DJI Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu
&
GARANTİ BELGESİ

DJIGOGGLES / DJIGOGGLES-RE / DJIGOGGLES-FPV

DJI GOGGLES
DJI GOGGLES RACING EDITION
DJI FPV GOGGLES

Anahtar Kelimeleri Arama
Bir konuyu bulmak için, "pil" ve "kurulum" gibi anahtar kelimelerle arama yapın. Bu belgeyi okumak
için Adobe Acrobat Reader kullanıyorsanız, arama yapmaya başlamak için Windows'ta Ctrl+F
tuşlarına veya Mac'te Command+F tuşlarına basın.

Bir Konuya Gitme
İçindekiler bölümünden konuların tam listesine bakın. İlgili aramaya gitmek için bir konuya tıklayın.

Bu Belgeyi Yazdırma
Bu belge, yüksek çözünürlüklü yazdırmayı desteklemektedir.

Bu Kılavuzun Kullanımı
Göstergeler
Uyarı

Önemli

İpuçları ve Öneriler

Referans

İlk Kullanımdan Önce Okuyun
TM

DJI Gözlüğü kullanmadan evvel, aşağıdaki belgeleri dikkatlice okuyun:
1. Kutu İçindeki Gözlük
2. DJI Gözlük Sorumluluk Reddi ve Güvenlik Kuralları
3. DJI Gözlük Hızlı Başlangıç Rehberi
4. DJI Gözlük Kullanım Kılavuzu
Kutu İçinde listelenmiş içerilen parçaların tamamının mevcutlu olduğunu kontrol etmeniz önerilir. Kanuni
hak ve sorumluluklarınızı anlayabilmeniz için resmi DJI web sitesindeki öğretici videoların tamamını
izlemeniz ve sorumluluk reddini okumanız rica olunur. İlk kullanıma Hızlı Başlangıç Rehberini inceleyerek
hazırlanın ve daha fazla bilgi için Kullanım Kılavuzuna bakın. Ürünün kurulumu, bakımı veya kullanımı
esnasında herhangi bir soru veya sorununuz olursa, DJI veya DJI yetkili satıcısı ile irtibata geçmeniz rica
olunur.

Videolu Öğretimler
DJI Gözlüğü nasıl güvenle kullanabileceğinizi gösteren öğretici videoları aşağıda verilen linkten izlemeniz
rica olunur:
http://www.dji.com/dji-goggles/info#video

DJI Assistant 2'yi İndirin
DJI ASSISTANT™ 2'yi
http://www.dji.com/dji-goggles/info#downloads adresinden indirin
DJI Assistant 2, Windows 7 (veya sonrakileri) veya OS X 10.11'i (veya sonrakileri)
destekler.
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Ürün Profili
Giriş
DJI Gözlük (kısaca "Gözlük"), gerçek zamanlı havai FPV (Birinci Şahıs Görüntü) deneyimi sağlayacak
şekilde DJI uçağı ile birlikte kullanıma yönelik yüksek performanslı ekranlarla ve ultra-düşük gecikmeli video
uydu yer bağıyla donatılmıştır. Gözlük, ayrıca, insanı çepeçevre saran yüksek-çözünürlüklü bir görüntüleme
deneyimi sağlayacak şekilde HD video izlemede de kullanılabilir.
Sezgisel ve fonksiyonel tasarımı, gözlüğü yalnızca sağ elinizi kullanarak kolayca kullanabilmenizi sağlar.
Gözlük, uçağın ve gimbalin baş hareketleriyle kontrol edilebilmelerine olanak veren başla izlemeyi
destekler. DJI Akıllı Uçuş Modları, yepyeni bir uçuş yöntemi sunarlar.

Bir Bakışta

1. Dokunmatik Panel
2. Baş Bandı
3. Şarj Durum Göstergesi
4. Mikro USB Portu
5. Baş Bandı Topuzu
6. Hoparlör
7. Güç Butonu
8. Pil Seviye Göstergeleri
9. Geri Butonu
10. Fonksiyon Butonu
11. Link Butonu
12. Bağlantı Durum Göstergesi
13. IPD (Gözbebekleri arası Mesafe)
Topuzu

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Lens
Yakınlık Sensörü
Baş Bandı Tokası
Havalandırma Izgarası
Mikro SD Kart Slotu
3.5 mm Ses Portu
HDMI Tip-D Portu
Hoparlör
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Kurulum ve Giyme
1. Baş Bandını klik sesini duyana değin Gözlük Gövdesi üzerindeki slot içerisine sokun. Ardından, güvenli
bir şekilde sabitlendiğini kontrol edin.

Tıkla

Baş Bandını serbest bırakmak için Baş Bandı Tokasına bastırın ve ters yönde hareket ettirin.

2. Lensleri gözlerinizin üzerine hizalayın ve Baş Bandını aşağı çekin. Gözlük yüzünüze ve başınıza tam ve
rahat bir şekilde oturana değin Baş Bandı Topuzunu ayarlayın.

• Gözlük numaralı gözlüklerin üzerine giyilebilir.
• Gözlüğü takarken, dışarıdaki dünyayı da görebilmek için Gözlük Gövdesini tersyüz edebilirsiniz.
3. Görüntüler düzgün şekilde hizalanana değin IPD Topuzunu döndürerek lensler arası mesafeyi ayarlayın.
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Kullanım
İşletim Kontrolü
[1] Güç Butonu
Gözlüğü açma/kapama için güç butonuna bir kez basın, ardından bir daha basın ve basılı tutun. Pil Seviye
Göstergeleri mevcut pil seviyesini gösterirler.

