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Pervaneler
Güç Düğmesi [ ]
Yönlendirme Işıkları
Kamera Dengeleyici

5.
6.
7.
8.

Pil Durumu Işıkları
Pil Durumu Düğmesi
Dokunmatik Ekran
Kamera Eğme Döner Düğmesi

9. Çalıştırma/Durdurma Düğmesi
10. Hoparlör
11. İndirme Düğmesi [ ]
12. Ortam Işığı Sensörü
13. Örtücü Düğmesi [ ]
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14. Mod/Etiket Düğmesi
15. Joystikler
16. Şarj Bağlantı Noktası
17. İp Bağlama Noktası
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BAŞLARKEN

BAŞLARKEN

KARMA PİLİNİ VE KUMANDASINI ŞARJ ETME
1. Pili Karma'dan çıkarın.

UYARI: Karma şarj cihazı dışında bir pil şarj cihazı kullanmak Karma piline
zarar verebilir. Kumanda için yalnızca şu şekilde işaretli olan şarj cihazlarını
kullanın: Çıkış 0,5 V 0,5-3 A. Şarj cihazınızın voltajını ve akımını bilmiyorsanız
Karma şarj cihazını kullanın.
Pille ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Pil (sayfa 27).
PİL DÜZEYİNİ KONTROL ETME
Pil Durumu düğmesine basın.

2. Bileşenleri şarj cihazına bağlayın.

Kumandanın pili kullanıldıkça bir adet pil durumu ışığı yanıp söner, ardından
tamamen söner. Bu model, pilin tamamen boşaldığını gösterecek şekilde tüm
ışıklar sönene kadar devam eder.
3. Şarj cihazının fişini bir prize takın. Pilin ve kumandanın üzerindeki pil
durumu ışıkları şarj düzeyini gösterir.
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Karma uçarken, pil durumu dokunmatik ekranın üst kısmında gösterilir. Ancak
Karma, pil şarjı çok düşük düzeye gelirse kalkış konumuna geri döner. Daha
fazla bilgi için, bkz. Güvenlik Amaçlı Otomatik İnişler (sayfa 23).
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BAŞLARKEN
KARMA'YI MONTE ETME
1. Pili takın.

BAŞLARKEN
3. Tertibatı açın ve bir kamera takın (bazı Karma paketleri için ayrıca satılır).
Not: Karma pili hem drone'a hem de kameraya güç verdiği halde, Karma'nın düzgün
biçimde dengelenmesi için kamerada bir pil bulunmalıdır.

2. İniş takımlarını ve kollarını açın.
Not: İniş takımlarını kapatmak için, ayakları drone'un arkasına doğru çekin ve ardından
içe doğru katlayın.

4. Pervaneleri iyice sıkın. Pervaneler doğru motorlarla eşleştirmek için
renk kodludur.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Karma ve bileşenlerine ait yedek parçalar
gopro.com adresinde sunulmaktadır.
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BAŞLARKEN

KARMA'YI AYARLAMA
Karma kumandası, Karma'yı ayarlamak ve drone'u uçuş sırasında kontrol
etmek için ihtiyacınız olan her şeyi içerir. Kumandada, uçuş verileri ve
güvenlik bilgilerine ek olarak, Karma yerden ayrılmadan önce alıştırma
yapabilmeniz için etkileşimli bir uçuş simülatörü bulunur.
1. Kumandayı ve ardından drone'u açın. Güç düğmesinin [ ] etrafındaki
ışık yanar. Kollardaki yönlendirme ışıkları, uçuş sırasında drone'un önünü
ve arkasını belirlemenize yardımcı olur. Öndeki ışıklar yeşil, arkadakiler
ise kırmızıdır.

SOL JOYSTİK

Daha Yüksekten Uç
2. Sisteminizi ayarlamak ve drone'u uçurmayı öğrenmek için ekrandaki
talimatlara uyun.
PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Kumandadaki uçuş simülatörüyle
istediğiniz zaman uçma alıştırması yapabilirsiniz. Ana ekrandan, Learn'e
(Öğren) ve ardından Practice Flying'e (Uçma Alıştırması Yap) dokunun.

