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Brug af denne vejledning

Symbolforklaring

Vigtigt Hjælp og tips

Læs før du bruger produktet første gang
Læs følgende dokumenter, før du bruger DJI Pocket  2 
1. Brugervejledning
2. Hurtigstartvejledning
3. Ansvarsfraskrivelse og sikkerhedsanvisninger

Det anbefales at se alle instruktionsvideoerne på DJI Mimo-appen eller det officielle DJI-TMwebsted  
(www.dji.com/pocket-2) og læse ansvarsfraskrivelsen og sikkerhedsanvisningerne, før produktet bruges 
første gang. Sørg for at gennemgå hurtigstartvejledningen, før du bruger produktet første gang, og se denne 
brugervejledning for flere oplysninger. 

Download DJI Mimo-appen
Scan QR-koden til højre eller, søg efter DJI Mimo i App Store eller Google Play. 

Android-versionen af DJI Mimo er kompatibel med Android v7.0 og nyere. iOS-versionen af DJI 
Mimo er kompatibel med iOS v11.0 og nyere. 

 Søgning efter nøgleord
Søg efter nøgleord som "batteri" og "installer" for at finde et emne. Hvis du bruger Adobe Acrobat Reader 
til at læse dette dokument, tryk på Ctrl+F i Windows eller Command+F på Mac for at begynde søgningen.

 Navigering til et emne
Se en komplet liste over emner i indholdsfortegnelsen. Klik på et emne for at navigere til det pågældende 
afsnit.

  Udskrivning af dette dokument
Dette dokument understøtter udskrivning i høj opløsning.
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Indledning
DJI Pocket 2 er et håndholdt gimbal-kamera, der kombinerer mobilitet og stabilitet i én og samme enhed. Den 
tager skarpe 64 MP-billeder og giver dig stabile videoer med op til 4K 60fps. Den indbyggede touchscreen har 
livevisning fra kameraet og kan styre kameraets og gimbals bevægelser. Du kan skabe det perfekte billede med 
intelligente modes som ActiveTrack, Zoom, Panorama, Timelapse og HDR-video, og du får lydoptagelser af høj 
kvalitet med fire mikrofoner, som alle er støjreducerende. Tilslut din DJI Pocket 2 til din DJI Mimo med en mobil 
enhed, enten trådløst* eller via adapter. Appen kan bruges til at producere videoer af høj kvalitet, som nemt og 
hurtigt kan deles på de sociale medier i Story-mode. 

Tilbehør som Mini-styrepind, Do-It-All-håndtag, trådløs mikrofonsender, mikrostativ, monteringsstativ (1/4" (64 
mm)) og vidvinkelobjektiv giver dig mulighed for at bruge endnu flere af funktionerne på DJI Pocket 2.
*Do-It-All-håndtaget er påkrævet, hvis du skal tilslutte DJI Mimo trådløst.

Oversigt

1. Tænd/sluk-knap

2. Hul til rem

3. Aftagelig bund

4. Mikrofon

5. Touchscreen

6. Universalport (med hætte)

7. Status-LED

8. Lukker/optageknap

9. microSD-kortplads

10. USB-C-port 

11. Funktionsknap

12. Varmeafledningsområde

13. Panoreringsmotor

14. Tiltningsmotor

15. Kamera

16. Rullemotor
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*Du får bedre lydkvalitet, hvis du IKKE blokerer mikrofonen, når der optages video.
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OSMO

ELLER

Aktivering af DJI Pocket 2
Når du bruger DJI Pocket 2 første gang, skal den aktiveres gennem DJI Mimo. Følg trinene nedenfor for at 
aktivere den.
1. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde.
2. Fjern hætten på universalporten.
3. Vælg en Lightning eller USB-C-smartphone-adapter for at tilslutte den til DJI Pocket 2.
4. Åbn DJI Mimo, og følg instruktionerne på skærmen for at aktivere DJI Pocket 2.

RØR IKKE gimbalen, når den tændes. Ellers kan gimbalens ydeevne blive påvirket. 

Drift

Knapfunktion
Tænd/sluk-knap

Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i ét sekund for at tænde eller slukke.

