دليل املستخدم
2021.09

اإلصدار 1.0

البحث عن الكلامت الرئيسية

ابحث عن كلامت رئيسية مثل “البطارية” أو “تثبيت” للعثور عن املوضوع .إن كنت تستخدم قارئ  Adobe Acrobatلقراءة هذه الوثيقة ،فاضغط عىل
 Ctrl+Fعىل نظام  Windowsأو  Command+Fعىل نظام  Macلبدء البحث.
االنتقال إىل املوضوع
عرض قامئة كاملة باملوضوعات يف جدول املحتويات .انقر فوق املوضوع لالنتقال إىل ذلك القسم.
طباعة هذا املستند
تدعم هذه الوثيقة الطباعة عالية الدقة.

استخدام هذا الدليل
وسيلة إيضاح
هام

إرشادات وتلميحات

قبل االستخدام
اقرأ املستندات التالية قبل استخدام :DJI OM 5
 .1إرشادات السالمة
 .2دليل التشغيل الرسيع
 .3دليل املستخدم

مقاطع الفيديو التعليمية

يُوىص مبشاهدة جميع مقاطع الفيديو التعليمية املتاحة عىل موقع  DJIالرسمي عىل الويب ( )www.dji.com/om-5/videoأو يف تطبيق  .DJI Mimoاقرأ
إرشادات السالمة ودليل البدء الرسيع قبل االستخدام ألول مرة .ارجع إىل دليل املستخدم هذا ملعرفة املزيد من املعلومات.

تنزيل تطبيق DJI Mimo
امسح رمز االستجابة الرسيعة لتنزيل أحدث إصدار لتطبيق .DJI Mimo

مع اإلصدار  DJI Mimoمن  Androidواإلصدارات األحدث .يتوافق إصدار  iOSمع اإلصدار  12.0من  DJI Mimoمن  iOSيتوافق إصدار
.واإلصدارات األحدث  8.0 Androidمن
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مقدمة

بفضل ثباته ثاليث املحاور وتجهيزه بقضيب متديد مدمج ،يفتح  DJI OM 5خفيف الوزن إمكانات هاتفك املحمول بالكامل .يجعل التصميم املغناطييس القابل للطي
عملية اإلعداد أسهل من أي وقت مىض ،كام يسهل النقل والتخزين .ميكن تشغيل  DJI OM 5يف كل من الوضعني الرأيس واألفقي وتساعدك أوضاع الوضع العمودي
والجانبي السفيل واإلمساك الجانبي والوضع املنخفض عىل التقاط اللقطة املثالية .انتقل مبحتواك إىل املستوى التايل من خالل  DJI Mimoمع ActiveTrackTM
 4.0و Hyperlapseو Timelapseو DynamicZoomو .Panoتوفر  ShotGuidesالجديدة كليًا أدلة تعليمية خطوة بخطوة وفقًا للسيناريو
وتساعدك عىل إنشاء فيديو ميكنك مشاركته عىل وسائل التواصل االجتامعي.

نظرة عامة

1

15

17

14

13
12
11
10

16

8
2
3
4

9
5
		 مشبك الهاتف املغناطييس 2
.1

		
.2
		.3
		
.4
		.5
		
.6
		.7
		
.8
		
.9
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زر الغالق/زر التسجيل
زر التبديل
مؤرشات مستوى البطارية
منفذ UNC -20"1/4
مؤرش حالة النظام
عصا التحكم
قضيب متديد مضمن
فتحة رشيط التعليق
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.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

رشيط مترير الزوم
املشغل
زر الطاقة/زر M
محرك التدوير
موتور اإلمالة
محرك االلتفاف
منفذ الشحن ()USB-C
ثقب الربغي M3×0.5