Düşük →-Pil Seviyesi →Yüksek

[2] Pil Seviye Göstergeleri
Pilin gücü kapalı iken mevcut pil seviyesini görüntülemek için güç butonuna bir kere basarak pil seviye
göstergelerinin ışığını yakın.
Pil Seviye Göstergeleri ayrıca şarj ve deşarj işlemleri esnasında da mevcut pil seviyesini gösterirler.
Göstergeler aşağıda tanımlanmıştır:
LED açık

LED yanıp sönüyor

LED kapalı

Pil Seviye Göstergeleri
LED1

LED2

LED3

LED4

Pil Seviyesi
87.5%~100%
75%~87.5%
62.5%~75%
50%~62.5%
37.5%~50%
25%~37.5%
12.5%~25%
0%~12.5%
=0%

[3] Dokunmatik Panel
Ekran-üstü işlemleri kontrol edebilmek için sağ elinizle dokunmatik paneli kullanın.
Menüye göz atın ve sağa/sola kaydırın
Menüye göz atın ve yukarı/aşağı kaydırın
Doğrulama için tıklayın
İşlevsiz hale getirmek için dokunmatik paneli kilitleyin
Dokunmatik panelin kilidini açın
Kısa yol menüsüne girin
Kısa yol menüsünden çıkın
Ekran görüntüsü almak için tıklayın ve basılı tutun, görüntü Gözlük Mikro SD
kartında kaydedilecektir.*

*Mikro SD kartının Gözlük içerisine yerleştirildiğinden emin olun.
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[4] Şarj Durum Göstergesi
Bu, mevcut şarj durumunu gösterir. Düşük, orta ve yüksek güç seviyelerini yansıtır şekilde LED bu sırayla
devamlı kırmızı, sarı ve yeşil yanacaktır.
Yanıp sönen Kırmızı
Devamlı Kırmızı
Devamlı Sarı
Devamlı Yeşil
Baş bandı anormal
0-29%
30-89%
90-100%
[5] Geri Butonu
Önceki menüye geri dönmek veya mevcut Akıllı Uçuş Modundan çıkmak için buna basın.
[6] Fonksiyon Butonu
Odak destekli uçak (e.g. MAVIC™ Pro, PHANTOM™ 4 Pro) için, odak imlecini görüntü ekranı üzerinde
göstermek için buna basın ve yakınlaştırma/uzaklaştırma için dokunmatik panel üzerinde tek parmakla
ileri/geri sürükleyin. Odak noktasını belirlemek için başınızı oynatın ve dokunmatik panele tıklayın.
Gözlük, Mavic Pro üzerinde 4x'e kadar yakınlaştırmayı destekler.

Geri Butonu
Fonksiyon Butonu

[7] Link Butonu
OCUSYNC™ ile uçağa bağlı iken, bağlantıyı başlatmak için uygun aletle link butonuna basın.
[8] Bağlantı Durum Göstergesi
Gözlük ile uçağın bağlantı durumunu gösterir. Gösterge, bağlantı esnasında devamlı kırmızı, bağlantı
kurulduğu vakit ise devamlı yeşil yanacaktır.

Bağlantı
Gözlük, pek çok DJI uçak çeşidini ve farklı kullanımları destekler. Bağlantı için aşağıdaki adımları izleyin.

OcuSync kullanan DJI Uçak
OcuSync ile Gözlük Mavic 2 serisi, Mavic Pro veya Phantom 4 Pro/Pro+ V2.0'a kablosuz bağlanabilir.
•
•
•

Bağlantı evvelinde Mavic Pro kontrol modu anahtarını RC moduna geçirin.
DJI GO™ 4 uygulamasının en son versiyonuna güncellendiğinden emin olun.
Mavic 2 serisi ile Phantom 4 Pro/Pro+ V2.0 hâlihazırda Gözlükle bağlantıyı yalnızca Standart
Modda desteklemektedirler.
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Standart Mod
Standart Mod, hem tekli, hem çiftli uçak kontrolüne uygundur. Bu modda, uzaktan kumandayı kullanan pilot,
daha sezgisel kontrol için ortamı gerçek-zamanlı FPV'de görüntüleyebilir. Başını hareket ettirmek suretiyle,
Gözlük kullanıcısı, uçak oryantasyonunu veya gimbal hareketini kontrol edebilir.

• Uzaktan Kumanda
•DJI G0 4App
√ Canlı Görüntü
√ Akıllı Uçuş Modu

•Gözlük
√ Canlı Görüntü
√ Baş Takibi
√ Akıllı Uçuş Modu

• Uzaktan kumanda ve Gözlük aynı kişi tarafından çalıştırılıyorsa, güvenli uçuş sağlanabilmesi için
talimat verebilecek ve uyarıda bulunabilecek bir gözcüye ihtiyaç vardır.
• Baş Takipli Uçuşta, uçağın sağa/sola dönüşleri hem Gözlük hem de uzaktan kumanda ile kontrol
edilebilir. Baş Takipli Gimbalde, gimbal yalnızca Gözlüğün hareketleri ile hareket edecektir.

