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Používanie tejto príručky

Legenda

Dôležité Tipy a triky

Pred použitím

Pred použitím DJI OM 5 si prečítajte nasledujúce dokumenty:

1. Bezpečnostné pokyny
2. Sprievodca rýchlym štartom
3. Užívateľská príručka

Odporúča sa zhliadnuť všetky výukové videá na oficiálnej DJI webovej stránke 
(www.dji.com/om-5/video) alebo v aplikácii DJI Mimo. Pred prvým použitím si 
prečítajte bezpečnostné pokyny a sprievodca rýchlym spustením. Ďalšie informácie 
nájdete v tejto používateľskej príručke.

Stiahnite si aplikáciu DJI Mimo

Naskenovaním QR kódu stiahnete najnovšiu verziu aplikácie DJI Mimo.

Verzia DJI Mimo pre iOS je kompatibilný s iOS v12.0 a novším.
Verzia DJI Mimo pre Android je kompatibilný s Androidom v8.0 a novším.

 Hľadanie kľúčových slov

Vyhľadajte kľúčové slová, napríklad "batérie" a "nainštalovať". Ak na čítanie tohto dokumentu 
používate Adobe Acrobat Reader, spustite vyhľadávanie stlačením kláves Ctrl + F v systéme 
Windows alebo Command + F v systéme Mac.

 Prechod k téme

Zobrazte si úplný zoznam tém v obsahu. Kliknutím na tému prejdete do tejto sekcie.

  Tlač tohto dokumentu

Tento dokument podporuje tlač vo vysokom rozlíšení.
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Úvod
Ľahký DJI OM 5, ktorý sa môže pochváliť 3osou stabilizáciou a je vybavený vstavanou 
predlžovací tyčou, odomkne plný potenciál vášho mobilného telefónu. Vďaka 
magnetickému skladaciemu dizajnu je nastavenie jednoduchšie než kedykoľvek predtým 
a prenášanie a skladovanie je pohodlné. DJI OM 5 možno ovládať v režime na výšku aj na 
šírku, režimy vzpriameného, podvěsného, bočného úchopu a nízke polohy vám pomôžu 
zachytiť dokonalý záber. Posuňte svoju tvorbu na ďalšiu úroveň prostredníctvom DJI Mimo 
s ActiveTrackTM 4.0, Hyperlapse, Timelapse, DynamicZoom a Pano. Úplne nový ShotGuides 
poskytuje podrobné návody podľa danej situácie a pomôže vám vygenerovať video, ktoré 
môžete zdieľať na sociálnych sieťach.

Prehľad

1. Magnetický držiak telefónu 2
2. Tlačidlo uzávierky / záznamu
3. Prepínacie tlačidlo
4. Indikátory stavu batérie
5. Port 1/4 "-20 UNC
6. Indikátor stavu systému
7. Joystick
8. Vstavaná predlžovacia tyč
9. Otvor na šnúrku

10. Ovládač priblíženia
11. Spúšť
12. Napájanie / Tlačidlo M
13. Motor otáčania (pán)
14. Motor naklápania (tilt)
15. Motor náklonu (roll)
16. Nabíjací port (USB-C)
17. Otvor pre skrutku M3 × 0,5
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Začíname

Nabíjanie

Pre nabitie DJI OM 5 pripojte USB adaptér (nie je súčasťou balenia) k nabíjaciemu portu 
pomocou napájacieho kábla (je súčasťou balenia). Batéria je plne nabitá, keď indikátory 
stavu batérie zhasnú.

Doba nabíjania: 1,5 hodiny (testované pri teplote prostredia 25°C pri použití 10W nabíjačky)

Maximálna doba prevádzky: 6 hodín (testované s vyváženým a stabilne držaným gimbal, táto 
hodnota by mala byť považovaná iba za orientačné).

Pripevnenie telefónu

1. DJI OM 5 je zložený. Rozložte gimbal podľa obrázka.
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2. Upevnite magnetickú svorku doprostred telefónu. Magnetickú svorku je možné 
roztiahnuť. Symbol fotoaparátu by mal smerovať k fotoaparátu telefónu.

3. Zarovnajte značky na svorke s upevňovacie doštičkou gimbal.
Pripojte mobilný telefón k DJI OM 5.

4. Stlačením a podržaním tlačidla M zapnite DJI OM 5.
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5. Vstavanú predlžovacia tyč je možné predĺžiť až na 215 mm a uhol je možné nastaviť 
     od 0 do 90°.