7
6

البدء
الشحن
وصل محول ( USBغري ُمرفَق) مبنفذ الشحن باستخدام كبل الطاقة ( ُمرفَق) .تكون البطارية مشحون ًة بالكامل عندما تتوقف مؤرشات مستوى
لشحن ّ ،DJI OM 5
البطارية.
وقت الشحن 1.5 :ساعة (تم االختبار يف درجة حرارة  25درجة مئوية عند استخدام شاحن  10واط)
الحد األقىص لوقت التشغيل 6 :ساعات (تم اختبار هذه القيمة يف ظل توازن ذراع التثبيت واستقرار تعليقه .يجب استخدام هذه القيمة كمرجع فقط)

توصيل الهاتف
 .1يتم طي  DJI OM 5عند تعبئته .افرد ذراع التثبيت كام هو موضح.
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 DJI OM 5دليل املستخدم
 .2ثبّت مشبك الهاتف يف منتصف الهاتف .ميكن مد مشبك الهاتف املغناطييس .يجب أن تشري عالمة الكامريا باتجاه كامريا الهاتف.

وصل الهاتف املحمول بـ .DJI OM 5
 .3قم مبحاذاة العالمات املوجودة عىل مشبك الهاتف ومشبك الهاتف املثبت بلوح التثبيتِّ .

 .4اضغط مع االستمرار عىل الزر  Mلتشغيل .DJI OM 5

6
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 DJI OM 5دليل املستخدم
 .5ميكن متديد قضيب التمديد املدمج حتى  215مم وميكن ضبط الزاوية من  0إىل  90درجة.

تأكد من أن اتجاه مشبك الهاتف املغناطييس كام هو موضَّ ح ومن
وجوده مبنتصف الهاتف .وإال فقد يتأثر أداء ذراع التثبيت.
اضبط مشبك الهاتف وتأكد من أنه يف وضع رأيس مثل الهاتف.
للحصول عىل األداء األمثل ،استخدم وسادة الرافع املرفقة عند
استخدام هاتف ُسمكه أقل من  7.5مم أو يزن أقل من  170جم.

ركِّب الهاتف املحمول قبل تشغيل  .DJI OM 5عند عدم اكتشاف
هاتف محمول ،يهتز  DJI OM 5ويدخل يف وضع االستعداد.
إلخراج الهاتف من وضع االستعداد ،اضغط عىل أي زر بعد تركيب
الهاتف املحمول.
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استخدام DJI OM 5

بعد التشغيل ،يدخل  DJI OM 5يف وضع املتابعة حسب اإلعدادات االفرتاضية .يقوم ذراع التثبيت بتحويل حركات عصا التحكم إىل بانوراما هادئة وتحوالت إمالة،
ويُقلّل تأثري االختالفات الطبيعية .ميكن أيضً ا ضبط الهاتف املحمول باستخدام اليد.

وظائف األزرار واملنفذ

زر M

عند قطع اإلمداد بالطاقة
الضغط مرة واحدة :للتحقق من مستوى شحن البطارية.
الضغط مع االستمرار :اإلمداد بالطاقة.
عند اإلمداد بالطاقة
ضغطة واحدة :قم بالتبديل بني وضع الصورة أو الفيديو (بشكل افرتايض) أو أدخل اإلعدادات الرسيعة (إعداد الوظيفة يف .)DJI Mimo
اضغط مرتني :للدخول يف وضع االستعداد (اضغط عىل أي زر للخروج).
اضغط أربع مرات :قم بالتبديل بني  FPVووضع املتابعة.
اضغط مع االستمرار :إيقاف التشغيل.

زر الغالق/زر التسجيل
ضغطة واحدة :التقاط صورة أو بدء التسجيل أو إيقافه.
اضغط مع االستمرار :لاللتقاط املتتابع عندما تكون يف وضع الصورة.

زر التبديل
الضغط مرة واحدة :التبديل بني الكامريتني األمامية والخلفية.
الضغط مرتني :للتبديل بني الوضع األفقي والوضع الرأيس.

