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A kézikönyv használata

Jelmagyarázat

Fontos Tanácsok és tippek

Olvassa el az első használat előtt
Olvassa el az alábbi dokumentumokat a DJI Pocket 2 használatbavétele előtt 
1. Felhasználói kézikönyv
2. Rövid üzembe helyezési útmutató
3. Jogi nyilatkozat és biztonsági irányelvek

Javasoljuk, hogy nézze meg az összes oktatóvideót a DJI Mimo alkalmazásban vagy a hivatalos DJITM 
webhelyen (www.dji.com/pocket-2), továbbá az első használat előtt olvassa el a jogi nyilatkozatot és a 
biztonsági irányelveket. Az első használat előtt mindenképpen tekintse át a gyors üzembe helyezési útmutatót, 
és további információkért olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. 

A DJI Mimo alkalmazás letöltése
Olvassa be a jobb oldalon a QR-kódot, vagy keressen rá a „DJI Mimo” kifejezésre az 
App Store áruházban vagy a Google Play áruházban. 

A DJI Mimo Android verziója az Android v7.0 és újabb verziókkal kompatibilis. A DJI Mimo iOS 
verziója az iOS v11.0 és újabb verziókkal kompatibilis. 

 Kulcsszavak keresése
Valamely témakör megkereséséhez keressen rá a kulcsszavakra, mint például „akkumulátor” és „telepítés”. 
Ha Adobe Acrobat Reader programban olvassa ezt a dokumentumot, a kereséshez nyomja meg a Ctrl+F 
billentyűket Windows rendszeren, illetve a Command+F billentyűket Mac rendszeren.

 Navigálás egy témakörhöz
A témakörök teljes listáját a tartalomjegyzékben találja. Az adott szakaszra ugráshoz kattintson egy 
témakörre.

  Ezen dokumentum kinyomtatása
Ez a dokumentum támogatja a nagy felbontású nyomtatást.
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Bevezetés
A DJI Pocket 2 egy kézi kardánkeretes kamera, amely egy készülékben egyesíti a mozgékonyságot és a 
stabilitást. Éles, 64 MP felbontású fényképeket, illetve stabil videókat készít akár 4K felbontással és 60 kép/
mp sebességgel. A beépített érintőképernyő élő képet jelenít meg a kamerából, és vezérelni tudja a kamera 
és a kardánkeret mozgását. Készítse el a tökéletes felvételt olyan intelligens módokkal, mint az ActiveTrack, a 
Ráközelítés, a Panoráma, a Timelapse és a HDR videó, és élvezze a kiváló minőségű hangfelvételeket a szélzaj-
csökkentéssel büszkélkedhető négy mikrofonnak köszönhetően. Csatlakoztassa a DJI Pocket 2 kamerát a 
DJI Mimo-hoz mobil eszköz segítségével akár vezeték nélkül*, akár adapterrel. Az alkalmazás professzionális 
minőségű videók készítésére és a közösségi médiában való azonnali megosztásra használható Történet 
módban. 

A DJI Pocket 2 további funkcióinak élvezete érdekében további kiegészítők – mint a mini vezérlő botkormány, a 
„Do-It-All Handle” univerzális fogantyú, a vezeték nélküli mikrofonadó, a mikro háromlábú állvány, az állványalj-
zat (1/4”) és a széles látószögű objektív – használhatók.
* A Do-It-All-Handle fogantyú szükséges a DJI Mimo-val való vezeték nélküli kapcsolat létesítése érdekében.

Áttekintés

1. Bekapcsológomb

2. Lyuk rögzítőzsinór számára

3. Leválasztható aljzat

4. Mikrofon*

5. Érintőképernyő

6. Univerzális port (fedéllel)

7. Állapotjelző LED

8. Exponáló/felvétel gomb

9. microSD kártya nyílása

10. USB-C port 

11. Funkciógomb

12. Hőleadási terület

13. Pásztázás-szabályozó

14. Dőlésszög-szabályozó

15. Kamera

16. Gördülés-szabályozó
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* A jobb hangminőség érdekében videófelvétel közben NE takarja el a mikrofont.
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VAGY

A DJI Pocket 2 aktiválása
A DJI Pocket 2 első használatakor aktiválás szükséges a DJI Mimo-n keresztül. Az aktiváláshoz hajtsa végre az 
alábbi lépéseket.
1. A bekapcsoláshoz nyomja le és tartsa lenyomva a bekapcsológombot.
2. Távolítsa el az univerzális port fedelét.
3. Válasszon egy Lightning vagy USB-C okostelefon-adaptert a DJI Pocket 2 kamerához való csatlakozáshoz.
4. Indítsa el a DJI Mimo alkalmazást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a DJI Pocket 2 
aktiválásához.

