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استخدام هذا الدليل

اإليضاح وسيلة 

نصائح وتلميحاتمهم

مرة ألول  االستخدام  قبل  اقرأ 
 DJI Pocket 2 اقرأ املستندات التالية قبل استخدام

1. دليل املستخدم
2. دليل البدء الرسيع

3. إخالء املسؤولية وتوجيهات السالمة

يُوىص مبشاهدة جميع مقاطع الفيديو التعليمية عىل موقع DJITM الرسمي عىل الويب )www.dji.com/pocket-2(، وقراءة إخالء املسؤولية وتوجيهات السالمة قبل 

االستخدام ألول مرة. تأكد من مراجعة دليل البدء الرسيع قبل االستخدام ألول مرة والرجوع إىل دليل املستخدم هذا ملزيد من املعلومات. 

DJI Mimo تطبيق  تنزيل 
 .Google Play أو App Store يف "DJI Mimo" املوجود عىل اليمني، أو ابحث عن QR قم بقراءة رمز

 iOS مع  DJI Mimo من  iOS إصدار يتوافق  األحدث.  واإلصدارات   Android v7.0 مع  DJI Mimo من  Android إصدار يتوافق 

v11.0 واإلصدارات األحدث. 

 البحث عن الكلامت الرئيسية

 Ctrl+F لقراءة هذا املستند، فاضغط عىل Adobe Acrobat Reader ابحث عن كلامت رئيسية مثل "البطارية" و"تركيب" إليجاد موضوع. إذا كنت تستخدم

عىل Windows أو Command+F عىل Mac لبدء بحث.

 التنقل إىل أحد املوضوعات

اعرض قامئة كاملة باملوضوعات يف جدول املحتويات. انقر فوق أحد املوضوعات لالنتقال إىل ذلك القسم.

  طباعة هذا املستند
يدعم هذا املستند الطباعة عالية الدقة.
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مقدمة
 4K هي كامريا بذراع تثبيت تجمع بني سهولة الحمل واالستقرار يف جهاز واحد. وهي تلتقط صوًرا واضحة بدقة 64 ميجا بكسل، وفيديو ثابتًا بدقة تصل إىل DJI Pocket 2
مبعدل 60 إطاًرا/الثانية. وتعرض الشاشة اللمسية املركَّبة عليها عرًضا حيًا من الكامريا، وميكنها التحكم يف حركات الكامريا وذراع التثبيت. قم بإنشاء اللقطة املثالية بأوضاع ذكية مثل 

ActiveTrack ، وZoom )تكبري/تصغري(، وPanorama )بانوراما(، وTimelapse )الزوال الزمني(، وHDR Video )فيديو HDR(، واستمتع بتسجيل صويت عايل 
الجودة بأربعة ميكروفونات تتميز بخفض الضجيج الناتج عن الرياح. قم بتوصيل DJI Pocket 2 بتطبيق DJI Mimo باستخدام جهاز محمول إّما السلكيًا* أو عن طريق 

محول. وميكن استخدام التطبيق إلنشاء مقاطع فيديو بجودة احرتافية، ومشاركتها عىل وسائل التواصل االجتامعي عىل الفور يف وضع Story )القصة(. 

ميكن استخدام ملحقات مثل عصا التحكم الصغرية، ومقبض Do-It-All، ومرسل امليكروفون الالسليك، والحامل ثاليث القوائم الصغري، وفتحة الحامل ثاليث القوائم )1/4 بوصة(، والعدسة 

.DJI Pocket 2 واسعة الزاوية لالستمتاع باملزيد من ميزات

* مقبض Do-It-All مطلوب للتوصيل بتطبيق DJI Mimo السلكيًا.

عامة نظرة 

1. زر الطاقة

2. فتحة رشيط التعليق

3. القاعدة القابلة للفصل

4. ميكروفون*

5. الشاشة اللمسية

6. املنفذ العاملي )بغطاء(

7. مؤرش LED الحالة

8. زر الغالق/التسجيل

microSD 9. فتحة بطاقة

 USB-C 10. منفذ

11. زر الوظيفة

12. منطقة تشتيت الحرارة

13. محرك البانوراما

14. محرك اإلمالة

15. الكامريا

16. محرك التدوير
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* لجودة صوت أفضل، ال تِسد امليكروفون أثناء تسجيل فيديو.
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أو

DJI Pocket 2 تفعيل 
عند استخدام DJI Pocket 2 للمرة األوىل، يجب التفعيل عرب تطبيق DJI Mimo. اتبع الخطوات الواردة أدناه للتفعيل.

