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Αναζήτηση για λέξεις - κλειδιά
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για λέξεις- κλειδιά, όπως "μπαταρία" ή "εγκατάσταση" για να 
εντοπίσετε τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Αν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader για να διαβάσετε 
αυτό το έγγραφο, πιέστε Ctrl+F στα Windows ή Command + F σε Mac για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Πλοήγηση σε κάποια ενότητα
Μπορείτε να δείτε τον πίνακα περιεχομένων για να πλοηγηθείτε στις διαθέσιμες ενότητες. 
Πιέστε στο επιθυμητό θέμα για να πλοηγηθείτε στην αντίστοιχη ενότητα.

Εκτύπωση αυτού του εγγράφου
Μπορείτε να εκτυπώσετε αυτό το έγγραφο σε υψηλή ανάλυση.

Χρήση αυτών των οδηγιών
Υπόμνημα

Σημαντικό Συμβουλές

Διαβάστε πριν από την πρώτη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε τα ακόλουθα πριν χρησιμοποιήσετε το OSMOTM Action:
1. Οδηγίες Χρήσης
2. Αποποίηση ευθυνών και οδηγίες ασφάλειας

Σας συνιστούμε να παρακολουθήσετε όλα τα εκπαιδευτικά βίντεο που υπάρχουν στην επίσημη 
ιστοσελίδα της DJITM (www.dji.com/osmo-action) ή στην εφαρμογή DJI Mimo και να διαβάσετε τις 
σχετικές οδηγίες χρήσης και αποποίησης ευθυνών πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά.

Λήψη της εφαρμογής DJI Mimo 

Σαρώστε τον διπλανό κώδικα QR ή πραγματοποιήστε αναζήτηση για την 

εφαρμογή  "DJI Mimo" στο App Store ή στο Google Play.

Η έκδοση Android της εφαρμογής DJI Mimo είναι συμβατή με το λειτουργικό σύστημα 
Αndroid v6.0 και τα μεταγενέστερα. Η έκδοση iOS της εφαρμογής DJI Mimo είναι συμβατή 
με iOS v10.0 και τα μεταγενέστερα.
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Εισαγωγή
Το Osmo Action είναι μια κάμερα με δύο οθόνες, η οποία είναι εξοπλισμένη με την τελευταία τεχνολογία RockSteady 
EIS της DJI και μπορεί να τραβήξει ευκρινείς φωτογραφίες 12MP, να καταγράψει σταθερό βίντεο με ανάλυση έως και 
4K/60 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να τραβάει βίντεο HDR. Η πίσω οθόνη είναι μια οθόνη 
αφής υψηλής ευαισθησίας που σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις της κάμερας, ενώ η μπροστινή οθόνη σας 
βοηθάει να τραβάτε τέλειες σέλφι. Η κάμερα διαθέτει επίσης φωνητικό έλεγχο, προσαρμοσμένες λειτουργίες, 
πλήκτρο Γρήγορης Εναλλαγής και δυνατότητα SnapShot (Στιγμιότυπο), για να μπορείτε να ενεργοποιείτε την κάμερα 
και να βγάζετε φωτογραφίες και βίντεο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το Osmo Action είναι και αδιάβροχο, 
επιτρέποντάς του να χρησιμοποιηθεί σε βάθη έως 11 μ. Είναι επίσης συμβατό με διάφορα αξεσουάρ, ώστε να 
μπορείτε να επεκτείνετε τις δημιουργικές σας δυνατότητες κατά τη χρήση του Osmo Action.

Επισκόπηση

1. Πλήκτρο κλείστρου/ εγγραφής

2. Ένδειξη LED κατάστασης Ι

3. Καπάκι φίλτρου φακού

4. Μπροστινή οθόνη

5. Φακός

6. Σημείο εξαερισμού

7. Ένδειξη LED II

8. Υποδοχή κάρτας μνήμης MicroSD

9. Θύρα USB-C

10. Πλήκτρο απελευθέρωσης καπακιού

11. Καπάκι USB-C

12. Πλήκτρo Γρήγορης Εναλλαγής

13. Πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης 

14. Μικρόφωνο Ι

15. Οθόνη αφής

16. Ηχείο

17. Οπή εξισορρόπησης πίεσης αέρα

18. Μικρόφωνο ΙΙ

19. Πλήκτρο απελευθέρωσης μπαταρίας Ι

20. Πλήκτρο απελευθέρωσης μπαταρίας ΙΙ

21. Μπαταρία
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Η περιοχή του καπακιού του φίλτρου φακού και η περιοχή εξαερισμού μπορεί να ζεσταθεί πολύ κατά τη διάρκεια της 
χρήσης. Για ν' αποφύγετε εγκαύματα, ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ αυτά τα σημεία.
Για καλύτερη απόδοση μέσα στο νερό, μην αφαιρείτε το καπάκι του φίλτρου φακού, εκτός κι αν είναι απολύτως απαραίτητο.
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Τοποθέτηση της μπαταρίας

