OSMO POCKET
Упътване за употреба

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 OSMO POCKETTM:
1. Упътване за употреба
2. Кратко ръководство за употреба
3. Указания за отказ от отговорност и безопасност
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
Сканирайте QR кода в дясно и свалете приложението "DJI Mimo" от App Store
или Google Play магазина.

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.
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Въведение
Osmo Pocket е ръчна камера със стабилизираща стойка, която съчетава мобилност и
стабилизация в едно устройство. Той заснема 12MP снимки и 4K видео с 60 кадъра в секунда.
Свържете устройството с приложението DJI Mimo, където можете да създавате видеоклипове
с професионално качество и да ги споделяте в социалните мрежи чрез режим Story.
Интелигентните функции като ActiveTrack, Panorama и Timelapse Ви дават всичко необходимо,
за да заснемете перфектната снимка или видео.
Аксесоарите като безжичния модул и контролера за Osmo Pocket, Ви позволяват да се насладите
на множество допълнителни функции.

На пръв поглед

1
2
3
4
5
14

6
7

13
12
11

8
9

1. Камера
2. Tilt мотор
3. Roll мотор
4. Pan мотор
5. Вентилационна зона
6. LED индикация
7. Бутон за снимане/запис
8. Слот за microSD карта
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9. Микрофон*
10. USB-C порт
11. Функционален/ON-OFF бутон
12. Микрофон*
13. Универсален порт
14. Сензорен екран

* За по-добро качество на звука, НЕ блокирайте микрофонта, когато записвате видео.
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Активиране на Osmo Pocket
Когато използвате Osmo Pocket за първи път е необходимо да го активира чрез приложението
DJI Mimo. Следвайте стъпките по-долу, за да го активирате.
1. Извадете корпуса на универсалния порт и изберете съответния адаптер (Lightning или USB-C),
който желаете да използвате, за да свържете смартфона си с Osmo Pocket.
2. Натиснете и задръжте функционалния/ON-OFF бутон, докато Osmo Pocket се включи.
3. Стартирайте приложението DJI Mimo и следвайте инструкциите на екрана, за да активирате
Osmo Pocket.

OSMO

или

НЕ докосвайте стабилизиращата стойка, когато се включва. В противен случай това може да повлияе на
ефективността й или да я повреди.

Зареждане на Osmo Pocket

За да заредите Osmo Pocket, свържете USB адаптера (не е включен в комплекта) с USB-C порта,
като за целта използвате захранващия кабел. Когато батерията е напълно заредете, LED
индикаторът ще се изключи.
Нивото на заряд на батерията се изобразява върху сензорния екран, като включите Osmo Pocket.
Време за зареждане: около 1 час 13 минути (при използване USB адаптер от 5 V/2 A).
LED индикаторът показва нивото на батерията по време на зареждане. Вижте таблицата по-долу:
Индикатор

Ниво на батерията

Премигва в зелено

0-24%

Премигва в зелено по два пъти

25%-49%

Премигва в зелено по три пъти

50%-74%

Премигва в зелено по четири пъти

75%-99%

Свети в зелено продължително за 6 секунди и спира

100%
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Препоръчва се използването на 5V/2A USB адаптер за оптимално зареждане.
Уверете се, че зареждате Osmo Pocket в среда, където температурата е в рамките на 5°C до 60°C. За
Ваша безопасност Osmo Pocket ограничава тока за зареждане, когато температурата е между 45°C
и 60°C. В този случай Osmo Pocket не може да бъде напълно зареден.

Експлоатация на Osmo Pocket
Функции на бутоните
Функционален/ON-OFF бутон

Натиснете и задръжте функционалния/ON-OFF бутон за една секунда за включване/изключване.
При активирана камера, натиснете веднъж функционалния/ON-OFF бутон, за да превключите
между фото или видео режим (НЕ функционира, когато използвате професионални настройки с
приложението на DJI Mimo). Натиснете бутона два пъти, за да центрирате стабилизиращата
стойка и натиснете бутона три пъти, за да се завърти камерата напред или назад (изисква се
версия на фърмуера v1.2.0.20 или по-нова).
В страницата за настройки, която излиза върху сензорния екран, натиснете бутона веднъж, за да
се върнете към предишното меню.

Бутон за снимане/запис

Натиснете веднъж бутона за снимане/запис, за да направите снимка или да започнете/спрете
видео с камерата. В страницата за настройките, която излиза върху сензорния екран, натиснете
веднъж, за да се върнете към камерата.

Ръчно настройване на стабилизиращата стойка
Tilt ъгълът за наклон на Osmo Pocket може да се регулира ръчно. В Motionlapse, Pan ъгълът
може да се регулира ръчно.
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Работа със сензорния екран
Сензорният екран показва изгледа на камерата след включване на Osmo Pocket, както и
режимите на снимане, нивото на батерията и информация за microSD картата.

