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استخدام هذا الدليل

وسيلة إيضاح

هام إرشادات وتلميحات

قبل االستخدام

:DJITM OSMOTM Mobile 6 اقرأ املستندات التالية قبل استخدام

1. إرشادات السالمة
2. دليل التشغيل الرسيع

3. دليل املستخدم

 )www.dji.com/osmo-mobile-6/video( الرسمي عىل الويب DJI يُوىص مبشاهدة جميع مقاطع الفيديو التعليمية املتاحة عىل موقع

أو يف تطبيق DJI Mimo. اقرأ إرشادات السالمة ودليل البدء الرسيع قبل االستخدام ألول مرة. ارجع إىل دليل املستخدم هذا ملعرفة املزيد من املعلومات.

DJI Mimo تنزيل تطبيق

.DJI Mimo امسح رمز االستجابة الرسيعة أعاله لتنزيل أحدث إصدار لتطبيق

يتوافق إصدار iOS من DJI Mimo مع اإلصدار 12.0 من iOS واإلصدارات األحدث. يتوافق إصدار Android من DJI Mimo مع اإلصدار 

8.0 من Android واإلصدارات األحدث.

DJI Mimo App

https://s.dji.com/guide38

 البحث عن الكلامت الرئيسية

ابحث عن كلامت رئيسية مثل "البطارية" أو "تثبيت" للعثور عىل املوضوع. إن كنت تستخدم قارئ Adobe Acrobat لقراءة هذه الوثيقة، 

فاضغط عىل Ctrl+F بنظام التشغيل Windows أو Command+F بنظام التشغيل Mac لبدء البحث.

 االنتقال إىل املوضوع

عرض قامئة كاملة باملوضوعات يف جدول املحتويات. انقر فوق املوضوع لالنتقال إىل ذلك القسم. 

 طباعة هذه الوثيقة
تدعم هذه الوثيقة الطباعة عالية الدقة.
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مقدمة
بفضل ثباته ثاليث املحاور وتجهيزه بقضيب متديد مدمج، يفتح Osmo Mobile 6 خفيف الوزن إمكانات هاتفك املحمول بالكامل. التصميم املغناطييس 

 Osmo القابل للطي يجعل اإلعداد أسهل من أي وقت مىض، وميكنه النقل والتخزين بشكل أكرث مالءمة، وميكن تشغيله تلقائيًا مبجرد فتحه. ميكن تشغيل

Mobile 6 يف كل من الوضعني الرأيس واألفقي وتساعدك أوضاع الوضع العمودي والجانبي السفيل واإلمساك الجانبي والوضع املنخفض عىل التقاط اللقطة 
 Story توفر .Panoو DynamicZoomو ActiveTrackTM 5.0 مع DJI Mimo املثالية. انتقل مبحتواك إىل املستوى التايل من خالل

mode وTimelapse وShotGuides الجديدة كليًا أدلة تعليمية خطوة بخطوة وفًقا للسيناريو وتساعدك عىل إنشاء فيديو ميكنك مشاركته عىل 
وسائل التواصل االجتامعي.

نظرة عامة

مشبك الهاتف املغناطييس 3  .1
املحاذاة املغناطيسية   .2

محرك التدوير  .3
لوحة الحالة  .4

العجلة الجانبية  .5
عصا التحكم  .6

UNC -20"1/4 منفذ  .7
زر التبديل  .8

زر الغالق/زر التسجيل  .9
M زر الطاقة/زر  .10

موتور اإلمالة  .11
محرك االلتفاف  .12

M3×0.5 ثقب الربغي  .13
)USB-C( منفذ الشحن  .14

املشغل  .15

.DJI الذي ميكن رشاؤه من متجر ،DJI Micو DJI OM Fill Light مع مشبك الهاتف Osmo Mobile 6 يتوافق جهاز
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البدء

الشحن

لشحن Osmo Mobile 6، وّصل محول USB )غري ُمرفَق( مبنفذ الشحن باستخدام كبل الطاقة. تكون البطارية مشحونًة بالكامل عندما تتوقف مؤرشات 

مستوى البطارية عىل لوحة الحالة.