• Skontrolujte, či je smer magnetické svorky 
rovnaký ako na obrázku a či je uprostred 
telefónu. V opačnom prípade môže byť 
ovplyvnený výkon gimbal.

• Upravte svorku a uistite sa, že je zvisle 
rovnako ako telefón.

• Ak používate telefón s hrúbkou menšou 
ako 7,5 mm alebo s hmotnosťou nižšou 
ako 170 gramov, použite pre dosiahnutie 
optimálneho výkonu priloženou podložku.

• Pripojte telefón predtým, než DJI OM 5 
zapnete. Pokiaľ nebude detekovaný žiadny 
telefón, DJI OM 5 zavibruje a vstúpi do 
pohotovostného režimu. Pre ukončenie 
pohotovostného režimu pripojte mobilný 
telefón a stlačte ľubovoľné tlačidlo.
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Používanie DJI OM 5
Po zapnutí prejde DJI OM 5 v predvolenom nastavení do režimu sledovania. 
Gimbal prevádza pohyby joysticku do plynulého sledovania a naklápanie a znižuje 
dopad prirodzených vibrácií. Rovnako tak možno mobilný telefón upraviť ručne.

Funkcie tlačidiel a portov

Tlačidlo M
Vo vypnutom stave
Jedno stlačenie: kontrola nabitia batérie
Stlačenie a podržanie: zapnutie.
Po zapnutí
Jedno stlačenie: prepnutie medzi režimami fotografie a videa (v predvolenom 
stave) alebo vstup do rýchleho nastavenia (funkcia nastaviteľná v aplikácii 
DJI Mimo). 
Dvojité stlačenie: vstup do pohotovostného režimu (pre ukončenie stlačte 
ľubovoľné tlačidlo).
Štyri stlačenie: prepnutie medzi režimom FPV a režimom sledovania.
Stlačenie a podržanie: vypnutie.

Joystick

Pohybom vo zvislom smere mobilný telefón nakláňate. Vodorovným pohybom 
ním otáčate. Smer ovládanie joystickom možno nastaviť v aplikácii DJI Mimo. 
Funkciu joysticku možno tiež nastaviť pre prepínanie rýchlych nastavení.

Tlačidlo uzávierky / záznamu

Jedno stlačenie: vytvorenie fotografie alebo začatia alebo zastavenie záznamu.
Pridržanie: v režime fotografovania spustenia sériového snímania.

Posuvník priblíženia

Posunutím posuvníka do polohy + objekt priblížite a posunutím jazdca do 
polohy - oddialite. Jedným stlačením posuvníka zmeníte priblíženie raz. 
Nepretržitým držaním posuvníka meníte priblíženie plynule.

Prepínacie tlačidlo

Jedno stlačenie: prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou.
Dvojité stlačenie: prepínanie medzi režimom na šírku a na výšku.
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Indikátory stavu batérie

Udávajú úroveň batérie DJI OM 5. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Indikátory sú definované nižšie.
LED svieti.
LED bliká.

LED nesvieti. 
LED bliká rýchlo.

Vzorec blikanie Úroveň batérie

Úroveň batérie > 65 %

45 % < Úroveň batérie ≤ 65 %

30 % < Úroveň batérie ≤ 45 %

20 % < Úroveň batérie ≤ 30 %

10 % < Úroveň batérie ≤ 20 %

2 % < Úroveň batérie ≤ 10 %

Úroveň batérie ≤ 2 %

Indikátor stavu systému 

Udáva aktuálny stav.
Vzor blikania Popis

Svieti žlto Bluetooth odpojené

Svieti zelene Bluetooth pripojené

Pulzuje žlto alebo zeleno Pohotovostný režim

Striedavo bliká 
zelene a červene

Svieti na červeno

Aktualizácia firmvéru / aktualizácia zlyhala

Abnormalita gimbal (napr. príliš nízka alebo 
vysoká teplota alebo nadmerne vybitá batéria)