1. اضغط مع االستمرار عىل زر الطاقة لتشغيل الكامريا.
2. انزع غطاء املنفذ العاملي.

.DJI Pocket 2 للتوصيل بـ USB-C أو Lightning 3. اخرت محول هاتف ذيك
.DJI Pocket 2واتبع التعليامت التي تظهر عىل الشاشة لتفعيل DJI Mimo 4. قم بتشغيل

ال تلمس ذراع التثبيت أثناء توصيله بالطاقة. وإال فقد يتأثر األداء. 

التشغيل

الزر ميزة 

زر الطاقة

اضغط مع االستمرار عىل زر الطاقة ملدة ثانية لتشغيله أو إيقاف تشغيله.

زر الوظيفة

يف عرض الكامريا، اضغط عليه مرة واحدة للتبديل بني وضَعي الفيديو والصور. اضغط مرتني إلعادة توسيط ذراع التثبيت. اضغط ثالث مرات لتبديل الكامريا بني االتجاه لألمام 
والخلف. اضغط مع االستمرار لقفل ذراع التثبيت متاًما، وخالل هذه الفرتة لن يتبع اتجاه الكامريا دوران املقبض. يُوىص بهذا الوضع للسيناريوهات التي يتحرك فيها الهدف يف خط 

مستقيم وبدون حركات مفاجئة. 

عند إيقاف تشغيل DJI Pocket 2، اضغط عىل زر الوظيفة مرة واحدة للتشغيل برسعة.

يف إعدادات الشاشة اللمسية، اضغط عىل زر الوظيفة مرة واحدة للعودة إىل الشاشة السابقة.

OSMO
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يدويًا التثبيت  ذراع  ضبط 
ميكن ضبط زاوية ميالن DJI Pocket 2 يدويًا. 

زر الغالق/التسجيل

يف عرض الكامريا، اضغط عىل زر الغالق/التسجيل مرة واحدة اللتقاط صورة أو بدء تسجيل فيديو أو إيقافه.
ويف اإلعدادات، اضغط عليه مرة واحدة للعودة إىل عرض الكامريا.

أثناء التسجيل، اضغط مع االستمرار إليقاف التسجيل مؤقتًا.

 يف وضع Motionlapse )ترسيع الحركة(، ميكن أيًضا ضبط زاوية التحريك يدويًا.

 ال تلمس عدسة الكامريا. وإال فقد تتأثر جودة الصورة نتيجة بصامت األصابع أو االتساخ.

اللمسية الشاشة  تشغيل 
.microSD باإلضافة إىل وضع التصوير، ومستوى البطارية، ومعلومات بطاقة ،DJI Pocket 2 تعرض الشاشة اللمسية عرض الكامريا بعد تشغيل

56:56 56:561080/4X 1080/48

80%
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السحب ألعىل

اسحب ألعىل عىل الشاشة اللمسية للدخول يف إعدادات ذراع التثبيت. 

1.  إعادة التوسيط: اضغط إلعادة توسيط ذراع التثبيت.

2.  قلب: اضغط لتبديل الكامريا لتبديل الكامريا بني االتجاه لألمام والخلف.

.Fast Followو Slow Follow متابعة بطيئة( : اضغط للتبديل بني( Slow Follow Fast Follow  .3 )متابعة رسيعة(/ 
أ. يف Fast Follow، يستجيب ذراع التثبيت برسعة أكرب، لكنه يتحرك عىل نحو مفاجئ أكرث. وهو مستحَسن للسيناريوهات التي تتطلب انتقاالت رسيعة.

ب. يف Slow Follow، يستجيب ذراع التثبيت برسعة أقل، لكن الحركة أكرث سالسة.