Μόλις βγάλετε την κάμερα από τη συσκευασία, είναι τοποθετημένη μέσα στην αδιάβροχη θήκη της. Θα πρέπει να την αφαιρέσετε από την 

αδιάβροχη θήκη για να τοποθετήσετε τη μπαταρία. 

Ενεργοποίηση του Osmo Action

Τοποθετήστε τη μπαταρία όπως εικονίζεται παρακάτω. Πιέστε και από τις δύο πλευρές της μπαταρίας ώστε 
να βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένη σωστά. Να έχετε υπόψη σας ότι αν είναι τοποθετημένη σωστά η 
μπαταρία, δεν πρέπει να φαίνονται τα πορτοκαλί σημάδια που υπάρχουν στις δύο πλευρές της μπαταρίας.

Για να χρησιμοποιήσετε το Osmo Action, θα πρέπει πρώτα να κάνετε ενεργοποίηση μέσω 
της εφαρμογής DJI Mimo. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για ενεργοποίηση.

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο κινητό τηλέφωνό σας.

3. Ανοίξτε την εφαρμογή DJI Mimo και πιέστε το πλήκτρο       στην πάνω αριστερή γωνία. Στη 
συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε το Osmo Action.

#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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Φόρτιση του Osmo Action
Πιέστε το πλήκτρο απελευθέρωσης του καπακιού που υπάρχει πάνω στο καπάκι USB-C και 
σύρετε προς τα κάτω το καπάκι ώστε ν' ανοίξει. 

Για να φορτίσετε το Osmo Action, συνδέστε ένα τροφοδοτικό (φορτιστή) USB (δεν περιέχεται) στην 
υποδοχή USB-C χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης (περιέχεται). Οι ενδείξεις  
LED κατάστασης ανάβουν με κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Μόλις φορτίσει 
πλήρως η μπαταρία, οι ενδείξεις LED κατάστασης σβήνουν.

Χρόνος φόρτισης: περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά (χρησιμοποιώντας τροφοδοτικό/φορτιστή USB 5V/ 2A)*. 

Αν φορτίζετε το Osmo Action με τοποθετημένη την αδιάβροχη θήκη, σας συνιστούμε να 
αφαιρέσετε το καπάκι USB-C για τη δική σας ευκολία. Για να το αφαιρέσετε, τραβήξτε το καπάκι 
USB-C με κατεύθυνση προς το πλήκτρο Γρήγορης Εναλλαγής ώστε να βγει.

*Ο χρόνος φόρτισης είναι ενδεικτικός.

Χρήση
Λειτουργίες πλήκτρων
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Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
Ενώ είναι απενεργοποιημένο το Osmo Action, πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για ενεργοποιήση. 

Ενώ πραγματοποιεί εγγραφή το Osmo Action ή είναι συνδεδεμένο με το DJI Mimo, πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε την οθόνη αφής. Πιέστε ξανά για να ενεργοποιήσετε την οθόνη αφής. Να έχετε 
υπόψη σας ότι ακόμη κι αν το Osmo Action έχει απενεργοποιημένη την οθόνη, συνεχίζει να πραγματοποιεί εγγραφή.

Ενώ το Osmo Action είναι ενεργοποιημένο και σε κατάσταση αδράνειας και δεν είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή DJI Mimo, πιέστε 
το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για είσοδο σε λειτουργία αναμονής. Πιέστε ξανά για έξοδο από τη λειτουργία αναμονής.

Ενώ είναι ενεργοποιημένο το Osmo Action, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ 
Απενεργοποίησης για απενεργοποίηση του Osmo Action. 

Πλήκτρο κλείστρου/ εγγραφής
Πιέστε για να τραβήξετε φωτογραφίες ή για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε τη βιντεοσκόπηση.
SnapShot (Στιγμιότυπο): Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή σε κατάσταση 
αναμονής. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία μέσω των ρυθμίσεων SnapShot (Στιγμιότυπου). Ανατρέξτε στην 
ενότητα που περιγράφει τη λειτουργία της οθόνης αφής για περισσότερες πληροφορίες.