Trikrát bliká modro a potom 
sa rozsvieti na zeleno Vstup do režimu FPV

Trikrát bliká modro a potom 
sa rozsvieti na zeleno Opustenie režimu FPV

Spúšť

Stlačením a podržaním prejdete do režimu zámku. V režime zámku nebude 
gimbal sledovať pohyby rukoväte. Uvoľnením opustíte režim zámku.
Jedným stlačením spustíte alebo zastavíte ActiveTrack 4.0 (vyžaduje použitie 
s aplikáciou DJI Mimo). Dvojitým stlačením vycentruje gimbal. Pri použití 
ActiveTrack 4.0 sa gimbal vycentruje do stredu pohľadu kamery.
Stlačte raz a potom dlhým stlačením prejdete do režimu Sport. Uvoľnením 
ukončíte. V režime Sport sa zvyšuje rýchlosť sledovanie gimbal pre 
zachytenie rýchlych pohybov.
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Nabíjací port (USB-C)

DJI OM 5 nabijete pripojením USB adaptéra k tomuto portu. 

Port 1/4"-20 UNC

1/4"-20 UNC port môže byť použitý na pripevnenie statívu.

Otvor pre skrutku M3 × 0,5

Slúži na montáž protizávažie. Ak je na mobilnom telefóne namontovaný 
objektív fotoaparátu alebo mikrofón, je potrebné použiť protizávažie. Uistite 
sa, že celková hmotnosť tohto príslušenstva je menšia ako 290 g.

Otvor na šnúrku

K otvoru na šnúrku môžete pripevniť popruh na zápästie.

Kombinovaná operácie

Ak sa DJI OM 5 nemôže pripojiť k Bluetooth alebo ho nemožno nájsť, môžete resetovať 
Bluetooth pripojenia. Bluetooth pripojenie resetujete súčasným stlačením prepínacieho 
tlačidla, spúšti a uzávierky. Keď sa indikátor stavu systému zmení zo zelenej na žltú, 
pripojenie Bluetooth bolo úspešne resetované. Vyhľadajte DJI OM 5 a znova sa pripojte.

DJI OM 5 sa automaticky vypne, ak v pohotovostnom režime tri minúty nevykonáte 
žiadnu operáciu.
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Prevádzkový režim

Nasledujúce obrázky znázorňujú prevádzkové režimy pri použití OM 5 v režime na šírku. 
Rovnaké prevádzkové režimy platí pri použití v režime na výšku.

Vzpriamený režim
Vzpriamený režim možno použiť bez 
akéhokoľvek užívateľského zásahu. 
V tomto režime stlačte dvakrát rýchlo 
tlačidlo spúšte pre vycentrovanie 
mobilného telefónu.

Režim bočného uchopenie
Otočením DJI OM 4 doprava alebo 
doľava o 90 ° prejdete zo vzpriameného 
režimu do režimu bočného uchopenie. 
Pre vycentrovanie telefónu stlačte 
dvakrát rýchlo tlačidlo spúšte. 

Režim zavesenie
Pre vstup do režimu zavesenie podržte 
DJI OM 5 hore nohami. V tomto režime 
môžete ľahko robiť zábery z nižšej polohy. 
Pre vycentrovanie telefónu stlačte dvakrát 
rýchlo tlačidlo spúšte.

Režim nízkej polohy
Vysuňte vstavanou predlžovaciu tyč 
a upravte uhol do režimu nízkej polohy. 
Chcete -Li fotografovať z nízkeho uhla, 
použite režim Nízka poloha.



Aplikácia DJI Mimo
Prostredníctvom aplikácie DJI Mimo môžete sledovať živý prenos HD videa na obrazovke 
svojho mobilného telefónu. Aplikácia vám tiež umožní používať ShotGuides, režim Story, 
Hyperlapse, Timelapse, ActiveTrack 4.0, DynamicZoom a Pano, alebo konfigurovať nastavenia 
fotoaparátu a gimbal niekoľkými kliknutiami.

Zariadenie: kliknutím sa pripojíte k DJI OM 5. Po pripojení sa DJI Mimo prepne do zobrazenia kamery.

Akadémia: kliknutím môžete sledovať výukové programy a prezerať manuály.

AI Editor: poskytuje niekoľko šablón pre úpravu fotografií alebo videí.

Domov: kliknutím sa vrátite na domovskú obrazovku.

Album: Správa a prezeranie záberov z telefónu alebo zariadenia DJI.

Upraviť: kliknutím upravíte fotografie alebo videá z DJI OM 5 alebo je importujete a upravujete z telefónu.

Profil: zaregistrujte sa alebo sa prihláste k účtu DJI. Zobrazte si svoje diela a nastavenia, kontrolujte lajky 
a sledujúce, posielajte správy ostatným užívateľom a spojte sa s obchodom DJI.