:FPV/)اإلمالة مقفلة( Tilt Locked/)متابعة( Follow    .4
أ. Follow: محورا التحريك واإلمالة يتبعان املقبض بينام يظل محور الدوران مستويًا. هذا الوضع مناسب ملعظم السيناريوهات.

ب. Tilt Locked: محور التحريك فقط يقوم باملتابعة. يتم قفل محور اإلمالة ويظل محور الدوران مستويًا. هذا الوضع مناسب لسيناريوهات كالتي يتم فيها تبديل موضع 
الكامريا بني العايل واملنخفض.

ج. FPV: تقوم محاور التحريك واإلمالة والدوران باملتابعة. هذا الوضع مناسب للسيناريوهات التي يتم فيها تدوير موضع الكامريا باستمرار ويوجد استقرار أقل.

السحب ألسفل

اسحب ألسفل عىل الشاشة اللمسية للدخول يف اإلعدادات. اسحب لليسار أو اليمني لتحديد System Settings )إعدادات النظام(، وGlamour Effects )تأثريات ساحرة(، 

 Gimbal Pitch Control/Zoom Controlإعدادات 16 م.بكسل/64 م.بكسل(، و( 16MP/64MP Settingsو ،)اإلعدادات االحرتافية( Pro Settingsو

)التحكم بانحدار ذراع التثبيت/التحكم يف التكبري والتصغري(.
.Zoom Control و لتحديد Gimbal Pitch Control اضغط  لتحديد  :Gimbal Pitch Control/Zoom Control /  .1

System Settings  .2
أ.  Screen Settings )إعدادات الشاشة(: اضغط عىل األيقونة للتبديل بني عرض ملء الشاشة وعرض صندوق خطابات.

.microSD تهيئة( لتهيئة بطاقة( Format اضغط للدخول، واضغط .microSD يعرض السعة املتبقية لبطاقة :)التخزين( Storage  .ب
ج.    FT (Selfie): اضغط لتشغيل وضع السيلفي  FT (Selfie) أو إيقافه. مع تشغيل  FT (Selfie)، سيتم متكني FaceTrack تلقائيًا عند توجيه الكامريا 

نحو املستخدم واكتشاف وجه. 

د.  Accessories )امللحقات(: يعرض معلومات عن ملحقات DJI Pocket 2 املتصلة.
 DJI Pocket املعايرة(: اضغط ملعايرة ذراع التثبيت. تُستخدم املعايرة لتقليل االنحراف الناجم عن خطأ برشي أو تداخل مغناطييس قريب. ضع( Calibration  .هـ

2 عىل سطح ثابت ومستٍو وال تلمسها أثناء املعايرة. 
و.  Anti-Flicker )وقف ارتعاش الضوء(: انقر لتحديد تردد مضاد الرتعاش الضوء حسب اللوائح املحلية.

ز.  نغمة املفاتيح: اضغط لتشغيل نغمة املفاتيح أو إيقاف تشغيلها.
ح.  More )املزيد(: إعادة التعيني إىل اإلعدادات االفرتاضية، وتغيري اللغة، وعرض معلومات الجهاز مثل إصدار الربنامج الثابت، والرقم التسلسيل، ومعلومات البطارية.

Glamour Effects  .3: اضغط لتشغيل Glamour Effects وإيقاف تشغيلها. قم بتشغيل Glamour Effects لتجميل صورك أو مقاطع الفيديو 
الخاصة بك.

4.  /  إعدادات البكسل: انقر للتبديل بني البكسل العايل  )16 MP( High-Pixel والبكسل الفائق االرتفاع  )Ultra High-Pixel )64 MP. سيرسي 
الخيار الذي تحدده مبجرد الدخول يف وضع التصوير.

Pro Settings   .5: انقر لتمكني وضع Pro. يف عرض الكامريا، اضغط عىل Pro يف الزاوية اليرسى العليا لضبط إعدادات مثل التنسيق، وتوازن اللون األبيض، 
ومعلامت التعرض.
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السحب لليسار

اسحب لليسار عىل الشاشة اللمسية للدخول يف إعدادات وضع التصوير، واسحب ألعىل أو أسفل لتحديد وضع تصوير. 