Bağlantı Yöntemi
1. Hem uçağın hem de uzaktan kumandanın güçlerinin açık olduğundan ve birbirleriyle bağlantılı
olduklarından emin olun.
2. Gözlüğü takın ve gücünü açın.
3. Gözlük üzerindeki link butonuna basın, ya da dokunmatik paneli kullanarak "Araçlar> Ayarlar> Bağlantı
Ayarları"na girin, "Hızlı Bağlantı"yı seçin ve doğrulayın. Gözlük bağlantı durum göstergesi, bağlantı için
beklemede devamlı kırmızı renkte yanacaktır.
4. Uçak üzerindeki link butonuna basın. Bağlandıktan sonra, Gözlük bağlantı durum göstergesi devamlı
yeşile dönecektir.
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Koç Modu
Koç Modu, çiftli uçak kontrolüne uygundur. Bu modda, daha sezgisel kontrol için, uzaktan kumandayı
kullanan pilot uçuşa odaklanırken, Gözlük kullanıcısı bir yardımcı uzaktan kumanda ile ortamı gerçekzamanlı FPV'de görüntüleyebilir.
Başını hareket ettirmek suretiyle, Gözlük kullanıcısı, uçak oryantasyonunu veya gimbal hareketini kontrol
edebilir. Ayrıca, birincil uzaktan kumandaya tabi ikincil yardımcı uzaktan kumanda ile de uçağın kontrolü
mümkündür. Canlı görüntünün yalnızca birincil uzaktan kumanda ve Gözlüğe bağlı DJI GO 4 uygulaması
vasıtasıyla gösterilebileceğini hatırlatırız.

• Gözlük (ikincil)
√ Canlı Görüntü
√ Baş Takibi
√ Akıllı Uçuş Modu
• Uzaktan Kumanda (birincil)
•DJI GO 4 Uygulaması
√ Canlı Görüntü
√ Akıllı Uçuş Modu

• Uzaktan Kumanda (ikincil
yardımcı)
+2s
Uçuş modları
değiştirilemiyor.
Canlı görüntü yok, yalnızca
ayarları destekliyor.

• Uçuş modlarını yalnızca birincil uzaktan kumanda değiştirebilir.
• İki operatör uçağı aynı anda kontrol edecek olursa, uçağın hareketleri bakımından birincil uzaktan
kumandadan gelen komutlar öncelik kazanır (kontrol çubukları ve gimbal göstergesi). İkincil
yardımcı uzaktan kumanda ancak birincil uzaktan kumanda iki saniyeden daha uzun süre
kullanılmazsa çalışır, buna karşılık birincil uzaktan kumanda her zaman ikincil yardımcı uzaktan
kumandayı devre dışı bırakarak kontrolü yeniden ele alabilir. İki uzaktan kumanda diğer komutlar
için de aynı öncelik sıralamasına tabidir.
Bağlantı Yöntemi
1. Hem uçağın, hem de birincil uzaktan kumandanın güçlerinin açık olduğundan ve birbirleriyle bağlantılı
olduklarından emin olun.
2. Gözlüğü takın ve gücünü açın.
3. Dokunmatik paneli kullanarak "Araçlar> Ayarlar> Bağlantı Ayarları"na girin.
4. "Gelişmiş Bağlantı> Bir Gözlük Setini bağla"yı seçin ve onaylayın. Gözlük bağlantı durum göstergesi,
bağlantıyı beklerken devamlı kırmızı renkte yanacaktır.
5. Uçak üzerindeki Link Butonuna basın. Bağlandıktan sonra, bağlantı durumu göstergesi devamlı yeşile
dönecektir.
6. Gözlükte "Uzaktan Kumandaya Bağlan"ı seçin ve doğrulayın.
7. İkincil yardımcı uzaktan kumandanın gücünü açın ve mobil cihaza bağlayın.
8. DJI GO 4 uygulamasını başlatın ve kamera görüntüsüne girin.
Tuşuna basın ve bağlantının birkaç
saniye içerisinde başarıyla gerçekleşmesi için "Uzaktan Kumanda Bağlantısı> İkincil Uzaktan
Kumanda"yı seçin.

©2018 DJI Her Hakkı Saklıdır
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Çok Kullanıcılı Mod
Çok kullanıcılı Mod, çift (veya daha fazla) hava aracı operatör kontrolü için uygundur. Bu modda, yardımcı
birim (slave) uzaktan kumandası olan Gözlük kullanıcıları, daha sezgisel kontrol için ortamı gerçek zamanlı
FPV'de görüntüleyebilmektedir. Lütfen yalnızca Gözlüğün canlı görüntü görüntüleyeceğini ve birincil
Gözlüğün yalnızca kafa takibini desteklediğini unutmayın.

• Uzaktan
Kumanda
(birincil yardımcı
birim)
Canlı görüntü
yok, yalnızca
ayarları
destekler.

• Gözlük (birincil)
√ Canlı Görüntü
√ Kafa Takibi
√ Akıllı Uçuş Modu

• Gözlük (ikincil)
√ Canlı Görüntü
√ Akıllı Uçuş Modu x Kafa
Takibi
• Uzaktan Kumanda
(ikincil yardımcı birim)
+2s

Uçuş modları
değiştirilemiyor.
Canlı görüntü yok, yalnızca
ayarları destekler.

• Uzaktan kumanda ve Gözlük iki kişi için tek bir kişi tarafından çalıştırılıyorsa, güvenli uçuş için
talimat verebilen ve uyarıda bulunabilen bir gözcü gereklidir.
• Uçuş modlarını yalnızca birincil uzaktan kumanda değiştirebilir.
• İkincil Gözlük kafa takibini desteklemez.
• İki operatör hava aracını aynı anda kontrol edecek olursa, hava aracının hareketleri bakımından
birincil yardımcı birim uzaktan kumandadan gelen komutlar öncelik kazanır (kontrol çubukları ve
gimbal göstergesi). İkincil yardımcı birim uzaktan kumanda yalnızca birincil yardımcı birim
uzaktan kumanda iki saniyeden daha uzun süre kullanılmazsa çalışır, birincil yardımcı birim
uzaktan kumanda ise kontrolü yeniden ele almak için her zaman diğerini devre dışı bırakabilir. İki
uzaktan kumanda diğer komutlar için de aynı öncelik sıralamasına tabidir.