وقت الشحن: حوايل ساعة واحدة و24 دقيقة )تم االختبار يف درجة حرارة 25 درجة مئوية عند استخدام شاحن 10 واط(

الحد األقىص لوقت التشغيل: 6 ساعات و24 دقيقة )تم اختبار هذه القيمة يف ظل توازن ذراع التثبيت واستقرار تعليقه. يجب استخدام هذه القيمة كمرجع 

فقط(

 

توصيل الهاتف

افرد ذراع التثبيت كام هو موضح. سيتم تشغيل Osmo Mobile 6 تلقائيًا مبجرد فتحه.  .1

1
2
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ثبّت مشبك الهاتف يف منتصف الهاتف. ميكن مد مشبك الهاتف املغناطييس. يجب أن تشري عالمة الكامريا باتجاه كامريا الهاتف.  .2
قم مبحاذاة العالمات املوجودة عىل مشبك الهاتف ومشبك الهاتف املثبت بلوح التثبيت. قم بتوصيل الهاتف املحمول بـ Osmo Mobile 6. سيستقر   .3

Osmo Mobile 6 مبجرد أن ييضء مؤرش وضع ذراع التثبيت عىل لوحة الحالة.

سيومض مؤرش الحالة عىل لوحة الحالة باللون األحمر إذا مل تتم محاذاة املغناطيسات. اضبط موضع املشبك املغناطييس يف هذه الحالة.

تساعد الوسائد املانعة لالنزالق عىل تأمني الهاتف املحمول ومشبك الهاتف املغناطييس. قم برتكيب الوسادة املانعة لالنزالق مبشبك الهاتف املغناطييس كام هو 

موضح يف الشكل أدناه واضغط ألسفل بإحكام.

نصائح حول مشبك الهاتف املغناطييس

ح يف الشكل أعاله. للحصول عىل أفضل أداء، تأكد من أن مشبك الهاتف املغناطييس يف منتصف الهاتف  تأكد من أن اتجاه مشبك الهاتف املغناطييس كام هو موضَّ

املحمول، وأن املسافة بني أذرع املشبك واحدة.
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1

2

ميكن متديد قضيب التمديد املدمج حتى 215 مم وميكن ضبط الزاوية من 0 إىل 90 درجة.  .4
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M زر

والكامريا مطفأة

مع طي الجيمبال، اضغط مرة واحدة أو اضغط مع االستمرار عىل: تحقق من مستوى البطارية

مع فتح الجيمبال، اضغط مرة واحدة: تشغيل

والكامريا قيد التشغيل

اضغط مرة واحدة: التبديل بني أوضاع الجيمبال

اضغط ثالث مرات: للدخول يف وضع االستعداد )اضغط عىل أي زر للخروج(.

اضغط مع االستمرار: إيقاف التشغيل. اضغط باستمرار ملدة 20 ثانية إليقاف التشغيل

Osmo Mobile 6 استخدام

امليزات املضمنة

لوحة الحالة

يعرض مؤرش حالة النظام، ومؤرش مستوى البطارية، ووضع الجيمبال.

 أوصاف مؤرش حالة النظام
األوصاف منط الوميض

املغناطيسية غري محاذية  النبضات الحمراء

Bluetooth تم فصل أصفر ثابت

Bluetooth تم توصيل أخرض ثابت

وضع االستعداد وميض باللون األصفر أو األخرض

تحديث الربامج الثابتة/فشل تحديث الربامج الثابتة يُومض باللونني األحمر واألخرض بالتناوب

تم اكتشاف حالة غري طبيعية إضاءة ثابتة باللون األحمر

 أوصاف مؤرش مستوى البطارية

مستوى شحن البطارية منط الوميض

5%≤ يُومض باللون األحمر برسعة

6%-19% إضاءة ثابتة باللون األحمر

20%-60% أصفر ثابت

60%> أخرض ثابت

وضع الجيمبال

تتبُّع: تتبُّع محاور التحريك واإلمالة، حيث يتبع كل من محوَري التحريك واإلمالة حركة املقبض. مناسب للسيناريوهات عند التحرك ألعىل وألسفل أو عىل   
ميل.

اإلمالة مقفلة: تتبُّع محور التحريك، حيث ال تتبع حركة املقبض إال محور التحريك. مناسب لسيناريوهات مثل تصوير لقطات القوس أو التحرك من اليسار   
إىل اليمني.