. Panorama: اسحب لليسار للتبديل بني 180 درجة، و3×3، وSphere Panorama )يتوفر قريبًا(.  1
. Photo )الصورة(: اسحب لليسار لضبط نسبة الصورة ومؤقت العد التنازيل.  2

Video  .3 )الفيديو(: اسحب لليسار لضبط دقة الفيديو ومعدل اإلطارات.
. HDR Video: اضغط لتحديد وضع HDR Video )يجب توفر إصدار الربنامج الثابت v1.01 أو أحدث.(  4

. Slow Motion: اسحب لليسار للتحقق من الرسعة.  5
الكامريا  عرض  يف  األيقونة  عىل  اضغط   .Hyperlapseو  ،Motionlapseو  ،Timelapse بني لالختيار  وألسفل  ألعىل  ثم  لليسار  اسحب   :Timelapse  .  6
لبدء  للتأكيد.  )موافق(   OK عىل اضغط  التعيني،  ومبجرد  ورسعته.   Hyperlapse ودقة   ،Motionlapseو  Timelapse لوضَعي  الفاصل  ووقت  مدة  لضبط 

Motionlapse، وّجه الكامريا إىل نقطة البداية واضغط عىل األيقونة. بعد ذلك، وجه الكامريا إىل نقطة النهاية واضغط عىل األيقونة مرة أخرى.

السحب لليمني

اسحب ألعىل أو أسفل للتنقل عرب الصور ومقاطع الفيديو. اضغط عليه لتشغيل مقاطع الفيديو واضغط عىل  لتحديد عّدة صور ومقاطع فيديو. اسحب لليمني إلضافة مفضالت 

)  ( أو حذف )  ( صور ومقاطع فيديو.

الضغط املزدوج

عندما تكون يف وضع Photo، أو Video، أو Slow Motion، اضغط ملرتني عىل الشاشة اللمسية لتمكني ActiveTrack. سيتم متكني FaceTrack يف حالة اكتشاف 

.ActiveTrack وجه، وسيتم متكينه تلقائيًا إذا كانت الكامريا تتجه نحو املستخدم. اضغط عىل زر الوظيفة أو عىل الشاشة اللمسية للخروج من

 DJI 4 /60 إطاًرا يف الثانية، وعند االتصال السلكيًا بتطبيقK بدقة Video أو وضع FPV يف السيناريوهات التالية: يف وضع ActiveTrack يتم تعطيل 
Mimo ويف وضع Video بدقة 4K مبعدل 48/50/60 إطاًرا يف الثانية، ويف وضع Video املضبوط عىل وضع الفيديو عايل الجودة عند 4K مبعدل 30 

.8x Slow Motion إطاًرا يف الثانية، ويف وضع

 عند التوصيل بتطبيق DJI Mimo، تنطفئ الشاشة اللمسية وال ميكن استخدامها. 

الفيديو ومقاطع  الصور  تخزين 
دة(. يجب توفر بطاقة microSD من الفئة UHS-I Speed Grade 3 بسبب  ميكن تخزين اللقطات امللتقطة عىل DJI Pocket 2 عىل بطاقة microSD )غري مزوَّ

ح. رسعات القراءة والكتابة العالية الالزمة لبيانات الفيديو عالية الدقة. أدخل بطاقة microSD يف فتحة بطاقة microSD كام هو موضَّ
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DJI MIMO

DJI POCKET 2

00:56

DJI-Say hello to Pocket 2 DJI-Imagination Unfolded

02:30

DJI POCKET 2 MORE

OM 3 MORE

MY STORY

DJI SUPPORT

DJI FORUM

للحالة  LED مؤرشات  أوصاف 

DJI Mimo App تطبيق 

الصفحة الرئيسية

1. عرض الكامريا: اضغط للدخول إىل عرض الكامريا. 
2. األكادميية: انقر ملشاهدة مقاطع فيديو تعليمية وعرض مستندات األدلة. 