Плъзнете с пръст надолу върху сензорния екран, за да влезете в страницата с настройки.
Плъзнете с пръст наляво или надясно, за да изберете между Glamour Effects, Superfine и Save
Settings (според режима на работа), System Settings, Screen Settings и Brightness.
1.

Glamour Effects: достъпен е само в режим на снимки. Докоснете иконата, за да
стартирате/изключите ефекта. Ефектът се използва се за разкрасяване на снимки.
Superfine: достъпен е само в режим на видео. Докоснете иконата, за да включите/
изключите Superfine. Ефектът се използва за заснемане на видео с по-високо качество,
когато записвате в 1080 24/25/30p или 4K 24/25p.
Забележка: Снимане със Superfine ефект може да доведе до прегряване на устройството.
Save Settings: достъпен е само в режими Timelapse и Motionlapse. Изберете, за да
запазите само конвертираното видео или конвертираното видео с оригинални изображения.

2.

System Settings
Плъзнете с пръст наляво или надясно, за да превъртите между настройките.
Battery: показва нивото на батерията на Osmo Pocket.
Calibration: докоснете иконата, за да калибрирате стабилизиращата стойка. Използва
се, за да намали отклоненията, причинени от човешка грешка или магнитни смущения.
Поставете Osmo Pocket на равна повърхност и НЕ го докосвайте по време на калибриране.
Tilt Control: Докоснете, за да активирате виртуалния джойстик за управление на tilt-оста.
Auto Power Off: Докоснете, за да настроите таймера за автоматично изключване.
Storage: показва оставащия капацитет на microSD картата. Докоснете веднъж, за да
влезете. Докоснете отново, за да форматирате microSD картата.
Accessories: Показва информация за свързаните с Osmo Pocket аксесоари.
Anti-Flicker: Предотвратява трептенето на светлините, като по-този начин може да се
съобразите с местните разпоредби.
More: Показва детайлна информация за устройството и версията на фърмуера, позволява
смяна на езика и възстановяване на настройките по подразбиране.

3.

Screen Settings
Докоснете иконата за изобразяване на дисплея на цял екран или letterbox режим.

4.

Brightness
Докоснете иконата, за да превключите между трите нива на яркост.
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Плъзнете с пръст нагоре върху сензорния екран, за да влезете в страницата с настройки на
стабилизиращата стойка.
1.

Re-center
Докоснете, за да стабилизирате стойката.

2.

Flip
Докоснете, за да се завърти камерата напред или назад.

3. Follow
Докоснете, за да превключите между Slow Follow и Fast Follow. При режим Slow Follow,
стабилизиращата стойка реагира по-бавно, но движението е по-гладко. При Fast Follow
режим, стабилизиращата стойка реагира по-бързо, но движението е по-рязко.
4.
Follow/Tilt Locked/FPV
Follow: Pan и Tilt осите се движат.
Tilt Locked: само Pan оста се движи.
FPV: Pan, Tilt и Roll осите се движат.
Плъзнете с пръст наляво върху сензорния екран, за да достъпите страницата за настройки
при снимане и плъзнете с пръст нагоре/надолу, за да изберете желан режим на снимане.
1.

Photo
Плъзнете с пръст наляво, за да зададете съотношение на снимката и таймер за обратно отброяване.

2.

Video
Плъзнете с пръст наляво, за да зададете резолюция на видеоклиповете и честота на кадрите.

3.

Slow Motion
Плъзнете с пръст наляво, за да зададете скорост на видеото.

4.

Timelapse
Плъзнете с пръст наляво и след това нагоре/надолу, за да изберете между режим Timelapse и Motionlapse.
Докоснете синята иконата при изглед на камерата, за да зададете продължителността и интервала. След като сте
задали промените си, натиснете OK, за да продължите. За да стартирате Motionlapse насочете камерата към
началната точка и натиснете иконата. Насочете камерата към крайната точка и отново докоснете иконата.

5.

Panorama
Плъзнете с пръст наляво, за да превключите между 180° или 3x3 панорама.

Плъзнете с пръст наляво, за да превключите между снимки и видеоклипове. Докоснете, за да
гледате видеоклипове. Плъзнете с пръст надясно, за да добавите в любими или да изтриете
снимки или видеоклипове.
Двойно докосване
Когато сте в режим на снимки, видео или Slow Motion, докоснете два пъти екрана, за да
активирате ActiveTrack режим. FaceTrack ще се активира, ако открие лице на екрана. Когато
камерата е насочена към хора, функцията FaceTrack се активира автоматично. Натиснете
функционалния/ON-OFF бутон или докоснете сензорния екран, за да излезете от режим
ActiveTrack.
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ActiveTrack е деактивиран в режим FPV и видео режим с 4K и 60 кадъра в секунда.
Когато Osmo Pocket е свързан с DJI Mimo, сензорният екран се изключва и не може да се използва.