Πλήκτρο Γρήγορης Εναλλαγής
Ενώ παρακολουθείτε εικόνα από την κάμερα, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε λειτουργία βιντεοσκόπησης και 
το μενού Γρήγορης Εναλλαγής θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε σε κάποιο εικονίδιο για να επιλέξετε λειτουργία 
βιντεοσκόπησης. 
Κατά τη ρύθμιση ή την αναπαραγωγή, πιέστε αυτό το πλήκτρο για επιστροφή σε προβολή της εικόνας της κάμερας.
Πιέστε και κρατήστε πατημένο για εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής οθόνης και της οθόνης αφής*. 
* Αν αλλάξετε οθόνη προβολής κατά τη διάρκεια βιντεοσκόπησης, η εγγραφή θα σταματήσει και θα 

ξεκινήσει μια καινούρια.

Πλήκτρο κλείστρου/ εγγραφής

Πλήκτρο Γρήγορης Εναλλαγής
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Χρήση της οθόνης αφής

Οι ακόλουθες οδηγίες ισχύουν μόνο για την οθόνη αφής. Δεν ισχύουν για την μπροστινή οθόνη.

Σύρσιμο προς τα κάτω
Δημιουργία/ Διαχείριση Προσαρμοσμένων Λειτουργιών
Πιέστε    και πιέστε το ίδιο εικονίδιο ξανά για αποθήκευση της τρέχουσας διαμόρφωσης ως 
προσαρμοσμένη λειτουργία. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως πέντε προσαρμοσμένες λειτουργίες. 
Πιέστε Delete (Διαγραφή) στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης για διαγραφή κάποιας 
προσαρμοσμένης λειτουργίας.
Φωτεινότητα

Πιέστε και μετακινήστε το δρομέα για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Κλείδωμα οθόνης
Πιέστε     για κλείδωμα της οθόνης. Για ξεκλείδωμα της οθόνης, πιέστε στην οθόνη και σύρετε το δρομέα.

Ρυθμίσεις
Γρήγορες ενέργειες

1. Φωνητικός έλεγχος: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου για να ελέγχετε την κάμερα. 
Υπάρχουν φωνητικές εντολές όπως Start Recording (Έναρξη Εγγραφής), Stop Recording (Διακοπή 
Εγγραφής), Take Photo (Λήψη φωτογραφίας), Screen Switch (Εναλλαγή οθόνης) και Shut Down 
(Απενεργοποίηση). (Ισχύουν μόνο αν τις πείτε στα Αγγλικά).

2. SnapShot (Στιγμιότυπο): Ενώ είναι απενεργοποιημένο το Osmo Action ή σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 
λειτουργία SnapShot (Στιγμιότυπο) για γρήγορη ενεργοποίηση και έναρξη βιντεοσκόπησης. Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες 
βιντεοσκόπησης είναι Video (Βίντεο), Photo (Φωτογραφίες), Slow Motion (Αργή κίνηση), HDR Video (Βίντεο HDR), Burst (Σετ 
φωτογρ.), Timed (Χρονοδιακόπτης), AEB, Custom mode (Προσαρμοσμένη λειτουργία) και Timelapse.

3. Quick Switch (Γρήγορη Εναλλαγή): Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Γρήγορης εναλλαγής για ταχεία 
εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών βιντεοκόπησης και προσαρμοσμένων ρυθμίσεων. Οι 
υποστηριζόμενες είναι: Video (Βίντεο), Photo (Φωτογραφίες), Slow Motion (Αργή κίνηση), HDR Video 
(Βίντεο HDR), Burst (Σετ φωτογρ.), Timed (Χρονοδιακόπτης), AEB, Custom mode (Προσαρμοσμένη 
λειτουργία) και Timelapse.

General (Γενικά)

1. Wireless Connection(Ασύρματη σύνδεση): Πιέστε για να δείτε ποιο είναι το όνομα δικτύου της 
κάμερας, ο κωδικός, να ρυθμίσετε τη συχνότητα Wi-Fi, να επαναφέρετε τον κωδικό Wi-Fi και όλες 
τις συνδέσεις μέσω του μενού Reset Connection (Επαναφορά ρυθμίσεων).

2. Wind Noise Reduction (Μείωση ήχου ανέμου):  Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ή να απεργοποιήσετε τη λειτουργία 
μείωσης ήχου του ανέμου.