Pripojenie k aplikácii DJI Mimo

1. Zapnite DJI OM 5.

2. Povoľte Bluetooth na mobilnom telefóne a pripojte sa k zariadeniu s predponou OM 5 v DJI Mimo.

3. Pri prvom použití DJI Mimo na dokončenie aktivácie je vyžadované povolenie na prístup 
k informáciám o zariadení a dátam GPS. Je tiež potrebné pripojenie k internetu.

12 © 2021 DJI OSMO Všetky práva vyhradené.
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Zobrazení kamery

1. Domov
 Kliknutím sa vrátite na domovskú obrazovku.

2. ShotGuides
ShotGuides poskytuje podrobné návody pre snímanie podľa scenára

a pomáha užívateľom vygenerovať video.

3. Označovacia rámček funkcie ActiveTrack
       Funkcia ActiveTrack 4.0 je optimalizovaná pre sledovanie ľudských subjektov 
s hlavou a ramenami, spolu s detekciou tváre pomocou algoritmov hlbokého učenia. 
V predvolenom nastavení zostane subjekt v stredu pohľadu kamery. Pohľad kamery 
môže byť ručne upravený. Existujú tri spôsoby, ako používať funkciu ActiveTrack 4.0:
a. V režime zobrazenia kamery v aplikácii DJI Mimo pretiahnite rámček na obrazovku. 

Zelený rámček okolo subjektu znamená, že bol ActiveTrack 4.0 úspešne povolený. 
Sledovanie zastavíte kliknutím na ikonu X v hornom rohu.

b. Povoľte v aplikácii DJI Mimo ovládanie gestami a na dobu 2 sekúnd zdvihnite otvorenú 
dlaň alebo ukážte V gesto vo chvíli, keď stojíte čelom ku kamere. Zadná kamera detekuje 
najbližší hlavu a ramená a začne sledovať subjekt. Predná kamera detekuje najbližší tvár 
a začne ho sledovať.
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 4. DJI OM 5 bude aktivovaný po autorizácii a aplikácie vstúpi do pohľadu kamery.

Po pripojení cez Bluetooth je DJI OM 5 schopný ovládať kameru mobilného telefónu 
bez DJI Mimo. Podrobnosti nájdete v Zozname kompatibility mobilných telefónov.
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Rozdiel medzi sledovaním hlavy a ramien a sledovaním tváre spočíva v tom, že 
sledovanie hlavy a ramien podporuje 360 ° sledovanie, zatiaľ čo sledovanie tváre nie. 
Detekčná dosah kamier je tiež odlišný. Rozsah detekcie gestá zadnou kamerou je 
0,5 až 4 m, pri prednej kamery to je 0,5 až 2 m. Pamätajte, že ActiveTrack 4.0 môže 
spotrebovávať viac energie a spôsobiť zvýšenie teploty mobilného telefónu.

c. Jedným stlačením spúšte spustíte alebo zastavíte ActiveTrack 4.0.

Pri používaní ActiveTrack 4.0 upravte pohľad kamery pohybom joysticku. 
Záznam ukončíte prevedením gestá dlaní alebo V.

4. Úroveň batérie gimbal
Zobrazuje aktuálnu úroveň batérie gimbal.

5. Úroveň batérie mobilného telefónu
Zobrazuje aktuálny stav batérie mobilného telefónu.

6. Blesk
 Zobrazuje stav blesku.

7. Režim gimbalu
     Zobrazuje aktuálny režim gimbal: Follow, Tilt Locked, FPV alebo SpinShot.

8. Prepínač predné / zadné kamery
Kliknutím prepnete medzi prednou a zadnou kamerou vášho mobilného telefónu.

9. Režimy snímania
Posunutím vyberte režim snímania.
Hyperlapse: Povolením môžete zhotovovať Timelapse videá pri pohybe telefónom. Začnite 
kliknutím na tlačidlo spúšte.

