
Ogólne Czy mogę odłączyć magnetyczną klamrę do 
telefonu i ponownie zamontować ją na telefonie? Tak.

Ogólne Jaka jest siła magnetyczna DJI OM 5?

Siła magnetyczna DJI OM 5 wynosi 47,5 Newtonów, co odpowiada 
w przybliżeniu wadze dwóch 2-litrowych butelek napoju 

gazowanego. Jest to więcej niż wystarczająca siła, by bezpiecznie 
utrzymać przymocowane smartfony. 

Ogólne Czy siła magnetyczna DJI OM 5 generuje 
zakłócenia, które wpłyną na mój smartfon?

DJI OM 5 nie będzie miał wpływu na działanie przymocowanego do 
niego telefonu.  Jednak niektóre telefony mogą wymagać kalibracji 

po zamontowaniu. Magnetyczna konstrukcja może wpływać na 
inne produkty magnetyczne. Nie umieszczaj OM 5 w pobliżu karty 

bankowej, rozrusznika serca, dysku twardego lub podobnych 
urządzeń. Dodatkowo, telefony przesyłające dane za pomocą 

sygnałów magnetycznych mogą również być narażone na wpływ 
(na przykład, telefony Samsung obsługujące MST). Zaleca się 

zdjąć opaskę z telefonu przed użyciem takich funkcji.

Ogólne Does DJI OM 5 support phones that are lighter 
and thinner than average?

Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z listą 
kompatybilności telefonów na oficjalnej stronie DJI.

Ogólne Jak prawidłowo zamontować magnetyczny uchwyt 
do telefonu do DJI OM 5?

Wyrównaj kropki na zacisku telefonu i na silniku roll gimbala. Po 
zamocowaniu telefonu na gimbalu, obróć silnik roll i upewnij się, że 

telefon i gimbal są zabezpieczone.

Ogólne Co mam zrobić, jeśli po zamocowaniu smartfona 
gimbal jest widoczny w kadrze?  

Ze względu na szerokokątne obiektywy i / lub nieregularne 
rozmiary telefonów (na przykład te z Huawei P40, i Huawei Mate 
20 Pro), niektórzy użytkownicy mogą zobaczyć gimbal w kadrze 

swojego aparatu. 
Użytkownicy mogą spróbować następujących rozwiązań:

Dostosuj pozycję magnetycznego zacisku telefonu, odsuwając go 
od aparatu, aż gimbal nie będzie widoczny w widoku aparatu 

(dotyczy iPhone 11 Pro, OPPO realme X2 Pro, OPPO Reno 2, 
Samsung S10+, itp..)

Ogólne Czy DJI OM 5 wymaga wyważenia przed użyciem?

Nie. Ze względu na mocne silniki, dokładne wyważenie nie jest 
konieczne dla DJI OM 5. Kiedy używasz magnetycznego zacisku 
do telefonu, wystarczy, że utrzymasz go mniej więcej na środku 

smartfona.

Ogólne Jakie telefony są obsługiwane przez DJI OM 5? Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z listą 
kompatybilności telefonów na oficjalnej stronie DJI.

Ogólne Czy DJI OM 5 obsługuje Gesture Control? Jakie 
gesty są obsługiwane?

Tak. Podłącz swój telefon do DJI OM 5, uruchom aplikację DJI 
Mimo, dotknij ikony gestu obok migawki i dotknij (?), aby wyświetlić 

szczegółowe instrukcje.

Ogólne Jak używać ActiveTrack z DJI OM 5?

Istnieją trzy sposoby korzystania z systemu ActiveTrack:
1. Naciśnij spust, aby automatycznie śledzić obiekt na środku 

kadru;
2. Ręcznie wybrać i śledzić obiekt w interfejsie aplikacji;

3. Włącz funkcję Gesture Control i użyj gestów wskazanych w (?), 
aby rozpocząć śledzenie, zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.

Ogólne Jak przełączać się między orientacją pionową i 
poziomą?

Włącz zasilanie DJI OM 5 i naciśnij przycisk kompozycji dwa razy, 
aby przełączyć się między dwiema orientacjami.

Możesz także przejść między portretem a krajobrazem, obracając 
ręcznie oś roll.

Ogólne Jak wejść w tryb Standby z DJI OM 5?

Włącz DJI OM 5 i naciśnij przycisk M dwa razy, aby przejść do 
trybu Standby.

Po włączeniu trybu Standby, naciśnij dowolny przycisk, aby wyjść z 
trybu.

Ogólne Jak używać SpinShot z DJI OM 5?

Kiedy gimbal jest w trybie wideo, foto, slow motion lub hyperlapse, 
przejdź do Ustawienia->Gimbal i włącz SpinShot. Użyj joysticka, 
aby wykonać ujęcie, w którym Twój smartfon obraca się o 270 

stopni.