3. Sound (Ήχος): Επιλέξτε μεταξύ: Υψηλό, Μέτριο, Χαμηλό και Απενεργοποίηση.
4. Grid (Πλέγμα): Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πλέγμα.
5. Face-Oriented Exposure (Έκθεση βάσει προσώπου): Μόλις ανιχνεύεται κάποιο πρόσωπο, δίδεται προτεραιότητα σωστής 

έκθεσης στο πρόσωπο.
6. Anti-Flicker (Αποφυγή τρεμοσβύσματος): Για αποφυγή του τρεμοσβύσματος από τις διάφορες πηγές φωτός. Επιλέξτε την κατάλληλη 

συχνότητα.
7. Screen Auto Sleep (Αυτόματη απενεργοποίηση οθόνης): Πιέστε για να επιλέξετε την ώρα μετά από την οποία το Osmo Action 

θα μπει σε λειτουργία αναμονής.
8. Auto Power Off (Αυτόματη απενεργοποίηση): Πιέστε για να επιλέξετε την ώρα μετά από την οποία το Osmo 

Action θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
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9. Ενδείξεις LED: Για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση των δύο ενδείξεων LED του Osmo Action.
10. Language (Γλώσσα): Για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα για τα μενού σε Αγγλικά,

Απλοποιημένα κινέζικα, Παραδοσιακά κινέζικα, Ιαπωνικά, Κορεάτικα, Γερμανικά ή Γαλλικά.

11. Date/Time (Ημερομηνία/ Ώρα): Πιέστε για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.
12. Format SD Card (Διαμόρφωση κάρτας μνήμης SD): Κάντε αυτή την επιλογή για διαμόρφωση της κάρτας μνήμης SD.
13. Factory Reset (Επαναφορά εργοστ. ρυθμίσεων): Πιέστε για επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές τιμές τους.
14. About (Σχετικά): Πιέστε για να δείτε το όνομα, τον σειριακό αριθμό, την έκδοση του firmware, και τις

σχετικές ρυθμίσεις κανονισμών.

Screen Flip (Αναποδογύρισμα οθόνης)

Πιέστε AUTO για εναλλαγή του προσανατολισμού της οθόνης (πάνω, κάτω ή αυτόματος).

Spot Metering (Μέτρηση σημείου)

ON
για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία μέτρησης σημείου. Πιέστε ξανά

για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα αυτόματης έκθεσης. Πιέστε και κρατήστε πατημένο σε κάποιο 
σημείο στην οθόνη για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα αυτόματης έκθεσης.
Voice Control (Φωνητικός έλεγχος)

ON για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου. 

Front Screen Settings (Ρυθμίσεις μπροστινής οθόνης)

για εναλλαγή μεταξύ προβολής πλήρους οθόνης και μικρότερης οθόνης.

Σύρσιμο προς τα πάνω
Σύρετε προς τα επάνω και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε  
παραμέτρους όπως: Αναλογία φωτογραφιών, χρόνος αντίστροφης μέτρησης και ανάλυση. Σε 
λειτουργία βίντεο, πατήστε RockSteady* για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την 
ηλεκτρονική σταθεροποίηση εικόνας. Να έχετε υπόψη σας  ότι οι παράμετροι εξαρτώνται από τη 
λειτουργία βιντεοσκόπησης και ότι η λειτουργία RockSteady δεν είναι διαθέσιμη για συγκεκριμένες 
αναλύσεις.

* Η λειτουργία RockSteady απαιτεί ενημέρωση firmware.
Σύρσιμο προς τα αριστερά

 Ρυθμίσεις παραμέτρων έκθεσης 
Σε αυτόματη λειτουργία, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους EV και Max. Μπορείτε επίσης να 
ρυθμίσετε την τιμή ISO χειροκίνητα αλλά και αυτόματα κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
Σε χειροκίνητη λειτουργία, μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή ISO. Να έχετε 
υπόψη σας ότι η τιμή Max. (μέγιστη) ISO μπορεί να οριστεί μόνο όταν η τιμή ISO είναι ρυθμισμένη 
σε αυτόματη λειτουργία.

 /        Ρυθμίσεις φωτογραφιών/ Βίντεο 
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία του λευκού, να επιλέξετε τη χρωματική λειτουργία μεταξύ 
Normal (Κανονική) και D-Cinelike*, να ενεργοποιήσετε/ ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
Dewarp ή να επιλέξετε μορφή.
* Η λειτουργία D-Cinelike παρέχει καλύτερη διατήρηση των χρωμάτων και φωτεινότητα, η οποία 

επιτρέπει καλύτερη ευελιξία κατά την επεξεργασία.