NE érintse meg a kardánkeretet a bekapcsolás során. Ellenkező esetben ez befolyásolhatja a 
teljesítményt. 

Működés

Gomb funkciója
Bekapcsológomb

A be- vagy kikapcsoláshoz nyomja le és tartsa lenyomva a bekapcsológombot egy másodpercig.

Funkciógomb

Kamera nézetben nyomja meg egyszer a videó és a fotó mód közti váltáshoz. Nyomja meg kétszer a 
kardánkeret újraközpontozásához. Háromszor nyomja meg a fényképezőgép előrenéző és hátranéző állapota 
közötti váltáshoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kardántengely teljes rögzítéséhez, amely idő alatt a kamera 
iránya nem fogja követni a fogantyú elfordítását. Ez a mód olyan esetekhez ajánlott, amikor a tárgy egyenes 
vonalban halad, hirtelen mozdulatok nélkül. 
Ha a DJI Pocket 2 ki van kapcsolva, nyomja meg egyszer a funkciógombot a gyors bekapcsoláshoz.
Az érintőképernyő beállításainál nyomja meg egyszer a funkciógombot az előző képernyőre való visszatéréshez.

OSMO
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A kardánkeret kézi beállítása
A DJI Pocket 2 dőlésszöge manuálisan állítható. 

Exponáló/felvétel gomb

Kamera nézetben nyomja meg az Exponáló/felvétel gombot egyszer fénykép készítéséhez, illetve videó 
rögzítésének megkezdéséhez vagy leállításához.
A beállításokban nyomja meg egyszer a kamera nézethez való visszatéréshez.
Felvétel közben nyomja meg és tartsa lenyomva a felvétel szüneteltetéséhez.

 Motionlapse módban a pásztázási szög is beállítható manuálisan.

 NE érintse meg a fényképezőgép lencséjét. Ellenkező esetben a kép minőségét befolyásolhatják az 
ujjlenyomatok vagy a szennyeződés.

Az érintőképernyő kezelése
Az érintőképernyőn a DJI Pocket 2 bekapcsolása után megjelenik a kamera nézet, valamint a felvételi mód, az 
akkumulátor töltöttségi szintje és a microSD-kártya adatai.

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

80%
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Felfelé húzás
Húzza felfelé ujját az érintőképernyőn a kardánkeret beállításainak megadásához. 
1.  Újraközpontozás: érintse meg a kardánkeret újraközpontozásához.
2.  Forgatás: érintse meg a fényképezőgép előrenéző és hátranéző állapota közötti váltáshoz.

3.  Gyors követés /  lassú követés: érintse meg a gombot a lassú követés és a gyors követés közötti 
váltáshoz.
a. Gyors követésnél a kardánkeret gyorsabban reagál, de hirtelenebb a mozgása. Ez gyors átmeneteket 

igénylő jelenetekhez ajánlott.
b. Lassú követés esetén a kardánkeret lassabban reagál, de a mozgása simább.

4.    Követés / Dőlésszög-rögzítés / FPV:
a. Követés: a pásztázási és a dőlési tengely a fogantyút követi, miközben a gördülési tengely szintben 

marad. Ez a mód alkalmas a legtöbb jelenet esetén.
b. Dőlésszög-rögzítés: Csak a pásztázási tengely követ. A dőlési tengely rögzítve van, a gördülési tengely 

pedig szintben marad. Ez az üzemmód olyan jelenetekhez alkalmas, amikor a kamera pozíciója a magas 
és alacsony között vált.

c. FPV: a pásztázási, dőlési és gördülési tengelyek követnek. Ez a mód olyan jelenetekhez alkalmas, amikor 
a kamera helyzete folyamatosan elfordul, és kisebb a stabilitás.