عصا التحكم
ح ِّرك رأس ًيا إلمالة الهاتف املحمول .ح ِّرك أفق ًيا لتدوير الهاتف املحمول .ميكن إعداد اتجاه عصا التحكم يف التطبيق  .DJI Mimoميكن
أيضً ا ضبط ميزة عصا التحكم عىل تبديل اإلعدادات الرسيعة.

رشيط مترير الزوم
ح ِّرك املنزلق إىل املوضع  +لتكبري الهدف املراد تصويره وح ِّرك املنزلق إىل املوضع  -لتصغريه .اضغط املنزلق مر ًة واحد ًة لتغيري التكبري/
التصغري ملرة واحدة .اضغط املنزلق باستمرار لتغيري التكبري/التصغري باستمرار.
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 DJI OM 5دليل املستخدم
مؤرشات مستوى البطارية
يُشري إىل مستوى بطارية  .DJI OM 5راجع الجدول أدناه للحصول عىل التفاصيل.
.املؤرشات محددة أدناه
.قيد إيقاف التشغيل  LEDقيد التشغيل.
.برسعة  LEDيومض مصباح

مؤرش  LEDمؤرش

 LED.يومض مؤرش
أمناط الوميض

مستوى شحن البطارية
مستوى شحن البطارية > 65%
 < 45%مستوى شحن البطارية ≤ 65%
 < 30%مستوى شحن البطارية ≤ 45%
 < 20%مستوى شحن البطارية ≤ 30%
 < 10%مستوى شحن البطارية ≤ 20%
 < 2%مستوى شحن البطارية ≤ 10%
مستوى شحن البطارية ≤ 2%

مؤرش حالة النظام
يُشري إىل حالة النظام.
األوصاف

منط الوميض

 Bluetoothتم فصل

أصفر ثابت

 Bluetoothتم توصيل
وضع االستعداد
تحديث الربامج الثابتة/فشل تحديث الربامج الثابتة
انحراف ذراع التثبيت (مثل درجة الحرارة منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا أو
)نفاد شحن البطارية متا ًما

أخرض ثابت
وميض باللون األصفر أو األخرض
وميض باللون األحمر واألخرض بالتبادل
إضاءة ثابتة باللون األحمر
يومض باللون األزرق ثالث مرات ثم يتحول للون
األخرض الثابت

 FPVالدخول إىل وضع

يومض باللون األخرض ثالث مرات ثم يتحول للون
األخرض الثابت

 FPVالخروج من وضع

املشغل
اضغط عليه مع االستمرار للدخول يف وضع القفل .يف وضع القفل ،ذراع التثبيت ال يتابع حركت املقبض .قم بالتحرير للخروج من وضع
القفل.
اضغط مرة واحدة لبدء أو إيقاف ( ActiveTrack 4.0يتطلب استخدامه مع .)Mimo
اضغط مرتني إلعادة توسيط ذراع التثبيت .عند استخدام  ،ActiveTrack 4.0يقوم ذراع التثبيت بإعادة التوسيط إىل منتصف عرض
الكامريا.
اضغط مرة واحدة ثم اضغط مع االستمرار للدخول إىل الوضع الريايض .قم بالتحرير للخروج.
يف الوضع الريايض ،تزداد رسعة متابعة ذراع التثبيت اللتقاط حركات رسيعة.
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 DJI OM 5دليل املستخدم
منفذ الشحن ()USB-C
اشحن  DJI OM 5عن طريق توصيل مح ّول  USBبهذا املنفذ.

منفذ UNC -20"1/4

ميكن استخدام منفذ  UNC -20"1/4لتوصيل حامل ثاليث.

ثقب الربغي M3×0.5

يُستخدم يف تركيب األثقال املوازنة .يجب استخدام األثقال املوازنة عند تركيب عدسة كامريا أو ميكروفون عىل الهاتف املحمول .تأكد من
أن الوزن اإلجاميل لهذه امللحقات أقل من  290جم.

فتحة رشيط التعليق
ميكن استخدام فتحة رشيط التعليق يف ربط رشيط املعصم.

