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600 Pro’nun kutu içeriğinde gimbal ya da kamera çıkmaz. Bu yardımcı belgenin

içerisinde söz konusu olan gimbal ya da kameranın sistem ihtiyaçları belirtilmiştir.

Uçuş Öncesi
Aşağıda verilen bilgiler genel olarak bütün Matrice 600 Pro’larda geçerli olcak şekilde uçuş öncesi
destek için hazırlanmıştır.
1. Kutu İçeriği
2. Feragat ve Güvenlik Kuralları
3. Hızlı Başlangıç Rehberi
4. Akıllı Batarya Güvenlik Kuralları
5. Yardımcı Klavuz
Kutu içeriğinin belirtildiği dökümanda bulunan parçaların listesini kontrol ederek bunların tamamına sahip
olduğunuzdan emin olun. Uçuş öncesinde Feragat ve Güvenlik Kurallarını okuyun. Daha sonra Hızlı
Başlangıç Rehberi’ni kullanarak ilk uçuşunuza hazırlanın. Daha fazla bilgi için 0850 500 55 15 numarayı
arayabilir ya da http://www.oyuncakhobi.com ve http://www.dji.com adreslerine bakabilirsiniz.

DJI Assistant 2
Matrice 600 Pro’yu il defa kullanmadan önce DJI Assistant 2 uygulaması üzerinden aktive etmeniz
gerekmektedir.
İndirmek için: http://www.dji.com/matrice600-pro/info#downloads
TM

DJI ASSISTANT

2 Windows 7 (ve üstü) ya da OS X 10.11 (ve üstü) yazılımlarda çalışmaktadır.

DJI GO Uygulaması
DJI GO

TM

uygulaması ya da DJI insansız hava araçlarının

uçuşlarını destekleyecek uygulamalar indirin. DJI GO
uygulaması iOS 8.0 (ve üstü) ya da Android 4.2 (ve üstü)
yazılımlarda desteklemektedir.

Uyarı
Pervanelerin takılması ve çalışması sırasında ciddi yaralanmalar yaşanabilir. Uçuş öncesi ve
sonrasında her zaman bu husus göz önüne alınmalıdır.

Kurulum Uyarısı
1. Akıllı bataryaların drone üzerinde bulunan haznelerine yerleştirmeden önce bütün parçaların
drone üzerine doğru bir şekilde takıldığından emin olunması gerekmektedir.
2. Yapıştırılmış hiçbir vidayı çıkarmayın!
3. Matrice 600 Pro’nun iniş takımlarının ayarlanması sırasında drone yukarı kaldırılmalıdır.

Uçuş Uyarısı
1. İnsasız hava aracı su geçirmez değildir. Yağmurlu ve karlı havalarda uçuş yapmayınız.
2. Her uçuş öncesinde hava aracının bütün parçalarının durumunu kontrol ederek uçuş için güvenli
olduğundan emin olun. Yıpranmış ve hasar görmüş olan parçalarla uçuş yapmayın.
3. Her uçuş öncesinde bütün pervaneler ve motorların doğru bir şekilde kurulduğundan ve uçuş
öncesinde pervanelerin açılmış bir konumda olduğundan emin olun.
4. Her uçuş öncesinde GPS modülünün katlı halinden açık hale getirildiğinden ve GPS modülü
üzerinde bulunan ok işaretinin hava aracının ön tarafını işaret ettiğinden emin olun.
5. Her uçuş öncesinde kabloların doğru bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
6. Uçuş öncesinde insanlar ile hava aracı arasında belirli bir güven mesafesi bırakın. Yüksek gerilim
hatlarından, uzun ağaçlardan, binalardan ve diğer hava araçları ile aranızda güvenli mesafeler
olduğundan emin olun.
7. Güç kaynağı olarak sadece “DJI TB47S/TB48S Intelligent Flight Batteries” kullanın.
8. Sistem aşırı yüklemesinden kaçının.
9. Ciddi yaralanmaların önüne geçmek için pervaneler çalışır haldeyken hava aracıyla temas etmeye
çalışmayın.
10. Taşıma sırasında ortaya çıkabilecek hasarların önüne geçmek için hava aracının taşınması
sırasında bataryalar ve kamerayı çıkarın.
11. Sadece DJI parçalarını kullanın.
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Ürün Profili
Giriş
Matrice 600 Pro, profesyonel olarak havadan görüntü almak ve endüstriyel uygulamalar için
tasarlanmış altı rotorlu bir uçan platformdur. Özel bir DJITM A3 Pro üçlü modüler yedekleme
sistemi ve gelişmiş akıllı uçuş işlevleri ile donatıldığından her zaman güvenli ve istikrarlı bir
çalışma sağlar. Hızlı açılan iniş takımları ve katlanır kolları taşınmasını, depolamanmasını ve
uçuşa hazırlanmasını kolaylaştırır. Matrice 600 Pro, 15,5 kg'lık maksimum kalkış ağırlığı ile
birçok endüstride belirli ihtiyaçları karşılayabilir.