Lefelé húzás
Húzza lefelé az ujját az érintőképernyőn a beállításokba való belépéshez. Húzza balra vagy jobbra az ujját a 
Rendszerbeállítások, a Glamour hatások, a Profi beállítások, a 16 MP/64 MP beállítások és a Kardánkeret 
állásszög vezérlése / Ráközelítés vezérlése lehetőségek kiválasztásához.
1. /  Kardánkeret állásszög vezérlése / Ráközelítés vezérlése:  érintse meg a  gombot a kardánkeret 

állásszög vezérléséhez és a  gombot a ráközelítés vezérléséhez.
2.  Rendszerbeállítások

a.  Képernyő beállításai: érintse meg az ikont a teljes képernyős és a szélesvásznú megjelenítés közötti 
váltáshoz.

b.  Tárolás: a microSD kártya fennmaradó kapacitását jeleníti meg. Érintse meg a belépéshez, és érintse 
meg a Formázás elemet a microSD kártya formázásához.

c.   FT (szelfi): érintse meg az FT (szelfi) be- és kikapcsolásához. Ha az FT (szelfi) be van kapcsolva, a 
FaceTrack automatikusan bekapcsol, ha a kamera a felhasználó felé fordul, és egy arcot észlel. 

d.  Tartozékok: megjeleníti a csatlakoztatott DJI Pocket 2 tartozékok adatait.
e.  Kalibrálás: érintse meg a kardánkeret kalibrálásához. A kalibrálás az emberi hiba vagy a közeli 

mágneses interferencia okozta sodródás csökkentésére szolgál. Helyezze a DJI Pocket 2 kamerát stabil 
és sík felületre, és ne érjen hozzá kalibrálás közben. 

f.  Villogásgátló: érintse meg a villogásgátló frekvencia kiválasztásához a helyi előírásoknak megfelelően.
g.  Billentyűhang: érintse meg a billentyűhang be- és kikapcsolásához.
h.  Továbbiak: az alapértelmezett beáll ítások visszaáll ítása, a nyelv megváltoztatása és az 

eszközinformációk, például a firmware verziója, a sorozatszám és az akkumulátor információinak 
megtekintése.

3.  Glamour hatások: érintse meg a Glamour hatások be- és kikapcsolásához. Kapcsolja be a Glamour 
hatások funkciót fényképei vagy videói esztétikusabbá tételéhez.

4.  /  Pixelbeállítások: Érintse meg a magas felbontás (16 MP) és az ultramagas felbontás (64 MP) 
közötti váltáshoz. A kiválasztás a felvétel módba lépés után lép életbe.

5.   Profi beállítások: érintse meg a Profi mód engedélyezéséhez. Kamera nézetben érintse meg a 
Pro elemet a bal felső sarokban a beállítások – például a formátum, a fehéregyensúly és az expozíciós 
paraméterek – módosításához.
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Balra húzás
Húzza balra az ujját az érintőképernyőn a felvételi mód beállításainak megadásához, és húzza felfelé vagy lefelé 
a felvétel mód kiválasztásához. 
1.  Panoráma: húzza balra az ujját a 180°, 3×3.
2.  Fénykép: húzza balra az ujját a képarány és a visszaszámláló beállításához.
3.  Videó: húzza balra az ujját a videó felbontásának és képkocka sebességének beállításához.
4.  HDR videó: érintse meg a HDR videó mód kiválasztásához (v01.02 vagy újabb firmware verzió 

szükséges).
5.  Lassított felvétel: húzza balra az ujját a sebesség ellenőrzéséhez.
6.  Timelapse: húzza az ujját balra, majd felfelé és lefelé a Timelapse, a Motionlapse és a Hyperlapse 

közötti váltáshoz. Érintse meg az ikont a kamera nézetben, hogy beállítsa az időzítést és az időintervallumot 
a Timelapse és a Motionlapse számára, valamint a felbontást és sebességet a Hyperlapse számára. A 
beállítás után érintse meg az OK gombot a megerősítéshez. Motionlapse elindításához irányítsa a kamerát a 
kezdőpontra, és érintse meg az ikont. Ezután irányítsa a kamerát a végpontra, és érintse meg újra az ikont.