Bağlantı Yöntemi
1. Birincil Gözlükleri takın ve aleti çalıştırın.
2. Dokunmatik ekranı kullanarak "Araçlar> Ayarlar> Bağlantı Ayarları"na girin.
3. "Gelişmiş Bağlama> İki Gözlük setini bağla> Birincil / Uzaktan Kumanda"yı seçin ve onaylayın. Bağlantı
durumu göstergesi, bağlantıyı beklerken sürekli kırmızı renkte yanacaktır.
4. Hava aracındaki bağlantı düğmesine basın. Bağlandıktan sonra, bağlantı durumu göstergesi sabit yeşile
döner.
5. Gözlükte uzaktan kumanda ile bağlanıp bağlanmayacağınızı seçin. Ardından, birincil yardımcı birim
uzaktan kumandayı açın ve gerekirse bir mobil cihaza bağlayın.
6. DJI GO 4 uygulamasını başlatın ve kamera görünümüne girin.
Tuşuna basın ve ardından "Uzaktan
Kumanda Bağlantısı> Birincil Uzaktan Kumanda"yı seçin. Birkaç saniye sonra bağlantı kurulmuş
olacaktır.
7. İkincil Gözlük çifti ve ikincil yardımcı birim uzaktan kumanda için yukarıdaki adımları tekrarlayın. Lütfen
Gözlükte "Gelişmiş Bağlama> İki Gözlük setini bağla> İkincil / Uzaktan Kumanda"yı ve mobil cihazda
"Uzaktan Kumanda Bağlantısı> İkincil Uzaktan Kumanda'yı" seçmeniz gerektiğini unutmayın.
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Diğer DJI Hava Aracı
Gözlük ayrıca diğer DJI hava araçlarını da destekleyebilir. Hava Aracının uzaktan kumandaya bağlı
olduğundan emin olun ve ardından Gözlüğü mikro USB bağlantı noktasına veya uzaktan kumandanın
HDMI bağlantı noktasına bağlayın.

INSPIRE™ 2
PHANTOM 4 Serisi*
MAVICAIR SPARK™
**

INSPIRE Serisi PHANTOM 4
PRO + PHANTOM 4
ADVANCED+

Mikro USB Kablosu

HDMI kablosu

Kafa Takibi, Akıllı Uçuş Modları ve Canlı
izlemeyi destekler.

Yalnızca Canlı görünümü destekler. Hava
aracının kullanımı desteklenmiyor.

* Lütfen Phantom 4 Pro + / Advanced + uzaktan kumandanın en son yazılım güncellemesine sahip olması gerektiğini
unutmayın** Uzaktan kumandadaki Mikro USB yuvasına bir OTG kablosu bağlayın, ardından bir Mikro USB kablosuyla
Gözlüğü bağlayın.

Bir HDMI kablosu kullanırken, tel klipsi Gözlük kafa bandının sol tarafına sabitleyebilirsiniz, bu durum,
HDMI kablosunun, klips girintisinden geçerek sırtınızdan aşağı inmesine olanak tanımış olur.

Ana Ekran
Gözlük ana ekranı ve fonksiyonlar aşağıdaki gibidir:

© 2018 DJI Tüm Hakları Saklıdır
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1. Hava Aracı Durumu
Hava Aracının uçuş durumunu gösterir.
2. Uçuş Modu
Geçerli uçuş modunu gösterir.
3. Engel Tespit Durumu
Hava Aracına yakın engeller olduğunda kırmızı çubuklar görüntülenir. Algılama aralığında engeller
olduğunda turuncu çubuklar görüntülenir.
4. GPS Durumu
GPS sinyal gücünü gösterir.
5. Uzaktan Kumanda Sinyal Gücü
Uzaktan kumanda sinyalinin gücünü gösterir.
6. Bağlantı Durumu
Hava Aracı ve Gözlüğün bağlantı durumunu gösterir. Yeşil renk sağlıklı bir sinyal bağlantısını, sarı renk
zayıf veya dengesiz sinyal bağlantısını ve kırmızı renkte bağlantının kesildiğini gösterir. Gözlük,
bağlantısı kesildiğinde otomatik olarak yeniden bağlanmaya çalışır.
7. Dokunmatik Panel Kilit Durumu
Dokunmatik panelin kilit durumunu gösterir. Kilitli bir dokunmatik panel dokunmaya yanıt vermeyecek ve
hatalı temasların algılanmasının önüne geçecektir. Kilidi açmak için iki parmağınızla ileri kaydırın.
8. Uçuş Süresi
Hava Aracının uçuş süresini gösterir.
9. Hava Aracı Pil Seviyesi
Akıllı Uçuş Pilinin geçerli pil seviyesini gösterir.
10. Gözlük Pil Seviyesi
Gözlüğün geçerli pil seviyesini gösterir.
11. Anlık Mesaj
Uyarı mesajlarını gösterir. Seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın ve mesajları silmek için dokunun.
12. Akıllı Uçuş Modları
TapFly, ActiveTrack, Arazi Takibi, Tripod ve diğer akıllı uçuş modlarını seçmek için dokunun.
13. Araçlar
Gözlük ayarlarını yapmak için dokunun ve Otomatik Kalkış/İniş, HDMI video oynatma veya uçuş
fotoğrafları/videolarını oynatma'yı seçin.
Ayarlar menüsünde ayrıca video eğitimleri, bağlantı ayarları, dil ayarları, ses ayarları, gimbal modları,
AR yardımcı ayarları ve daha fazlası yer almaktadır.
Gimbal (Kardan) Modu
• FPV Modu: Gimbal, birinci şahıs uçuş deneyimi için hava aracı hareketi ile senkronize olur.
• Takip Modu: Gimbal, sabit ve yatay bir görüş sağlayarak kamerayı sabit tutar.
AR Yardımcı
Ayarları
• Sabit Kanatlı Mod AR: Hava Aracının uçuş yolunu Sabit Kanat modunda görüntüler.
• Kafa Takibi Gimbali AR Yardımı: Gimbalin merkezi konumunu gösterir (Hava Aracının ön yönü).
• Kafa Takibi Uçuşu AR Yardımı: Hava Aracının yalpalama ve gaz kazanç değerlerini gösterir.
14. Kamera Ayarları / Çekim / Kayıt Düğmesi
Kameranın ISO, deklanşör, diyafram açıklığı ve otomatik pozlama değerlerini ayarlamak için dokunun.
Çekim ve Kayıt modu arasında geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın. Fotoğraf çekmek veya
video kaydını başlatmak/durdurmak için dokunun.
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15. Kamera Parametreleri ve Canlı Görüntü Modu*
Kameranın ve Canlı İzleme Modunun ayar parametrelerini gösterir.
16. Uçuş Durumu
Üçgen, hava aracının baktığı yönü gösterir.
Yatay seviye hava aracının dönüş açısını gösterir.
Ölçek, gimbalin eğim açısını gösterir.
Üçgenin yanındaki yay, Kafa Takibi Gimbali etkinleştirildiğinde gimbalin yalpa açısını gösterir.
17. Uçuş Telemetrisi
Uçuş Telemetrisi, Hava Aracı ile Kalkış Noktası arasındaki yatay/dikey mesafenin yanı sıra, Hava
Aracının yatay/dikey mesafesi arasındaki hareket hızıdır. Hava Aracı yere yakın olduğunda yükseklik
gösterilir.
* Gözlük Canlı Görüntü Modu, Hava Aracının video kaydı ile etkileşime girer. Canlı Görüntü Modu HD modundayken, video
kaydı otomatik olarak 1080p30'a geçer. Yumuşak moddayken video kaydı otomatik olarak 1080p60'a geçer.
Hava Aracının video kayıt modunu değiştirirseniz, Gözlüğün canlı görünümü tercihen eşleşen formatla (1080p30 HD veya
720p60 yumuşak mod) senkronize edilir. Aksi takdirde, Canlı Görüntü Modunu 720p30 olarak ayarlayacaktır.