FPV: تتبُّع محاور التحريك، واإلمالة، والدوران، حيث تتبع املحاور الثالثة جميعها حركة املقبض. مناسب لتصوير رؤية الشخص األول.  
 SpinShot تقوم محاور التحريك، واإلمالة، والدوران باملتابعة. ميكن استخدام عصا التحكم للتحكم يف دوران محور الدوران. ميكن :SpinShot  

من التقاط الصور أثناء تدوير الكامريا بدرجة 360. وهذا مناسب لتصوير الدفع والسحب واألسفل.
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العجلة الجانبية

اضغط مرة واحدة: التبديل بني الرتكيز والتكبري/التصغري

التدوير: تركيز التحكم أو التكبري/التصغري

عصا التحكم

 .DJI Mimo حرِّك رأسيًا وأفقيًا لتدوير وتحريك الهاتف املحمول. ميكن إعداد اتجاه عصا التحكم يف التطبيق

استخدم عصا التحكم للتنقل عرب اإلعدادات يف صفحة اإلعدادات الرسيعة.

زر الغالق/زر التسجيل

اضغط مرة 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.

 DJI الضغط ثالث مرات: التبديل بني وضع الصورة والتسجيل. ميكن ضبط امليزة للتحكم يف اإلعدادات الرسيعة يف

.Mimo

املشغل

.)Mimo يتطلب استخدامه مع( ActiveTrack 5.0 اضغط مرة واحدة لبدء أو إيقاف

بإعادة  التثبيت  ذراع  يقوم   ،ActiveTrack 5.0 استخدام عند  التثبيت.  ذراع  توسيط  إلعادة  مرتني  اضغط 

التوسيط إىل منتصف عرض الكامريا.

اضغط مرة واحدة، ثم اضغط مع االستمرار لضبط رسعة املتابعة عىل الوضع الرسيع، ثم حررها للخروج.

اضغط عليه مع االستمرار للدخول يف وضع القفل. يف وضع القفل، ذراع التثبيت ال يتابع حركت املقبض. قم بالتحرير 

للخروج من وضع القفل.

)USB-C( منفذ الشحن

اشحن Osmo Mobile 6 عن طريق توصيل محّول USB بهذا املنفذ.

UNC -20"1/4 منفذ

ميكن استخدام منفذ UNC -20"1/4 لتوصيل حامل ثاليث.
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M3×0.5 ثقب الربغي

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 290 جم.

مجموعة عمليات

اضغط عىل زر التبديل، وزر الغالق/ التسجيل، واملشّغل يف وقت واحد ألكرث من ثانية واحدة إلعادة ضبط اسم واتصال Bluetooth ومن ثم إعادة االتصال.

سيتم إيقاف تشغيل Osmo Mobile 6 تلقائيًا عند عدم وجود تشغيل ملدة ثالث دقائق يف وضع االستعداد.
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الوضع املنتصب

ميكن استخدام وضع التعليق العلوي دون أي تدخُّل من املستخدم. يف هذا 

الوضع، اضغط عىل زر املشغل مرتني برسعة لتوسيط الهاتف املحمول.

الوضع املتديل

اقلب Osmo Mobile 6 رأًسا عىل عقب للدخول يف وضع التعليق 

السفيل الذي فيه ميكن للهاتف املحمول التقاط الصور بسهولة من موضع 

أكرث انخفاًضا. اضغط عىل زر املشغل مرتني برسعة لتوسيط الهاتف املحمول.

وضع املقبض الجانبي

قم بتدوير Osmo Mobile 6 إىل اليمني أو اليسار مبقدار 90 درجة 

لالنتقال من وضع التعليق العلوي إىل وضع املقبض الجانبي. اضغط عىل زر 

املشغل مرتني برسعة لتوسيط الهاتف املحمول.

وضع املوضع السفيل

 Low Position قم بتمديد قضيب التمديد املدمج واضبط الزاوية عىل

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

وضع التشغيل

أوضاع التشغيل تُطبَّق عند االستخدام يف الوضع الرأيس واألفقي.
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DJI Mimo تطبيق
شاهد مقطع فيديو مبارش بدقة عالية عىل شاشة هاتفك املحمول من خالل تطبيق DJI Mimo. التطبيق يُتيح لك أيًضا استخدام ShotGuides، ووضع 

Story، وHyperlapse، وTimelapse، وActiveTrack 5.0، وDynamicZoom، وPano، أو تكوين إعدادات الكامريا وذراع 
التثبيت مبجرد نقرات بسيطة.