Jobbra húzás
Húzza az ujját felfelé vagy lefelé a fényképek és videók görgetéséhez. Érintse meg a videók lejátszásához, 
és érintse meg a(z)  gombot több fénykép és videó kiválasztásához. Húzza az ujját jobbra a kedvencek 
hozzáadásához (  ), illetve fényképek és videók törléséhez (  ).

Dupla érintés
Fotó, Videó vagy Lassított Felvétel módban érintse meg duplán az érintőképernyőt az ActiveTrack 
engedélyezéséhez. A FaceTrack bekapcsol, ha arcot észlel, és automatikusan bekapcsol, ha a kamera a 
felhasználó felé néz. Az ActiveTrackből való kilépéshez nyomja meg a funkciógombot vagy érintse meg az 
érintőképernyőt.

 Az ActiveTrack le van tiltva a következő esetekben: FPV módban vagy Videó módban 4K/60 kép/
mp sebességnél, a DJI Mimo-hoz vezeték nélkül csatlakozva és Videó módban 4K 48/50/60 kép/
mp sebességnél, Videó módban Kiváló minőségű videó módra állítva 4K 30 kép/mp sebességgel, 
és 8x-os lassított felvétel módban.

 Amikor a DJI Mimo-hoz van csatlakoztatva, az érintőképernyő kikapcsol és nem használható. 

Fotók és videók tárolása
A DJI Pocket 2 kamerával készült felvételek microSD kártyán tárolhatók (nem tartozék). A nagy felbontású 
videóadatokhoz szükséges gyors olvasási és írási sebesség miatt UHS-I 3. sebességi besorolású microSD 
kártya szükséges. Helyezze be a microSD kártyát a microSD kártya nyílásba az ábrán látható módon.
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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

Állapotjelző LED leírások

DJI Mimo alkalmazás
Kezdőlap

1. Kamera nézet: érintse meg a kamera nézetbe történő belépéshez. 
2. Akadémia: érintse meg az oktatóvideók és a kézikönyv dokumentumok megtekintéséhez. 
3. AI szerkesztő: érintse meg a szerkeszteni kívánt videók kiválasztásához. Az AI szerkesztő automatikusan 

szerkeszti a videókat olyan zenével és átmenetekkel, amelyeket közvetlenül meg lehet osztani. 
4. DJI támogatás: érintse meg a hivatalos DJI terméktámogatási oldal megnyitásához.
5. Fórum: érintse meg a hivatalos DJI fórum oldalra való belépéshez.
6. Kezdőlap: érintse meg a kezdőképernyőre való visszatéréshez.
7. Szerkesztés: érintse meg a DJI Pocket 2 felvételeinek szerkesztéséhez, illetve felvételek mobileszközről 

történő importálásához és szerkesztéséhez.   
8. Profil: regisztráció vagy bejelentkezés egy DJI fiókba. Munkák és beállítások megtekintése, és csatlakozás a 

DJI Store áruházhoz.
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Villogási mintázat Leírás

Háromszor gyorsan pirosan felvillan
Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, és az 
eszköz hamarosan kikapcsol

Váltakozva pirosan és zölden villog A firmware frissítése

Folyamatos piros A hőmérséklet túl magas

Lassan pirosan villog Videofelvétel folyamatban 

Sárgán villog Nincs sorozatszám

Folyamatos sárga Az eszköz nincs aktiválva 

Folyamatos zöld
Normálisan működik a behelyezett microSD 
kártyával

Zölden villog „X” -szer („X” a visszaszámlálás ideje) Intervallum visszaszámlálás 

AI szerkesztő



10 © 2020 DJI OSMO Minden jog fenntartva.