Funktionsknap

Tryk én gang i kameravisning for at skifte mellem Foto- og Video-mode. Tryk to gange for at centrere gimbalen 
igen. Tryk tre gange for at skifte mellem fremadvendt og bagudvendt kamera. Tryk og hold for helt at låse 
gimbalen, så den ikke skifter orientering, når den vendes. Dette mode anbefales, når emnet flytter sig i en lige 
linje og uden pludselige bevægelser. 
Når DJI Pocket 2 er slukket, trykkes på funktionsknappen én gang for hurtigt at tænde den.
I touchscreen-indstillingerne trykkes på funktionsknappen én gang for at vende tilbage til den forrige skærm.
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Manuel justering af gimbal
DJI Pocket 2’s hældningsvinkel kan justeres manuelt. 

Lukker/optageknap

I kameravisning trykkes på Lukker/optageknappen én gang for at tage et billede eller for at starte eller stoppe 
med at optage video.
I indstillinger trykkes én gang for at vende tilbage til kameravisning.
Under optagelse tryk og hold for at pausere optagelsen.

I Motionlapse kan panoreringsvinklen også justeres manuelt.

RØR IKKE ved kameralinsen. Ellers kan billedkvaliteten blive påvirket af fingeraftryk eller skidt.

Betjening af touchscreen
Når DJI Pocket 2 tændes, er touchscreen'en i kameravisning og viser optagemode, batteriniveau og 
oplysninger om microSD-kortet.

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

80%
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Swipe op
Swipe op på touchscreen’en for at åbne gimbals indstillinger. 
1.  Tryk for at centrere gimbalen igen.
2.  Vend: tryk for at skifte mellem bagudvendt og forudvendt kamera.

3.  Fast Follow /  Slow Follow: tryk for at skifte mellem Slow Follow og Fast Follow.
a. I Fast Follow svarer gimbalen hurtigere, men bevæger sig pludseligt. Det anbefales i situationer, hvor der 

er hurtige overgange.
b. I Slow Follow svarer gimbalen langsommere, men bevægelsen er mere jævn.

4.    Follow/tiltningslåst/FPV:
a. Follow: panoreringen og hældningsaksen følger håndtaget, mens rulleaksen forbliver lige. Dette mode 

passer til de fleste situationer.
b. Hældningslåst: Kun panoreringsaksen følger efter. Hældningsaksen er låst og rulleaksen forbliver lige. 

Dette mode passer til situationer, hvor kamerapositionen skifter mellem høj og lav.
c. FPV: panorerings-, hældnings- og rulleaksen følger efter. Dette mode passer til situationer, hvor 

kamerapositionen hele tiden roteres, og hvor der er mindre stabilitet.

Swipe ned
Swipe ned på touchscreen’en for at åbne indstillingerne. Swipe til venstre eller højre for at vælge 
Systemindstillinger, Glamour Effects, Pro-indstillinger, 16MP-/64MP-indstillinger og Gimbal Pitch-kontrol/Zoom-
kontrol.
1. / Gimbal Pitch-kontrol/Zoom-kontrol: tryk på  for Gimbal Pitch-kontrol og  for Zoom-kontrol.
2.  Systemindstillinger

a.  Skærmindstillinger: tryk på ikonet for at skifte mellem fuld skærm og letterbox-format.
b.  Hukommelse: viser den resterende kapacitet på microSD-kortet. Tryk for at åbne, og tryk på Format for 

at formatere microSD-kortet.
c.   FT (Selfie): tryk for at tænde eller slukke for FT (Selfie). Når FT (Selfie) er tændt, aktiveres FaceTrack 

automatisk, når kameraet vender mod brugeren, og det genkender et ansigt. 
d.  Tilbehør: viser oplysninger om den tilsluttede DJI Pocket 2’s tilbehør.
e.  Kalibrering: tryk for at kalibrere gimbalen. Kalibrering bruges til at reducere drift forårsaget af en 

menneskelig fejl eller af magnetisk interferens i nærheden. Placer DJI Pocket 2 på en stabil og flad 
overflade og sørg for ikke at røre den under kalibrering. 