Öne Çıkan Özellikler
A3 Pro'nun üç GPS modülü ve IMU sistemi, sistem hatası riskini büyük ölçüde azaltarak
sistem hatalarının önüne geçer. Cihaz, geliştiricilerin belirli uygulamalar için uçan platformu
optimize etmelerine olanak tanıyan DJI Onboard ve Mobile SDK'lerle tamamen uyumludur.
Matrice 600 Pro, uçuş süresini uzatmak ve güvenilir bir güç kaynağı sağlamak için patentli bir
pil yönetim sistemi olan altı akıllı uçuş pili kullanıyor. Standart DJI HEX sarj cihazı, altı akıllı
uçuş pili ve iki uzaktan kumandayı aynı anda şarj edebilir. Matrice 600 Pro profesyonel hava
fotoğrafı ve endüstriyel uygulamaların kullanım amacına uygun olarak kullanılabilecek DJI
Zenmuse; Z30, X3, X5 serisi, XT gimbal ve kamera, Zenmuse Z15 serisi HD gimbal ve RoninMX gimbal ile uyumludur. Matrice 600 Pro'nun sahip olduğu geri çekilebilir iniş takımı açık ve
net 360 derecelik kamera görüntülerine olanak tanır. LIGHTBRIDGETM 2 HD video indirme
bağlantısı uzaktan kumandaya entegredir ve gerçek zamanlı kamera görüntülerinin DJI GO
uygulamasında görüntülenmesine olanak tanır. Çift uzaktan kumanda modu Matrice 600
Pro’nun kamerasının iki ayrı uzaktan kontrol cihazıyla kontrol edilmesini mümkün kılar.

Kurulum
İniş Takımının Kurulumu
1.

İniş takımı bacağındaki vidanın iniş kayağındaki topuzun yanındaki boşlukla aynı yönde
ilerlediğinden emin olun. Her iki iniş takımı bacağına karşılık gelen bir iniş kızağına takın,
iniş takımı bacağını iniş kayağına tamamen oturacak şekilde ayarlayın ve sonra sıkıştırarak
yerine sabitleyin.

2.

İniş takımı ayağı üzerindeki kancanın cihazın dışına doğru baktığından emin olun, daha sonra
cihazın gövdesindeki bağlantı noktasına takın. İniş takımı bacağını bağlantı noktasının içine
tamamen oturana kadar döndürünüz.

Her iki yayı da orta çerçeveye ve iniş takımı ayaklarına bağlayın. Yayları monte ederken
parmaklarınıza dikkat edin.

Cihazın Açılması
1. Gövde kolunu yavaşça kaldırın. Her kolu yerine kilitlemek için kırmızı tırnakları çevirin. Kutu
içerisine koymak için tırnakları çevirin ve kolları indirin.Unfold the propellers.
2. GPS-Compass Pro'yu açın ve GPS- Compass Pro'daki tüm okların cihazın önüne doğru
baktığından emin olun.

