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2 © 2019 DJI OSMO සියලුම හිමිකම� ඇවිරිණි. 

 මලූ පද ්සවීම

මොතෘකොවක� ්සොයො ගැනීම සඳහො “බැටරිය” ්හො� “ස�ථොපනය” වැනි මූල පද ්සොයන�න. ඔබ ්මම ්ල�ඛනය කියවීම සඳහො Adobe 

Acrobat Reader භොවිතො කරන�්න� නම�, ්සවීමක� ඇරඹීම සඳහො Windowsහි Ctrl+F ද Macහි Command+F ද ඔබන�න.

 මොතෘකොවක�  ් වත යොම

පටු්නන� සම�පූර�ණ මොතෘකො ලැයිස�තුව බලන�න. මොතෘකොවක� මත ක�ලික� කිරී්මන� එම ්කොටස ්වත යන�න.

  ්මම ්ල�ඛනය මදු� රණය කිරීම

්මම ්ල�ඛනය ඉහළ වි්භ�දන මුද� රණය සඳහො සහොය දක�වයි.

මෙෙ අත�මපොත භොවිතය

විස�තර පොඨය

වැදගත� උප්දස� හො ඉඟි

මුල� වරට භොවිතො කිරීමට ්පර කියවන�න

OSMOTM Action භොවිතයට ්පර පහත ්ල�ඛන කියවන�න:

1. පරිශීලක අත�්පොත

2. වියොචකය හො ආරක�ෂක මොර�්ගො�ප්ද�ශ

මුල� වරට භොවිතො කිරීමට ප� රථම්යන�, DJITM ්වබ� අඩවිය (www.dji.com/osmo-action) තුළ ්හො� DJI Mimo ්යදුම තුළ ඇති සියලු 

නිබන�ධන වීඩි්යො� නැරඹීම හො පරිශීලක අත�්පොත, වියොචකය හො ආරක�ෂක මොර�්ගො�ප්ද�ශ කියවීම නිර�්ද�ශිතයි.

DJI Mimo ්යදුම බො ගැනීම

QR ්ක�තය ස�කෑන� කරන�න, නැත්හොත� App Store ්හො� Google Play ්වතින� “DJI Mimo” ්සොයන�න.

DJI Mimoහි ඇන�ඩ� ් රොයිඩ� අනුවොදය ඇන�ඩ� ් රොයිඩ� v6.0 සහ පසු අනුවොදයන� සමග අනුකූලතොව දක�වයි. DJI Mimoහි iOS 

අනුවොදය iOS v10.0 සහ පසු අනුවොදයන� සමග අනුකූලතොව දක�වයි.
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හැඳින�වීෙ
Osmo Action යනු තියුණු 12MP ඡොයොරූප ගත හැකි, 4K/60fps දක�වො ස�ථොවර වීඩි්යො� රූගත කළ හැකි ්මන�ම HDR වීඩි්යො� ද 

පටිගත කළ හැකි DJIහි නවතම RockSteady EIS තොක�ෂණ්යන� සන�නද�ධ ද�විත�ව තිර ක� රියොදොම කැමරොවකි. පසු තිරය 

පරිශීලකයන�ට සැකසුම� ්වනස� කිරීමට හැකියොව ලබො ්දන අධි-ප� රතිචොරොත�මක ස�පර�ශක තිරයක� වන අතර ඉදිරිපස තිරය 

අංග සම�පූර�ණ ස�ව ්ස� රූ ලබො ගැනීමට උපකොරී ්වයි. ්මය කටහඬ පොලනය, අභිමත ප� රකොර, ක�ෂණික මොරු ්බොත�තමක� හො Snap-

Shot වි්ශ�ෂොංග්යන� අංග සම�පූර�ණ වන අතර පරිශීලකයන�ට තත�පර කිහිපයකින� කැමරොව පණ ගන�වො ඡොයොරූප ගැනීමට හො 

වීඩි්යො� පටිගත කිරීමට පුළුවන. Osmo Action ජල ප� රති්රො�ධී වන බැවින� එය මීටර� 11ක� දක�වො ගැඹුරට යන තුරු දිය යට 

භොවිතො කළ හැකිය. එය යම� යම� උපොංග සමග ද අනුකූලතොව දක�වන බැවින� පරිශීලකයන�ට Osmo Action භොවිත්යන� ඔවුන�්ග� 

නිර�මොණශීලී හැකියොවන� පුළුල� කර ගත හැක.

දළ විශ�්ල�ෂණය

1. ෂටර�/්ර්කො�ඩ� ්බොත�තම

2. තත�ත�ව දර�ශක LED I

3. කොච ්පරහන� වැස�ම

4. ඉදිරිපස තිරය

5. කොචය

6. සංවොතන ක�්ෂ�ත� රය

7. තත�ත�ව දර�ශක LED II

8.මයික� ් රො SD කොඩ� විවරය

9. USB-C විවරය

10. ආවරකය ඇරී්ම� ්බොත�තම

11. USB-C ආවරකය

12. ක�ෂණික මොරු ්බොත�තම

13. බල ්බොත�තම

14. I වැනි මයික� ් රෝ�ො�නය

15. ස�පර�ශක තිරය

16. ස�පීකරය

17. වොයුපීඩන සංතුලන විවරය

18. II වැනි මයික� ් රෝ�ො�නය

19. I වැනි බැටරිය ගැලවී්ම� ්බොත�තම

20. II වැනි බැටරිය ගැලවී්ම� ්බොත�තම

21. බැටරිය
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 කොච ්පරහන� වැස�ම හො සංවොතන ක�්ෂ�ත� රය භොවිතය අතරතුර රත� විය හැක. සම පිළිස�සීමට ඉඩ ඇති බැවින� ස�පර�ශ 
කිරී්මන� වළකින�න.