f.  Anti-flimren: tryk for at vælge en anti-flimrefrekvens i henhold til lokale retningslinjer.
g.  Tastetone: tryk for at tænde og slukke for tastetonen.
h.  Mere: nulstil til standardindstillingerne, skift sprog og se oplysninger om enheden, som f.eks. 

firmwareversion, serienummer og batteriniveau.
3.  Glamour Effects: tryk for at tænde og slukke for Glamour Effects. Tænd for Glamour Effects for at gøre 

dine fotos og videoer smukkere.
4.  /  Pixelindstillinger: Tryk for at skifte mellem høj pixel (16 MP) og ultra høj pixel (64 MP). Valget 

gælder, når du er i optagemode.
5.   Pro-indstillinger: tryk for at åbne Pro-mode. I kameravisning trykker du på Pro i øverste venstre hjørne 

for at justere indstillinger, som hvidbalance og eksponeringsparametre.



8 © 2020 DJI OSMO Alle rettigheder forbeholdes. 

DJI Pocket 2 Brugermanual

Swipe til venstre
Swipe til venstre på touchscreen’en for at åbne indstillinger i optagemode, og swipe op eller ned for at vælge et 
optagemode. 
1.  Panorama: swipe til venstre for at skifte mellem 180°, 3×3.
2.  Foto: swipe til venstre for at indstille fotoets ratio og nedtællingstimeren.
3.  Video: swipe til venstre for at indstille videoopløsningen og billedhastigheden.
4.  HDR-video: tryk for at vælge HDR-videomode (firmwareversion v01.02 eller nyere er påkrævet.)
5.  Slow Motion: swipe til venstre for at kontrollere hastigheden.
6.  Timelapse: swipe til venstre og så op eller ned for at vælge mellem Timelapse, Motionlapse og 

Hyperlapse. Tryk på ikonet i kameravisning for at indstille varigheden og intervalperioden for Timelapse og 
Motionlapse samt opløsningen og hastigheden for Hyperlapse. Når det er indstillet, trykker du på OK for 
at bekræfte. For at starte Motionlapse skal du pege kameraet på startstedet og trykke på ikonet. Herefter 
peges kameraet til slutpunktet og tryk på ikonet igen.

Swipe til højre
Swipe op eller ned for at scrolle gennem fotos og videoer. Tryk for at afspille videoer og tryk på  for at vælge 
flere fotos og videoer. Swipe til højre for at tilføje favoritter ( ) eller slette ( ) fotos og videoer.

Dobbeltklik
Når du er i Foto, Video eller Slowmotion, skal du dobbeltklikke på touchscreen’en for at aktivere ActiveTrack. 
FaceTrack bliver aktiveret, hvis der detekteres et ansigt og aktiveres automatisk, hvis kameraet vender mod 
brugeren. Tryk på Funktionsknappen eller tryk på touchscreen’en for at afslutte ActiveTrack.

 ActiveTrack er deaktiveret i følgende situationer: i FPV-mode eller Videomode ved 4K/60fps, når der 
er trådløs tilslutning til DJI Mimo og i Videomode ved 4K 48/50/60fps, i Videomode med video sat 
til høj kvalitet ved 4K 30fps og i 8x Slowmotionmode.

 Når den er tilsluttet DJI Mimo, slukker touchscreen’en, og den kan ikke bruges. 

Lagring af fotos og videoer
Optagelser fra DJI Pocket 2 kan lagres på et microSD-kort (medfølger ikke). Der kræves et UHS-I microSD-kort 
med Speed Grade 3 på grund af de hurtige læse- og skrivehastigheder, der er nødvendige til videodata i høj 
opløsning. Indsæt microSD-kortet i microSD-kortporten som vist.
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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

Status LED-beskrivelser

DJI Mimo-app
Hjemmeside

1. Kameravisning: tryk for at åbne kameravisning. 
2. Academy: tryk for at se instruktionsvideoer og manuelle dokumenter. 
3. AI-editor: tryk for at vælge de videoer, der skal redigeres. AI-editor redigerer automatisk videoer med musik 

og overgange, der kan deles direkte. 
4. DJI Support: tryk for at åbne den officielle side for DJI-produktsupport.
5. Forum: tryk for at åbne den officielle DJI-forumside.
6. Hjem: tryk for at gå tilbage til startskærmen.
7. Rediger: tryk for at redigere optagelser fra DJI Pocket 2 eller for at importere optagelser fra en mobil enhed.   
8. Profil: registrer dig eller log ind på en DJI-konto. Se færdige resultater og indstillinger og gå ind på DJI Store.