DJI Pocket 2 Felhasználói kézikönyv

1.0x 1.0x

30
1080

S9999 54:55

OFF

A kamera nézet megjelenítése a felvételi módtól függően eltérő lehet. Ez a kijelzés csak referenciaként szolgál.
Érintse meg az érintőképernyőt a fókuszáláshoz és a fényméréshez. Az ActiveTrack esetében húzzon rá 
egy mezőt a képernyőre, és a DJI Pocket 2 nyomon követi a tárgyat. FaceTrack esetében a DJI Pocket 2 
automatikusan felismeri az arcokat, és nyomon követi a tárgyat.
1. Kezdőképernyő

  : érintse meg a kezdőképernyőre való visszatéréshez.
2. Akkumulátortöltöttség

  : megjeleníti a DJI Pocket 2 akkumulátorának aktuális töltöttségi szintjét.
3. microSD kártya információ

 : az aktuális felvételi üzemmódnak megfelelően megjeleníti a még elkészíthető fotók számát vagy a még 
rögzíthető videó időtartamát.

4. Történet
S  : érintse meg a Történet sablon kiválasztásához.

5.  Forgatás 
 érintse meg a kardánkeret előrenéző és hátranéző állapota közötti váltáshoz.

6. Újraközpontozás 
 : érintse meg a kardánkeret újraközpontozásához.

7. Exponáló gomb
  : érintse meg fénykép készítéséhez vagy videó rögzítésének elindításához, illetve leállításához.

8. Felvételi üzemmód
Görgessen a felvételi üzemmód kiválasztásához. Válasszon a Történet, Panoráma, Fénykép, Videó, HDR 
videó, Lassított felvétel, Timelapse és Motionlapse közül (engedélyezve a Timelapse beállításokban).

9. Kardánkeret beállításai 
 : válassza a Lassú követés vagy a Gyors követés lehetőséget, és válasszon a Dőlésszög-rögzítés, a 

Követés és az FPV mód közül. 
10. Lejátszás

 : érintse meg a fényképek és videók előzetes megtekintéséhez azonnal, amikor felveszi őket.
11. Virtuális botkormány

  : mozgassa a virtuális botkormányt balra és jobbra a pásztázási tengely vezérléséhez, illetve fel és le a 
dőlési tengely vezérléséhez.

12. Beállítások
 : válassza az Alap vagy a Profi módot a kiválasztott felvételi módhoz. A különböző felvételi módok 

esetén különböző paraméterek állíthatók be. Alább a Videó módot használjuk példaként:

Kamera nézet
1 2 3

6

7

8
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13

14

15
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4 5
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a. Videóbeállítások
Alap: Rács, FT (szelfi) és Villogásgátló elérhető.
Profi: A Profi engedélyezése után további beállítások érhetők el, mint például Fókusz mód, 
Fehéregyensúly, Túlexponálási riasztás, Hisztogram és hangbeállítások (pl. hangerő-erősítés szintje). 

b. Kardánkeret és fogantyú beállításai
A kardánkeret kalibrálása és a kardánkeret könnyű vezérlésének be- és kikapcsolása. Kapcsolja be 
a kardánkeret könnyű vezérlését a dőlési és a pásztázási tengelyek egyetlen virtuális botkormány 
segítségével történő vezérléséhez. Kapcsolja ki a dőlési és a pásztázási tengelyek két külön virtuális 
botkormányon történő vezérléséhez.

c. Általános beállítások
Az eszköz neve, az eszköz sorozatszáma és a verzióinformációk megtekintése, valamint a microSD 
kártya formázása.

13. Glamour hatások
OFF : érintse meg a Glamour hatások be- és kikapcsolásához. Kapcsolja be a Glamour hatások funkciót 

fényképei vagy videói esztétikusabbá tételéhez.
14. Ráközelítés

1.0x  : érintse meg és húzza a ráközelítési arány beállításához.
15. Minőség

30
1080  : érintse meg a felbontás, a képkockasebesség és a képminőség beállításához.

A DJI Pocket 2 töltése

A DJI Pocket 2 töltéséhez csatlakoztasson egy USB adaptert (nem tartozék) az USB-C porthoz a mellékelt 
tápkábel segítségével. Az akkumulátor teljesen fel van töltve, ha az állapotjelző LED kialszik. A DJI Pocket 2 
bekapcsolása után az akkumulátor töltöttségi szintje megjelenik az érintőképernyőn. 

Töltési idő: kb. 1 óra 13 perc (5 V/2 A USB adapter használatával). 