مجموعة عمليات
ميكن إعادة ضبط اتصال  Bluetoothإذا تعذّر اتصال  DJI OM 5أو تعذّر العثور عليه .اضغط عىل زر التبديل ،وزر الغالق /التسجيل ،واملشغّل يف وقت واحد
إلعادة ضبط اتصال  .Bluetoothتتم إعادة ضبط اتصال  Bluetoothبنجاح عندما يتحول مؤرش حالة النظام من األخرض إىل األصفر .ابحث عن DJI OM 5
وأعد االتصال.
سيتم إيقاف تشغيل  DJI OM 5تلقائيًا عند عدم وجود تشغيل ملدة ثالث دقائق يف وضع االستعداد.
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 DJI OM 5دليل املستخدم

وضع التشغيل
األشكال أدناه ت ُوضّ ح أوضاع التشغيل عند استخدام  OM 5يف الوضع الرأيس .أوضاع التشغيل نفسها تُط َّبق عند االستخدام يف الوضع األفقي.

الوضع املنتصب

الوضع املتديل

رأسا عىل عقب للدخول يف وضع التعليق السفيل الذي
اقلب ً DJI OM 5
فيه ميكن للهاتف املحمول التقاط الصور بسهولة من موضع أكرث انخفاضً ا.
اضغط عىل زر املشغل مرتني برسعة لتوسيط الهاتف املحمول.

ميكن استخدام وضع التعليق العلوي دون أي تدخُّل من املستخدم .يف هذا
الوضع ،اضغط عىل زر املشغل مرتني برسعة لتوسيط الهاتف املحمول.

وضع املقبض الجانبي

وضع املوضع السفيل

قم بتدوير  DJI OM 5إىل اليمني أو اليسار مبقدار  90درجة لالنتقال
من وضع التعليق العلوي إىل وضع املقبض الجانبي .اضغط عىل زر املشغل
مرتني برسعة لتوسيط الهاتف املحمول.

قم بتمديد قضيب التمديد املدمج واضبط الزاوية عىل Low Position

(الوضع املنخفض) .استخدم وضع ( Low Positionالوضع املنخفض)
للتصوير من زاوية منخفضة.

© حقوق الطبع والنرش لعام  2021لصالح  .DJI OSMOجميع الحقوق محفوظة.
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تطبيق DJI Mimo App

شاهد مقطع فيديو مبارش بدقة عالية عىل شاشة هاتفك املحمول من خالل تطبيق  .DJI Mimoالتطبيق يُتيح لك أيضً ا استخدام  ،ShotGuidesووضع ،Story
و ،Hyperlapseو ،Timelapseو ،ActiveTrack 4.0و ،DynamicZoomو ،Panoأو تكوين إعدادات الكامريا وذراع التثبيت مبجرد نقرات بسيطة.

الجهاز :انقر لالتصال بـ  .DJI OM 5بعد االتصال ،يدخل  DJI Mimoيف عرض الكامريا.
( Academyاألكادميية) :انقر ملشاهدة املقاطع التعليمية وعرض الكتيبات اإلرشادية.
( AI Editorمح ِّرر الذكاء االصطناعي) :توفر قوالب متعددة لتحرير الصور أو مقاطع الفيديو.

( Homeالرئيسية) :اضغط للعودة إىل الشاشة الرئيسية.
األلبوم :إدارة وعرض األفالم من الهاتف أو أجهزة .DJI

( Editتحرير) :انقر لتحرير الصور أو مقاطع الفيديو من  DJI OM 5أو قم باالسترياد والتحرير من هاتف محمول.
( Profileملف التعريف) :س ِّجل يف حساب  DJIأو س ِّجل دخولك إليه .عرض األعامل واإلعدادات ،والتحقق من اإلعجابات واملتابعني ،وإرسال الرسائل إىل
املستخدمني اآلخرين ،والتواصل مع متجر .DJI