 ්හොඳම ජල ප� රති්රො�ධී ක� රියොකොරීත�වයක� සඳහො අත� යවශ� ය ්මෝහොතක හැර කොච ්පරහන� වැස�ම ඉවත� කිරී්මන� 
වළකින�න. 
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බැටරිය සවි කිරීම

කැමරො රොමුව ්පරනිමි්යන� සවි කර ඇති අතර බැටරිය සවි කිරීමට ්පර ගලවො ඉවත� කළ යුතුය. 

Osmo Action ක� රියොත�මක කිරීම

දක�වො ඇති පරිද�්දන� බැටරිය ඇතුළු කරන�න. බැටරිය නිසි පරිදි ඇතුළු වී ඇති දැයි බැලීම සඳහො බැටරිය ්දපස තද කරන�න. 

බැටරිය නිසි පරිදි ඇතුළු කරනු ලැබ ඇති නම�, බැටරිය ්දපස ඇති තැඹිලි පැහැති සලකුණු දිස� ්නොවන බව සලකන�න.  

Osmo Action භොවිත්ය� දී DJI Mimo ඔස�්ස� සක� රියනය කිරීම අවශ� ය ්ව�. සක� රියනය කිරීම සඳහො පහත පියවර අනුගමනය 

කරන�න.

1. පණ ගැන�වීම සඳහො බල ්බොත�තම ඔබෝගන සිටින�න.

2. ඔ්බ� ජංගම උපොංග්යහි බ�ලූටූත� සක� රිය කරන�න. 

3. DJI Mimo දියත� කර  වම�පස ඉහළ ්කළවර මත තට�ටු කර Osmo Action සක� රියනය කිරීම සඳහො වන උප්දස� අනුගමනය 

කරන�න.

#OSMO POCKET

Learn how to take easy My 
Story shots

01:42

#Tutorial

Learn how to take easy 
Timelapse shots with Osmo 
Pocket

00:16

#Pano Mode

Quickly master 3X3 panorama 
shots

04:37

#OSMO POCKET

Learn to use Story Mode and 
create fun videos

01:42

DJI MIMO

OSMO POCKET OSMO ACTION
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Osmo Action ආම�ො�පණය කි�ීෙ
USB-C ආවරකය මත ඇති ආවරකය ඇරී්ම� ්බොත�තම ඔබො ආවරකය පහතට තල�ලු කරන�න. 

Osmo Action ආ්රො�පණ කිරීම සඳහො, බල ්ක�බලය (ඇතුළත� කර ඇත) භොවිත්යන� USB-C විවරයට USB ඇඩප�ටරයක� (ඇතුළත� කර 

නැත) සවි කරන�න. ආ්රො�පණය ් වමින� පවතින අතරතුර තත�ත�ව දර�ශක LED බල�බ රතු පැහැ්යන� දිස� ් ව�. තත�ත�ව දර�ශක LED බල�බ 

ක� රියො විරහිත වන විට බැටරිය සම�පූර�ණ්යන� ආ්රො�පණය වී ඇත.

ආ්රො�පණය සඳහො ගත වන කොලය: දළ වශ්යන� පැය 1 විනොඩි 30 (5 V/2 A USB ඇඩප�ටරයක� භොවිත්යන�)* 

කැමරො රොමුව සවි කර තිබිය දී Osmo Action ආ්රො�පණය කරන�්න� නම�, පහසුව සඳහො USB-C ආවරකය ගැලවීම නිර�්ද�ශිතයි. 

ගැලවීම සඳහො, USB-C ආවරකය ගැලවී එන ්තක� එය ක�ෂණික මොරු ්බොත�තම ්දසට අදින�න.

*ආ්රො�පණය සඳහො ගත වන කොලය අදහසක� ලබො ගැනීම සඳහො පමණයි

ක� �ියො ක�වීෙ

්බොත�තම�වල ඇති වි්ශ�ෂොංග

බල ්බොත�තම 
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බල මබොත�තෙ

Osmo Action ක� රියො විරහිත කර ඇති විට, පණ ගැන�වීම සඳහො බල ්බොත�තම ඔබන�න. 

Osmo Action පටිගත කරමින� ්හො� DJI Mimo සමග සම�බන�ධිතව ඇති විට, ස�පර�ශක තිරය ක� රියො විරහිත කිරීම සඳහො බල 

්බොත�තම ඔබන�න. ස�පර�ශක තිරය ක� රියොත�මක කිරීම සඳහො නැවත බල ්බොත�තම ඔබන�න. ස�පර�ශක තිරය ක� රියො විරහිතව 

ඇති විට Osmo Action පටිගත කරමින� පවතී නම�, එය දිගටම පටිගත කිරී්ම� ්ය්දනු ඇති බව සලකන�න.

බල ගන�වො, එ්හත� DJI Mimo හො සම�බන�ධ කර නැතිව Osmo Action අකර�මණ� යව පවතින විට, නිද� රො ප� රකොරයට අවතීර�ණ වීමට 

බල ්බොත�තම ඔබන�න. නිද� රො ප� රකොර්යන� පිට වීමට නැවතත� බල ්බොත�තම ඔබන�න. 

Osmo Action පණ ගන�වො ඇති විට, ක� රියො විරහිත කිරීම සඳහො බල ්බොත�තම ඔබෝගන සිටින�න. 

ෂට��/ම�මකො�ඩ� මබොත�තෙ

ඡොයොරූප ගැනීමට ්හො� පටිගත කිරීම ඇරඹීම ්හො� නැවතීම සඳහො ඔබන�න.