Az állapotjelző LED jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét a töltés során. További információkért lásd az alábbi 
táblázatot. 

Villogási mintázat Akkumulátortöltöttség

Zölden villog 0-24%

Kétszer zölden felvillan 25%-49%

Háromszor zölden felvillan 50%-74%

Négyszer zölden felvillan 75%-99%

Hat másodpercig zölden világít és kikapcsol 100%

 Az optimális töltés érdekében 5 V/2 A USB adapter használata ajánlott.  
 A DJI Pocket 2 kamerát olyan környezetben töltse, ahol a hőmérséklet 5°C és 60°C (41°F and 
140°F) között van. Biztonsági okokból a DJI Pocket 2 korlátozza a töltőáramot, ha a hőmérséklete 
45°C és 60°C (113°F és 140°F) között van. Ilyen esetekben a DJI Pocket 2 nem tölthető fel teljesen. 
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 A kardánkeret megsérülésének elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a DJI Pocket 2 kamerát 
megfelelően helyezze a tokjába.  

Karbantartás

A DJI Pocket 2 tárolása
Az okostelefon adaptereket tárolja a tokban. A biztonságosabb szállítás és tárolás érdekében helyezze a 
DJI Pocket 2 kamerát a tokba úgy, hogy közben a DJI Pocket 2 kikapcsolt állapotban, tárolási módban van, 
valamint a microSD kártya nyílása felfelé néz.

 A firmware frissítéséhez microSD kártya szükséges.  
 A firmware frissítése előtt győződjön meg arról, hogy a DJI Pocket 2 akkumulátorának töltöttségi 
szintje legalább 15%.

A firmware frissítése
A DJI Pocket 2 firmware-jét a DJI Mimo alkalmazáson keresztül kell frissíteni. Egy üzenet jelenik meg, amikor új 
firmware válik elérhetővé. A firmware frissítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Használatra vonatkozó megjegyzések
1. A DJI Pocket 2 kényes alkatrészeket tartalmaz, amelyek ütődéskor megsérülhetnek, és ez a kardánkeret 

hibás működését okozhatja.  
2. Ügyeljen arra, hogy a DJI Pocket 2 bekapcsolásakor semmi se legyen a kardánkeret útjában.  
3. A DJI Pocket 2 nem vízálló. NE használjon folyékony tisztítószereket. A DJI Pocket 2 tisztítására csak puha, 

száraz kendőt használjon.   
4. Tartsa távol a DJI Pocket 2 kamerát a homoktól és portól, hogy megvédje az érzékelőket és a motorokat.  
5. Ha a DJI Pocket 2 nincs használatban, ajánlott a fedél használata az univerzális port védelme érdekében. 

Használat közben ne érintse meg az univerzális portot, mert az felforrósodhat.  
6. NE takarja le és NE érintse meg a DJI Pocket 2 hőelvezetési területét, mert használat közben felforrósodhat. 

A DJI Pocket 2 leállítja a felvételt, ha elkezd túlmelegedni.  
7. Ügyeljen arra, hogy stabilan tartsa a DJI Pocket 2 kamerát és az okostelefont, amikor az okostelefon-adapter 

segítségével rögzíti az okostelefont a DJI Pocket 2 kamerára. 
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Függelék

Specifikációk

Általános 

Név DJI POCKET 2

Modell OT-210

Méretek 124,7×38,1×30 mm 

Súly 117 g 

Bemeneti feszültség / 
áramerősség

5 V/2 A vagy 5 V/1 A  

Kardánkeret 

Szögrezgési tartomány ±0,005°  

Beállítható tartomány Pásztázás: -230° és +70° között, Gördülés: ±45°, Dőlés: -100° és +50° között     

Mechanikai tartomány Pásztázás: -250° és +90° között, Gördülés: ±90°, Dőlés: -180° és +70° között     

Max. szabályozható 
sebesség 

120°/s 

Stabilizálás 3 tengely

Kamera 

Érzékelő 1/1.7” CMOS, effektív pixelfelbontás: 64 MP 

Lencse FOV 93°, F1.8 (formátum egyenértéke: 20 mm)

ISO 
Fotó: 100-6400 (16 MP), 100-3200 (64 MP)
Videó: 100–6400  
Lassított felvétel: 100–3200