االتصال بتطبيق DJI Mimo App

 .1قم بتشغيل .DJI OM 5

 .2قم بتمكني  Bluetoothعىل الهاتف املحمول واتصل بالجهاز من خالل اسم سابقة  OM 5يف .DJI Mimo

 .3يتعني عىل املستخدمني السامح بالوصول إىل معلومات معينة عند استخدام  DJI Mimoألول مرة .سيتم رسد املعلومات الدقيقة يف املطالبة .مطلوب توافر
اتصال باإلنرتنت.
12
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 DJI OM 5دليل املستخدم
 .4سيتم تنشيط  DJI OM 5بعد التخويل وسيدخل التطبيق يف عرض الكامريا.
ارجع إىل قامئة توافق الهاتف  DJI Mimo.قاد ًرا عىل التحكم يف كامريا الهاتف املحمول بدون  DJI OM 5يكون  Bluetooth،عند االتصال عرب
.املحمول ملعرفة التفاصيل

عرض الكامريا
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 .1النقطة الرئيسية
اضغط للعودة إىل الشاشة الرئيسية.
( ShotGuides .2أدلة االلتقاط)
توفر أدلة االلتقاط  ShotGuidesأدلة تعليمية للتصوير خطوة بخطوة وفقًا للسيناريو وتساعد املستخدمني عىل إنشاء فيديو.
 .3مربع تحديد ActiveTrack
تم تحسني  ActiveTrack 4.0لتت ُّبع األشخاص املراد تصويرهم باستخدام منوذج الرأس والكتف جن ًبا إىل جنب مع اكتشاف الوجه باستخدام خوارزميات
التعلم العميق .الهدف املراد تصويره يظل يف منتصف عرض الكامريا وفق اإلعدادات االفرتاضية .ميكن ضبط عرض الكامريا يدويًا .توجد ثالث طرق الستخدام
:ActiveTrack 4.0
أ .اسحب مرب ًعا عىل الشاشة يف عرض الكامريا يف  .DJI Mimoوجود مربع أخرض حول الهدف املراد تصويره يُشري إىل نجاح متكني .ActiveTrack 4.0
انقر فوق األيقونة  Xبالزاوية العليا إليقاف التتبع.

ب .قم بتمكني التحكم يف اإلمياءات يف  DJI Mimoونفّذ إمياءة " "Vأو إمياءة "راحة اليد" ملدة ثانية واحدة أو ثانيتني عند مواجهة الكامريا .ستكتشف الكامريا
الخلفية أقرب رأس وكتفني وتبدأ يف تت ُّبع الهدف املراد تصويره .ستكتشف الكامريا األمامية أقرب وجه وتبدأ يف تت ُّبع الهدف املراد تصويره.
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الفرق بني تتبع الرأس والكتف وتتبُّع الوجه هو أن تتبُّع الرأس والكتف يدعم تتبُّع  360درجة بينام تتبُّع الوجه ال يدعم هذا املقدار من التتبُّع .وأيضً ا
يختلف نطاق االكتشاف الخاص بالكامريات .نطاق االكتشاف بني الكامريا الخلفية واإلمياءة هو  0.5إىل  4أمتار ،واملسافة بني الكامريا األمامية واإلمياءة هو
 0.5إىل مرتين .الحظ أن  ActiveTrack 4.0قد يستهلك طاق ًة أكرب ويؤدي إىل زيادة درجة حرارة الهاتف املحمول.