ر الذكاء االصطناعي تلقائيًا بتحرير مقاطع الفيديو مبوسيقى وانتقاالت ميكن مشاركتها  ر الذكاء االصطناعي: اضغط لتحديد مقاطع الفيديو املطلوب تحريرها. سيقوم محرِّ 3. محرِّ
مبارشة. 

4. دعم DJI Support: اضغط للدخول إىل صفحة دعم منتج DJI الرسمية.
5. املنتدى: اضغط للدخول إىل صفحة منتدى DJI الرسمية.

6. الرئيسية: اضغط للعودة إىل الشاشة الرئيسية.
7. تحرير: انقر لتحرير لقطات من DJI Pocket 2 أو استرياد لقطات من جهاز محمول وتحريرها.   

.DJI أو سجِّل دخولك إليه. اعرض األعامل واإلعدادات، واتصل مبتجر DJI 8. ملف التعريف: سجِّل يف حساب

1

3
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7

2

4

5

8

الوصفمنط الوميض

مستوى البطارية منخفض والجهاز عىل وشك االنطفاءوميض باألحمر ثالث مرات برسعة

تحديث الربامج الثابتةوميض باألحمر واألخرض بالتبادل

درجة الحرارة مرتفعة للغايةأحمر ثابت 

تسجيل فيديو وميض أحمر بطيء 

ال يوجد رقم تسلسيلوميض أصفر
ط أصفر ثابت الجهاز غري منشَّ

العمل عىل نحو طبيعي مع إدخال بطاقة microSDأخرض ثابت

العد التنازيل عىل فواصل وميض باألخرض "X" مرة )حيث "X" وقت العد التنازيل(

ر الذكاء االصطناعي محرِّ
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1.0x 1.0x

30
1080

S9999 54:55

OFF

قد يختلف ما يظهر عىل عرض الكامريا حسب وضع التصوير. وما يظهر هنا مرجعي فقط.

اضغط عىل الشاشة اللمسية للرتكيز والقياس. لتحديد ActiveTrack، اسحب مربًعا عىل الشاشة وستقوم DJI Pocket 2 بتتبُّع الهدف. ولتحديد FaceTrack، تكتشف 

DJI Pocket 2 الوجوه تلقائيًا وستقوم بتتبُّع الهدف.
1. الشاشة الرئيسية

  : اضغط للعودة إىل الشاشة الرئيسية.
2. مستوى شحن البطارية

.DJI Pocket 2 يعرض مستوى شحن البطارية الحايل لبطارية :  
microSD 3. معلومات بطاقة

 : يعرض إّما العدد املتبقي للصور التي ميكن التقاطها، أو مدة الفيديو التي ميكن تسجيلها حسب وضع التصوير الحايل.
Story .4 )القصة(

.Story اضغط لتحديد قالب : S

Flip  .5 )قلب( 
 : اضغط لتبديل ذراع التثبيت من االتجاه لألمام أو للخلف.

6. إعادة التوسيط 
 : اضغط إلعادة توسيط ذراع التثبيت.

7. زر الغالق
  : اضغط اللتقاط صورة أو بدء تسجيل فيديو أو إيقافه.

8. وضع التصوير
 Motionlapseو ،Timelapseو Slow ،Motionو ،HDR Videoو ،Videoو ،Photoو ،Panoramaو ،Story تنقل لتحديد وضع التصوير. اخرت بني

).Timelapse املُمكَّن يف إعدادات(
Gimbal Settings .9 )إعدادات ذراع التثبيت( 

 .FPV ووضع ،Followو ،Tilt Locked واخرت من بني Fast Follow أو Slow Follow حدد : 
10. التشغيل

 : اضغط ملعاينة الصور ومقاطع الفيديو مبجرد التقاطها.
11. عصا التحكم االفرتاضية

  : حرِّك عصا التحكم االفرتاضية لليسار واليمني للتحكم يف محور التحريك، وألعىل وأسفل للتحكم يف محور اإلمالة.
12. اإلعدادات

 : اخرت الوضع Basic أو Pro لوضع التصوير املحدد. ميكن ضبط مختلف املعلامت يف أوضاع التصوير املختلفة. وضع الفيديو مستخَدم كمثال أدناه:

عرض الكامريا

1 2 3

6

7

8

10

9

11

13

14

15

12

4 5
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أ. إعدادات الفيديو
.Anti-Flickerو ،FT (Selfie) شبكة(، و( Grid تتوفر : Basic

 Overexposureتوازن اللون األبيض(، و( White Balanceو ،)وضع الرتكيز( Focus Mode مبا يف ذلك ،Pro يتوفر املزيد من اإلعدادات عند متكني :Pro
Alert )التنبيه بالتعرض الزائد(، وHistogram )املدرج اإلحصايئ(، وإعدادات الصوت )مثل مستوى تضخيم الصوت(. 