 الجهاز: انقر لالتصال بـ Osmo Mobile 6. بعد االتصال، يدخل DJI Mimo يف عرض الكامريا.

 Academy )األكادميية(: انقر ملشاهدة املقاطع التعليمية وعرض الكتيبات اإلرشادية. امسح رمز االستجابة الرسيعة عىل الجيمبال للوصول إىل األكادميية 

مبارشة.

ر الذكاء االصطناعي(: يوفر قوالب متعددة لتحرير الصور أو مقاطع الفيديو.  AI Editor )محرِّ

 Home )الرئيسية(: اضغط للعودة إىل الشاشة الرئيسية.

.DJI األلبوم(: إدارة وعرض األفالم من الهاتف أو أجهزة( Album 

 Editor )محّرر(: انقر لتحرير الصور أو مقاطع الفيديو من Osmo Mobile 6 أو قم باالسترياد والتحرير من هاتف محمول. 

 Profile )ملف التعريف(: اشرتك يف حساب DJI جديد أو سّجل دخولك إىل حساب موجود. اضغط عىل أيقونة اإلعداد للوصول إىل املزيد من اإلعدادات.
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DJI Mimo App االتصال بتطبيق
.Osmo Mobile 6 تشغيل  .1

.DJI Mimo يف OM6 عىل الهاتف املحمول واتصل بالجهاز من خالل اسم سابقة Bluetooth قم بتمكني  .2
يتعني عىل املستخدمني السامح بالوصول إىل معلومات معينة عند استخدام DJI Mimo ألول مرة. سيتم رسد املعلومات الدقيقة يف املطالبة. مطلوب   .3

توافر اتصال باإلنرتنت. سيتم تنشيط Osmo Mobile 6 بعد التخويل وسيدخل التطبيق يف عرض الكامريا.

عند االتصال عرب Bluetooth، يكون Osmo Mobile 6 قادًرا عىل التحكم يف كامريا الهاتف املحمول بدون DJI Mimo. ارجع 

.www.dji.com/osmo-mobile-6 إىل قامئة توافق الهاتف املحمول ملعرفة التفاصيل

عرض الكامريا

الشاشة الرئيسية  .1
  : اضغط للعودة إىل الشاشة الرئيسية.

ShotGuides )أدلة االلتقاط(  .2
  : توفر أدلة االلتقاط ShotGuides أدلة تعليمية للتصوير خطوة بخطوة وفًقا للسيناريوهات ويستطيع املستخدمون تحرير الفيديو باستخدام 

محرر الذكاء االصطناعي.

ActiveTrack مربع تحديد  .3
  : تم تحسني ActiveTrack 5.0 لتتبع األهداف. الهدف املراد تصويره يظل يف منتصف عرض الكامريا وفق اإلعدادات االفرتاضية. ميكن ضبط 

:ActiveTrack 5.0 عرض الكامريا يدويًا. توجد ثالث طرق الستخدام

 ActiveTrack وجود مربع أخرض حول الهدف املراد تصويره يُشري إىل نجاح متكني .DJI Mimo اسحب مربًعا عىل الشاشة يف عرض الكامريا يف أ. 
5.0. انقر فوق األيقونة  بالزاوية العليا إليقاف التتبع.

قم بتمكني التحكم يف اإلمياءات، OFF حدد “تتبع والتقاط” يف DJI Mimo ونّفذ إمياءة "V" أو إمياءة "راحة اليد" ملدة ثانية واحدة أو ثانيتني  ب. 
عند مواجهة الكامريا. سيتابع الجيمبال الهدف األقرب إىل الكامريا. يرتاوح نطاق االكتشاف بني الكامريا الخلفية واإلمياءات من 0.5 إىل 4 م. الحظ أن 

ActiveTrack 5.0 قد يستهلك طاقًة أكرب ويؤدي إىل زيادة درجة حرارة الهاتف املحمول. نّفذ إمياءة راحة اليد أو إمياءة V إليقاف التسجيل.
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اضغط عىل املشغل مرًة واحدًة لبدء ActiveTrack 5.0 أو إيقافه. سيتابع الجيمبال الهدف يف منتصف الشاشة بشكل افرتايض. عند استخدام  ج. 
ActiveTrack 5.0، حّرك عصا التحكم لضبط عرض الكامريا. 