SnapShot: උපොංගය ක� රියො විරහිත කර ්හො� නිද� රො ප� රකොර්ය� ඇති විට ලද හැක. SnapShot සැකසුම� ්වතින� SnapShot ප� රකොරය 

පිහිටුවිය හැක. වැඩි විස�තර සඳහො ස�පර�ශක තිරය ක� රියො කරවීම ්කොටස බලන�න.

ක�ෂණික ෙො�ු මබොත�තෙ

කැමරො දසු්නන�, පින�තූර ගැනී්ම� ප� රකොරය ්ත�රීම සඳහො එබූ විට ක�ෂණික මොරු ්මනුව දිස� වනු ඇත. පින�තූර ගැනී්ම� 

ප� රකොරයක� ්ත�රීම සඳහො නිරූපකයක� මත තට�ටු කරන�න. 

පිටු සැකසීම ්හො� යළි ධොවනය තුළ කැමරො දසුන ්වත නැවත පැමිණීම සඳහො තට�ටු කරන�න.

ඉදිරිපස තිරය හො ස�පර�ශක තිර කැමරො දසුන අතර මොරු වීම සඳහො ඔබෝගන සිටින�න.* 

* වීඩි්යො�වක� පටිගත කරන අතරතුර තිරය ්වත මොරු වුව්හොත�, වීඩි්යො�ව පටිගත කිරීම නතර වී නව වීඩි්යො�වක� පටිගත වීම 

ඇර්ඹනු ඇත.

ෂටර�/්ර්කො�ඩ� ්බොත�තම

ක�ෂණික මොරු ්බොත�තම
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ස�පර�ශක තිරය ක� රියො කරවීම

පහත උප්දස� අදොළ වන�්න� ස�පර�ශක තිරයට පමණි. ඒවො ඉදිරිපස තිරය සම�බන�ධ්යන� ක� රියො ්නොකරනු ඇත.

පහළට ස�වයිප� කි�ීෙ

අභිෙත ප� �කො�යක� තැනීෙ/කළෙනොක�ණය

පවතින වින� යොසකරණය අභිමත ප� රකොරයක� ්ලස සුරැකීමට  මත තට�ටු කර නැවතත� නිරූපකය මත තට�ටු කරන�න. අභිමත 

ප� රකොර පහක� දක�වො සුරැකිය හැක. සුරැකි අභිමත ප� රකොරයක� ්ත�රීම සඳහො වමට හො දකුණට ස�වයිප� කරන�න. ප� රකොරයක� 

මැකීම සඳහො දකුණුපස පහළ ්කළව්රන� මකන�න මත තට�ටු කරන�න.

දීප�තතොව

දීප�තතොව සැකසීම සඳහො  මත තට�ටු කර ස�ලයිඩරය එහො ්මහො ්ගන යන�න. 

ති� අගුල 

තිරය අගුලු ලෑම සඳහො  තට�ටු කරන�න. තිරය අගුලු හැරීම සඳහො තිරය මත තට�ටු කර ස�ලයිඩරය චලනය කරන�න.

සැකසුෙ�

යුහු ක� රියො

1. කටහඬ පොලනය: හඬ විධොන සමගින� Osmo Action භොවිතො කිරීම සඳහො කටහඬ පොලනය සක� රිය කරන�න. කටහඬ පොලනයන�ට 

පටිගත කිරීම ඇරඹීම, පටිගත කිරීම නැවතීම, පින�තූර ගැනීම, තිර මොරුව හො වැසීම ඇතුළත� ්ව�. ඉංග� රීසි හො චීන 

මැන�ඩරින� භොෂොවන� සඳහො සහොය දක�වයි.

2. SnapShot: Osmo Action ක� රියො විරහිත කර ්හො� නිද� රො ප� රකොරය තුළ තිබිය දී, ඉක�මනින� පණ ගන�වො පින�තූර ගැනීම 

ඇරඹීමට SnapShot භොවිතො කරන�න. සහොය දක�වන රූගත කිරී්ම� ප� රකොරයන�ට වීඩි්යො�, ඡොයොරූප, මදලැසි චලනය, HDR 

වීඩි්යො�, ්පොකුරු පින�තූර, කොල මොපිත, AEB, අභිමත ප� රකොරය හො කොලොපගමනය අයත� ්ව�.

3. ක�ෂණික මොරුව: ප� රකොර හො අභිමත සැකසුම� අතර ඉක�මනින� මොරු වීමට ක�ෂණික මොරුව භොවිතො කරන�න. රූගත කිරී්ම� 

ප� රකොරයන� වීඩි්යො�, ඡොයොරූප, මදලැසි චලනය, HDR වීඩි්යො�, ්පොකුරු පින�තූර, කොල මොපිත, AEB, අභිමත ප� රකොරය හො 

කොලොපගමනය ්වත සහොය දක�වයි.

සොමොන� ය කරුණු

1. විරැහැන� සම�බන�ධතොව: කැමරෝව� නම හො මුරපදය පිරික�සො බැලීමට විරැහැන� ්තොරතුරු තුළ ද Wi-Fi සංඛ� යොතය සැකසීම සහ 

Wi-Fi මුරපදය හො සියලු සම�බන�ධතො යළි සැකසීමට සම�බන�ධතොව යළි සැකසීම තුළ ද තට�ටු කරන�න. 

2. සුළං නොදය අවම කිරීම: සුළං නොදය අවම කිරීම සක� රිය ්හො� අක� රිය කිරීමට තට�ටු කරන�න. 

3. ශබ�ද: උස�, මධ� යම, පහත� හො ක� රියො විරහිත අතුරින� ්තො�රන�න. 

4. ජොලය: ජොලය සක� රිය ්හො� අක� රිය කිරීම සඳහො තට�ටු කරන�න. 