Πιέστε

Πιέστε

Πιέστε
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Σύρσιμο προς τα δεξιά
Σύρετε προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για κύλιση μεταξύ 
φωτογραφιών και βίντεο. Πιέστε για αναπαραγωγή βίντεο. Πιέστε στο αντίστοιχο εικονίδιο για να 
προσθέσετε αγαπημένα ή να διαγράψετε φωτογραφίες ή βίντεο. Πατήστε    στην επάνω αριστερή 
γωνία για να δείτε φωτογραφίες ή βίντεο ανά κατηγορία.

Κατά την προβολή κάποιας φωτογραφίας, μετακινήστε τον δρομέα στην αριστερή πλευρά της 
οθόνης προς τα πάνω ή πρός τα κάτω για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα. Πιέστε στο εικονίδιο   
16:9 στο κάτω μέρος της οθόνης (στη μέση) για προβολή των φωτογραφιών με χρονοδιακόπτη και 
των σετ φωτογραφιών.
Κατά την προβολή ενός βίντεο, μετακινήστε τον δρομέα στην αριστερή πλευρά της οθόνης προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και μετακινήστε τον δρομέα στη δεξιά 
πλευρά για να ρυθμίσετε την ένταση. Σύρετε τη μπάρα προόδου για να παρακολουθήσετε το βίντεο.
Πάτημα
Πατήστε στο κάτω αριστερό μέρος της οθονης ενώ παρακολουθείτε εικόνα από την κάμερα για 

Διπλό πάτημα με δύο δάχτυλα
Πιέστε με δύο δάχτυλα στην οθόνη αφής ενώ παρακολουθείτε εικόνα από την κάμερα, για εναλλαγή 
μεταξύ της μπροστινής οθόνης και της οθόνης αφής.

Αποθήκευση φωτογραφιών και βίντεο
Το υλικό που τραβήξατε μέσω του Osmo Action μπορεί να αποθηκευτεί σε κάρτα μνήμης microSD 
(δεν περιλαμβάνεται). Απαιτείται κάρτα μνήμης microSD ταχύτητας UHS-I Speed Grade 3 λόγω των 
γρήγορων ρυθμών ανάγνωσης και εγγραφής που απαιτούνται για δεδομένα βίντεο υψηλής 
ανάλυσης. Ανατρέξτε στην συνιστώμενη λίστα καρτών μνήμης microSD στη διεύθυνση www.dji.com/
osmo-action για περισσότερες πληροφορίες.
Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης microSD στην υποδοχή κάρτας μνήμης microSD όπως φαίνεται στο 
ακόλουθο σχήμα.

Περιγραφή των ενδείξεων κατάστασης LED
Υπάρχουν δύο ενδείξεις LED κατάστασης στο Osmo Action, οι οποίες υποδεικνύουν τις ίδιες 

πληροφορίες. Οι ενδείξεις κατάστασης LED μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν.

να επιλέξετε λειτουργία βιντεοσκόπησης. 
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Περιγραφές

Έτοιμο για χρήση.

Μοτίβα ενδείξεων LED 

Σταθερά αναμμένο πράσινο 

Σβηστό
Δεν εχει εντοπιστεί κάρτα μνήμης microSD ή δεν υπάρχει επαρκής 
αποθηκευτικός χώρος στην κάρτα μνήμης microSD. Το Osmo Action 
είναι ενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Σταθερά αναμμένο κόκκινο
Έχετε συνδέσει συσκευή USB στο Osmo Action ή το Osmo Action 
είναι απενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Αναβοσβήνει δύο φορές 
με κόκκινο χρώμα

Προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας, προειδοποίηση χαμηλής 
στάθμης μπαταρίας, αφύσικη μπαταρία ή αφύσικη κάρτα microSD 
(δεν έχει εντοπιστεί κάρτα microSD, ο αποθηκευτικός χώρος της 
κάρτας microSD έχει γεμίσει ή υπάρχει σφάλμα στην κάρτα microSD).

Αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και πράσινο χρώμα  Γίνεται ενημέρωση του firmware.

Αναβοσβήνει κόκκινο για 1 δευτ.

Προσωρινά σβηστό

Έχει τοποθετηθεί μπαταρία, έχει συνδεθεί η θύρα USB-C, ή το Osmo 
Action ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.
Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.

Αναβοσβήνει μία φορά/ δευτ.
(Αντίστροφη μέτρηση: 10δ-4δ)
Αναβοσβήνει δύο φορές/ δευτ. 
(Αντίστροφη μέτρηση: 3δ- 2δ) 
Σταθερά αναμμένο κόκκινο 
(Αντίστροφη μέτρηση: 1δ – 0δ) 
Προσωρινά κόκκινο (Μετά την 
αντίστροφη μέτρηση)

Το Osmo Action πραγματοποιεί αντίστροφη μέτρηση για να τραβήξει 
φωτογραφία.