مستوى بطارية ذراع التثبيت  .4
  : يعرض مستوى شحن البطارية الحايل للجيمبال.

مستوى بطارية الهاتف املحمول  .5
  : يعرض مستوى شحن البطارية الحايل الخاص بالهاتف املحمول.

Flash )الفالش(  .6
  : يعرض حالة الفالش.

وضع الجيمبال  .7
 SpinShot أو ،)FPV( أو منظور الشخص األول ،)اإلمالة مقفلة( Tilt Locked أو ،)متابعة( Follow :يعرض وضع الجيمبال الحايل :  

)لقطة مفردة(.
وضع الرتكيز/التكبري/التصغري  .8

.)ZM( أو التكبري/التصغري )MF( لإلشارة إىل ميزة العجلة الجانبية عند استخدام الرتكيز البؤري :  
مفتاح الكامريا األمامية/الخلفية  .9

  : اضغط للتبديل بني الكامريا األمامية والكامريا الخلفية للهاتف املحمول. يتم متكني تأثريات السيلفي واملتابعة والربيق تلقائيًا عند التبديل إىل الكامريا 
األمامية. مالحظة: تأثريات الربيق غري مدعومة عند التسجيل برسعة 4K أو 60 إطاًرا يف الثانية.

أوضاع التصوير  .10
تنّقل لتحديد وضع التصوير.  

Hyperlapse: مّكن اللتقاط صورة قالب ويف الوقت نفسه تحريك الهاتف املحمول. اضغط عىل زر الغالق للبدء.  
Timelapse )الزوال الزمني(: هناك أربعة أنواع من الزوال الزمني )زاوية ثابتة، L إىل R، R إىل L، وCustom Motion )تخصيص   
الحركة((. بعد تحديد Timelapse، انقر فوق اإلعدادات أعىل الشاشة. بالنسبة للزاوية الثابتة، من L إىل R، ومن R إىل L، قم بتعيني الفاصل 

الزمني واملدة وابدأ يف التصوير. بالنسبة للحركة املخصصة، حدد ما يصل إىل أربعة مواضع وسيتحرك املحور الثنايئ إىل كل موضع بالتسلسل.

DynamicZoom: اخرت من بني الوضع Move Out )نقل للخارج( والوضع Move In )نقل للداخل(. بعد تحديد وضع، اسحب مربًعا   
لتحديد هدف مراد تصويره وانقر فوق زر الغالق لبدء االلتقاط.

Slow Motion )حركة بطيئة(: انقر اللتقاط مقطع فيديو بحركة بطيئة 4 مرات و8 مرات. تحقق من قامئة توافق الهاتف املحمول ملزيد من   
املعلومات.

Video )فيديو(: انقر اللتقاط مقطع فيديو عادي.  
Photos )صور(: انقر اللتقاط صورة بلقطة مفردة. اضغط مع االستمرار لاللتقاط املتتابع.  

Pano )بانوراما(: انقر اللتقاط صور بانوراما 3x3 أو 240 درجة، أو CloneMe. ستلتقط الكامريا تسع أو سبع أو ثالث صور بشكل منفصل   
وستقوم بإنشاء صورة بانورامية.

Story )القصة(: يوفر قوالب متعددة خاصة بتسجيل الفيديو.  
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زر الغالق/زر التسجيل  .11
  : اضغط اللتقاط صورة أو بدء تسجيل فيديو أو إيقافه.

مفتاح التحكم يف اإلمياءات  .12
OFF : اضغط للوصول إىل إعدادات التحكم يف اإلمياءات.   

التشغيل  .13
  : انقر ملعاينة الصور ومقاطع الفيديو.

مسافة الرتكيز البؤري  .14
   : انقر فوق العجلة الجانبية للتبديل إىل وضع الرتكيز البؤري وعرض مسافة الرتكيز البؤري الحالية.