Depolama için, iniş takımlarını çıkarın, geri çekilebilir modülleri indirin, daha sonra hasarı önlemek
için çerçeve kollarını indirin.

Gimbal Kurulumu (Opsiyonel)
Matrice 600 Pro'nun dahili uçuş kontrol sistemi aşağıdaki DJI gimbal kameralar ile uyumludur;
Ronin-MX
Zenmuse Z30
Zenmuse X3
Zenmuse X5 Serisi
Zenmuse XT
Zenmuse Z15 Serisi HD Gimbal: Z15-A7, Z15-BMPCC, Z15-5D III, Z15-GH4
Çeşitli gimballer veya kameraları monte etmek için farklı aksesuarlar kullanılır. İhtiyaçlarınıza göre
ilgili aksesuarları satın alın.

Akıllı Uçuş Bataryaları
Profil
Matrice 600 Pro, uçuş süresini uzatmak için altı pil bölmesi ve altı Akıllı Uçuş Batarya’sına sahiptir.
Standart Akıllı Uçuş Bataryası 4500mAh, 22.2V voltaj kapasitesine ve dahili akıllı şarj-boşaltma
işlevine sahiptir. Sadece uygun bir DJI onaylı şarj cihazı ile şarj edilebilir.

Intelligent Flight Battery

DJI Hex Charger

Akıllı Uçuş Bataryası ilk kullanımdan önce tamamen şarj edilmiş olmalıdır.

Akıllı Uçuş Bataryası Fonksiyonları
1. Pil Seviyesi Göstergesi: LED'ler mevcut pil seviyesini gösterir.
2. Pil Ömrü Göstergesi: LED'ler mevcut pil ömrünü gösterir.
3. Otomatik boşaltma İşlevi: Boşta kaldıklarında (güç düğmesine basıldığında pil boşta
kalmasına neden olur) pili otomatik olarak toplam gücün% 65'inden altına boşaltır ve
şişmeyi önlemek için 10 günden fazla kullanılır. Pili% 100'den% 65'e boşaltmak yaklaşık iki
gün alır ve boşaltma işlemi sırasında pilden ılımlı bir ısı yayması normaldir. Deşarj eşikleri
DJI GO uygulamasında ayarlanabilir.
4. Dengeli Şarj: Şarj ederken her pil hücresinin voltajını otomatik olarak dengeler.
5. Aşırı Yük Koruması: Pili tamamen şarj olduğunda otomatik olarak şarj etmeyi durdurur.
6. Sıcaklık Algılama: Pil yalnızca sıcaklığı 5 ° C (41 ° F) ve 40 ° C (104 ° F) arasında olduğunda
şarj olur.
7. Aşırı Akım Koruması: 10A maksimum akım aşıldığında pil şarjını durdurur.
8. Aşırı Deşarj Koruması: Aşırı deşarjdan kaynaklanan hasarları önlemek için akü voltajı
18V'ye ulaştığında akü boşalmayı durdurur.
9. Kısa Devre Koruması: Kısa devre tespit edildiğinde otomatik olarak güç kaynağını keser.
10. Pil Hücresi Hasar Tespiti: Hasar görmüş bir pil hücresi algılanırsa DJI GO uygulaması bir
uyarı mesajı verir.
11. Batarya Günlüğü: Uyarı mesajları da dahil olmak üzere batarya bilgilerinin son 32 girişini
gösterir.
12. Uyku Modu: Pil güç tasarrufu yapmak için hareketsiz 10 dakika geçirdikten sonra uyku
moduna girer.
13. İletişim: Pil voltajı, kapasite, akım ve diğer ilgili bilgiler uçuş kumandasına gösterilir.
Kullanımdan önce Feragatname ve Güvenlik Kılavuzları ile Akıllı Uçuş Pil Güvenliği
Yönergeleri'ni okuyun. Kullanıcılar, tüm işlemler ve kullanımlar için tam sorumluluk kabul
etmektedir.