1

3

6

7

2

4

5
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Blinkende mønster Beskrivelse

Blinker rødt hurtigt tre gange Batteriniveauet er lavt, og enheden slukker snart

Blinker skiftevist rødt og grønt Opdatering af firmware

Lyser rødt Temperaturen er for høj

Blinker langsomt rødt Optager video 

Blinker gult Intet serienummer

Lyser gult Enheden er ikke aktiveret 

Lyser grønt Fungerer normalt med microSD-kortet indsat

Blinker grønt x-antal gange (x er tiden på nedtællingen) Intervalnedtælling 

AI-editor
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1.0x 1.0x

30
1080

S9999 54:55

OFF

Kameravisningen kan være forskellig afhængig af optagemode. Denne visning er kun ment som reference.
Tryk på touchscreen’en for fokusering og måling. For ActiveTrack trækkes en ramme ind på skærmen, og DJI 
Pocket 2 sporer emnet. For FaceTrack detekterer DJI Pocket 2 automatisk ansigter og sporer emnet.
1. Hjem

  : tryk for at gå tilbage til startskærmen.
2. Batteriniveau

  : viser det aktuelle batteriniveau på DJI Pocket 2.
3. microSD-kortoplysninger

 : viser enten det resterende antal fotos, der kan tages eller hvor lang videooptagetid, der er tilbage, ifølge 
det nuværende optagemode.

4. Story
S  : tryk for at vælge Story-skabelon.

5.  Vend 
 : tryk for at skifte mellem forudvendt og bagudvendt kamera på gimbalen.

6. Centrér igen 
 : tryk to gange for at centrere gimbalen igen.

7. Lukkerknap
  : tryk for at tage et foto eller starte/stoppe optagelse af video.

8. Optagelsesmode
Scroll for at vælge optagelsesmode. Vælg mellem Story, Panorama, Foto, Video, HDR-video, Slow Motion, 
Timelapse og Motionlapse (aktiveres i Timelapse-indstillinger.)

9. Gimbalindstillinger 
 : vælg Slow Follow eller Fast Follow og vælg mellem hældningslåst, Follow og FPV-mode. 

10. Playback
 : tryk for at se fotos og videoer, umiddelbart efter de er blevet optaget.

11. Virtuelt joystick
  : flyt det virtuelle joystick mod venstre og højre for at styre panoreringsaksen og op og ned for at styre 
hældningsaksen.

12. Indstillinger
 : vælg Basic- eller Pro-mode for det valgte optagelsesmode. Forskellige parametre kan indstilles i 

forskellige optagelsesmodes. Videomode bruges som eksempel herunder:

Kameravisning
1 2 3

6

7

8

10

9

11

13

14

15

12

4 5
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a. Videoindstillinger
Basic: Gitter, FT (Selfie) og Anti-flimmer er tilgængelige.
Pro: Flere indstillinger er tilgængelige, når Pro er aktiveret, herunder Fokusmode, hvidbalance, 
overeksponeringsadvarsel, histogram og lydindstillinger (f.eks. lydforstærkningsniveau). 

b. Gimbal og håndtagsindstillinger
Kalibrer gimbalen og tænd eller sluk for Gimbal Easy Control. Tænd for Gimbal Easy Control for at 
styre hældnings- og panoreringsakserne med ét virtuelt joystick. Sluk for at styre hældnings- og 
panoreringsaksen på to separate virtuelle joysticks.

c. Almindelige indstillinger
Se enhedsnavn, serienummer og versionsoplysninger og formatér microSD-kortet.