Sola Dön

Sağa Dön

Daha Alçaktan Uç
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BAŞLARKEN

SAĞ JOYSTİK

KARMA VE GOPRO'NUZ
Kumanda hem Karma'yı hem de kameranızı çalıştırır, bu nedenle kameranızı
drone'la birlikte kullandığınızda kamera düğmeleri devre dışı bırakılır. Ayrıca,
kameranın kablosuz bağlantısı kapatılır, kamera Karma'nın pilini kullanır ve
] görünür.
kamera durumu ekranında bir drone simgesi [
YAZILIM GÜNCELLEMELERİ
En son özellikleri edinmek ve Karma bileşenlerinizden en iyi performansı
elde etmek için mutlaka kumandayı bir Wi-Fi ağına bağlayarak (Ana
ekrandan, Connect (Bağlan) > Wi-Fi'ye dokunun) güncellemeleri düzenli
olarak kontrol edin. Böylece kumanda, yazılım yükseltmesi varsa sizi
otomatik olarak bilgilendirir ve yükseltmeyi indirip kurma hakkında
talimatlar sağlar.
UYARI: Karma ve aksesuarlarını kullanırken tüm yerel yasalara
uyun. Karma'yı kullanmayı düşündüğünüz yere bağlı olarak,
herkese açık kalabalık spor etkinlikleri, havaalanlarına yakın
yerler gibi belirli alanlarda veya avcılık gibi belirli faaliyetlerle
bağlantılı olarak kullanımda kısıtlamalar olabilir. Tüm yerel
kanunlara, yönetmeliklere ve kısıtlamalara uymak yalnızca sizin
sorumluluğunuzdadır.

İleriye Doğru Uç

Sola
Doğru Uç

Sağa
Doğru Uç

Geriye Doğru Uç
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GÜVENLİ BİÇİMDE UÇURMA

GÜVENLİ BİÇİMDE UÇURMA

Kişilerin veya hayvanların üzerinden uçurmayın.

Açık havada ve görüş alanı dahilinde uçurun.*

Siste, sert rüzgarlarda, yağmurda veya karda uçurmayın.

Karma'nızın hasarlı olmadığından emin olun.

8 km (5 mil)

Havaalanlarının 8 km'si (5 mil) içinde uçurmayın.
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Tüm yönetmeliklere uyun.

*

Uçuş kısıtlamaları konuma göre değişir.
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UÇUŞ ÖNCESİ KONTROL LİSTESİ

KALKIŞ

Her uçuştan önce aşağıdaki maddeleri tamamlayın:
• Pervaneleri iyice sıkın
• İniş takımlarını ve kollarını tamamen açın
• Kamera dengeleyicinin drone'a sıkıca kilitlendiğinden emin olun
• Karma, kumanda ve kameranın pil düzeylerini kontrol edin
• microSD kartta boş alan olduğundan emin olun
• Uçuş alanınızda kişiler ve engeller olmadığından emin olun
• Güvenli Biçimde Uçurma (sayfa 14) bölümündeki tüm güvenlik
maddelerini gözden geçirin

Kalkış yapmadan önce, Uçuş Öncesi Kontrol Listesi (sayfa 16)
bölümündeki maddeleri mutlaka tamamlayın.
1. Karma'yı açık bir alandaki düz, sert bir zemine yerleştirin. Kamerayı
kendinizden uzağa yönlendirin.
2. Karma'yı ve kumandayı açın. Karma'nın ısınması birkaç dakika sürer.
Bu süre boyunca, dengeleyici gezinebilir. Çalıştırma/Durdurma
düğmesinin etrafındaki ışık sabit yeşil renge dönene kadar Karma'yı
hareket ettirmeyin.
3. Kumanda Karma'nın uçuşa hazır olduğunu onayladığında, motorları
çalıştırmak için kumandanın üzerindeki Çalıştırma/Durdurma
düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.
Not: Karma kumandası her zaman Karma'ya doğru yönlendirilmesi gereken bir
anten içerir. Bağlantı kesilirse Karma kalkış konumuna geri döner. Ayrıntılar için, bkz.
Güvenlik Amaçlı Otomatik İnişler (sayfa 23).

4. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
• Otomatik olarak kalkış yapmak için, dokunmatik ekrandaki
Auto Takeoff (Otomatik Kalkış) düğmesine dokunun.
• Manuel olarak kalkış yapmak için, sol joystiği yavaşça ileriye
doğru itin.
5. Drone'u uçuş sırasında yönlendirmek için joystikleri kullanın.
PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Karma GPS bağlantısına sahip olduğu
sürece drone, joystikleri her bıraktığınızda olduğu yerde havada durur.
UYARI: Karma'ya uçarken asla dokunmayın. Dönerlerken
pervanelere dokunmayın. Pervanelerin keskin kanatları vardır
ve güçlü bir şekilde hızla hareket ederler.
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VİDEO VE FOTOĞRAF ÇEKME
VİDEO VE FOTOĞRAF ÇEKME
1. İstediğiniz moda geçmek için kumandada Mod/Etiket düğmesine
basın. Kamera modları ve ayarları hakkında daha fazla bilgi için,
gopro.com/help adresindeki kameranıza ait kullanım kılavuzuna bakın.

2. Kamera açısını ayarlamak için kumandadaki Kamera Eğme döner
düğmesini döndürün.
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VİDEO VE FOTOĞRAF ÇEKME
3. Örtücü düğmesine [ ] basın. Dokunmatik ekranın alt kısmındaki
kamera durumu, kaydın ne zaman başladığını gösterir.

4. Video çekimini durdurmak veya içerikleri hızlandırmak için Örtücü
düğmesine yeniden basın. Dokunmatik ekranın alt kısmındaki kamera
durumu, kaydın ne zaman durduğunu gösterir.
PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: En iyi sonuçlar için, kamerayı eğerken
küçük ayarlamalar yapın ve drone'u yavaşça uçurun.
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VİDEO VE FOTOĞRAF ÇEKME

HILIGHT ETİKETLERİ
Videonuzdaki belli anları gerçekleştikleri sırada HiLight Tags (HiLight
Etiketleri) ile işaretleyebilirsiniz. HiLight Tags (HiLight Etiketleri)
paylaşacak en iyi anları bulmanızı kolaylaştırır.
Kayıt Sırasında HiLight Tags (HiLight Etiketleri) Eklemek İçin:
Kumandada, Mod/Etiket düğmesine basın.

UÇUŞUNUZU CANLI OLARAK PAYLAŞMA
Karma'yı arkadaşlarınızla birlikte uçuruyorsanız arkadaşlarınız GoPro
Passenger Uygulamasıyla uçuşunuzu canlı olarak iOS veya Android mobil
cihazlarında izleyebilir.
1. Kumandanın Ana ekranında, Connect'e (Bağlan) ve ardından
Passenger'a dokunun. Bu ekranda drone'unuzun adı ve şifresi
görüntülenir.
2. Passenger'ı açmak için düğmeye dokunun.
3. Arkadaşınızdan aşağıdaki adımları tamamlamasını isteyin:
a. Apple App Store'dan veya Google Play'den GoPro Passenger
Uygulamasını bir akıllı telefona/tablete indirmesini.
b. Uygulamayı açıp kumandayı bağlamak için ekrandaki talimatlara
uymasını.
4. Passenger uygulaması bağlandığında, aşağıdaki seçeneklerden birine
dokunun:
• Arkadaşınızın uçuşunuzu canlı olarak izlemesini sağlamak için
Viewer'a (Görüntüleyici) dokunun.
• Uçuşunuz sırasında arkadaşınızın uçuşunuzu canlı olarak izlemesini
ve kamera dengeleyiciyi kontrol etmesini sağlamak için Co-Pilot'a
(Yardımcı Pilot) dokunun.
Not: GoPro Passenger Uygulaması drone'un uçuşunu kontrol edemez.
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KARMA'YI İNDİRME