Hava Aracının Kontrolü
Gözlüğün farklı hava araçlarına bağlandığında desteklediği fonksiyonlar aşağıda listelenmiştir.*
Mavic 2
Serisi

Mavic Pro Phantom 4 Pro /
Pro + V2.0

Mavic Air

Spark

Phantom 4 Pro /
Gelişmiş
(Advanced) Seri

Phantom 4

Inspire
2

Inspire 1
Serisi

Kafa Takibi Uçuşu
Kafa Takibi Gimbali
Odak noktası
Otomatik Kalkış / Eve
Dönüş
TapFly
ActiveTrack
Arazi Takibi
Tripod
Sinematik
Sabit Kanat

* Bazı fonksiyonlar daha sonra desteklenecektir, lütfen ileride yapılacak güncellemeleri dikkate alın.

Uzaktan kumanda Mavic 2 serisine veya Mavic Pro'ya bağlandığında, Gözlükleri kontrol etmek için
kullanılabilir. 5D düğmesi = Dokunmatik Panel; C1 düğmesi = Fonksiyon düğmesi; C2 düğmesi = Geri
düğmesi. Kısayol menüsüne girmek için C1 ve C2 düğmelerine birlikte basın ve çıkmak için C2 düğmesine
basın. Bu uzaktan kumanda düğmeleri Gözlüğü kontrol etmek için kullanılacak ve orijinal fonksiyonları
devre dışı bırakılacaktır. Lütfen dikkatli uçun.

Akıllı Uçuş Modları
Gözlük, TapFly (Dokun ve Uç), ActiveTrack (Aktif Takip), Arazi Takibi, Tripod, Sabit Kanat ve benzeri DJI Akıllı
Uçuş Modlarını destekler. Daha fazla bilgi için lütfen hava aracı kullanım kılavuzuna bakınız. "Akıllı Uçuş
Modu"na girmek için dokunmatik paneli kullanın ve istediğiniz modu etkinleştirmek için ilgili düğmeyi seçin.
Goggles'da TapFly, ActiveTrack veya Sabit Kanat'ı aşağıdaki şekilde etkinleştirebilirsiniz:
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1. TapFly
a) "Akıllı Uçuş Modu> TapFly"a girmek için dokunmatik paneli kullanın.
b) İmleci Gözlükte kontrol etmek için başınızı hareket ettirin ve ardından hedef yönünü onaylamak ve
simgesinin görünmesini beklemek için dokunmatik panele dokunun.
c) Seçimi onaylamak için tekrar dokunun; Hava Aracı bu yönde uçacaktır.
d) Geçerli hedef yönünden veya TapFly'dan çıkmak için Gözlüğün üzerindeki geri düğmesine basın.
2. ActiveTrack
a) "Akıllı Uçuş Modu> ActiveTrack"e girmek için dokunmatik paneli kullanın.
b) İmleci Gözlükte kontrol etmek için başınızı hareket ettirin ve ardından hedef özneyi seçmek için
dokunmatik panele dokunun. Özne eğer otomatik olarak tanınmazsa, etrafındaki bir kutu oluşturmak
için başınızı sol üst köşeden sağ alt köşeye getirin.
Takip devam ederken kutu yeşile döner. Kutu kırmızıya dönerse, nesne tanımlanamamış demektir ve
tekrar denemeniz gerekecektir.
c) Seçimi onaylamak için tekrar dokunun; Hava Aracı hedef özneyi takip edecektir.
d) Geçerli hedef özneden veya ActiveTrack'tan çıkmak için Gözlüğün geri düğmesine basın.
3. Sabit Kanat
a) "Akıllı Uçuş Modu> Sabit Kanat"a girmek için dokunmatik paneli kullanın.
b) Hava Aracının ileri yönde hızı 3 m/s'den fazla olduğunda, Sabit Kanatlı seyir seçeneğini devreye
almayı seçebilirsiniz. Sabit Kanat Moduna girmek için fonksiyon düğmesine basın veya Gözlükteki
dokunmatik panele dokunun.
c) Sabit Kanat Modundan çıkmak için Gözlüğün geri düğmesine basın.