13. Glamour Effects
OFF : tryk for at tænde og slukke for Glamour Effects. Tænd for Glamour Effects for at gøre dine fotos og 

videoer smukkere.
14. Zoom

1.0x  : tryk og træk for at indstille zoomratio.
15. Kvalitet

30
1080  : tryk for at indstille opløsningen, billedhastighed og billedkvalitet.

Opladning af DJI Pocket 2

For at oplade DJI Pocket 2 skal du tilslutte en USB-adapter (medfølger ikke) til USB-C-porten ved hjælp af det 
medfølgende strømkabel. Batteriet er fuldt opladet, når LED-statusindikatoren slukker. Batteriniveauet vises på 
touchscreen’en, når er DJI Pocket 2 tændt. 

Opladningstid: ca. 1 time og 13 minutter (ved brug af 5 V/2 A USB-adapter). 

Status-LED indikerer batteriniveauet under opladning. Se tabellen herunder for flere oplysninger. 

Blinkende mønster Batteriniveau

Blinker grønt 0-24 %

Blinker grønt to gange 25 % - 49 %

Blinker grønt tre gange 50 % - 74 %

Blinker grønt fire gange 75 % - 99 %

Lyser grønt i seks sekunder og slukker derefter 100 %

 Det anbefales at bruge en 5 V/2 A USB-adapter for optimal opladning.  
 Sørg for at oplade DJI Pocket 2 i et miljø, hvor temperaturen er mellem 5° og 60° C (41° og 140° F). 
Af sikkerhedsmæssige årsager begrænser DJI Pocket 2 opladningsstrømmen, når temperaturen er 
mellem 45° og 60° C (113° og 140° F). I sådanne situationer kan DJI Pocket 2 ikke oplades helt. 
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 For at undgå unødvendig skade på gimbal skal du sørge for at placere DJI Pocket 2 korrekt i 
hylsteret.  

Vedligeholdelse

Opbevaring af DJI Pocket 2
Opbevar smartphone-adapterne i hylsteret. Sørg for, at DJI Pocket 2 er slukket og sat i opbevarings-mode, og 
at åbningen til microSD-kortet vender opad, inden DJI Pocket 2 placeres i hylsteret som vist for sikker transport 
og opbevaring.

 Et microSD-kort er påkrævet for at opdatere firmwaren.  
 Sørg for, at batteriniveauet på DJI Pocket 2 er på mindst 15 %, før du opdaterer firmwaren.

Opdatering af firmware
Firmwaren i DJI Pocket 2 skal opdateres gennem DJI Mimo. En prompt vises, når nyt firmware er tilgængeligt. 
Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere firmwaren.

Brugsmeddelelser
1. DJI Pocket 2 indeholder sarte komponenter, der kan blive beskadiget ved kontakt, hvilket kan betyde, at 

gimbalen ikke fungerer.  
2. Sørg for, at der ikke er noget, der obstruerer gimbalen, når DJI Pocket 2 tændes.  
3. DJI Pocket 2 er ikke vandtæt. Anvend IKKE rengøringsvæsker. Brug kun en blød og tør klud til at rengøre DJI 

Pocket 2 med.   
4. Undgå at bringe DJI Pocket 2 i kontakt med sand og støv for at passe på sensorerne og motorerne.  
5. Når DJI Pocket 2 ikke er i brug, anbefales det at bruge hylsteret for at beskytte universalporten. Undgå at 

røre ved universalporten under brug, da den kan blive varm.  
6. DÆK IKKE og rør ikke ved varmeafledningsområdet på DJI Pocket 2, da det kan blive varmt ved brug. DJI 

Pocket 2 stopper optagelser, hvis den bliver overophedet.  
7. Sørg for at holde godt fast i DJI Pocket 2 og din smartphone, når du bruger smartphone-adapter til at 

montere din smartphone på DJI Pocket 2. 
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Bilag

Specifikationer

Generelt 

Navn DJI POCKET 2

Model OT-210

Dimensioner 124,7 × 38,1 × 30 mm 

Vægt 117 g 

Indgangsspænding/strøm 5 V/2 A eller 5 V/1 A  

Gimbal 

Vinkelvibrationsområde ±0,005°  

Kontrollerbart interval Panorer: -230° til +70°, Rul: ±45°, Hældning: -100° til +50°     