KARMA'YI İNDİRME

KARMA'YI OTOMATİK OLARAK İNDİRME
Otomatik indirme sayesinde, Karma'yı kalkış konumuna, bulunduğunuz
yere geri döndürme veya olduğu yere indirme seçeneğiniz vardır. Geri
dönüş uçuşu ve alçalma sırasında Karma'ya engellerin etrafında manevra
yaptırmak için joystikleri kullanabilirsiniz.

KARMA'YI MANUEL OLARAK İNDİRME
Manuel indirmede, geri dönüş uçuşu sırasında Karma'yı kontrol etmek
için joystikleri kullanarak yere doğru yönlendirebilirsiniz.
1. Karma'yı güvenli bir iniş alanına doğru yönlendirmek için
joystikleri kullanın.
2. İniş alanına ulaştığınızda, Karma yere ulaşana kadar sol joystiği hafifçe
çekin, ardından pervanelerin dönmesi durana kadar bu joystiği çekmeye
devam edin.
3. Karma'daki Güç düğmesini [ ] basılı tutun. Karma kapatıldığında,
düğme ışığı söner.

1. Kumandadaki İndirme düğmesine [ ] basın.
2. Karma'nın nereye inmesini istediğinizi seçin:
• Kalkış konumu
• Geçerli konumunuz
• Olduğu yer (doğrudan aşağı)
Olduğu yere indirmeyi seçmediğiniz sürece, Karma birkaç saniye
boyunca havada durur, 20 m (66 ft) irtifaya gider ve ardından iniş
konumuna uçar.
Not: Otomatik inişler için irtifayı kumandada Flight Settings'de (Uçuş Ayarları)
ayarlayabilirsiniz.

3. Geri dönüş uçuşu sırasında engellerin etrafında manevra yapmak
için joystikleri kullanın. Karma kalkış konumuna ulaştığında, alçalmaya
başlamadan önce 10 saniye boyunca havada durur.
4. Pervanelerin dönmesi durduğunda, Karma'da Güç düğmesini [ ]
basılı tutun. Karma kapatıldığında, düğme ışığı ve kollardaki yönlendirme
ışıkları söner.
OTOMATİK İNİŞİ İPTAL ETME
Bir otomatik inişi iptal etmek ve Karma'nın tam kontrolünü yeniden
kazanmak için, dokunmatik ekranda Cancel'a (İptal) dokunun.

Not: Acil bir durumda Çalıştırma/Durdurma düğmesi ile İndirme düğmesini aynı anda
5 saniye boyunca basılı tutarak motorları derhal durdurabilirsiniz.

GÜVENLİK AMAÇLI OTOMATİK İNİŞLER
Drone'un ve çevresindekilerin hasar görmesini engellemek için, Karma'da
aşağıdaki yerleşik güvenlik amaçlı inişler bulunur:
Düşük Pil Nedeniyle İnişler
Karma pil düzeyi uçuş sırasında düşük düzeye gelirse Karma otomatik
olarak kalkış konumuna geri döner. Bu otomatik uçuşu iptal edip uçuşa
devam etmek mümkündür (önerilmez). Bundan sonra Karma pili kritik
bir düzeye ulaşırsa kumanda sizi bilgilendirir ve Karma olduğu yerde
inişe başlar.
Bağlantı Kesilmesi Nedeniyle İnişler
Kumandanın Karma ile bağlantısı kesilirse Karma, kumanda bağlantıyı
yeniden kurmaya çalışırken olduğu yerde havada durur. Bağlantı yeniden
kurulamazsa Karma kalkış konumuna geri döner.
Kumanda kalkış konumundan 25 m'den (82 ft) fazla uzaklaştıysa Karma
otomatik olarak kumandanın son bilinen konumuna geri döner.
Not: Herhangi bir güvenlik amaçlı otomatik iniş sırasında, yalnızca kumanda ile drone
arasında bağlantı varsa Karma'ya engeller etrafında manevra yaptırmak için joystikleri
kullanabilirsiniz.
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KARMA'YI İNDİRME

İÇERİKLERİ AKTARMA

Kritik İniş
Karma acil bir durumla (yazılım sorunu gibi) karşılaşırsa kumanda sizi
bilgilendirir ve Karma derhal olduğu yerde iniş yapar.