Kısayol Menüsü
Kısayol menüsüne girmek için dokunmatik panelde iki parmağınızla aşağı doğru kaydırın. İmleci hareket
ettirin ve fonksiyonları açmak/kapatmak için dokunmatik panele dokunun.
Gözlük, kafa takibini destekler ve bu da hava aracının kafa hareketlerini takip etmesine olanak tanımış olur:
1. Kafa Takibi Uçuşu
Hava Aracını ve gimbali kontrol etmek için kafanızı hareket ettirin. Hava Aracının yalpalamasını kontrol
etmek için sola ve sağa çevirin ve gimbalin eğimini kontrol etmek için yukarı ve aşağı çevirin (-90° ila
30°).
2. Kafa Takibi Gimbali
Gimbali kontrol etmek için kafanızı hareket ettirin. Gimbalin yalpalamasını kontrol etmek için sola ve
sağa çevirin (-30° ila 30°) ve gimbalin eğimini kontrol etmek için yukarı ve aşağı çevirin (-90° ila 30°).
3. Hareket Kontrolünü Sıfırla
Gimbali orta konuma ayarlayın veya uzaktan kumandanın orta noktasındaki yalpalama çubuğunu simüle
edin. Kafa takibi bu noktaya odaklanacaktır.
Kafa takip hassasiyetini Araçlar ayarından ayarlayabilirsiniz.
• Kafa İzleme etkinleştirildiğinde (özellikle Kafa İzleme Uçuşu), Hava Aracının yalpalaması veya
gimbalin hareketi etkilenecektir. Lütfen dikkatli uçun ve uzaktan kumanda ile kontrole dikkat edin.
• Hızlı hareketler sırasında düzgün canlı görüntü elde etmek için 720p60 yüksek kare hızı formatı
kullanmanız önerilir.
• TapFly ve ActiveTrack kullanılırken kısayol menüsündeki fonksiyonlar devre dışı bırakılır.
• Sabit Kanat Modu kullanılırken yalnızca Kafa Takibi Uçuşu etkinleştirilebilir. Bu kafa takip
fonksiyonu, Sabit Kanatlı seyir seçeneğini devreye almadan önce etkinleştirilmelidir ve en iyisi
kafanızı o sırada sabit tutmanız olacaktır.
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Fotoğrafları ve Videoları Görüntüleme
Kapsayıcı bir izleme deneyimi için uçuş videolarınızı ve fotoğraflarınızı gözden geçirin, panoramaları
görüntülemek için başınızı ve vücut hareketinizi kullanın ve Gözlük kullanarak HD video içeriğini izleyin.

Uçuş Fotoğrafları ve Videoları
Uçuş fotoğrafları ve videoları veya demo videoları için oynatma sayfasına girmek için "Araçlar> Oynatma"yı
seçin.

Yerel Depolama
Mikro SD kartı hava aracından çıkarın ve Gözlüğün Mikro SD Kart yuvasına takın ve ardından "Yerel
Depolama"yı seçin.
Hava Aracı Depolaması
Hava Aracında kayıtlı görüntüleri önizlemek için "Hava Aracı Depolaması"nı seçin. Fotoğraflara veya
videolara göz atarken, indirmek veya silmek için tek parmağınızla yukarı veya aşağı kaydırabilirsiniz.
Panorama
Gözlük, 30000x15000'e kadar çözünürlüklerde panoramaların görüntülenmesini destekler. Kamerayı sağa
sola çevirmek için başınızı ve vücudunuzu hareket ettirin. Panoramaları görüntülemek için:
1. Yerel Depolama: Panoramayı içeren Mikro SD kartı Mikro SD kart yuvasına takın, ardından "Yerel
Depolama" bölümünde panoramayı görüntüleyin.
2. Hava Aracı Depolamasından İndirmek:
a) Mavic Pro/Spark: DJI GO 4 ana ekranında "Oynatma> Fotoğraf"a girin ve bir panorama seçin,
ardından bu seçtiğiniz panoramayı hava aracına yüklemek için
üzerine dokunun. Yükleme
tamamlandığında, Gözlük "Hava Aracı Deposu"nda panoramik bir küçük resim göreceksiniz.
Panoramayı Gözlüğe indirmek için bir parmağınızla yukarı veya aşağı kaydırın ve ardından "Yerel
Depolama" bölümünde bu panoramayı görüntüleyebilirsiniz.
b) Mavic Air: Panoramalar hava aracında saklanır ve doğrudan Gözlüğe indirilebilir ve "Yerel
Depolama" bölümünde görüntülenebilir.
Gözlükteki Oynatma sayfasından bir panorama seçtiğinizde, ilk olarak bir küçük resim görürsünüz. Tam
360° görünüme girmek için dokunmatik panele tekrar dokunun.
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• Hava Aracı tarafından 1920x1080 çözünürlüğüne kadar kaydedilen videolar "Yerel Depolama"
veya "Hava Aracı Depolaması" içinden oynatılabilir.
• Oynatma yalnızca Mavic serisi, Spark ve Phantom 4 Pro / Advanced serisi Hava Araçları
tarafından desteklenir. Fotoğrafları/videoları indirirken lütfen Mikro SD kartın Gözlük içerisine
yerleştirildiğinden emin olun. Sonrasında, "Yerel Depolama" bölümünde bu fotoğraf ve videoları
görüntüleyebilirsiniz.
• Bir Mikro SD kartın "Yerel Depolama" bölümünde yalnızca aşağıdaki klasörlerde/dizinlerde
saklanan fotoğraf ve videolara göz atılabilir:
Videolar: Kök dizindeki "DJI_VIDEO" klasörü veya kök dizinin kendisi. Fotoğraflar: Kök dizindeki
"DJI_PHOTO" klasörü veya kök dizinin kendisi. Panoramalar: Kök dizindeki "DJI_PANO" klasörü.