Bataryaların Kullanılması
Bataryaların Takılması

Matrice 600 Pro'nun altı adet pil bölmesi vardır. Her uçuştan önce aynı modelden
oluşan altı batarya bölmesini de bataryaları takmanız gerekmektedir. Her bir
uçuştan önce tüm pillerin tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun. Matrice
600 Pro çalışır haldeyken asla bataryaları batarya bölmesine yerleştirmeyin ya da
yerleşmiş halde olanları çıkarmayın.
Altı pilden fazla kullanıyorsanız, Matrice 600 Pro ile gelen pil etiketleri ile
bunları ayrı bir set olarak işaretleyebilirsiniz (bir set için altı pil).

LED4
LED2

Power Button (Built-in LED)
LED3
LED1

Cihazı Açmak: Güç düğmesine bir defa basıldığında cihaz bataryaların içerisinde ne kadar güç
olduğunu gösterir. Güç Düğmesine bir kez basın, ardından tekrar 2 saniye basılı tutun. Bu şekilde
Matrice 600 Pro açılmış olur. Matrice 600 Pro, altı Akıllı Uçuş Kartı ve gelişmiş bir pil yönetim
sistemine sahiptir. Pillerden birinin power butonuna bastığınız zaman pil yönetimi sistemi devreye
girerek diğer tüm pillerin güç düzeyini otomatik olarak tanıyacaktır. Güç kaynağı çalışabilir
durumdaysa diğer piller otomatik olarak açılır. Sistem kapatılırken de aynı süreci takip eder. Yalnızca
bir pilden kapatmanız yeterlidir; diğer tüm piller otomatik olarak kapanacaktır.
Pillerin zarar görmesini önlemek için birden fazla bataryaya aynı anda güç vermeyin!

Pilleri açarken güç kaynağı çalışabilir durumda değilse, DJI GO uygulaması size pil konumlarını
ayarlamanızı ya da büyük bir voltaj farkı olduğunu söyleyecektir.
Pil konumlarını ayarlamak için:
1. Tüm pilleri kapatın.
2. Pil konumlarını, DJI GO uygulamasındaki ipuçlarını takip ederek ayarlayın.
3. Tüm pil konumlarının doğru olduğundan emin olun ve daha sonra pillerden birini açın. Konumlar
doğruysa diğer piller otomatik olarak açılır. Uygulama üzerinde çıkan mesajda piller arasında büyük
bir voltaj farkı görülüyorsa güç kaynağı sorunu pil konumlarını ayarlayarak çözülemez. Tüm pilleri
tamamen şarj edin ve tekrar deneyin.
Cihazı Kapatmak: Güç Düğmesine bir kez basın, sonra tekrar basıp kapatmak için 2 saniye basılı
tutun.
Kalkıştan önce tüm Akıllı Uçuş Pillerinin normal bir şekilde çalıştığından emin olun. DJI GO
uygulamasında pilin anormal bir durumuna dair uyarı alırsanız ekrandaki talimatları izleyin.
DJI GO uygulaması uçuş sırasında bir pil anormalliği tespit ederse size güvenli iniş için
talimatlar verecektir. Bu durumda inişe geçip pilleri hemen kontrol etmeniz gerekir.