Ogólne Jak używać niestandardowych szablonów w trybie 
Story z DJI OM 5?

Przejdź do trybu Story w podglądzie z kamery na żywo i wybierz 
opcję Custom Story.

Ogólne Jak korzystać z DynamicZoom? Stuknij opcję Tryb DynamicZoom na obrazie z kamery na żywo i 
zacznij korzystać z tej funkcji, idąc płynnie do przodu lub do tyłu.

Ogólne Jak używać CloneMe?

Wybierz CloneMe z Pano, naciśnij migawkę, a DJI OM 5 będzie 
automatycznie robił zdjęcie co pięć sekund i przesuwał gimbal do 

następnej pozycji. Po zrobieniu trzech zdjęć, automatycznie 
połączy je w jedno zdjęcie.

Ogólne Czy DJI OM 5 obsługuje Bluetooth w taki sam 
sposób jak DJI OM 4? Tak.

Ogólne W porównaniu do połączenia Wi-Fi, jakie są zalety 
połączenia Bluetooth w DJI OM 5?

Połączenie przez Bluetooth jest szybsze niż połączenie przez Wi-
Fi. Urządzenia korzystające z Bluetooth łączą się automatycznie po 

sparowaniu. Połączenie przez Bluetooth pozwala również 
oszczędzać energię w porównaniu z połączeniem przez Wi-Fi.



Ogólne Jak usunąć podłączone urządzenie?

1. Usuń połączone urządzenia w ustawieniach Bluetooth w 
telefonie komórkowym;

2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk migawki, spust i 
przycisk kompozycji przez jedną sekundę, aby usunąć z pamięci 

podłączone urządzenie.

Ogólne Czy firmware z DJI OM 5 jest również kompatybilny 
z DJI OM 4?

Nie. Jednakże, aplikacja DJI Mimo dostarczy poprawną wersję 
firmware po podłączeniu.

Ogólne Jak mogę kontrolować zoom mojego telefonu z DJI 
OM 5?

Do powiększania i zmniejszania obrazu służy suwak regulowanego 
zoomu znajdujący się po lewej stronie uchwytu. Jakość obrazu 

zależy od wydajności aparatu w telefonie.

Ogólne Ile trybów pracy obsługuje DJI OM 5? Dostępne są cztery tryby: Upright, Underslung, Flashlight i Side 
Grip.

Ogólne Czy DJI OM 5 jest wodoodporny? Nie.

Ogólne Co powinienem zrobić, jeśli gimbal jest 
niewyważony po włączeniu zasilania?

1. Sprawdź, czy telefon został prawidłowo zamontowany na 
gimbalu;

2. Wykonaj automatyczną kalibrację gimbala;
3. Wykonaj Horizontal Gimbal Adjustment w aplikacji DJI Mimo."

Ogólne Czy mogę używać DJI OM 5 z etui na telefon? Tak.

Ogólne Jaka jest maksymalna długość wbudowanego 
drążka przedłużającego? 215 mm.

Ogólne Jak mogę używać wbudowanego drążka 
przedłużającego w DJI OM 5?

1. Wysuń go bezpośrednio na maksymalną długość (215 mm) do 
użycia;

2. Ręcznie wyreguluj kąt, obracając przegub obrotowy na górze 
pręta przedłużającego do odpowiedniego kąta w dowolnym miejscu 

w zakresie 0-90°.
*Regulacja kąta jest szczególnie pomocna podczas fotografowania 

w sceneriach o niskim kącie.

Ogólne Czy mogę korzystać z funkcji ActiveTrack, 
Timelapse i Pano będąc w orientacji pionowej? Tak.

Ogólne Czy ActiveTrack 4.0 jest równie skuteczny podczas 
fotografowania przednią i tylną kamerą?

Przednia i tylna kamera radzą sobie podobnie pod względem 
śledzenia. Jednak tylko tylna kamera jest w stanie śledzić profil 
osoby i kontynuować śledzenie w sposób stabilny, nawet jeśli 

osoba ta obraca się lub porusza w sposób, który powoduje zmianę 
jej kształtu z perspektywy kamery.

Ogólne Czy ActiveTrack 4.0 może śledzić zwierzęta 
domowe i dzieci? Jaka jest jego skuteczność?

Tak. Jednak precyzja może się różnić w zależności od używanego 
smartfona i lepiej sprawdza się podczas śledzenia jednego obiektu 

naraz.

Ogólne Jakie są różnice między Timelapse, Motionlapse i 
Hyperlapse?