5. මුහුණු-්ක�න�ද� රී නිරොවරණය: මුහුණක� අනොවරණය වූ විට, මුහුණ මත නිරොවරණයට ප� රමුඛතොව ලබො ්ද�.

6. දිලිසුම�-ප� රති්රො�ධීතොව: ්ද�ශීය නියොමනයන� අනුව සංඛ� යොතය ්ත�රීම මගින� ආ්ලො�කය දිලිසීම වළක�වන�න.

7. ස�වයං තිර නිද� රොව: Osmo Action නිද� රො ප� රකොරයට අවතීර�ණ වනු්ය� ්කොපමණ ්ව�ලොවකින� ද යන�න සැකසීම සඳහො තට�ටු 

කරන�න.

8. ස�වයං ක� රියො විරහිත කිරීම: Osmo Action ස�වයංක� රීය ්ලස ක� රියො විරහිත වනු්ය� ්කොපමණ ්ව�ලොවකින� ද යන�න 

සැකසීම සඳහො තට�ටු කරන�න.
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9. LED: Osmo Action මත ඇති තත�ත�ව දර�ශක LED බල�බ ්දක ක� රියොත�මක ්හො� ක� රියො විරහිත කරන�න.

10. භොෂොව: භොෂොව ඉංග� රීසි, සරල චීන, සොම�ප� රදොයික චීන, ජපන�, ්කොරියොනු, ජර�මන� ්හො� ප� රංශ ්වත සකසන�න. 

11. දිනය/්ව�ලොව: දිනය හො ්ව�ලොව සැකසීමට තට�ටු කරන�න. 

12. SD කොඩ�පත හැඩතල ගැන�වීම: මයික� ් රො SD කොඩ�පත හැඩතල ගැන�වීම සඳහො තට�ටු කරන�න 

13. කර�මොන�තශොලො යළි සැකසීම: ්පරනිමි සැකසුම� යළි සැකසීම සඳහො තට�ටු කරන�න. 

14. පිළිබඳ: නම, කොණ�ඩ අංකය, තිරොංග අනුවොදය හො නියොමන තතු බැලීමට තට�ටු කරන�න. 

ති� හැ�වුෙ

තිර්ය� දිශොනතිය ඉහළ, පහළ ්හො� ස�වයංක� රීය ්වත මොරු කිරීම සඳහො AUTO  තට�ටු කරන�න.

ලක�ෂ� ය ෙිනිතය

ලක�ෂ� ය මිනිතය සක� රිය ්හො� අක� රිය කිරීම සඳහො ON  තට�ටු කරන�න. ලක�ෂ� ය මිනිතය භොවිතො කිරීම සඳහො තිරය මත තට�ටු 

කර ඇඟිල�ල රඳවෝගන සිටින�න. AE අගුල සක� රිය කිරීමට නැවත තට�ටු කරන�න, AE අගුල අක� රිය කිරීමට තිරය මත තට�ටු 

කර ඇඟිල�ල රඳවෝගන සිටින�න.

කටහඬ පොලනය

කටහඬ පොලනය සක� රිය ්හො� අක� රිය කිරීම සඳහො ON  තට�ටු කරන�න. 

ඉදි�ිපස ති� සැකසුෙ�

පුන�තිරය හො ලියුම� ්පට�ටි සංදර�ශය අතර මොරු වීමට  තට�ටු කරන�න. 

උඩට ස�වයිප� ක�න�න

ඡොයොරූප අනුපොතය, ආපස�සට ගැනී්ම� කොලය හො වි්භ�දනය වැනි පරොමිතීන� සැකසීම සඳහො උඩට ස�වයිප� කර අනතුරුව වමට  ් හො� 

දකුණට ස�වයිප� කරන�න. වීඩි්යො� ප� රකොර්ය� දී, විද� යුත� අනුරූ ස�ථොයීකරණය සක� රිය  ් හො� අක� රිය කිරීම සඳහො RockSteady* 

තට�ටු කරන�න. පරොමිතීන� රූගත කිරී්ම� ප� රකොරය මත පදනම� වන බව ද ඇතැම� වි්භ�දන තුළ RockSteady ලද  ් නොහැකි බව ද 

සලකන�න. 

* RockSteady සඳහො තිරොංග යොවත�කොලයක� අවශ� ය  ් ව�. 

වෙට ස�වයිප� ක�න�න

 නි�ොව�ණ ප�ොෙිති සැකසුෙ� 

ස�වයං ප� රකොරය තුළ EV හො Max ISO අගය සැකසිය හැක. භොවිතය අතරතුර ISO අගය සැකසුම� පරොසය ඇතුළත ස�වයංක� රියව 

සැක්ස�. 

හස�තීය ප� රකොර්ය� දී ෂටර  ් ව�ගය හො ISO අගය සැකසිය හැක. උපරිම ISO අගය සැකසිය හැක�්ක� ISO අගය ස�වයංක� රිය  ් වත 

සකසො ඇති විට පමණක� බව සලකන�න.

 /   අනු�ූ/වීඩිමයො� සැකසුෙ� 

ශ�්ව�ත තුලනය සකස� කර, වර�ණ ප� රකොරය සොමොන� ය හො D-Cinelike* අතර පිහිටුවො, Dewarp ක� රියොත�මක  ් හො� ක� රියො විරහිත කර 

ආකෘතිය  ් තො�රන�න.

*D-Cinelike මගින� පසු නිෂ�පොදනය තුළ විශිෂ�ට සුනම� යතොවක� සඳහො ඉඩ සලසන වර�ණය හො දීප�තතෝවහි වැඩි රඳවො ගැනීමක� 

ලබො  ් දයි.



OSMO ACTION පරිශීලක අත�්පොත

10 © 2019 DJI OSMO සියලුම හිමිකම� ඇවිරිණි. 