Videolarınız ve fotoğraflarınız kameranın microSD kartına kaydedilir.
Havadan çekilmiş görüntülerinizi görüntülemek, düzenlemek ve paylaşmak
için içerikleri bir bilgisayara veya mobil cihaza aktarın.

Karma ve kumanda arasındaki bağlantı kesilmediği sürece, bu güvenlik
amaçlı inişler sırasında engeller arasında manevra yapmak için joystikleri
kullanmaya devam edebilirsiniz.

İÇERİKLERİ BİR MOBİL CİHAZA AKTARMA
1. Apple App Store'dan veya Google Play'den Capture'ı akıllı
telefonunuza/tabletinize indirin.
2. Kameranızı bağlamak için ekrandaki talimatlara uyun.
İÇERİKLERİ BİR BİLGİSAYARA AKTARMA
1. gopro.com/apps adresinden masaüstü için Quik™ uygulamasını
indirip kurun.
2. Kameranızla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak kamerayı
bilgisayarınıza bağlayın.
3. Kamerayı açın ve Quik'te ekrandaki talimatlara uyun.
Ayrıca, dosyaları bilgisayara kart okuyucu (ayrıca satılır) kullanarak da
aktarabilirsiniz. Kart okuyucuyu bilgisayarınıza bağlayın ve microSD kartı
okuyucuya takın. Böylece dosyalarınızı bilgisayarınıza aktarabilir veya
kartınızdaki seçtiğiniz dosyaları silebilirsiniz.
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EŞLEŞTİRME VE KALİBRASYON

PİL

KARMA DRONE İLE KARMA KUMANDASINI EŞLEŞTİRME
Karma Drone'u ve/veya Karma Kumandasını değiştirirseniz iki bileşeni
manuel olarak eşleştirmeniz gerekir.
1. Kumandadaki Güç düğmesine [ ] basın.
2. Kollardaki yönlendirme ışıkları önden arkaya doğru yanıp sönene kadar
Karma'da Güç düğmesine [ ] basın.
3. Ana menüde, Connect'e (Bağlan) ve ardından Pairing'e (Eşleştirme)
dokunun.
4. Ekrandaki talimatlara uyun.

PİL KULLANIMI VE GÜVENLİĞİ
Karma pilini veya Karma kumandasını düşürmeyin, parçalarına ayırmayın,
açmayın, ezmeyin, bükmeyin, deforme etmeyin, delmeyin, kesmeyin,
mikrodalga fırına koymayın, yakmayın veya boyamayın. Karma'nızın
üzerindeki pil yuvasına yabancı nesneler sokmayın. Karma'nızı veya pil
içeren herhangi bir GoPro ürününü, ürün hasarlıysa; örneğin çatlamışsa,
delinmişse veya sıvıyla temas etmişse kullanmayın.

KALİBRASYON
Karma'dan en iyi uçuş performansını elde etmek için zaman zaman ivme
ölçer ve pusula kalibrasyonu gerekli olabilir.
Hem drone'daki hem de kumandadaki pusula ve ivme ölçerin kalibrasyonu
otomatik olarak yapılır. Ancak bu bileşenlerden birinin kalibrasyonunun
yeniden yapılması gerekirse kumanda sizi bilgilendirir ve sizi işlem boyunca
yönlendirmek için adım adım talimatlar sunar.