ب. إعدادات ذراع التثبيت واملقبض
قم مبعايرة ذراع التثبيت وتشغيل Gimbal Easy Control )التحكم السهل يف ذراع التثبيت( وإيقافه. قم بتشغيل Gimbal Easy Control للتحكم يف 

محوَري اإلمالة والتحريك باستخدام عصا تحكم افرتاضية واحدة. وأوقف تشغيله للتحكم يف محوَري اإلمالة والتحريك عىل عصَوي تحكم افرتاضيتنْي منفصلتني.

ج. General Settings )اإلعدادات العامة(
.microSD اعرض اسم الجهاز، والرقم التسلسيل للجهاز، ومعلومات اإلصدار، وقم بتهيئة بطاقة

Glamour Effects .13
OFF : اضغط لتشغيل Glamour Effects وإيقاف تشغيلها. قم بتشغيل Glamour Effects لتجميل صورك أو مقاطع الفيديو الخاصة بك.

14. التكبري/التصغري
1.0x : اضغط واسحب لضبط نسبة التكبري/التصغري.

15. الجودة
30 : اضغط لضبط الدقة، ومعدل اإلطارات، وجودة الصورة.

1080

DJI Pocket 2 شحن

د. تكون البطارية قد ُشحنت بالكامل عندما ينطفئ مؤرش LED الحالة.  لشحن Pocket 2، قم بتوصيل محول USB )غري مرفق( مبنفذ USB-C مستخِدًما كبل الطاقة املزوَّ

يظهر مستوى البطارية عىل الشاشة اللمسية بعد تزويد DJI Pocket 2 بالطاقة. 

وقت الشحن: حوايل ساعة و13 دقيقة عند استخدام محول USB بجهد 5 فولت/2 أمبري(. 

يُشري مؤرش LED الحالة هذا إىل مستوى البطارية أثناء الشحن. راجع الجدول أدناه ملزيد من املعلومات. 

مستوى شحن البطاريةمنط الوميض

0 إىل %24وميض باألخرض 
%25 إىل %49وميض باألخرض مرتني

%50 إىل %74وميض باألخرض ثالث مرات
%75 إىل %99وميض باألخرض أربع مرات

%100إضاءة باألخرض الثابت لست ثواٍن ثم ينطفئ

 يُوىص باستخدام محول USB بجهد 5 فولت/2 أمبري لتحقيق أفضل شحن.  

 تأكد من شحن DJI Pocket 2 يف بيئة ترتاوح فيها درجة الحرارة بني 5 درجات و60 درجة مئوية )41 و140 درجة فهرنهايت(. ألسباب تتعلق بالسالمة، 
تِحد DJI Pocket 2 من تيار الشحن عندما تكون درجة حرارتها بني 45 و60 درجة مئوية )113 و140 درجة فهرنهايت(. يف هذه السيناريوهات، ال 

ميكن شحن DJI Pocket 2 بالكامل. 



محفوظة.  الحقوق  جميع   DJI OSMO لـ   2020  © الطبع  12 حقوق 

DJI Pocket 2 دليل مستخدم

 لتجنُّب تلف ذراع التثبيت دون مربِّر، ضع DJI Pocket 2 يف الغطاء بشكل صحيح.  

الصيانة

DJI Pocket 2 تخزين 
 DJI Pocket ألعىل، ضع microSD وجعلها يف وضع التخزين وتوجيه فتحة بطاقة DJI Pocket 2 قم بتخزين محوالت الهواتف الذكية يف الغطاء. مع فصل الطاقة عن

2 يف الغطاء حسبام يُبنّي الشكل لنقلها وتخزينها بأمان أكرب.