ج .اضغط عىل املشغل مر ًة واحد ًة لبدء  ActiveTrack 4.0أو إيقافه .عند استخدام  ،ActiveTrack 4.0ح ّرك عصا التحكم لضبط عرض الكامريا .نفّذ
إمياءة راحة اليد أو إمياءة  Vإليقاف التسجيل.
 .4مستوى بطارية ذراع التثبيت
يعرض مستوى شحن البطارية الحايل للجيمبال.
 .5مستوى بطارية الهاتف املحمول
يعرض مستوى شحن البطارية الحايل الخاص بالهاتف املحمول.
( Flash .6الفالش)
يعرض حالة الفالش.
 .7وضع الجيمبال
يعرض وضع ذراع التثبيت الحايل( Follow :متابعة) ،أو ( Tilt Lockedاإلمالة مقفلة) ،أو منظور الشخص األول ( ،)FPVأو ( SpinShotلقطة
مفردة).
 .8التبديل بني الكامريا األمامية والكامريا الخلفية
اضغط للتبديل بني الكامريا األمامية والكامريا الخلفية للهاتف املحمول.
 .9أوضاع التصوير
تنقّل لتحديد وضع التصوير.
 :Hyperlapseمكّن اللتقاط صورة قالب ويف الوقت نفسه تحريك الهاتف املحمول .اضغط عىل زر الغالق للبدء.
( Timelapseالزوال الزمني) :هناك أربعة أنواع من الزوال الزمني (زاوية ثابتة L ،إىل  R، Rإىل  ،Lو( Custom Motionتخصيص الحركة)) .بعد
تحديد  ،Timelapseانقر فوق اإلعدادات أعىل الشاشة .بالنسبة للزاوية الثابتة ،من  Lإىل  ،Rومن  Rإىل  ،Lقم بتعيني الفاصل الزمني واملدة وابدأ يف
التصوير .بالنسبة للحركة املخصصة ،حدد ما يصل إىل أربعة مواضع وسيتحرك املحور الثنايئ إىل كل موضع بالتسلسل.
 :DynamicZoomاخرت من بني الوضع ( Move Outنقل للخارج) والوضع ( Move Inنقل للداخل) .بعد تحديد وضع ،اسحب مرب ًعا لتحديد هدف
مراد تصويره وانقر فوق زر الغالق لبدء االلتقاط.
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( Slow Motionحركة بطيئة) :انقر اللتقاط مقطع فيديو بحركة بطيئة  4مرات و 8مرات.
( Videoفيديو) :انقر اللتقاط مقطع فيديو عادي.
( Photosصور) :انقر اللتقاط صورة بلقطة مفردة .اضغط مع االستمرار لاللتقاط املتتابع.
( Panoبانوراما) :انقر اللتقاط صور بانوراما  3x3أو  240درجة ،أو .CloneMe
( Storyالقصة) :يوفر قوالب متعددة خاصة بتسجيل الفيديو.
 .10زر الغالق
اضغط اللتقاط صورة أو بدء تسجيل فيديو أو إيقافه.
 .11مفتاح التحكم يف اإلمياءات
 OFFاضغط للوصول إىل إعدادات التحكم يف اإلمياءات.
 .12التشغيل
انقر ملعاينة الصور ومقاطع الفيديو.
 .13تكبري/تصغري
1.0x

ضع أصبعني عىل الشاشة وح ّركهام متباعدين للتكبري أو ح ّركهام م ًعا للتصغري.