1. Timelapse nadaje się do nagrywania upływu czasu w ustalonej 
scenie poprzez zamontowanie DJI OM 5 na statywie lub podstawie.
2. Motionlapse pozwala użytkownikom na nagrywanie ruchomego 

wideo timelapse poprzez ustawienie punktów kamery.
3. Hyperlapse pozwala użytkownikom na nagrywanie wszystkiego 
co mija, gdy trzymają gimbal i chodzą. ActiveTrack 4.0 zapewnia 

więcej opcji dla elastycznego fotografowania.

Ogólne Czy mogę ustawić parametry kamery w aplikacji DJI 
Mimo?

1. W przypadku iPhone'ów stuknij ikonę aparatu, aby wyregulować 
ISO, czas otwarcia migawki, EV lub zmienić balans bieli w 

ustawieniach;
2. W przypadku telefonów z systemem Android, ze względu na 
różnice w kompatybilności między producentami, tylko niektóre 

modele obsługują w tym momencie ręczną regulację parametrów 
aparatu. Sprawdź listę kompatybilności na oficjalnej stronie DJI, 

aby uzyskać więcej szczegółów.

Ogólne Czy mogę regulować prędkość śledzenia za 
pomocą aplikacji DJI Mimo?

Powiązane funkcje są w trakcie opracowywania i podlegają 
najnowszej aktualizacji DJI Mimo App.

Ogólne Czy mogę ustawić prędkość zoomu za pomocą 
aplikacji DJI Mimo? Tak.

Ogólne Czy mogę ustawić prędkość joysticka? Tak.

Ogólne Czy mogę ustawić rozdzielczość wideo?
Tak. Jednak maksymalna rozdzielczość wideo zależy od kamery 

Twojego telefonu. Odwiedź oficjalną stronę DJI, aby zapoznać się z 
pełną listą kompatybilności.

Ogólne
Czy zmiana rozdzielczości wideo w DJI Mimo 

wpłynie bezpośrednio na rozdzielczość wideo w 
moim telefonie?

Nie.

Ogólne
Czy podczas nagrywania, aplikacja DJI Mimo 

pokazuje ile miejsca na pliki wideo pozostało na 
moim telefonie?

Nie.

Ogólne Czy mogę nagrywać filmy w zwolnionym tempie?

W przypadku iPhone'ów - tak. W przypadku smartfonów z innymi 
systemami operacyjnymi, zależy to od aparatu Twojego telefonu. 

Odwiedź oficjalną stronę DJI aby zapoznać się z pełną listą 
kompatybilności.

Ogólne Dlaczego generowanie filmów DynamicZoom 
zajmuje tak dużo czasu?

Algorytmy stabilizacji i powiększania wymagają więcej czasu na 
obliczenia.



Ogólne Czy mogę używać ręcznego pomiaru, ostrości i 
zoomu podczas kręcenia filmów motionlapse?

Motionlapse nie obsługuje ręcznego zoomu, ale można ustawić 
inne ogólne parametry.

Ogólne Ile punktów kamerowych mogę ustawić dla 
Motionlapse? 2-4 punkty.

Ogólne Czy mogę również zachować oryginalne zdjęcia 
podczas wykonywania Panoramy?

Tak. Możesz włączyć funkcję " Save Pano Original" w ustawieniach 
aparatu w trybie Pano.

Ogólne Gdzie są przechowywane zdjęcia i filmy 
zarejestrowane przez DJI OM 5?

Wszystkie zdjęcia i filmy zostaną zapisane w albumie Twojego 
smartfona.

Ogólne Czy mogę używać Glamour Effects do zdjęć i 
wideo?

Tak. Niektóre smartfony obsługują nagrywanie filmów w 
rozdzielczości 1080p lub 720p z włączonymi efektami Glamour.

Ogólne Czy można włączyć efekty Glamour podczas 
fotografowania przednim i tylnym aparatem? Tak.

Ogólne Czy mogę transmitować na żywo za pomocą 
aplikacji DJI Mimo? Nie.

Ogólne
Czy mogę używać zewnętrznego mikrofonu 

podłączonego do smartfona podczas nagrywania za 
pomocą aplikacji DJI Mimo?

Tak.

Ogólne Dla urządzeń wieloobiektywowych, który obiektyw 
jest używany przez aplikację DJI Mimo?

Obsługuje wszystkie obiektywy na urządzeniach iPhone. Możesz 
wybrać ten, którego potrzebujesz.

W przypadku urządzeń z systemem Android zależy to od aparatu w 
telefonie. Ogólnie rzecz biorąc, obsługuje aparat główny i kamery 

ultraszerokokątne na większości smartfonów.

DJI Mimo Ile trybów panoramy obsługuje DJI OM5? Jakie są 
między nimi różnice?