Timelapse: existujú štyri typy Timelapse (pevný uhol, zľava doprava, sprava doľava a vlastný 
pohyb). Po výbere timelapse kliknite na nastavenie v hornej časti obrazovky. Pre pevný uhol, 
zľava doprava a sprava doľava nastavte interval a dobu trvania a začnite snímať. Pre vlastný 
pohyb vyberte až štyri pozície a gimbal sa postupne presunie do každej polohy.
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DynamicZoom: vyberte si z režimov Move Out a Move In. Po výbere režimu pretiahnutím 
poľa vyberte predmet a kliknutím na tlačidlo spúšte spustite snímanie.
Slow Motion: kliknutím natočíte 4 × alebo 8 × spomalené video.
Video: kliknutím natočíte normálne video.
Fotografie: kliknutím zaobstaráte jednu fotografiu. Stlačením a podržaním spustíte sériové 
snímanie.
Pano: kliknutím zaobstaráte panoramatickú fotografiu 3 × 3, 240° alebo clony.
Story: poskytuje niekoľko šablón pre nahrávanie videa.

10. Tlačidlo spúšte
     Kliknutím zaobstaráte fotografiu alebo spustíte alebo zastavíte nahrávanie videa.

11. Prepínač ovládania gestami
OFF Kliknutím otvoríte nastavenia ovládania gestami.

12. Prehrávanie
Kliknutím zobrazíte náhľad fotografií a videí.

13. Zoom
1.0x Položte na obrazovku dva prsty. Pohybom prstov od seba obraz 

priblížite, pohybom k sebe oddialite.

14. Parametre snímania
1/100 80 Zobrazuje hodnoty rýchlosti uzávierky, ISO a EV.

15. Nastavenie
 Nastavenie kamery

Nastavenie sa líši v závislosti od režimu snímania. Nastavenie blesku, vyváženia bielej 
a mriežky sú k dispozícii iba pri použití zadného fotoaparátu. Pre zariadenia iOS je Selfie 
Flip k dispozícii pri použití prednej kamery v režime fotografií i videa. Pre zariadenia 
Android je Selfie Flip k dispozícii len v režime fotografie.

 Nastavenie gimbal
Režim gimbal:
a. Follow: pohybujú sa osi otáčania a náklonu.
b. Tilt Locked: pohybuje sa len os otáčania.
c. FPV: všetky osi sa pohybujú
d. SpinShot: všetky osi sa pohybujú. Rotácia gimbal môže byť ovládaná joystickom.

Prepínač režimu Sport: ťuknutím povolíte alebo zakážete režim Sport. V športovom režime 
sa u gimbal výrazne zvyšuje rýchlosť sledovania. Je vhodný vo chvíli, keď sa objekty 
pohybujú náhle a vysokou rýchlosťou.
Rýchlosť priblíženia: kliknutím nastavíte rýchlosť priblíženia pri použití posuvníka 
priblíženia. Rýchlosť joysticku: kliknutím nastavíte maximálnu rýchlosť pri používaní 
joysticku .. Sú k dispozícii predvoľby Fast (Rýchly), Medium (Stredná) a Slow (Pomalý).
Smer ovládanie joysticku: Vyberte si medzi možnosťou Free (Voľný) alebo Horiz./Vert.
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Režim Free umožňuje, aby bol gimbal ovládaný zároveň v horizontálnom i vertikálnom 
smere. Pri voľbe Horiz./Vert. je možné gimbal ovládať len horizontálne alebo vertikálne.
Inverzia ovládanie otáčania: po povolení tejto funkcie bude smer pohybu osi otáčania 
opačný. Inverzia ovládanie naklopenia: po povolení tejto funkcie bude smer pohybu osi 
naklápania opačný.
Tlačidlo M: prepínanie medzi režimom fotografie a videá, prípadne vstup či opustenie 
rýchle ponuky. Táto funkcia môže byť nastavená užívateľom.
Automatická kalibrácia gimbal: znižuje odchýlku spôsobenú blízku magnetickou 
interferenciou alebo ľudskou chybou. Pred kalibráciou umiestnite DJI OM 5 na statív na 
rovný povrch a počas kalibrácie sa gimbal nedotýkajte.
Horizontálne nastavenie gimbal: Pred nastavením gimbal sa uistite, že je magnetická 
svorka na telefóne umiestnená vodorovne.

 Všeobecné nastavenia
Obsahuje informácie, ako je správa zariadení, názov zariadenia, verzie firmware a sériové 
číslo.