• Panoramaları yalnızca hava aracı yerdeyken ve motorları çalışmazken görüntüleyin.
• Gözlüğü Mavic Pro ile kullanırken, eğer bir kullanıcı canlı izleme yerine "Hava Aracı
Depolaması"ndan video oynatırsa, bu video senkronize bir şekilde tüm cihazlarda
görüntülenecektir. Güvenliği sağlamak için uçuş sırasında "Hava Aracı Depolamasındaki" videoları
oynatmayın.

Video Oynatma
Gözlük, Mikro SD kartlardan veya HDMI bağlantısıyla 1920x1080'e kadar çözünürlükteki videoların
oynatılmasını destekler. Video oynatmak için:
1. Mikro SD kart: Video dosyalarının Mikro SD kartın kök dizininde veya kök dizinde "DJI_VIDEO" adlı bir
klasörde saklandığından emin olun, kartı Mikro SD kart yuvasına takın ve "Araçlar> Oynatma> Yerel
Depolama"yı seçin.
2. HDMI: Video kaynağını bir HDMI kablosu kullanarak Gözlüğe bağlayın ve "Araçlar> HDMI Girişi"ni
seçin.
• Video oynatımı sırasında ses seviyesini ayarlamak için tek parmağınızla yukarı veya aşağı
kaydırın. Video alanını büyütmek veya küçültmek için iki parmağınızla yukarı veya aşağı
kaydırın. Video boyunca yüksek hızlı fırçalama (scrubbing) için iki parmağınızla ve ince fırçalama
için bir parmağınızla sola veya sağa kaydırın.
• Mikro SD kart video oynatma, MP4, MOV ve MKV formatlarıyla uyumludur. Ayrıntılar için lütfen
Teknik Özellikler bölümüne bakınız.

Gözlüğü Şarj etme
1. Şarj cihazını bir elektrik prizine takın (100-240 V, 50/60 Hz).
2. Gözlük kapalıyken, kafa bandındaki şarj bağlantı noktasını birlikte verilen Mkcro USB kablosuyla şarj
cihazına bağlayın.

3. Şarj durumu göstergesi şarj olurken, sırasıyla sabit kırmızı, sarı ve yeşil olarak yanacaktır. Pil seviyesi
göstergeleri yeşil renkte yanıp sönerek mevcut pil düzeylerini gösterecektir.
4. Şarj durumu göstergesi veya pil seviyesi göstergeleri söndüğünde pil tamamen şarj olmuştur. Bu durumda
Gözlüğü şarj cihazından çıkarınız.
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Şarj Olurkenki Pil Seviyesi Göstergeleri
LED1

LED2

LED3

LED4

Pil Seviyesi
%0~%25
%25~%50
%50~%75
%75~%100
Tamamen Şarj Olmuş

• Güvenliği sağlamak için gözlüğü açıkken şarj ETMEYİNİZ.
• Standart olmayan bir şarj cihazı kullanırken, maksimum çıkış voltajı 12 V'u geçmemelidir.
• Gözlüğün pili kafa bandındadır. Şarj etmek için kafa bandını şarj cihazına ayrı olarak da
bağlayabilirsiniz. Şarj durumu göstergesi söndüğünde pil tamamen şarj olmuştur.
• Şarj için standart bir şarj cihazı kullanılması önerilir. Pilin tamamen şarj olması yaklaşık dört saat
alır. Diğer şarj cihazları ile daha da uzun sürebilir.
• Gözlükler ve Qualcomm* Quick Charge™ 3.0 teknolojisine sahip standart şarj cihazı.

Ürün Yazılımını Yükseltme
DJI Assistant 2
Gözlüğü yükseltmek için DJI Assistant 2'yi kullanın.
1. Gözlüğü çalıştırın ve Mikro USB kablosuyla bir bilgisayara bağlayın.
2. DJI Assistant 2'yi başlatın ve kayıtlı bir DJI hesabıyla oturum açın.
3. Gözlüğü seçin ve sol taraftaki "Ürün Yazılımını Yükseltme"yi tıklayın.
4. Gereken ürün yazılımı versiyonunu seçin.
5. DJI Assistant 2, yazılımı otomatik olarak indirir ve yükseltir.
6. Yazılım yükseltme işlemi tamamlandıktan sonra Gözlüğü yeniden başlatın.
Mavic Pro Hava Aracı ve uzaktan kumandasını ve Gözlüğü aynı anda yükseltmek için DJI Assistant 2'yi
kullanın (yalnızca Standart Mod için bağlantı topolojisini destekler).
1. Tüm cihazların açık olduğundan ve hava aracının uzaktan kumandaya bağlı olduğundan emin olun.
2. Uzaktan kumandayı bir Mikro USB kablosuyla bir bilgisayara bağlayın.
3. DJI Assistant 2'yi başlatın ve kayıtlı bir DJI hesabıyla oturum açın.
4. "Mavic Pro için RC"yi seçin ve sol taraftaki "Ürün Yazılımını Yükseltme"yi tıklayın.
5. Gereken ürün yazılımı versiyonunu seçin.
6. DJI Assistant 2, yazılımı otomatik olarak indirir ve yükseltir.
7. Yazılım yükseltme işlemi tamamlandığında tüm cihazları yeniden başlatın.