Съхраняване на снимки и видеоклипове
Кадрите, заснети с Osmo Pocket, могат да се съхраняват на мобилно устройство или microSD карта (не е
налична в комплекта). Ако не е поставена microSD карта, може да съхранявате видео на мобилното си
устройство с ниско качество. Режимите Photo, Panorama и Timelapse НЯМА да са налични. Необходимо
е да използвате UHS-I Speed Grade 3 microSD карта памет, която е предпочитана заради бързата скорост
при четене и запис, необходими при видео с висока разделителна способност.

Поставете microSD картата в слота
за microSD карти, както е показано
на изображението.

Когато microSD картата е поставена в Osmo Pocket, направените снимки и видеоклипове ще се
съхраняват автоматично в нея, а не на мобилното устройство.

Описание на състоянието на LED индикаторите
LED индикаторите показват различните състояния на Osmo Pocket. Вижте таблицата по-долу:
Индикатор

Описание

Премигва бързо в червено три пъти

Нивото на батерията е ниско и устройството
трябва да се изключи.

Премигва в червено и зелено

Фърмуера се актуализира

Свети непрекъснато в червено

Температурата е твърде висока

Премигва бавно в червено

Записва се видеоклип

Премигва в жълто

Няма сериен номер

Свети непрекъснато в жълто

Устройството не е активирано

Свети непрекъснато в зелено

Устройството работи и има поставена microSD карта

Премигва в зелено “X” на брой пъти
(“X” е времето на отброяване)

Интервал на обратно броене
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Приложение DJI Mimo
Начална страница
PRODUCT TUTORIALS

@ DJI SUPPORT 大疆服务
OSMO Pocket

Camera View: докоснете, за да достъпите камерата.
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.

Изглед на камерата
1

2 3
66:66

4

5

25:56

6
13
7
12

4K

8

30

11

9
10

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 Pocket
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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. Flip
: докоснете, за да се завъртете стабилизиращата стойка с лице напред/назад.
6. Re-center
: докоснете, за да центрирате стабилизиращата стойка.
7. Shutter Button
: докоснете, за да направите снимка или да започнете/прекратите запис на видео.
8. Shooting Mode
Плъзнете, за да изберете режим на снимане. Изберете между Photo, Video, Slow Motion,
Pano, Timelapse, Motionlapse или Story (очаквайте скоро).
9. Playback
: докоснете за преглед на снимки или видеоклипове, веднага след заснемане.
10.

Virtual Joystick

: натиснете виртуалния джойстик наляво или надясно, за да контролирате Pan
движенията и натиснете наляво/надясно, за да контролирате Tilt движенията.
11. Settings
: има три страници с настройки
Basic/Pro настройки:
Изберете Basic и Pro настройки за избран режим на снимане.
Режим на снимане

Basic настройки

Pro настройки
Timelapse, баланс на бялото, Antiflicker, решетка, преекспониране,
хистограма, режим на фокусиране

Timelapse

Timelapse, Anti-flicker,
решетка, преекспониране

Slow Motion

Anti-flicker, решетка,
преекспониране

Video

Видео формат, качество
на видеото, Anti-flicker,
решетка, преекспониране

Баланс на бялото, цвят, Anti-flicker,
решетка, преекспониране,
хистограма, режим на фокусиране
Видео формат, баланс на бялото, Anti-flicker,
ниво на увеличаване на звука, намаляне на
шума, решетка, преекспониране, хистограма,
режим на фокусиране.

Photo

Съотношение на снимките,
Anti-flicker, Glamour Effects,
решетка, преекспониране

Формат на снимките, съотношение на снимките,
Anti-flicker, Glamour Effects, решетка,
преекспониране, хистограма, режим на фокус

Pano

Anti-flicker, решетка,
преекспониране

Формат на снимките, баланс на бялото,
Anti-flicker, решетка, преекспониране,
хистограма, режим на фокус

Story

Очаквайте скоро

Очаквайте скоро
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Gimbal и Handle настройки
: калибриране на стабилизиращата стойка и включване/изключване на Gimbal Easy
Control. Включете Gimbal Easy Control, за да управлявате Tilt и Pan осите с един виртуален
джойстик. Изключете, за да контролирате Tilt и Pan осите на два виртуални джойстика.
General Settings
: вижте версията на фърмуера и капацитета на microSD картата и я форматирайте
12. Бърз достъп до настройките на камерата
30 : Бързият достъп до настройкте на камерата е различен в зависимост от режима на снимане.
13. Настройки на стабилизиращата стойка
: Изберете Slow Follow или Fast Follow и изберете между Tilt Lock (заключен), Follow и FPV
режим.
Докоснете екрана за фокусиране и измерване. За режим ActiveTrack плъзнете кутийката на
екрана и Osmo Pocket ще започне да следи обекта. За FaceTrack, Osmo Pocket автоматично
открива лица и ги следи.