15. تكبري/تصغري
  : تعرض نسبة التكبري/التصغري الحالية. ضع إصبعني عىل الشاشة وافردهام للتكبري أو اضغط للتصغري أو حّرك الرشيط للتحكم يف التكبري/التصغري.

معلامت التصوير  .16
0801/100 : لعرض قيم رسعة الغالق وISO وEV )متوافقة مع معظم الهواتف املحمولة(.   

اإلعدادات   .17
   : إعدادات الكامريا

تختلف اإلعدادات حسب وضع التصوير. الحظ أن إعدادات الوميض، والتوازن األبيض، والشبكة ال تُتاح إال عند استخدام الكامريا الخلفية. بالنسبة ألجهزة   
iOS، ميزة Selfie Flip ال تُتاح إال عند استخدام الكامريا األمامية يف وضع الفيديو. بالنسبة ألجهزة Android، ال يتوفر Selfie Flip إال يف 

وضع الصور.

  :Gimbal Settings )إعدادات الجيمبال(:

.Spinshot و ،FPVوضع الجيمبال(: اخرت من املتابعة، واإلمالة مقفلة، و( Gimbal Mode  

Follow Speed )رسعة املتابعة(: توفر رسعة متابعة رسيعة ومتوسطة وبطيئة.  

Gimbal Auto Calibration )معايرة تلقائية للجيمبال(: تقلل االنحراف الناجم عن خطأ برشي أو تداخل مغناطييس قريب. قبل املعايرة،   
ضع Osmo Mobile 6 عىل سطح مستٍو باستخدام حامل ثاليث القوائم. ال تلمس ذراع التثبيت أثناء املعايرة.

Horizontal Gimbal Adjustment )ضبط الجيمبال األفقي(: تأكد من أن مشبك الهاتف املغناطييس متوازن قبل ضبط الجيمبال.  

Dial Mode )وضع الطلب(: تعيني الرتكيز أو التكبري/التصغري أو تعطيل ميزات العجلة الجانبية.  

  اضغط عىل زر التبديل 3 مرات: ميكن ضبط امليزات اللتقاط الصور أو التسجيل أو الدخول إىل اإلعدادات الرسيعة.

Joystick Speed )رسعة عصا التحكم(: انقر لتعيني الحد األقىص للرسعة عند التحكم يف عصا التحكم. توجد ثالثة خيارات، رسيعة، ومتوسطة،   
وبطيئة.

Joystick Control Direction )اتجاه عصا التحكم(: اخرت من بني Free )الحر( وHoriz/Vert )األفقي/الرئييس(. Free مُيّكن   
التحكم يف ذراع التثبيت يف االتجاه األفقي والرأيس يف نفس الوقت. Horiz/Vert مُيّكن التحكم يف ذراع التثبيت يف االتجاه األفقي أو االتجاه الرأيس.

Invert Joystick )عكس عصا التحكم(: بعد متكني هذه امليزة، يتم عكس اتجاه حركة الجيمبال. حدد من إيقاف التشغيل واألفقي والرأيس والكل.   
بعد متكني الوضع األفقي، يتم عكس اتجاه حركة املحور الدوار. بعد متكني الوضع الرأيس، يتم عكس اتجاه حركة محور اإلمالة.

Invert Dial )عكس الطلب(: بعد متكني هذه امليزة، يتم عكس الطلب من اإلعدادات السابقة. حدد من خيارات تعطيل، واتجاه الرتكيز البؤري،   
واتجاه التكبري/التصغري، والكل.

Sound) (الصوت: ميكن تشغيل/إيقاف تشغيل صوت الجيمبال.  

  :General Settings )اإلعدادات العامة(

تتضمن معلومات مثل إدارة الجهاز، واسم الجهاز، وإصدار الربنامج الثابت، والرقم املتسلسل للجهاز.  
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إعدادات معلامت االلتقاط  .18
ميكن تعيني معلامت التصوير وفًقا لوضع التصوير. املس األيقونة للوصول إىل اإلعدادات.  