UYARI: Yaralanma veya hasarlardan kaçınmak için pilleri uygun
şekilde kullanın ve saklayın. Çoğu pil sorunu, pillerin yanlış
kullanılmasından ve özellikle hasarlı pillerin kullanılmaya devam
edilmesinden kaynaklanır.

Pil içindeki sıvı, cilde ve gözlere ciddi zararlar verebilir. Düşük bir ihtimal de
olsa pil sıvısının cildinizle temas etmesi durumunda, temas eden bölgeyi bol
suyla yıkayın ve derhal doktora başvurun.
Karma'nızı veya pilini doğrudan güneş ışığı ve ateş dahil aşırı ısıya maruz
bırakmayın ya da 60�'den (140�) daha yüksek sıcaklığa maruz kalabileceği
için sıcak havalarda araba içinde saklamayın veya kullanmayın. Bunu
yapmak pilin ısı üretmesine, bozulmasına veya tutuşmasına neden olabilir.
Ayrıca Karma pilini bu şekilde kullanmak performans kaybına ve beklenen
kullanım ömrünün kısalmasına yol açabilir.
Pil hasar görürse veya tutuşursa alevleri söndürmek için su kullanmayın.
Bunun yerine çalışır durumda bir yangın söndürücü kullanın. Pilleri kısa
devre yaptırmayın. Pilleri anahtar, bozuk para, ataş ve takı gibi metal
nesnelerin yakınında saklamaktan kaçının.
Şarj cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanılmalıdır. Açık alanda, eğlence
araçlarında veya teknelerde kullanılmak amacıyla tasarlanmamış ve test
edilmemiştir. Şarj cihazı üzerinde değişiklik yapmayın. Yetkisiz yapılan
değişiklikler güvenliği, yasalara uygunluğu ve pil şarj cihazının performansını
tehlikeye atabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Pil şarj cihazını veya pilleri
düşürmeyin.
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PİL

SORUN GİDERME

Pil, yalnızca Karma'nızla birlikte verilen şarj cihazıyla kullanım amacıyla
tasarlanmıştır. İki saat içinde tam olarak şarj olmazsa pili şarj etmeye
devam etmeyin. Aşırı şarj etme, pilin ısınmasına, bozulmasına veya
tutuşmasına neden olabilir. Herhangi bir ısı deformasyonu veya sızıntı
görürseniz pili uygun şekilde çöpe atın.

KARMA'MIN PARÇALARINDAN BİRİ KIRILDI
Parçayı değiştirmek için birkaç seçeneğiniz vardır:
• Garanti süresi dolmadıysa yedek parça için Müşteri Desteği ekibiyle
iletişime geçin.
• GoPro Care satın aldıysanız çoğu yedek parça plana dahildir
(kamera yedek parçaları ücretli olarak sunulur). Daha fazla bilgi için,
shop.gopro.com/care adresini ziyaret edin.
• Garanti süresi dolduysa ve GoPro Care satın almadıysanız yedek parça
satın almak için gopro.com adresini ziyaret edin.

