240° и CloneMe Pano, обратно броене, ISO, затвор и EV

 FPS, ISO, затвор и EV са настройки, налични само за iOS.
 При включени "Бляскави ефекти" максималната видео резолюция е 1080p. 
Настройките на снимачните параметри варират според модела телефон. 
Разгледайте списъка за съвместимост (www.dji.com/om-4/downloads) за 
повече информация.
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Обновяване на фърмуера
Използвайте DJI Mimo, за да обновите фърмуера на DJI OM 4. Процедурата отнема 
около 3 минути.

Как да обновите

Преди да започнете обновяването, уверете се, че нивото на заряд на батерията е поне 
15% (поне два от индикаторите да светят). Свържете DJI OM 4 към своя телефон и 
отворете DJI Mimo. Ще бъдете известени, ако е налична нова версия. За да започнете 
обновяване, свържете устройството към интернет и следвайте инструкциите на екрана.

Не излизайте от DJI Mimo по време на обновяването. Следете инструкциите на екрана. 
Когато обновяването приключи успешно, индикаторът за състоянието на системата ще 
примигва последователно в зелено и червено, след което ще светне постоянно в 
зелено.

Ако обновяването е неуспешно, рестартирайте DJI OM 4 и DJI Mimo, свържете се отново 
с Bluetooth и опитайте пак.

Съхранение
DJI OM 4 е създаден с идеята да бъде лесен за съхранение и транспортиране. Сгънете 
DJI OM 4, когато е изключен.

Завъртете панорамната ос и оста за наклон, така че да се изравнят с маркерите на 
стойката и сгънете DJI OM 4. Забележете, че отворът на панорамния мотор трябва да 
съвпадне с този на рамото. DJI OM 4 ще влезе в режим на съхранение и може да бъде 
сгънат, след като е изключен.
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Спецификации
Име DJI OM 4

Модел OK100

Размери Разгънат: 276×120×104 мм 
Сгънат: 163×100×47 мм

Тегло
390 гр (стойка)
32.6 гр (магн. поставка) 
11.4 гр (магн. държач)

Енергийна консумация 1.2 W (балансиран и в покой)

Механичен обхват
Pan: -161.2° до 172°
Roll: -136.7° до 198°
Tilt: -106.5° до 235.5°

Максимална скорост 120°/с

Съвместими телефони

С магнитна поставка и магнитен държач: 
Тегло: 230±60 гр
С магнитна поставка:
Диагонал:  ≤ 196 мм (или ≤ 7.72 ин) 
Дебелина: 6.9-10 мм
Широчина: 67-84 мм

Безжичен режим Bluetooth Low Energy 5.0
Предаване (EIRP) ≤4 dbm
Операционна честота 2.400-2.4835 GHz
Батерия 18650 Li-ion
Капацитет 2450 mAh
Енергия 17.64 Wh
Волтаж 7.2 V
Температура на зареждане 5° до 40° C 
Работна температура 0° до 40° C 

Време за зареждане 2.5 ч (Измерено с 10W зарядно при околна температура 
от 25° C)

Време на работа 15 ч (Балансирана стойка в идеални условия)



Съдържанието подлежи на промяна.

Изтеглете последната версия от:
www.dji.com/om-4/downloads

OSMO е запазена марка на DJI OSMO.
Авторско право © 2020 DJI OSMO Всички права запазени.
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