Elektronikus zársebesség 1/8000 – 8 s  

Legnagyobb képméret 9216×6912  

Állókép-készítési módok Egyetlen felvétel, visszaszámlálás, panoráma

Videófelbontás 
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

Videofelvételi módok Videó/HDR videó/Timelapse/Lassított felvétel (videófelbontás: 1080 120/240p)

Maximális videó-bitráta 100 Mbps 

Támogatott 
fájlformátumok 

FAT32 (≤32 GB)/exFAT (>32 GB)  

Fényképformátumok JPEG/DNG  

Videóformátumok MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)  
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Támogatott SD kártyák

Max. 256 GB SDHC/SDXC UHS-I Speed Grade 1 besorolású vagy UHS-I Speed 
Grade 3 besorolású microSD 
A következő microSD kártyák ajánlottak:
Samsung EVO Plus 32GB UHS-I 1 sebességi besorolású microSDHC,  
Samsung Pro 64GB UHS-I 3 sebességi besorolású microSDXC,  
Samsung Pro Endurance 64GB UHS-I 1 sebességi besorolású microSDXC,  
Samsung EVO Plus 64GB UHS-I 3 sebességi besorolású microSDXC,  
SanDisk Extreme 16/32GB UHS-I 3 sebességi besorolású microSDHC,  
SanDisk Extreme Plus 128GB V30 A1 UHS-I 3 sebességi besorolású microSDXC,  
SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A1 UHS-I 3 sebességi besorolású microSDXC, 
Lexar 633X 32GB UHS-I 1 sebességi besorolású microSDHC.   

Üzemi hőmérséklet 0–40°C (32–104°F)  

Audiókimenet 48 kHz, AAC  

Akkumulátor 

Típus LiPo 

Kapacitás 875 mAh 

Energia 6,738 Wh 

Feszültség 7,7 V 

Töltési határfeszültség 8,8 V 

Töltés környezeti 
hőmérséklete

5–60°C (41–140°F)

Üzemi hőmérséklet 0–40°C (32–104°F) 

Működési idő
2 óra 20 perc (ez az érték laboratóriumi körülmények között került tesztelésre 
1080 24 képkocka/s videó rögzítésekor, és csak referenciaértékként használható) 

Töltési idő 1 óra 13 perc (5 V/2 A USB adapter használatával)  

Alkalmazás

Alkalmazás DJI Mimo

A leválasztható aljzat cseréje
A leválasztható aljzat a képnek megfelelően lefelé irányba történő húzással eltávolítható, a helyére pedig a 
mellékelt DJI Pocket 2 állványaljzat (1/4”) helyezhető.

2

1
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A DJI Pocket 2 Mini vezérlő botkormány használata
A mellékelt DJI Pocket 2 Mini vezérlő botkormány a kardánkeret mozgatására és a ráközelítés funkció 
vezérlésére szolgál. Olvassa be a QR-kódot, vagy olvassa el a felhasználói útmutatót a DJI hivatalos weboldalán 
(www.dji.com/pocket-2). 

Más tartozékok használata

Tartozékok listája Diagram

DJI Pocket 2 Do-It-All Handle univerzális 
fogantyú

1

2

2

1

DJI vezeték nélküli mikrofonadó

DJI Pocket 2 mikro háromlábú állvány 2

1
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DJI Pocket 2 széles látószögű objektív

FOV 110°

FOV 93°

A DJI Pocket 2 és más tartozékok 
tárolása

Olvassa be a QR-kódot, vagy olvassa el 
a megfelelő felhasználói útmutatót a DJI 
hivatalos weboldalán  
(www.dji.com/pocket-2).

Értékesítés utáni információk
Látogasson el a https://www.dji.com/support oldalra, ahol további információkat talál az értékesítés utáni 
szolgáltatási szabályzatokról, a javítási szolgáltatásokról és a támogatásról.



Ez a tartalom változhat.

Töltse le a legújabb verziót innen:
www.dji.com/pocket-2

Az OSMO a DJI OSMO védjegye.
Szerzői jog © 2020 DJI OSMO Minden jog fenntartva.
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