Güç kablosu sıkışmış veya kısa devre yapmışsa pili şarj etmeyin ya da
bağlamayın. Şarj işleminden önce her zaman pili ve şarj cihazını inceleyin.
Pili veya şarj cihazını hiçbir şekilde delmeyin, kırmayın, yamultmayın veya
şeklini bozmayın. Bunlardan birinin şekli bozulursa uygun şekilde çöpe atın.
Pil içeren Karma'nızı standart fırın, mikrodalga fırın veya saç kurutma
makinesi gibi bir dış ısı kaynağıyla kurutmayın.
Karma pilini başka elektronik aletlere güç sağlamak için kullanmayın. Bunu
yapmak ürününüzde hasara ve/veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.
PILIN ATILMASI
Çoğu şarj edilebilir lityum polimer pil, tehlikeli olmayan atık olarak
sınıflandırılır ve normal belediye atık alanlarına atılması güvenlidir. Birçok
yerel bölgenin, pil geri dönüşümünü gerektiren yasaları vardır. Şarj edilebilir
pilleri normal çöpünüze atabileceğinizden emin olmak için yerel yasalarınızı
kontrol edin.
Lityum polimer pilleri güvenli bir şekilde atmak için, pil uçlarını sarma,
maskeleme veya izolasyon bandıyla kapatarak, diğer metallerle temas edip
yangına neden olmasını engelleyin. Lityum polimer piller geri dönüşümlü
malzemeler de içerir ve Şarj Edilebilir Piller Geri Dönüşüm Kurumu'nun
(RBRC) Pil Geri Dönüşümü Programı tarafından geri dönüştürülmesi
kabul edilmektedir. Uygun bir geri dönüşüm yeri bulmak için call2recycle.
org adresindeki Call2Recycle'ı ziyaret etmenizi veya Kuzey Amerika'da
1-800-BATTERY numaralı telefonu aramanızı öneririz. Patlayabileceği için
asla bir pili ateşin içine atmayın.
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KARMA VEYA KUMANDA AÇILMIYOR
Bileşenin şarj edilmiş olduğundan emin olun. Ayrıntılar için, bkz. Karma Pilini
ve Kumandasini Şarj Etme (sayfa 6).
KARMA, KUMANDAYA YANIT VERMİYOR
Pili çıkarıp geri takın, ardından açmak için drone'daki Güç düğmesine
[ ] basın.
BİR DÜĞMEYE BASTIĞIMDA KUMANDA YANIT VERMİYOR
Yeniden başlatmak için kumandadaki Güç [ ] düğmesini 8 saniye
boyunca basılı tutun.
KUMANDADAKİ ÇALIŞTIRMA/DURDURMA DÜĞMESİ KIRMIZI
• Hızlı yanıp sönüyor: Müşteri Desteği ekibinin çözmesi gereken bir
sistem hatası meydana gelmiştir.
• Yavaş yanıp sönüyor: Karma ve kumanda arasındaki bağlantı kesilmiştir.
Bağlantı, uçuş sırasında kesilirse Karma kalkış konumuna geri dönmeye
ve inmeye çalışır. Geri dönüş uçuşu sırasında bağlantı yeniden kurulursa
bu ışık sabit yeşil renge döner. Bu noktada, geri dönüş uçuşunu
iptal ederek drone'un kontrolünü yeniden kazanmak için dokunmatik
ekranda Cancel'a (İptal) dokunabilirsiniz.
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KARMA'DAKİ GÜÇ DÜĞMESİ SARI
Kalibrasyon gereklidir. Kalibrasyon gerekli olduğunda, kumanda sizi
bilgilendirir ve adım adım talimatlar sunar.

GoPro Care (isteğe bağlı), drone'unuzu endişesiz olarak uçurabilmeniz
için benzersiz hasar desteği ve yedek parçalar sunar. Daha fazla bilgi için,
shop.gopro.com/care adresini ziyaret edin.

KARMA KUMANDAYLA EŞLEŞMİYOR
Karma Drone ve Karma Kumandası kutudan çıktığı haliyle eşleştirilmiş
durumdadır. Bunları yeniden eşleştirmeniz gerekirse aşağıdaki
kurallara uyun:
• Kumandayı drone'dan en az 2 m (6 ft) uzaklaştırın.
• Kumandada eşleştirme talimatlarını mutlaka doğru şekilde uygulayın.
Karma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. gopro.com/yourkarma.

TİCARİ MARKALAR
Gerçek ürün teknik özellikleri farklılık gösterebilir ve tüm özellikler,
işlevler ile diğer ürün teknik özellikleri haber verilmeksizin ve yükümlülük
getirmeksizin değiştirilebilir. GoPro, HERO ve ilgili logoları, ABD ve diğer
ülkelerde GoPro, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. © 2016 GoPro, Inc.
Tüm hakları saklıdır.

YASAL BİLGİLER
Ülke sertifikalarının tam listesini görmek için Karma ile birlikte verilen
Önemli Ürün ve Güvenlik Talimatlarına bakın.
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