 .14معلامت التصوير
1/100

80

0

يعرض قيم رسعة الغالق ،و ،ISOو.EV

 .15اإلعدادات
إعدادات الكامريا
تختلف اإلعدادات حسب وضع التصوير .الحظ أن إعدادات الوميض ،والتوازن األبيض ،والشبكة ال تُتاح إال عند استخدام الكامريا الخلفية .بالنسبة ألجهزة
 ،iOSميزة  Selfie Flipال ت ُتاح إال عند استخدام الكامريا األمامية يف وضع الفيديو .بالنسبة ألجهزة  ،Androidال يتوفر  Selfie Flipإال يف وضع الصور.
( Gimbal Settingsإعدادات ذراع التثبيت)
وضع الجيمبال
أ :Follow .يقوم كل من محور التحريك ومحور اإلمالة باملتابعة.
ب :Tilt Locked .يقوم محور التحريك فقط باملتابعة.
ج :FPV .تقوم محاور التحريك ،واإلمالة ،والدوران باملتابعة.
د :SpinShot .تقوم محاور التحريك ،واإلمالة ،والدوران باملتابعة .ميكن استخدام عصا التحكم للتحكم يف دوران محور الدوران.
 :Sport Mode Switchانقر لتمكني وضع الرياضة أو تعطيله .يف وضع  ،Sport Modeتزداد رسعة متابعة ذراع التثبيت زياد ًة كبريةً .من املناسب
االلتقاط يف السيناريوهات التي فيها تتحرك األهداف املراد تصويرها فجأ ًة وبرسعات كبرية.
 :Zoom Speedانقر لتعيني رسعة التكبري/التصغري عند استخدام منزلق التكبري/التصغري.
 :Joystick Speedانقر لتعيني الحد األقىص للرسعة عند التحكم يف عصا التحكم .توجد ثالثة خيارات ،رسيعة ،ومتوسطة ،وبطيئة.
( Joystick Control Directionاتجاه عصا التحكم) :اخرت من بني ( Freeالحر) و( Horiz/Vertاألفقي/الرئييس)ُ Free .يكّن التحكم يف ذراع
التثبيت يف االتجاه األفقي والرأيس يف نفس الوقتُ Horiz/Vert .يكّن التحكم يف ذراع التثبيت يف االتجاه األفقي أو االتجاه الرأيس.
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( Invert Pan Controlعكس تحكم البانوراما) :بعد متكني هذه امليزة ،يكون اتجاه حركة محور البانوراما هو عكس االتجاه السابق.
( Invert Tilt Controlعكس تحكم اإلمالة) :بعد متكني هذه امليزة ،يكون اتجاه حركة محور اإلمالة هو عكس االتجاه السابق.
الضغط عىل زر  :Mالتبديل بني وضع الصورة ووضع الفيديو أو الدخول/الخروج من القامئة الرسيعة .ميكن تعيني الوظيفة من ِقبل املستخدم.
( Gimbal Auto Calibrationمعايرة تلقائية لذراع التثبيت) :ت ُستخدم املعايرة لتقليل االنحراف الناجم عن خطأ برشي أو تداخل مغناطييس قريب .قبل
املعايرة ،ضع  DJI OM 5عىل سطح مست ٍو باستخدام حامل ثاليث القوائم .ال تلمس ذراع التثبيت أثناء املعايرة.
( Horizontal Gimbal Adjustmentضبط ذراع التثبيت األفقي) :تأكد من أن مشبك الهاتف املغناطييس متوازن قبل ضبط ذراع التثبيت.
( General Settingsاإلعدادات العامة)
تتضمن معلومات مثل إدارة الجهاز ،واسم الجهاز ،وإصدار الربنامج الثابت ،والرقم املتسلسل.
 .16إعدادات معلامت االلتقاط
أوضاع التصوير

Hyperlapse

تقنية الزوال الزمني

اإلعدادات

EVوالغالق ،و ISO،الدقة ،ومعدل اإلطارات يف الثانية ،والرسعة ،و

EVوالغالق ،و ISO،الدقة ،ومعدل اإلطارات يف الثانية ،ومعدل إطارات الفيديو ،و

Dynamic Zoom

EVوالغالق ،و ISO،ومعدل إطارات الفيديو ،و Glamour Effects،

فيديو

EVوالغالق ،و ISO،ومعدل إطارات الفيديو ،و Glamour Effects،

Pano

EVوالغالق ،و ISO،والعد التنازيل ،و CloneMe Pano،و ،240°و 3×3

حركة بطيئة
صور

EVوالغالق ،و ISO،

EVوالغالق ،و ، ISO،والعد التنازيل Glamour Effects،

عند متكني  ،Glamour Effectsيكون الحد األقىص لدقة الفيديو هو  1080بكسل.

إعدادات معلامت االلتقاط تختلف تب ًعا لطراز الهاتف املحمول .راجع قامئة توافق الهاتف املحمول ()www.dji.com/om-5/downloads
ملزيد من املعلومات.
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تحديث الربامج الثابتة

استخدم  DJI Mimoلتحديث برامج  DJI OM 5الثابتة .يستغرق استكامل التحديث حوايل ثالث دقائق.