දකුණට ස�වයිප� ක�න�න

ඡොයොරූප හො වීඩි්යො� ඔස�්ස� ස�ක� ් රො�ල� කිරීමට දකුණට ස�වයිප� කර අනතුරුව වමට  ් හො� දකුණට ස�වයිප� කරන�න. වීඩි්යො� යළි 

ධොවනය කිරීම සඳහො තට�ටු කරන�න. ප� රියතම දෑ එක� කිරීමට  ් හො� ඡොයොරූප  ් හො� වීඩි්යො� මැකීමට අදොළ නිරූපකය තට�ටු කරන�න. 

ප� රවර�ගය අනුව ඡොයොරූප හො වීඩි්යො� බැලීමට වම�පස ඉහළ  ් කළවරින�  මත තට�ටු කරන�න. 

ඡොයොරූපයක� බැලී්ම� දී, දීප�තතොව අඩු වැඩි කිරීම සඳහො තිර්ය� වම�පපසින� ඇති ස�ලයිඩරය උඩට  ් හො� පහළට අදින�න. කොල 

මොපිත හො  ් පොකුරු ඡොයොරූප බැලීම සඳහො පහළ මැදින� 16:9 නිරූපකය මත තට�ටු කරන�න. 

වීඩි්යො�වක� බැලී්ම� දී, දීප�තතොව සැකසීම සඳහො තිර්ය� වම�පසින� ඇති ස�ලයිඩරය උඩට  ් හො� පහළට ඇදිය යුතු අතර හඬ අඩු 

වැඩි කිරීම සඳහො දකුණුපස ඇති ස�ලයිඩරය අදින�න. වීඩි්යො�ව නැරඹීමට ප� රගති තීරුව අදින�න. 

තට�ට ුක�න�න

කැමරො දසු ් න� වම�පස පහළ ්කළවරින�  නිරූපකය මත තට�ටු කිරී්මන� රූගත කිරී්ම� ප� රකොර ්තො�රො ගන�න. 

ඇඟිලි මදකකින� මදව�ක� තට�ට ුක�න�න.

ඉදිරිපස හො ස�පර�ශක තිර අතර මොරු වීමට කැමරො දසු්නන� ස�පර�ශක තිරය මත ඇඟිලි   ් දකකින�  ් දවරක� තට�ටු කරන�න.

ඡොයොරූප හො වීඩි්යො� ගබඩො කිරීම

Osmo Action මත ඇති  ් කටුම�පත� රූගත කිරීම මයික� ් රො SD කොඩ�පතක (ඇතුළත� කර නැත) ගබඩො කළ හැක. ඉහළ වි්භ�දන 

වීඩි්යො� දත�ත සඳහො අවශ� ය ශීඝ� ර කියැවුම� හො ලිවීම�  ් ව�ගයන�  ් හ�තු්වන� UHS-I  ් ව�ගය සහිත 3   ශ� ් ර�ණි්ය� මයික� ් රො SD 

කොඩ�පතක� අවශ� ය  ් ව�. වැඩි විස�තර සඳහො www.dji.com/osmo-action  ් වතින� නිර�්ද�ිත මයික� ් රො SD කොඩ�පත� ලැයිස�තුව බලන�න.

දක�වො ඇති පරිදි මයික� ් රො SD කොඩ�පත� විවරය තුළට මයික� ් රො SD කොඩ�පත ඇතුළු කරන�න.

තත�ත�ව දර�ශක LED පිළිබඳ විස�තර

Osmo Action තුළ එකම  ් තොරතුර දක�වන තත�ත�ව දර�ශක LED බල�බ  ් දකක� ඇත. තත�ත�ව දර�ශක LED බල�බ ක� රියොත�මක ්හො� ක� රියො 

විරහිත කළ හැකිය.
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නිමිලන රටො විස�තර

්කොළ භොවිතයට සූදොනම�.

ක� රියො විරහිතයි
මයික� ් රො SD කොඩ�පතක� අනොවරණය ්නෝව�, නැත්හොත� මයික� ් රො SD කොඩ�පත� ගබඩො ඉඩ 

ප� රමොණවත� ්නෝව�. ආ්රො�පණය අතරතුර දී Osmo Action පණ ගන�වො ති්බ�.

රතු
Osmo Action  ් වත USB සම�බන�ධ කර ඇති ්හො� ආ්රො�පණය අතරතුර Osmo Action ක� රියො 

විරහිතව ඇති බව.

රතු පැහැ්යන� ඉක�මනින�  ් දවරක� 

නිමිලනය වීම

අධික උෂ�ණත�වය පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීම, බැටරි මට�ටම අඩු බවට අනතුරු ඇඟවීම, 

බැටරි්ය� අසොමොන� යතොවක�  ් හො� මයික� ් රො SD කොඩ�ප්ත� අසොමොන� යතොවක� (මයික� ් රො SD 

කොඩ�පතක� අනොවරණය වී  ් නොමැත, මයික� ් රො SD කොඩ�පත� සංචිතය පිරී ඇත, මයික� ් රො 

SD කොඩ�පත�  ් දො�ෂයකි.)

මොරු්වන� මොරුවට රතු හො  ් කොළ 

වර�ණයන�්ගන� නිමිලනය වීම. 
තිරොංග යොවත�කොලීන කරමින� පවතී.

තත�පරයකට රතු පැහැ්යන� නිමිලනය  වීම
බැටරිය ඇතුළු  ් කරිණි, USB-C විවරයට සම�බන�ධ විණි, Osmo Action ක� රියොත�මක  ් හො� 

ක� රියො විරහිත  ් ව�.

ඡොයොරූපයක� ගැනී්ම� දී තොවකොලිකව ක� රියො විරහිතයි.