16. Nastavenie parametrov snímania

Režim snímania Nastavenie

Hyperlapse Rozlíšenie a FPS, rýchlosť, ISO, závierka a EV

Timelapse Rozlíšenie a FPS, snímková frekvencia videa, ISO, závierka a EV

Dynamic Zoom Glamour efekty, snímková frekvencia videa, ISO, závierka a EV

Slow Motion ISO, záverka a EV

Video Glamour efekty, snímková frekvencia videa, ISO, závierka a EV

Fotografie Glamour efekty, odpočítavanie, ISO, závierka a EV

Pano 3 × 3, 240° a CloneMe Pano, odpočítavanie, ISO, závierka a EV

Pri povolenie efektov Glamour je maximálne rozlíšenie videa 1080p.
Nastavenie parametrov snímania sa líši v závislosti od modelu mobilného 
telefónu. Ďalšie informácie nájdete v Zozname kompatibility mobilných 
telefónov (www.dji.com/om-5/downloads).
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Aktualizácia firmware
Na aktualizáciu firmware DJI OM 5 použite aplikáciu DJI Mimo.
Dokončenie aktualizácie trvá približne tri minúty.

Ako aktualizovať

Pred spustením aktualizácie sa uistite, že je úroveň batérie aspoň 15 % (svietia aspoň dva 
indikátory stavu batérie). Pripojte DJI OM 5 k mobilnému zariadeniu a spustite DJI Mimo. Ak je 
k dispozícii nová aktualizácia firmvéru, zobrazí sa výzva. Ak chcete začať aktualizáciu, pripojte 
mobilné zariadenie k internetu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pri aktualizácii firmvéru neopúšťajte DJI Mimo. Venujte pozornosť výzvam na obrazovke. 
Indikátor stavu systému bude striedavo blikať na zeleno a červeno a po úspešnom dokončení 
aktualizácie firmvéru sa rozsvieti na zeleno.

Ak je aktualizácia neúspešná, reštartujte DJI OM 5 a DJI Mimo, znovu pripojte Bluetooth 
a skúste to znova.

Skladovanie
DJI OM 5 je navrhnutý tak, aby mohol byť zložený pre jednoduchšie skladovanie a prepravu.

Po vypnutí nezabudnite úplne zasunúť vstavanou predlžovaciu tyč a OM 5 zložiť. Otočte osi 
otáčania a náklonu podľa obrázka a sklopte gimbal. Značka ramena osi by mala zapadnúť do 
otvoru na rukoväti. Otáčajte osou otáčania podľa obrázku.
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Špecifikácie
Názov DJI OM 5

Model OE100

Rozmery Rozložený: 264,5 × 111,1 × 92,3 mm
Zložený: 174,7 × 74,6 × 37 mm
Dĺžka vstavané predlžovacie tyče: 215 mm

Hmotnosť 292 g (gimbal)
34 g (magnetická svorka telefónu)

Spotreba energie 1,2 W (stabilný a vyvážený stav)

Mechanický rozsah Pan: -161,12° až 172,08°
Roll: -127,05° až 208,95°
Tilt: -101,46° až 229,54°

Maximálna riaditeľná rýchlosť 120°/s

Kompatibilné telefóny Hmotnosť: 230 ± 60 g
Uhlopriečka: ≤ 196 mm (alebo ≤ 7,72")
Hĺbka: 6,9-10 mm
Šírka: 67-84 mm

Bezdrôtový režim Bluetooth Low Energy 5.0

Prenosový výkon (EIRP) ≤5 dbm

Prevádzkové frekvencie 2,400-2,4835 GHz

Typ batérie Li-Po 2S

Kapacita 1000 mAh

Energia 7,74 Wh

Napätie

Teplota nabíjania

Prevádzková teplota

Doba nabíjania

6-8,8 V

5 až 40°C (41 až 104°F) 

0 až 40°C (32 až 104°F)

1,5 hodiny (merané 10W nabíjačkou pri teplote 

prostredia 25°C)
Doba prevádzky 6 hodín (za ideálnych podmienok s plne vyváženým gimbal)



Tento obsah sa môže zmeniť.

Stiahnite si najnovšiu verziu:
www.dji.com/om-5/downloads

OSMO je ochranná známka spoločnosti DJI OSMO.
Copyright © 2021 DJI OSMO Všetky práva vyhradené.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz


	Using this Manual
	Legend
	Before Use
	Download the DJI Mimo App

	Introduction
	Overview

	Getting Started
	Charging
	Attaching the Phone

	Using DJI OM 5
	Button and Port Functions
	Operating Mode

	DJI Mimo App
	Connecting to the DJI Mimo App
	Camera View

	Firmware Update
	How to Update

	Storage
	Specifications