Αναβοσβήνει μία φορά/ δευτ. Το Osmo Action πραγματοποιεί εγγραφή βίντεο ή τραβάει φωτογραφία
με χρονοδιακόπτη.

Εφαρμογή DJI Mimo

Προβολή κάμερας: Πατήστε για να συνδεθείτε με το Osmo Action. Μόλις συνδεθεί, το DJI Mimo μπαίνει 
σε προβολή κάμερας. 
Αρχική σελίδα: Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
Επεξεργασία: Πατήστε για να επεξεργαστείτε φωτογραφίες ή βίντεο από το Osmo Action ή για να 
εισάγετε και να επεξεργαστείτε υλικό από άλλη κινητή συσκευή.
Προφίλ: Για να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε σε λογαριασμό DJI. Για να προβάλετε τις εργασίες και τις 
ρυθμίσεις, να δείτε τα likes και τους ακόλουθούς σας, να στείλετε μηνύματα σε άλλους χρήστες και να 
συνδεθείτε στο DJI Store.

 Εκπαιδευτικό υλικό: Πιέστε για να δείτε εκπαιδευτικό υλικό και οδηγίες χρήσης.

#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



OSMO ACTION Οδηγίες χρήσης

Not fi
nal

12 © 2019 DJI OSMO Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. 

1. Αρχική σελίδα
: Πιέστε για επιστροφή στην αρχική σελίδα.

2. Wi-Fi

: Δείχνει τη σύνδεση Wi-Fi.

3. Στάθμη ενέργειας μπαταρίας
: δείχνει την τρέχουσα στάθμη ενέργειας της μπαταρίας του Osmo Action.

4. Πληροφορίες κάρτας μνήμης MicroSD
25:56 : Ανάλογα με τη λειτουργία που έχετε επιλέξει, δείχνει είτε τον εναπομείναντα αριθμό 

φωτογραφιών που μπορείτε να τραβήξετε ή τη χρονική διάρκεια βίντεο που μπορείτε να 
τραβήξετε.

5. Κλείδωμα ΑΕ
 : Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα ΑΕ (Αυτόματης Έκθεσης) αφού 
ενεργοποιήσετε τη μέτρηση σημείου.

6. Πλήκτρο κλείστου/ εγγραφής
 : Πιέστε για να τραβήξετε φωτογραφία ή για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την εγγραφή ενός βίντεο.

7. Λειτουργία λήψης (βιντεοσκόπησης)
Κάντε κύλιση για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία λήψης μεταξύ: Timelapse, Slow Motion 
(Αργή κίνηση), HDR Video (Βίντεο HDR), Video (Βίντεο) και Photo (Φωτογραφίες).

8. Αναπαραγωγή

: Πιέστε για να δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας.

9. Ρυθμίσεις λήψης
1/8000 6400ISO +3.0: Δείχνει τις ρυθμίσεις λήψης

10. Ρυθμίσεις
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1/8000 6400 +3.0

25:56

60
2.7K

AUTO
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Προβολή εικόνας από την κάμερα
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Λειτουργ. βιντεοσκόπ. Ρυθμίσεις

Timelapse
Dewarp (Κατάργηση παραμόρφωσης), Format (Διαμόρφωση), White Balance 
(Ισορροπία λευκού), ISO Max, Anti-Flicker (Αποφυγή τρεμοσβ.), Grid (Πλέγμα), 
Overexposure Alert (Ειδοποίηση υπερέκθεσης) και Histogram (Ιστόγραμμα)

Slow Motion (Αργή 
κίνηση)

Video Format (Μορφή βίντεο), White Balance (Ισορροπία λευκού), ISO Max (Μέγιστο ISO), Color, 
(Χρώμα) Grid (Πλέγμα), Overexposure (Υπερέκθεση) και  Histogram (Ιστόγραμμα)

HDR Video (Βίντεο HDR)

Video (Βίντεο)

Dewarp (Κατάργ. παραμόρφωσης), Video Format (Μορφή βίντεο), White Balance (Ισορροπία λευκού), Grid (Πλέγμα), 
Overexposure Alert (Ειδοποίηση υπερέκθεσης) και Histogram (Ιστόγραμμα) 
Dewarp (Κατάργ. παραμόρφωσης), RockSteady*, Video Format (Μορφή βίντεο), White Balance (Ισορροπία λευκού), ISO 
Max, Color (Χρώμα), Anti-Flicker (Αποφυγή τρεμοσβ.), Grid (Πλέγμα), Overexposure Alert (Ειδοποίηση υπερέκθεσης) και  
Histogram (Ιστόγραμμα)