සෑම තත�පරයකට වරක� නිමිලනය  ් ව�. 
(ආපස�සට ගැණීම: තත�. 10 - තත�. 4)

සෑම තත�පරයකටම  ් දවරක� නිමිලනය  ් ව�. 
(ආපස�සට ගැණීම: තත�. 3 - තත�. 2) 

රතු (ආපස�සට ගැණීම: තත�. 1 - තත�. 0)

තොවකොලිව රතු (ආපස�සට ගැණී්මන� පසු)

ඡොයොරූපයක� ගැනීම සඳහො Osmo Action ආපස�සට ගණන� කරයි.

සෑම තත�පරයකට වරක� නිමිලනය  ් ව�.
Osmo Action වීඩි්යො�වක� පටිගත කරමින�  ් හො� කොල මොපිත ඡොයොරූපයක� ගනිමින� 

සිටී.

DJI Mimo  ් යදුම

 කැමරො දසුන: Osmo Action  ් වත සම�බන�ධ වීම සඳහො තට�ටු කරන�න. සම�බන�ධිත වූ විට, DJI Mimo කැමරො දසුනට අවතීර�ණ  ් ව�.

 මුල� පිටුව: මුල� පිටුව  ් වත ආපසු යොමට තට�ටු කරන�න.

 සංස�කරණය: Osmo Action  ් වතින� ඡොයොරූප  ් හො� වීඩි්යො� සංස�කරණ කිරීමට ්හො� ජංගම උපොංගයක�  ් වතින� ආයොත කර සංස�කරණය 
කිරීමට තට�ටු කරන�න.

 පැතිකඩ: DJI ගිණුමකට ලියොපදිංචි වන�න  ් හො� පුරන�න. වැඩ හො සැකසුම� බැලීම, මනොප හො අනුගොමිකයන� පිරික�සීම,  ් වනත� 
පරිශීලකයන�ට පණිවුඩ යැවීම හො DJI ගබඩොව සමග සම�බන�ධ වීම.

 Academy: නිබන�ධන හො අත�්පොත� බැලීම සඳහො තට�ටු කරන�න.
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#Pano Mode

Quickly master 3X3 panorama 
shots

04:37

#OSMO POCKET

Learn to use Story Mode and 
create fun videos

01:42

DJI MIMO

OSMO POCKET OSMO ACTION
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12 © 2019 DJI OSMO සියලුම හිමිකම� ඇවිරිණි. 

1. ෙුල� පිටුව

  : මුල� පිටුව  ් වත ආපසු යොමට තට�ටු කරන�න.

2. Wi-Fi

  : Wi-Fi සම�බන�ධතොව දක�වයි.

3. බැට�ි ෙට�ටෙ

  : Osmo Actionහි පවතින බැටරි මට�ටම දක�වයි.

4. ෙයික� ම�ො SD කොඩ�පත�  මතො�තු�ු

 25:56 : රූගත කිරී්ම� ප� රකොරය අනුව, තවත� ගැනීමට ඉතිරිව ඇති ඡොයොරූප ගණන  ් හො� වීඩි්යො�වක තවත� පටිගත 

කිරීමට ඉතිරිව ඇති කොලය දක�වයි.

5. AE අගුල

  : ලක�ෂ� ය මිනිතය සක� රිය කිරී්මන� පසු AE සක� රිය  ් හො� අක� රිය කිරීම සඳහො තට�ටු කරන�න. 

6. ෂට��/ම�මකො�ඩ� මබොත�තෙ

  : ඡොයොරූපයක� ගැනීම සඳහො  ් හො� වීඩි්යො�වක� පටිගත කිරීම ඇරඹීම  ් හො� නැවතීම සඳහො තට�ටු කරන�න.

7. �ූගත කි�ීමෙ� ප� �කො�ය

 රූගත කිරී  ් ම� ප� රකොරය  ් ත�රීමට ස�ක� ් රො�ල� කරන�න. කොලොපගමනය, මදලැසි චලනය, HDR වීඩි්යො�, වීඩි්යො� හො ඡොයොරූප 

අතුරින�  ් තො�රො ගන�න. 

8. යළි ධොවනය

  : ඡොයොරූප හො වීඩි්යො�වල  ් පරදසුනක� බැලීමට තට�ටු කරන�න.

9. �ූගත කි�ීමෙ� ප� �කො� සැකසුෙ�

 1/8000 6400ISO +3.0: රූගත කිරී්ම� ප� රකොර සැකසුම� දක�වයි. 

10. සැකසුෙ�
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රූගත කිරී  ් ම� 

ප� රකොරය 
සැකසුම�

කොලොපගමනය
Dewarp, ආකෘතිය, ශ�්ව�ත තුලනය, ISO Max, චංචලන ප� රති්රො�ධී, ජොලය, අධි නිරොවරණ ඇඟවුම හො සංඛ� යොත 

ප� රස�තොරය

මදලැසි චලනය වීඩි්යො� ආකෘතිය, ශ�්ව�ත තුලනය, ISO Max, වර�ණය, ජොලය, අධි නිරොවරණ ඇඟවුම හො සංඛ� යොත ප� රස�තොරය

HDR වීඩි්යො� Dewarp, වීඩි්යො� ආකෘතිය, ශ�්ව�ත තුලනය, ජොලය, අධි නිරොවරණ ඇඟවුම හො සංඛ� යොත ප� රස�තොරය

වීඩි්යො�
Dewarp, RockSteady*, වීඩි්යො� ආකෘතිය, ශ�්ව�ත තුලනය, ISO Max, වර�ණය, චංචලන ප� රති්රො�ධී, ජොලය, අධි 

නිරොවරණ ඇඟවුම හො සංඛ� යොත ප� රස�තොරය

ඡොයොරූපය
Dewarp, ඡොයොරූප ආකෘතිය, ඡොයොරූප අනුපොතය, මිනිතය, ශ�්ව�ත තුලනය, ISO Max, චංචලන ප� රති්රො�ධී, 

ජොලය, අධි නිරොවරණ ඇඟවුම හො සංඛ� යොත ප� රස�තොරය

්පොදු සැකසුම�: උපොංග කළමනොකරණය, SD කොඩ�පත� ධොරිතොව, SD කොඩ�පත හැඩතල ගැන�වීම, තිර හැරවුම,   ් ඝො�ෂොව අඩු කිරීම, 

කටහඬ පොලනය, කටහඬ භොෂොව, විධොන ලැයිස�තුව, Wi-Fi සැකසුම�, Wi-Fi සංඛ� යොතය මොරු කිරීම, තිරොංග අනුවොදය හො පිළිබඳ.