 يجب توفر بطاقة microSD لتحديث الربامج الثابتة.  

 تأكد أن مستوى شحن بطارية DJI Pocket 2 ال يقل عن %15 قبل تحديث الربامج الثابتة.

تحديث الربامج الثابتة
يجب تحديث الربامج الثابتة لكامريا DJI Pocket 2 من خالل DJI Mimo. وستظهر رسالة مطالبة عند توفر برامج ثابتة جديدة. اتبع التعليامت التي تظهر عىل الشاشة 

لتحديث الربامج الثابتة.

االستخدام إشعارات 
1. تحتوي DJI Pocket 2 عىل مكونات رقيقة ميكن أن تتلَف عند االصطدام، ماّم قد يتسبب يف حدوث خلل يف أداء ذراع التثبيت.  

  .DJI Pocket 2 2. تأكد من عدم وجود يشء يُعيق ذراع التثبيت عند تشغيل
   .DJI Pocket 2 ليست مقاومة للامء. ال تستخدم أي منظفات سائلة. استخدم فقط قطعة قامش ناعمة وجافة لتنظيف DJI Pocket 2  .3

حافظ عىل DJI Pocket 2 بعيًدا عن الرمال والغبار لحامية املستشعرات واملحركات.    .4
عندما ال تكون DJI Pocket 2 قيد االستخدام، يُوىص باستخدام الغطاء لحامية املنفذ العاملي. تجنَّب ملس املنفذ العاملي أثناء االستخدام ألنه قد يسخن.    .5

ال تلمس منطقة تشتيت الحرارة لكامريا DJI Pocket 2 حيث قد تسخن أثناء االستخدام. ستتوقف DJI Pocket 2 عن التصوير إذا بدأت حرارتها ترتفع.    .6
 .DJI Pocket 2 وهاتفك الذيك بقوة عند استخدام محول الهاتف الذيك لرتكيب هاتفك الذيك عىل DJI Pocket 2 تأكد من إمساك  .7
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امللحق

املواصفات

عام 

DJI POCKET 2االسم

OT-210الطراز
124.7 × 38.1 × 30 مم األبعاد
117 جم الوزن

5 فولت/2 أمبري أو 5 فولت/1 أمبري  جهد/تيار اإلدخال
ذراع التثبيت 

0.005± درجات  نطاق االهتزاز الزاوي 

التحريك: 230- درجة إىل 70 درجة، التاميل: 45± درجة، اإلمالة: 100- درجة إىل 50+ درجة     النطاق القابل للتحكم به

التحريك: 250- درجة إىل 90 درجة، التاميل: 90± درجة، اإلمالة: 180- درجة إىل 70 درجة     املدى امليكانييك

120 درجة/ثانية أقىص رسعة ميكن التحكم فيها 

3 محاورالثبات

الكامريا 

1/1.7 بوصة CMOS، وحدات البكسل الفعالة: 64 ميجابكسل مستشعر

مجال الرؤية 93 درجة، F1.8 )مكافئ تنسيق: 20 مم(العدسات 

 ISO
الصورة: 6400-100 )16 ميجا بكسل(، 3200-100 )64 ميجا بكسل(

الفيديو: 100 إىل 6400  

التصوير البطيء: 100 إىل 3200

1/8000 - 8 ث  رسعة الغالق اإللكرتوين

9216 × 6912  أقىص حجم للصورة 

Single shot )لقطة مفردة(، Countdown )عّد تنازيل(، Panorama )بانوراما(أوضاع التصوير للصور الثابتة

دقة الفيديو 

  24/25/30/48/50/60p 2160×3840 : 4K Ultra HD
24/25/30/48/50/60p 1530×2720 : 2.7K
24/25/30/48/50/60p 1080×1920 : FHD

Timelapse/Slow Motion/ Video/HDR Video )دقة الفيديو: 120/240p 1080(أوضاع تسجيل الفيديو 