Mekanisk område Panorer: -250° til +90°, Rul: ±90°, Hældning: -180° til +70°     

Maks. kontrollerbar 
hastighed 

120°/s 

Stabilisering 3 akser

Kamera 

Sensor 1/1,7” CMOS, effektive pixels: 64 MP 

Objektiv FOV 93°, F1.8 (Format svarende til 20 mm)

ISO 
Foto: 100-6400 (16 MP), 100-3200 (64 MP)
Video: 100-6400  
Slow Motion: 100-3200

Elektronisk 
lukkerhastighed

1/8000 - 8 s  

Maks. billedstørrelse 9216 × 6912  

Still-fotograferingsmodes Enkelt optagelse, Nedtælling, Panorama

Videoopløsning 
4K Ultra HD: 3840 × 2160 24/25/30/48/50/60p  
2,7K: 2720 × 1530 24/25/30/48/50/60p
FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60p

Videooptagemodes Video/HDR Video/Timelapse/Slow Motion (videoopløsning: 1080 120/240p)

Maks. video-bitrate 100 Mbps 

Understøttede filformater FAT32 (≤32 GB)/exFAT (>32 GB)  

Fotoformater JPEG/DNG  

Videoformater MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)  
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Understøttede SD-kort

Maks. 256 GB SDHC/SDXC UHS-I Speed Grade 1 eller UHS-I Speed Grade 3 
microSD 
Følgende microSD-kort anbefales:
Samsung EVO Plus 32GB UHS-I Speed Grade 1 microSDHC,  
Samsung Pro 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC,  
Samsung Pro Endurance 64GB UHS-I Speed Grade 1 microSDXC,  
Samsung Evo Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC,  
SanDisk Extreme 16/32GB UHS-I Speed Grade 3 microSDHC,  
SanDisk Extreme Plus 128GB V30 A1 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC,  
SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A1 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, 
Lexar 633X 32GB UHS-I Speed Grade 1 microSDHC.   

Driftstemperatur 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)  

Lydoutput 48 kHz, AAC  

Batteri 

Type LiPo 

Kapacitet 875 mAh 

Energi 6,738 Wh 

Spænding 7,7 V 

Begrænsninger for 
opladningsspænding 

8,8 V 

Temperatur i 
opladningsmiljø

5 °C til 60 °C (41 °F til 140 °F)

Driftstemperatur 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F) 

Driftstid
2 timer og 20 minutter (denne værdi er testet i et laboratoriemiljø, når der optages 
video ved 1080 24fps og skal kun bruges som reference) 

Opladningstid 1 time og 13 minutter (ved brug af 5 V/2 A USB-adapter)  

App

App DJI Mimo

Udskiftning af den aftagelige bund
Den aftagelige bund kan fjernes ved at trække ned som vist, og den kan udskiftes med det medfølgende DJI 
Pocket 2-monteringsstativ (1/4" (64 mm)).

2

1
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Brug af DJI Pocket 2 Mini-styrepinden
Den medfølgende DJI Pocket 2 Mini-styrepind kan bruges til at udføre gimbalbevægelser og zoom-styring. 
Scan QR-koden eller læs brugervejledningen på det officielle DJI-websted (www.dji.com/pocket-2). 

Brug af andet tilbehør

Liste over tilbehør Diagram

DJI Pocket 2 Do-It-All-håndtag

1

2

2

1

DJI trådløs mikrofonsender

DJI Pocket 2 mikrostativ 2

1
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DJI Pocket 2 vidvinkelobjektiv

FOV 110°

FOV 93°

Opbevaring af Pocket 2 og andet tilbehør

Scan QR-koden eller læs 
brugervejledningen på det officielle DJI-
websted (www.dji.com/pocket-2).

Eftersalgsinformation
Besøg https://www.dji.com/support for at få mere at vide om eftersalgsservicepolitikker, reparation og support.



Dette indhold kan ændres.

Download den nyeste version fra
www.dji.com/pocket-2

OSMO er et varemærke tilhørende DJI OSMO.
Copyright © 2020 DJI OSMO Alle rettigheder forbeholdes.
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