Обновяване на фърмуера
Фърмуерът на Osmo Pocket трябва да бъде актуализиран чрез приложението DJI Mimo. Ще бъде получено
предупреждение на екрана, когато е налице нов фърмуер. Следвайте инструкциите за актуализиране.
За актуализиране на фърмуера е необходима microSD карта памет.
Уверете се, че нивото на батерията на Osmo Pocket е поне 15%, преди актуализация на фърмуера.

Подръжка
Поставете Osmo Pocket в предпазния калъф за безопасност при транспортиране и съхранение.

Osmo Pocket съдържа деликатни компоненти, които могат да бъдат повредени при удар, което може да
доведе до неизправност на стабилизиращата стойка.
Уверете се, че няма нищо, което да възпрепятства стабилизатора, когато Osmo Pocket е включен.
Osmo Pocket НЕ е водоустойчив. НЕ използвайте течни почистващи препарати. Използвайте мека суха кърпа
за почистване на Osmo Pocket.
Дръжте Osmo Pocket далеч от пясък и прах, за да защитите сензорите на моторите.
Когато Osmo Pocket НЕ се използва е препоръчително да използвате предпазния калъф, за да защитите
универсалния порт. Избягвайте да докосвате универсалния порт по време на работа, тъй като може да е
нагорещен.
НЕ покривайте и не докосвайте вентилационната зона на Osmo Pocket, тъй-като може да се нагорещи по
време на употреба. Osmo Pocket ще спре да снима, ако започне да прегрява.
За да предотвратите повреди на стойката, се уверете че Osmo Pocket е поставен правилно.
Уверете се че държите здраво Osmo Pocket и Вашият смартфон, когато използвате адаптера, за да свържете
смартфона с Osmo Pocket.
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Спецификации
Основни спецификации
Име

Osmo Pocket

Модел

OT110

Размери

121.9 × 36.9 × 28.6 mm

Тегло

116 g

Входно напрежение

5 V/2 A или 5 V/1 A

Изходно напрежение

5 V/500 mA

Стабилизираща стойка
Обхват на ъглови вибрации ±0.005°
Контролируем обхват

Pan: -230° до +50°, Roll: ±45°, Tilt: -95° до +50°

Механичен обхват
Макс. контролируема
скорост
Камера

Pan: -250° до +70°, Roll: ±90°, Tilt: -120° до +98°

Сензор

1/2.3” CMOS, Ефективни пиксели: 12M

Обектив

FOV 80°, F2.0

ISO

Снимки: 100 – 3200; Видео: 100 – 3200

Скорост на затвора

1/8000 – 8 s

120°/s

Максимален размер на
4000×3000
изображението
Режими на снимане
Единичен кадър, обратно броене, Panorama
Видео резолюция
Режими на видео

4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60p
Timelapse/Slow Motion (видео резолюцията е 1080@120p)/Normal

Макс. видео битрейт
Поддържана файлова
система
Формат зна снимки

100Mbps

Видео формат

MOV/MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

Поддържани SD карти

Максимално 256 GB
SDHC/SDXC UHS-I или UHS-3 microSD

Работна температура

0°до 40°C (32°-104°F)

Аудио изход

48 KHz, AAC

FAT32(≤32 GB) / exFAT (>32 GB)
JPEG/JPEG+DNG

Батерия
Тип

LiPo

Капацитет

875 mAh

Мощност

6.738 Wh
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Напрежение

7.7 V

Лимит на напрежение

8.8 V

Температура при
зареждане

5°до 60°C (41°-140°F)

Работна температура

0°до 40°C (32°-104°F)

Време за работа

140 минути (тези стойности са тествани в лабораторна среда, при запис
на видео с резолюция 1080 и 30к/с и се ползват само за справка)

Време за зареждане

73 минути (когато използвате 5V/2A USB адаптер)

Информация след продажба на продукта
Посетете https://www.dji.com/support за да научите повече за политиката
за следпродажбено обслужване, ремонтни услуги и поддръжка.
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DJI Support
http://www.dji.com/support

Съдържанието на това упътване е обект на промяна
Изтеглете последната версия от

www.dji.com/osmo-pocket

OSMO е търговска марка и собственост на DJI.
2018