100 ميجابت يف الثانية أقىص معدل بت للفيديو 

FAT32  )≥32 جيجابايت(، exFAT  )<32 جيجابايت(  تنسيقات امللفات املدعومة 

JPEG/DNG  تنسيقات الصورة 

MPEG-4 AVC/H.264(  MP4(  تنسيقات الفيديو 
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بطاقات SD املدعومة

 UHS-I من الفئة microSD أو بطاقة UHS-I Speed Grade 1 من الفئة SDHC/SDXC أقىص بطاقة
Speed Grade 3 سعة 256 جيجا بايت 

يُوىص ببطاقات microSD التالية:
  ،Samsung EVO Plus 32GB UHS-I Speed Grade 1 من الفئة microSDHC بطاقة

  ،Samsung Pro 64GB UHS-I Speed Grade 3 من الفئة microSDXC بطاقة
  ،Samsung Pro Endurance 64GB UHS-I Speed Grade 1 من الفئة microSDXC بطاقة

  ،Samsung Evo Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3 من الفئة microSDXC بطاقة
  ،SanDisk Extreme 16/32GB UHS-I Speed Grade 3 من الفئة microSDHC بطاقة

 SanDisk Extreme Plus 128GB V30 A1 UHS-I Speed Grade من الفئة microSDXC بطاقة
  ،3

 ،SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A1 UHS-I Speed Grade 3 من الفئة microSDXC بطاقة
   .Lexar 633X 32GB UHS-I Speed Grade 1 من الفئة microSDHC بطاقة

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

48 كيلوهرتز، ترميز الصوت املتقدم  خرج الصوت 

البطارية 

LiPo النوع

875 مليل أمبري القدرة

6.738 واط/س الطاقة

7.7 فولت الفولتية

8.8 فولت حد جهد الشحن 

5 درجات إىل 60 درجة مئوية )41 درجة إىل 140 درجات فهرنهايت(درجة حرارة بيئة الشحن

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

وقت التشغيل
ساعتان و20 دقيقة )اخترُبت هذه القيمة يف بيئة معملية عند تسجيل فيديو بدقة 1080 ومعدل 24 إطاًرا/الثانية، ويجب 

استخدامها كمرجع فقط( 

ساعة و13 دقيقة )عند استخدام محول USB بجهد 5 فولت/2 أمبري(  وقت الشحن

التطبيق

DJI Mimoالتطبيق

للفصل القابلة  القاعدة  تركيب 
ح، كام ميكن تركيبها بالفتحة )مقاس 1/4 بوصة( للحامل الثاليث القوائم لكامريا DJI Pocket 2 املرفق. ميكن فك القاعدة القابلة للفصل بسحبها ألسفل كام هو موضَّ

2

1
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الصغرية  DJI Pocket 2 تحكم  عصا  استخدام 
ميكن استخدام عصا تحكم DJI Pocket 2 الصغرية املرفقة لحركات ذراع التثبيت والتحكم يف التكبري/التصغري. اقرأ رمز QR أو طالِع دليل املستخدم عىل موقع DJI الرسمي 

 .)www.dji.com/pocket-2( عىل الويب

األخرى امللحقات  استخدام 

املخططقامئة امللحقات

DJI Pocket 2 لكامريا Do-It-All مقبض

1

2

2

1

DJI مرسل امليكروفون الالسليك من

DJI Pocket 2 الحامل الثاليث القوائم الصغري لكامريا
2

1
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DJI Pocket 2 العدسة واسعة الزاوية لكامريا

FOV 110°

FOV 93°

تخزين DJI Pocket 2 وامللحقات األخرى

 DJI أو طالع دليل املستخدم ذا الصلة عىل موقع QR اقرأ رمز

.)www.dji.com/pocket-2( الرسمي عىل الويب

معلومات ما بعد البيع
ل بزيارة https://www.dji.com/support ملعرفة املزيد عن سياسات خدمة ما بعد البيع، وخدمات اإلصالح، والدعم. تفضَّ
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هذا املحتوى عرضة للتغيري.

ميكنك تنزيل أحدث إصدار من

www.dji.com/pocket-2

.DJI OSMO هي عالمة تجارية لرشكة OSMO
حقوق الطبع © 2020 لـ DJI OSMO جميع الحقوق محفوظة.
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