DJI GO 4App
Mavic Pro Hava Aracı ve uzaktan kumandasını ve Gözlüğü aynı anda yükseltmek için DJI GO 4
uygulamasını kullanın (yalnızca Standart Mod için bağlantı topolojisini destekler).
© 2018 DJI Tüm Hakları Saklıdır
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1. Tüm cihazların açık olduğundan ve hava aracının uzaktan kumandaya bağlı olduğundan emin olun.
2. Uzaktan kumandayı DJI GO 4 uygulamasıyla bağlayın. Yeni bir ürün yazılımı yükseltmesi mevcutsa bir
mesaj görüntülenir. Yükseltmeye başlamak için bir mobil cihazı İnternete bağlayın ve ekrandaki
talimatları izleyin.
3. Yazılım yükseltme işlemi tamamlandığında tüm cihazları yeniden başlatın.

Temizlik ve Bakım
Temizlemeden önce şarj cihazını elektrik prizinden çıkardığınızdan ve bağlı bir kablo olmadığından emin
olun.

Gözlüğü Temizleme
Gözlüklerin yüzeyini yumuşak temiz bir bezle silin ve temizleyin.
Yüz pedini temizlemek için önce sol veya sağ taraftan içeri doğru sürükleyin, ardından diğer parçaları
çıkarın. Yüz pedinin üzerine su dökün, ardından tamamen kuruyana kadar yumuşak, kuru bir bezle silin.
Yüz pedinin çıkıntılı kısmını Gözlük gövdesindeki deliklerle hizalayın, ardından sıkıca takılmalarını
sağlamak için birbirine bastırın.

Lenslerin Bakımı
Lensleri nazikçe silmek için ürünle birlikte verilen temizlik bezini kullanın.
1. Temizlik bezini alkol veya lens temizleyici ile nemlendirin.
2. Lenslerin ortasından dış kenarlarına kadar dairesel bir hareketle silin.
• Kafa bandı dolgusunu alkolle TEMİZLEMEYİN.
• Lensler hassastır, lütfen nazikçe temizleyin. Genel görüntüleme deneyimine zarar vereceği için
lütfen bunları ÇİZMEYİN.
• Lenslerin yüksek sıcaklık ve nemli ortamlardan zarar görmesini önlemek için Gözlüğü oda
sıcaklığında kuru bir odada saklayın.
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Teknik Özellikler
Ağırlık (Tipik)
Boyutlar
Ekran Boyutu
Ekran Çözünürlüğü
Yenileme Hızı
FOV
Göz bebekleri Arası Mesafe Aralığı
İletişim Frekansı
Maksimum İletim Mesafesi
Canlı Görüntü Modları

Minimum Video Uydu Bağlantısı
Gecikmesi (yakın alan, parazitsiz)

Desteklenen Video Oynatma
Formatı
I/O Arayüzü
HDMI Desteği
Sensörler
Çalışma Sıcaklığı Aralığı
Pil kapasitesi
Pil Enerjisi
Maksimum Kullanım Süresi
Şarj Cihazı

Gözlük Gövdesi: 495 g
Kafa bandı: 500 g
Gözlük Gövdesi: 195x155x110 mm
Kafa bandı (katlanmış): 255x205x92 mm
5 inç x 2
3840x1080 (tek ekran: 1920x1080)
60 Hz
85° (tek ekran)
58 - 70 mm
2,4 GHz
Bağlı hava taşıtı ile aynıdır
1080p30,720p60, 720p30
140 ms (Mavic 2 Serisi, 720p60, video formatı: 1080p60)
110 ms (Mavic Pro, 720p60, video formatı: 720p120)
180 ms (Mavic Air, 720p30, video formatı: 720p120)
150 ms (Spark, 720p30, video formatı: 1080p30)
110 ms (Phantom 4 Pro / Pro + V2.0, 720p60, video formatı:
720p120)
150 ms (Phantom 4 Pro / Gelişmiş Seri, 720p60,
video formatı: 720p60/720p120)
167 ms (Fantom 4, 720p30, video formatı: 720p60)
140 ms (Inspire 2 + X5S, 720p60, video formatı: 1080p120)
190 ms (Inspire 2 + X4S, 720p60, video formatı: 1080p60)
MP4, MOV, MKV, AVI, FLV, 3GP, MPG, TS
(Video formatı: H264, H263, MPEG4, MPEG2, MPEG1; Ses
formatı: AAC, AC-3, EAC3, DTS, MP3, MP2, Vorbis, PCM)
Mikro USB bağlantı noktası, 3,5 mm Ses bağlantı noktası,
HDMI D-Tipi bağlantı noktası, Mikro SD Kart yuvası
HDMI 1.4b, HDCP1.4
Jiroskop, İvmeölçer, Yakınlık Sensörü
0° - 40°C (32° - 104°F)
9440 mAh
35,44 Wh
6 saat
Giriş: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A
Çıkış: 5V = 3A/9V = 2A/12V = 1.5A

DJI HDMI™ teknolojisine sahiptir.
HDMI ve HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü terimleri ve HDMI
Logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing LLC'nin
ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Qualcomm Hızlı Şarj, Qualcomm Technologies, Inc.'in bir ürünüdür. Qualcomm, Qualcomm
Incorporated şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.
Quick Charge, Qualcomm Incorporated şirketinin ticari markasıdır. Tüm Qualcomm Incorporated
ticari markaları izin alınarak kullanılmıştır.
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