Photo (Φωτογραφίες)
Dewarp (Κατάργ. παραμόρφωσης), Photo Format (Μορφή φωτογρ.), Photo Ratio (Αναλογία φωτογρ.), 
Metering (Μέτρηση), White Balance (Ισορροπία λευκού), ISO Max, Color (Χρώμα), Anti-Flicker (Αποφυγή 
τρεμοσβ.), Grid (Πλέγμα), Overexposure Alert (Ειδοποίηση υπερέκθεσης), και Histogram (Ιστόγραμμα)

General Settings (Γενικές ρυθμίσεις): Device Management (Διαχείριση συσκευής), SD Card Capacity 
(Χωρητικότητα κάρτας SD), Format SD Card (Διαμόρφωση κάρτας SD), Screen Flip (Aναστροφή 
οθόνης), Noise Reduction (Mείωση θορύβου), Voice Control (Φωνητικός έλεγχος), Voice Language 
( Γλώσσα φωνής), Command List (Λίστα εντολών), Wi-Fi Settings (Ρυθμίσεις Wi-Fi), Switch Wi-Fi 
Frequency (Εναλλαγή συχνότητας Wi-Fi), Firmware Version (Έκδοση Firmware) και Σχετικά.

11. Ρυθμίσεις κάμερας

Λειτουργ. βιντεοσκ.

Timelapse

Video (Βίντεο)

Photo (Φωτογρ.)

Ρυθμίσεις 

Ανάλυση και καρέ/ δευτ., καρέ βίντεο, ISO, Κλείστρο και EV 

Ανάλυση και καρέ/ δευτ., Ταχύτητα, ISO, Κλείστρο, και EV 

Ανάλυση και καρέ/δευτ. και καρέ βίντεο

Ανάλυση και καρέ/ δευτ. και καρέ βίντεο, ISO, Κλείστρο και EV 

AEB, Μία λήψη, Σετ φωτογρ., Χρονοδιακόπτης, ISO, Κλείστρο και EV

Ενημέρωση Firmware
Μπορείτε να ενημερώσετε το firmware του Osmo Action χρησιμοποιώντας την 
εφαρμογή DJI Mimo ή κάρτα μνήμης microSD.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή DJI Mimo
Μια ειδοποίηση εμφανίζεται στο DJI Mimo όταν είναι διαθέσιμο νέο Firmware. Ακολουθήστε τις 
οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή, για να ενημερώσετε το Firmware.

Χρησιμοποιώντας κάρτα μνήμης microSD 
Κατεβάστε το πιο πρόσφατο firmware από την επίσημη ιστοσελίδα της DJI και 
αποθηκεύστε το στον κεντρικό φάκελο της κάρτας μνήμης microSD.
1. Τοποθετήστε την κάρτα microSD και ενεργοποιήστε τo Osmo Action. Η ενημέρωση ξεκινάει αμέσως 

μόλις εντοπιστεί το νέο Firmware. 

2. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, οι ενδείξεις LED κατάστασης αναβοσβήνουν εναλλάξ με
κόκκινο και πράσινο χρώμα και στην οθόνη θα παραμείνει μια σχετική υπενθύμιση. Δεν απαιτείται 
κάποια ενέργεια εκ μέρους σας.

3. Το Osmo Action ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

* Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία RockSteady απαιτείται ενημέρωση firmware.

Για την ενημέρωση του Firmware απαιτείται κάρτα μνήμης microSD.
Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο στάθμης μπαταρίας του Osmo Action είναι 
τουλάχιστον 15% πριν ενημερώσετε το firmware.

Slow Motion (Αργή 
κίνηση)
HDR Video (Βίντεο HDR)
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Συντήρηση
Σημειώσεις σχετικά με την υποβρύχια χρήση

1. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία και η θήκη της είναι στεγνά και καθαρά πριν τοποθετήσετε την
μπαταρία. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να υποστούν φθορά οι επαφές της μπαταρίας και η 
στεγανοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
Να έχετε υπόψη σας ότι αν έχει τοποθετηθεί σωστά η μπαταρία, δεν φαίνονται τα πορτοκαλί 
σημάδια που υπάρχουν στις δύο πλευρές της μπαταρίας.

2. Βεβαιωθείτε ότι το κάπακι της υποδοχής USB-C είναι καθαρό και κλειστό πριν τη χρήση. Σε
διαφορετική περίπτωση, θα επηρεαστεί αρνητικά η στεγανοποίηση της συσκευής.

3. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι φίλτρου του φακού είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχει υποστεί φθορά. Αν υπάρχει 
φθορά, αντικαταστήστε το αμέσως. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι φίλτρου του φακού και ο φακός είναι στεγνά και 
καθαρά. Τα αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο φακό και να επηρεάσουν τη 
στεγανοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι φίλτρου του φακού έχει σφιχτεί καλά κατά τη διάρκεια της χρήσης.

4. Το Osmo Action δεν είναι αδιάβροχο αν δεν τοποθετηθεί σωστά η μπαταρία, αν δεν είναι κλειστό το καπάκι 
της υποδοχής USB-C και αν δεν είναι τοποθετημένο το καπάκι του φίλτρου.

5. Το Osmo Action μπορεί να χρησιμοποιηθεί υποβρύχια σε βάθη έως 11 μέτρων. Αν χρησιμοποιείτε
την αδιάβροχη θήκη, το μέγιστο βάθος που μπορεί να αγγίξει είναι τα 60 μέτρα.

6. Αποφύγετε να πηδάτε απότομα στο νερό από ύψος με το Osmo Action. Διαφορετικά, η απότομη
κρούση στο νερό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα εισροή νερού. Βεβαιωθείτε ότι το Osmo Action 
είναι αδιάβροχο πριν το βάλετε στο νερό.

7. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το Osmo Action σε θερμά λουτρά (πηγές ζεστού νερού).
8. Να καθαρίζετε το Osmo Acrion με νερό μετά από κάθε υποβρύχια χρήση. Αφήστε το να στεγνώσει

φυσικά πριν να το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Σημειώσεις σχετικά με τον καθαρισμό

1. Καθαρίστε το καπάκι φίλτρου του φακού με νερό, στυλό καθαρισμού φακού, φυσητήρα αέρα φακού ή πανί καθαρισμού φακών.

2. Καθαρίστε το φακό με στυλό καθαρισμού φακού, φυσητήρα αέρα φακού ή με πανί καθαρισμού φακών.
3. Εάν υπάρχει κάποιο αντικείμενο πάνω τους, καθαρίστε τις οπές της κάμερας και της περιοχής εξαερισμού με νερό. ΜΗΝ 

σπρώξετε τα αντικείμενα μέσα στις οπές. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της DJI, εάν δεν μπορούν να καθαριστούν.

4. Καθαρίστε τη μπαταρία και τη θήκη μπαταρίας με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
5. Όλες οι οπές στο Osmo Action διαθέτουν ενσωματωμένο αδιάβροχο υλικό. ΜΗΝ αφαιρείτε το 

αδιάβροχο υλικό ή βάζετε αντικείμενα στις οπές. Σε διαφορετική περίπτωση, το Osmo Action θα 
χάσει τη στεγανότητά του και δεν θα είναι πλέον αδιάβροχο.



OSMO ACTION Οδηγίες χρήσης

© 2019 DJI OSMO Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.  15

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μοντέλο AC001

Wi-Fi

Συχνότητα λειτουργίας

Ισχύς αναμεταδότη (EIRP)

2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz* (FCC/CE/
SRRC) 2.400-2.4835 GHz (MIC)
2.4 GHz: ≤19 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
5.8 GHz: ≤13 dBm (CE), ≤19 dBm (FCC/SRRC) 
802.11a/b/g/n/ac

2.400-2.4835 GHz 

4 dBm

BLE 4.2

1300 mAh

3.85 V

4.4 V

LiPo 1S

Πρωτόκολλο 

Bluetooth

Συχνότητα λειτουργίας 

Ισχύς αναμεταδότη (EIRP) 

Πρωτόκολλο 

Μπαταρία 

Χωρητικότητα

Τάση

Όριο τάσης φόρτισης 

Είδος

Ενέργεια 5.005 Wh

Πληροφορίες υποστήριξης
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.dji.com/support για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις 
πολιτικές υποστήριξης μετά την πώληση, τις πολιτικές επισκευής και υποστήριξης γενικότερα.

* Η συχνότητα 5.8 GHz δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες περιοχές. Να διαβάσετε τους σχετικούς νόμους και 
κανονισμούς.

Για online υποστήριξη, παρακαλούμε 
σαρώστε αυτόν τον κώδικα μέσω της 

εφαρμογής Facebook Messenger



Not fi
nal

Τα περιεχόμενα μπορεί ν' αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 

Κατεβάστε την πιο πρόσφατη έκδοση από την ιστοσελίδα: 

www.dji.com/osmo-action

Το OSMO είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας DJI.
Copyright © 2019 DJI OSMO  Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.
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