11. කැෙ�ො සැකසුෙ�

රූගත කිරී  ් ම� 
ප� රකොරය

සැකසුම�

කොලොපගමනය වි්භ�දනය හො FPS, වීඩි්යො� රොමු අනුපොතය, ISO, ෂටරය හො EV

මදලැසි චලනය වි්භ�දනය හො FPS,  ් ව�ගය, ISO, ෂටරය හො EV

HDR වීඩි්යො� වි්භ�දනය හො FPS සහ වීඩි්යො� රොමු අනුපොතය

වීඩි්යො� වි්භ�දනය හො FPS, වීඩි්යො� රොමු අනුපොතය, ISO, ෂටරය හො EV

ඡොයොරූපය AEB, තනි රූපය,  ් පොකුරු ඡොයොරූප, කොල මොපිත, ISO, ෂටර� හො EV

ති�ොංග යොවත�කොලීන කි�ීෙ
Osmo Actionහි තිරොංග DJI Mimo  ් හො� මයික� ් රො SD කොඩ�පතක� භොවිත්යන� යොවත�කොලීන කරනු ලැබිය හැක.

DJI Mimo භොවිතො කි�ීෙ

නව තිරොංග ලද හැකි වූ විට DJI Mimo තුළ ඇඟවුමක� දිස�  ් ව�. තිරොංග යොවත�කොලීන කිරීමට උප්දස� අනුගමනය කරන�න.

ෙයික� ම�ො SD කොඩ�පතක� භොවිතො කි�ීෙ

මයික� ් රො SD කොඩ�පතක මූල නොමොවලියට නිල DJI  ් වබ� අඩවි්ය� ඇති නවතම තිරොංග බො ගන�න.

1. මයික� ් රො SD කොඩ�පත ඇතුළු කර Osmo Action පණ ගන�වන�න. නව තිරොංගයක� අනොවරණය වූ විට යොවත�කොලීන වීම 

ස�වයංක� රියව ඇර්ඹ�.

2. යොවත�කොලීනය අතරතුර, තත�ත�ව දර�ශක LED බල�බ මොරු්වන� මොරුවට රතු හො  ් කොළ පැහැ්යන� නිමිලනය වන අතර තිරය මත 

සිහිකැඳවීමක� රැඳී ති්බනු ඇත. ක� රියො කරවීමක� අවශ� ය  ් නෝව�.

3. යොවත�කොලය සම�පූර�ණ වූ වහොම Osmo Action ස�වයංක� රියව යළි ඇර්ඹ�.

* RockSteady සඳහො තිරොංග යොවත�කොලයක� අවශ� ය  ් ව�. 

 තිරොංග යොවත�කොලීන කිරීම සඳහො මයික� ් රො SD කොඩ�පතක� අවශ� ය  ් ක්ර�.

 තිරොංග යොවත�කොලීන කිරීමට   ් පර Osmo Actionහි බැටරි මට�ටම අවම වශ්යන� 15% බව තහවුරු කර ගන�න.
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නඩත�තු කි�ීෙ

දිය යට භොවිතය සම�බන�ධ සටහන� 
1. බැටරිය ඇතුළු කිරීමට  ් පර බැටරිය හො බැටරි කසුව පිරිසිදු හො වියළි බව සහතික කර ගන�න. එ්ස�  ් නොවුණ්හොත�, ඉන� 

බැටරි කොච හො ජල ප� රති්රො�ධීතොවට බලපෑම� ඇති කළ හැක. භොවිතය අතරතුර බැටරිය නිසි පරිදි ඇතුළු කර ඇති බව 

සහතික කර ගන�න. බැටරිය නිසි පරිදි ඇතුළු වී ඇත�නම�, බැටරිය  ් දපස ඇති තැඹිලි සලකුණු දක�නට  ් නොලැ්බන බව 

සැලකිල�ලට ගන�න. 

2. භොවිතයට  ් පර USB-C ආවරකය පිරිසිදු හො වැසී ඇති බව සහතික කර ගන�න. එ්ස�  ් නොවුණ්හොත�, ඉන� උපොංග්ය� ජල 

ප� රති්රො�ධීතො හැකියොවට බලපෑම� ඇති කළ හැක.

3. කොච  ් පරහන� වැස�ම පළුදු රහිතව  ් හොඳ තත�ත�ව්යන� ති්බන බව සහතික කර ගන�න. කවර  ් හො� පළුද�දක� ති්බ� නම� එය වහොම 

මොරු කරන�න. කොච  ් පරහන� වැස�ම හො කොචය වියළි හො පිරිසිදු බව සහතික කර ගන�න. තියුණු  ් හො� දැඩි වස�තූන� මගින� 

කොචවලට හොනි කර ජල ප� රති්රො�ධීතොවට බලපෑම� ඇති කළ හැකිය. භොවිතය අතරතුර කොච  ් පරහන� වැස�ම නිසි පරිදි තද 

කර ඇති බව සහතික කර ගන�න. 

