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Kamera i grundtræk 

Hurtigt! Hent kameraet!  Skub bare til venstre fra låseskærmen. Eller skub opad fra 

den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter, og tryk derefter på  

 

Med iPad kan du tage både stillbilleder og videoer vha. FaceTime-kameraet på 

forsiden eller kameraet på bagsiden. 

 

 

 

 

 

 

 

Tag fotografier og videoer 

Kamera har flere funktioner, som du kan bruge til at tage stillbilleder, kvadratiske 

billeder, tidsforløb, videoer og panoramabilleder. 

Vælg en funktion: Træk op eller ned, eller tryk på mærkerne til kamerafunktion for 

at vælge Tidsforløb, Video, Foto, Kvadrat eller Panorama. 

Tag et fotografi: Vælg Foto, og tryk på knappen Tag billede. 

 

 

 

Slå HDR til eller fra 

 

Indstil Optagertimer 

Vend kamera 

Tag foto 

Se foto 

 

Skift mellem 

funktionerne 

Tids-Forløb 

Slo-MO 

Video 

Foto 

Kvadrat 

Panorama 

 

Zoom knap 
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Tag billeder i serier: (iPad Air 2)  

Hold knappen Tag billede nede for at tage en serie billeder hurtigt efter hinanden 

(kan bruges med funktionen Kvadrat og Foto).  

Lukkerlyden er anderledes, og tælleren viser, hvor mange billeder du har taget, før 

du løfter fingeren. Du ser forslag til billeder og vælger dem, du vil beholde, ved at 

trykke på miniaturen og derefter trykke på Vælg.  

Den eller de grå prikker viser de foreslåede fotografier. Du kopierer et fotografi fra 

serien som et separat fotografi ved at trykke på cirklen i det nederste højre hjørne af 

fotografiet.  

Du sletter serien af fotografier ved at trykke på den og derefter trykke på 

Papirkurven 

Eksponering 

Når du tænder for kameraet vises kort et rektangel på det sted, hvor eksponeringen 

er indstillet. Når du tager billeder af personer, afbalancerer ansigtsgenkendelse 

(iPad 3. generation eller nyere modeller) eksponeringen på op til 10 ansigter. Der 

vises et rektangel for hvert ansigt, som genkendes. 

Juster eksponeringen: Tryk ved siden af eksponeringsrektanglet, og skub derefter op 

eller ned for at justere eksponeringen. 

Tag et panoramafotografi: (iSight-kamera)  

Vælg Panorama, tryk på knappen Tag billede, og panorer derefter langsomt i pilens 

retning – stop panoreringen ved at trykke på knappen igen  

Du panorerer i den anden retning, hvis du først trykker på pilen. 

Du panorerer lodret ved først at vende iPad om på siden.  

Du kan også ændre retningen på en lodret panorering. 

Fasthold en oplevelse med Tidsforløb:  

Vælg Tidsforløb, placer iPad det ønskede sted, og tryk derefter på knappen Optag 

tidsforløbsvideo for at begynde at optage en solnedgang, en blomst, der åbner sig, 

eller en anden oplevelse, der strækker sig over et stykke tid.  
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Tryk på knappen Optag tidsforløbsvideo igen for at stoppe. Fotografierne i 

tidsforløbet samles i en kort video, som du kan se og dele. 

 

Optag noget video:  

Vælg Video, tryk derefter på knappen Optag video, eller tryk på en af 

lydstyrkeknapperne for at starte og stoppe optagelse. Video optages med 30 bps 

(billeder pr. sekund). 

Gør det langsomt: (iPad Air 2)  

Vælg Slowmotion for at optage video i slowmotion med 120 bps. Du kan indstille, 

hvilken del der skal afspilles i slowmotion, når du redigerer videoen. 

Zoom ind og ud: (iSight-kamera)  

Knib på billedet på skærmen. Med iPad Air (alle modeller) og iPad mini 2 og nyere 

modeller kan du både zoome i video- og fotofunktionen. 

Hvis lokalitetstjenester er slået til (i Indstillinger under anonymitet) markeres 

fotografier og videoer med lokalitetsdata, som kan bruges af andre apps og 

websteder til deling af fotografier.  

Brug optagelsestimeren til selv at komme med på billedet:  

Undgå “kamerarystelser”, eller kom selv med på et billede ved at bruge 

optagelsestimeren. Når du selv skal med på billedet, skal du først placere iPad stabilt 

og komponere billedet.  

Tryk på ur symbolet tryk på 3s (sekunder) eller 10s, og tryk derefter på knappen Tag 

billede. 

 

Gør billedet bedre: Du kan redigere fotografier og tilpasse video direkte på iPad.  

Se i Tema Rediger fotografier og videoer. HDR 
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HDR 

Med HDR (High Dynamic Range) kan du få fantastiske billeder, også under forhold 

med stor kontrast. De bedste elementer fra tre hurtige skud taget ved forskellige 

eksponeringer (lang, normalt og kort) kombineres til et enkelt billede. 

Brug HDR: (iSight-kamera på iPad 3. generation eller nyere modeller)  

Tryk på HDR. Du opnår de bedste resultater, hvis både iPad og objektet holdes stille. 

Bevar det normale fotografi og HDR-versionen:  

Gå til Indstillinger > Fotos & Kamera > Bevar normalt foto. Både den normale version 

og HDR-versionen af fotografiet vises i Fotografier.  

HDR- versioner af fotografier i dine album er mærket med “HDR” i hjørnet. 

Vis, fotografier 

De fotografier og videoer, du optager, arkiveres i Fotos.  

Når iCloud-fotobibliotek er slået til, overføres alle nye fotografier og videoer 

automatisk og er tilgængelige i Fotos på alle dine iOS -enheder, du har indstillet til 

iCloud-fotobibliotek.  

Og på alm. PCer hvis du installerer iCloud på PCeren. 

Se fotografier:  

Tryk på miniaturebilledet, og skub derefter til venstre eller højre for at se de 

fotografier, du har taget for nylig.  

Tryk på Alle fotografier for at se alt i appen Fotos 

 