كيفية التحديث
وصل  DJI OM 5بجهازك املحمول
قبل البدء يف التحديث ،تأكد من أن مستوى البطارية ال يقل عن ( 15٪يُيضء اثنان عىل األقل من مؤرشات مستوى البطارية)ِّ .
وشغّل  .DJI Mimoستتم مطالبتك إذا توفر تحديث جديد للربامج الثابتة .لبدء التحديث ،قم بتوصيل الجهاز املحمول باإلنرتنت واتبع التعليامت التي تظهر عىل
الشاشة.
ال تخرج من  DJI Mimoأثناء تحديث الربامج الثابتة .انتبه للمطالبات التي تظهر عىل الشاشة .سيومض مؤرش حالة النظام باللونني األخرض واألحمر بالتبادل ويصبح
أخرض ثابتًا مبجرد اكتامل تحديث الربنامج الثابت.
إن مل ينجح التحديث ،قم بإعادة تشغيل  DJI OM 5و ،DJI Mimoوأعد توصيل  ،Bluetoothوأعد املحاولة.

التخزين

ُ DJI OM 5مص َّمم بحيث ميكن طيه لتسهيل التخزين والنقل .تأكد من سحب ذراع التمديد املدمج بالكامل وطي  OM 5بعد إيقاف التشغيل .قم بتدوير محور
اإلمالة وبانوراما كام هو موضح وقم بطي املحور الثنايئ .يجب أن تكون عالمة ذراع املحور يف الفتحة املوجودة عىل املقبض .قم بتدوير محور البانوراما حتى يصدر قم
بتدوير محور القرص كام هو موضح.
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املواصفات
االسم

DJI OM 5

الطراز

OE100

األبعاد

غري مطوية 92.3 × 111.1 × 264.5 :مم
مطوية 37 × 74.6 × 174.7 :مم
طول قضيب التمديد املدمج 215 :مم

الوزن
استهالك الطاقة
املدى امليكانييك

أقىص رسعة ميكن التحكم فيها

 292جم (ذراع التثبيت)
 34جم (مشبك الهاتف املغناطييس)
 1.2واط (الحالة الثابتة واملتوازنة)

التحريك -161.12 :إىل  172.08درجة
التاميل -127.05 :إىل  208.95درجة
اإلمالة -101.46 :إىل  229.54درجة

 120درجة/ث

أجهزة الهواتف املتوافقة

الوزن 230±60 :جم
املسافة القُطرية 196 ≤ :مم (أو ≤  7.72بوصة)
السمك 10 - 6.9 :مم
ُ
العرض 67-84 :مم

) (EIRPقوة اإلرسال
تردد التشغيل

≤ 5ديسيبل مليل واط

نوع البطارية

 2.400-2.4835جيجاهرتز

القدرة

Li-Po 2S

 1000مليل أمبري/ساعة

الفولتية

V 6-8.8

الوضع الالسليك

الطاقة

تقنية بلوتوث منخفضة الطاقة 5.0

 7.74واط/ساعة

درجة حرارة الشحن

 5إىل  40درجة مئوية ( 41إىل  104درجة فهرنهايت)

درجة حرارة التشغيل

 0إىل  40درجة مئوية ( 32إىل  104درجة فهرنهايت)

وقت التشغيل

 6ساعات (يف ظل ظروف مثالية ووضع الجهاز بشكل متوازن متا ًما)

وقت الشحن

18

 1.5ساعة (تم القياس يف درجة  25درجة مئوية عند استخدام شاحن  10واط)
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هذا املحتوى عُرضة للتغيري.
قم بتنزيل أحدث نسخة من الرابط

www.dji.com/om-5/downloads

 OSMOهي عالمة تجارية لرشكة .DJI OSMO
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