Istnieją trzy różne tryby panoramy, z których wszystkie obsługują 
zdjęcia krajobrazu oraz portretowe:

 1. Panorama 3x3 automatycznie wykonuje i łączy 9 zdjęć
 2. Panorama 240° automatycznie wykonuje i łączy 7 zdjęć
 3. CloneMe Pano automatycznie wykonuje i łączy 3 zdjęcia

DJI Mimo Jaka jest różnica między zapisywaniem zdjęć i 
filmów w systemach Android a iOS?

System iOS zapisze zdjęcia i wideo w albumie. Android zapisze 
zdjęcia i wideo bezpośrednio w pamięci lub na karcie microSD.

DJI Mimo Jak używać ShotGuides?

Istnieją dwa sposoby na uruchomienie funkcji ShotGuides:
 1. Uruchom aplikację DJI Mimo, wybierz tryb Video i skieruj aparat 
w stronę obiektu lub scenerii. DJI OM 5 automatycznie rozpozna 

zawaratość w kadrze i przedstawi odpowiednie wskazówki 
dotyczące fotografowania. Dotknij, a by przełączyć się do trybu 

ShotGuides.
 2. Uruchom aplikację DJI Mimo i wybierz ShotGuides w trybie 

kamery.
Akumulator Czy mogę wymienic baterię? Nie

Akumulator Jak ładować DJI OM 5? Jakiego natężenia prądu 
używać dla tego urządzenia?

DJI OM 5 możesz ładować poprzez port ładowanie USB-C 
znajdujący się po prawej stronie uchwytu. Zalecane natężenie 

prądu to 2 A.
Akumulator Czy mogę naładować telefon za pomocą DJI OM 5? Nie
Akumulator Czy przed użyciem muszę aktywować baterię? Nie

Akumulator Czy mogę używać DJI OM 5, gdy jest on ładowany 
przez przenośne urządzenie ładujące? Tak

Akumulator Czy mogę używać kabla USB DJI OM 5 do 
ładowania innych urządzeń? Nie jest to zalecane

Bluetooth
Skąd mam wiedzieć, które urządzenie jest moje, 
jeśli w pobliżu mojego telefonu znajduje się kilka 

urządzeń DJI OM 5?

Każde urządzenie posiada numer z boku uchwytu na telefon. 
Użytkownicy mogą wybrać urządzenie w aplikacji DJI Mimo. 

Użytkownicy mogą również zmienić nazwę urządzenia w aplikacji.

Bluetooth Co powinienem zrobić, jeśli chcę połączyć DJI OM 
5 z innym telefonem?

1. Odłącz poprzedni telefon i wyłącz jego Bluetooth, a następnie 
podłącz DJI OM 5 do innego smartfona.

  2. Podczas włączania zasilania OM 5, naciśnij przycisk włącznika, 
spustu i spustu migawki jednocześnie przez jedną sekundę, aby 

usunąć istniejące połączenie, a następnie podłącz OM 5 do innego 
smartfona.

Bluetooth Co zrobić, gdy DJI OM 5 jest połączony z moim 
telefonem, ale nie działa?

1. Wyłącz DJI OM 5;
  2. Usuń poprzednie połączenie w ustawieniach Bluetooth w 

smartfonie. Wyłącz, a następnie włącz Bluetooth w smartfonie;
  3. Zrestartuj DJI Mimo.

  * Jeśli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, możesz 
bezpośrednio połączyć się z Bluetooth w aplikacji DJI Mimo i 

wybrać opcję nie parowania urządzeń.

Akcesoria Jaki jest rozmiar otworu montażowego w dolnej 
części gimbala?

Otwór montażowy na dole DJI OM 5 to standardowy port 1/4"- 20 
UNC, który jest kompatybilny z większością statywów.

Akcesoria Czy mogę podłączyć zewnętrzny obiektyw do 
mojego telefonu podczas używania DJI OM 5?

Tak. Jednak zewnętrzne obiektywy mogą wpływać na balans 
gimbala. Duże, ciężkie obiektywy nie są zalecane. Upewnij się, że 

całkowita waga obiektywu i smartfona jest mniejsza niż 290 
gramów.

Akcesoria Czy DJI OM 5 jest kompatybilny z DJI OM 4 Grip 
Tripod? Tak



Akcesoria Czy DJI OM 5 może być przechowywany w Osmo 
Carrying Case? Tak

Akcesoria Ile opcji temperatury barwowej obsługuje DJI OM 
Fill Light Phone Clamp?

DJI OM Fill Light Phone Clamp obsługuje trzy opcje temperatury 
barwowej: mieszaną, zimną i ciepłą.

Akcesoria Ile poziomów jasności obsługuje uchwyt do telefonu 
z wbudowanym dodatkowym oświetleniem LED?

Wbudowane diody LED obsługują trzy poziomy jasności: wysoki, 
średni i niski.