4. බැටරිය නිසි පරිදි ඇතුළු කර, USB-C ආවරකය වසො, කොච  ් පරහන� වැස�ම සවි කර ඇතිනම� විනො Osmo Action ජල 

ප� රති්රො�ධී  ් නෝව�.

5. Osmo Action දිය යට මීටර� 11ක� ගැඹුරට යන  ් තක� භොවිතො කළ හැක. ජල ප� රති්රො�ධී කවරයක� භොවිතො කරන විට දිය යට 

භොවිතො කළ හැකි උපරිම ගැඹුර මීටර� 60ක� දක�වො  ් වයි.

6. Osmo Action අතැතිව අධික  ් ව�ගයකින� දියට පැනී්මන� වළකින�න. නැතිනම�, ඉන� ඇතිවන බලපෑ්මන� ජලය කොන�දු වීමට 

ඉඩ ඇත. දියට පැනීමට  ් පර Osmo Action ජල ප� රති්රො�ධී බව සහතික කර ගන�න.

7. උණු දිය උල�පතක� තුළ Osmo Action භොවිත්යන� වළකින�න. 

8. දිය යට භොවිතො කිරී්මන� පසු Osmo Action පිරිසිදු ජල්යන�  ් සො�දන�න. නැවත භොවිතො කිරීමට  ් පර එය වියළීමට 

සලස�වන�න. 

පිරිසිදු කිරීම සම�බන�ධ සටහන�
1. කොච  ් පරහන� වැස�ම පිරිසිදු කිරීම සඳහො ජලය, කොච පිරිසිදු කිරී්ම�  ් පන� එකක�, කොච සඳහො භොවිතො කරන එයොර� 

බ�්ලො�වරයක�  ් හො� කොච පිරිසිදු කිරීමට  ් යොදො ගන�නො  ් රදි කැබැල�ලක� භොවිතො කරන�න.

2. කොචය පිරිසිදු කිරීම සඳහො කොච පිරිසිදු කිරී්ම�  ් පන� එකක�, කොච සඳහො භොවිතො කරන එයොර� බ�්ලො�වරයක�  ් හො� කොච 

පිරිසිදු කිරීමට  ් යොදො ගන�නො  ් රදි කැබැල�ලක� භොවිතො කරන�න.

3. ඇතු්ළ� කවර  ් හො� බොහ� ය ද� රව� යයක�  ් ව� නම�, භොවිතයට  ් පර කැමරෝව� සිදුරු හො සංවොතන ක�්ෂ�ත� රය පිරිසිදු ජල්යන� 

 ් සො�දන�න. සිදුරු ඇතුළට කිසිවක� ඇතුළු කිරී්මන� වළකින�න. සිදුරු ඇතුළත පිරිසිදු කළ  ් නොහැකි නම�, DJI සහොය අමතන�න. 

4. බැටරිය හො බැටරි කසුව පිරිසිදු, වියළි  ් රදි කැබැල�ලක� භොවිත්යන� පිරිසිදු කරන�න. 

5. Osmo Actionහි සියලුම සිදුරුවලට තිළැලි ජල ප� රති්රො�ධී ද� රව� ය  ් යොදො ඇත. ජල ප� රති්රො�ධී ද� රව� ය ගැලවී්මන�  ් හො� 

සිදුරුවලට යම� යම� දෑ එබී්මන� වළකින�න. නැත්හොත�, Osmo Action තවදුරටත� ජල ප� රති්රො�ධී  ් නොවනු ඇත. 
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පි�ිවිත�

මොදිළිය AC001

Wi-Fi

ක� රියො කරවී   ් ම� සංඛ� යොතය
2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz* (FCC/CE/SRRC)

2.400-2.4835 GHz (MIC)

සම�ප� ් ර�ෂක බලය (EIRP)
2.4 GHz: ≤19 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)

5.8 GHz: ≤13 dBm (CE), ≤19 dBm (FCC/SRRC)

ප� ් රොට්කො�ලය 802.11a/b/g/n/ac

බ�ලූටූත�

ක� රියො කරවී   ් ම� සංඛ� යොතය 2.400-2.4835 GHz

සම�ප� ් ර�ෂක බලය (EIRP) 4 dBm

ප� ් රොට්කො�ලය BLE 4.2

බැටරිය

ධොරිතොව 1300 mAh

්වො�ල�ටීයතොව 3.85 V

ආ්රො�පණ සීමො  ් වො�ල�ටීයතොව 4.4 V

වර�ගය LiPo 1S

බලශක�තිය 5.005 Wh

අමලවිමයන� පසු  මතො�තු�ු
අ්ලවි්යන� පසු  ් ස�වො ප� රතිපත�ති, අලුත�වැඩියො  ් ස�වො හො සහොය පිළිබඳ වැඩි විස�තර දැන ගැනීමට https://www.dji.com/support 

 ් වත පිවි්සන�න.

* ඇතැම� කලොපවල 5.8 GHz සඳහො සහොය  ් නොදක�වයි. ් ද�ශීය නීති හො  ් රගුලොසි පිළිබඳ විමසිලිමත� වන�න.

සබැඳි සහොය සඳහො කරුණොකර Facebook Messenger 

සමගින�   ් මම  ් ක�තය ස�කෑන� කරන�න.



්මම අන�තර�ගත  ් වනස�කම�වවලට භොජනය වීමට ඉඩ ති්බ�.

නවතෙ අනුවොදය බොගන�න:

www.dji.com/osmo-action

OSMO DJIහි   ් ව්ළඳ ලකුණකි.

ප� රකොශන හිමිකම © 2019 DJI OSMO සියලුම හිමිකම� ඇවිරිණි.
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