ال تتوفر ميزة التحكم باإلمياءات وActiveTrack 5.0 يف السيناريوهات التالية:  •
.SpinShot أو FPV أ. ضبط وضع الجيمبال عىل  

ب. تتجاوز نسبة التكبري/التصغري 3 أضعاف.  
ال تتوفر صور السيلفي واملتابعة يف السيناريوهات التالية:  •
.SpinShot أو FPV أ. ضبط وضع الجيمبال عىل  

ب. متكني التحكم باإلمياءات.  
ج. تتجاوز نسبة التكبري/التصغري للكامريا األمامية 3 أضعاف.  

 )www.dji.com/osmo-mobile-6( إعدادات معلامت االلتقاط تختلف تبًعا لطراز الهاتف املحمول. راجع قامئة توافق الهاتف املحمول  •
ملزيد من املعلومات.
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تحديث الربامج الثابتة
استخدم DJI Mimo لتحديث برامج Osmo Mobile 6 الثابتة. يستغرق استكامل التحديث حوايل ثالث دقائق.

كيفية التحديث

 .DJI Mimo بجهازك املحمول وشّغل Osmo Mobile 6 ل قبل بدء التحديث، تأكد من أن مؤرش مستوى البطارية يظهر باللون األخرض أو األصفر. وصِّ

ستتم مطالبتك إذا توفر تحديث جديد للربامج الثابتة. لبدء التحديث، قم بتوصيل الجهاز املحمول باإلنرتنت واتبع التعليامت التي تظهر عىل الشاشة.

ال تخرج من DJI Mimo أثناء 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 Mimo، وأعد توصيل Bluetooth، وأعد املحاولة.

التخزين

م بحيث ميكن طيه لتسهيل التخزين والنقل. تأكد من سحب ذراع التمديد املدمج بالكامل وطي Osmo Mobile 6 بعد  Osmo Mobile 6 ُمصمَّ
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 التحريك كام هو موضح لتثبيته يف مكانه.

1

2
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املواصفات

عام

غري مطوي: 276×111.5×99 مم )الطول×العرض×االرتفاع(

مطوي: 189×84.5×44 مم )الطول×العرض×االرتفاع(
أبعاد الجيمبال

الجيمبال: نحو 309 جم 

مشبك الهاتف املغناطييس: نحو 31 جم 
الوزن

215 مم الحد األٌصىل لطول قضيب التمديد املدمج

290-170 جم وزن الهاتف املتوافق

10-6.9 مم ُسمك الهاتف املتوافق

84-67 مم عرض الهاتف املتوافق

البطارية

Li-Po 2S النوع

LiCoO2 النظام الكيميايئ

1000 مليل أمبري/ساعة القدرة

7.74 واط/ساعة الطاقة

V 6-8.8 الفولتية

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

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

تقريبًا 6 ساعات و24 دقيقة )تم القياس يف ظل ظروف مثالية ووضع الجيمبال 

بشكل متوازن متاًما(
وقت التشغيل

تقريبًا ساعة و24 دقيقة )تم القياس بشاحن USB-C بقوة 10 واط( وقت الشحن

USB-C منفذ شحن الجيمبال

غري ساٍر منفذ إخراج الطاقة

ثقوب براغي 1/4"20- املنفذ السفيل
الجيمبال

1.1 واط )تقريبي، يقاس يف ظروف مثالية( استهالك الطاقة

التحريك: –95 إىل 95 درجة

التاميل: 100- إىل 175+ درجة

اإلمالة: 25- إىل 40 درجة

النطاق القابل للتحكم به

التحريك: 161.64- إىل 173.79 درجة

التاميل: 120.30- إىل 211.97 درجة

اإلمالة: 101.64- إىل 78.55 درجة

املدى امليكانييك

120 درجة/ث املدى امليكانييك

الوضع الالسليك

Bluetooth 5.1 الطراز

غري ذلك

DJI Mimo التطبيق

حامل ثاليث القوائم لإلمساك

الطول: 138 مم

القطر: 32 مم
األبعاد

نحو 72 جم  الوزن



جهة االتصال 

DJI دعم

نحن هنا من أجلك

https://www.dji.com/osmo-mobile-6/downloads

.DocSupport@dji.com عن طريق إرسال رسالة إىل DJI إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذه الوثيقة، فرُيجى االتصال بـ

© حقوق الطبع والنرش لعام 2022 لصالح رشكة DJI. جميع الحقوق محفوظة.
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