Düşük Sıcaklık Bildirimi
1. Akıllı Uçuş Bataryalarının -10 ° C'nin altındaki sıcaklıklarında kullanılması önerilmemektedir.
Akıllı Uçuş Bataryaları -10 ° C ile 5 ° C arasında 4.2 V'luk bir voltaja ulaşması gerekir.
Ancak buna ek olarak hızlı bir sıcaklık düşüşünü önlemek için bataryalara cihazın
bataryaları için özel olarak yapılmış sıcaklık arttırıcı stikerlar uygulamanız önerilir.
2. Soğuk ortamlarda (örn. hava sıcaklığı 5 ℃'nin altında), Akıllı Uçuş Bataryasının performansı
düşer. Akıllı Uçuş Bataryasının tam olarak şarj edilmiş olduğundan ve kalkıştan önce 4.35
V'luk bir voltaja ulaştığından emin olun.
3. Çok soğuk ortamlarda (örn. hava sıcaklığı -20 ℃’de akü çekirdeği sıcaklığı 5 ℃), Akıllı Uçuş
Pilinin sıcaklığı ön ısıtmadan sonra bile hızla düşer ve performansı önemli ölçüde azalır. Bu
koşullar altında uçmanız önerilmez.
4. DJI GO uygulaması Düşük Pil Seviyesi uyarısını görüntülüyorsa uçmayı sonlandırmaya
geçin ve cihazı indirin. Bu uyarıyı gördüğünüzde hala cihazınızı istediğiniz şekilde kontrol
edebilirsiniz.
5. En iyi performans için Akıllı Uçuş Pilinin çekirdek sıcaklığını kullanım esnasında 20 ° C'nin
üzerinde tutun.
Akıllı Uçuş Bataryasının sıcaklığını kalkıştan önce 5 ° C'yi aştığından emin olun.
Bataryayı ısıtmak için Akıllı Uçuş Bataryasını cihazın batarya bölmesine takarak
kalkıştan yaklaşık olarak 1-2 dakika önce güç düğmesine basarak açın. Pil sıcaklığının
kendini sabitleyebilmesi için cihazı düşük irtifada 1 dakika olmasını sağlamak için
uçakları düşük bir irtifada yaklaşık 1 dakika uçuş yapın.

Pil Seviyesinin Kontrol Edilmesi
Pil Seviyesi Göstergesi kalan pil kapasitesini gösterir. Pil kapalıyken güç düğmesine bir kez
basın. Geçerli pil seviyesini görüntülemek için Pil Seviyesi Göstergesi yanar. Ayrıntılar için
aşağıdaki tabloya bakın.
Pil Seviyesi Göstergesi şarj ve deşarj sırasında geçerli pil seviyesini gösterecektir.
LED'ler aşağıdaki davranışları gösterebilir.
: LED açık.
: LED kapalı

: LED yanıp sönüyor.

Pil Seviyesi Göstergesi

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%

Pil Ömrünü Kontrol Etme
Pil ömrü, pilin değiştirilmesi (yerine yeni pil alınması) öncesinde şarj edilebileceği ve
boşaltılabileceği döngü sayısını gösterir. Pil kapalıyken pil ömrünü kontrol etmek için güç
düğmesine basın ve 5 saniye basılı tutun. Pil Seviyesi LED'leri aşağıda açıklandığı gibi 2
saniye yanar veya yanıp sönecektir;
Pil Ömrü

LED1

LED2

LED3

LED4

Pil Ömrü
90%~100%
80%~90%
70%~80%
60%~70%
50%~60%
40%~50%
30%~40%
20%~30%
below 20%

Batarya ömrü %0’a ulaşırsa batarya artık kullanılamaz hale gelmiş olur.
Pil hakkında daha fazla bilgi için DJI GO uygulamasını çalıştırın ve Pil sekmesine gidin.

Akıllı Uçuş Pilinin Şarj Edilmesi
Matrice 600 Pro kutu içeriğinde bir adet DJI Hex sarj cihazına sahiptir. Aynı anda altı Akıllı
Uçuş Pili ve iki uzaktan kumandayı şarj edebilir.
1. Hex şarj aletini güç kablosunu takarak bir elektrik prizine (100-240V, 50 / 60Hz) bağlayın.
2. Şarj etmeye başlamak için Akıllı Uçuş Aküsünü pil yuvasına takın.
3. Akıllı Uçuş Pilindeki LED ışıkları kapandığında şarj işlemi tamamlanmış anlamına gelebilir.
Bu durumda bataryaları Hex sarj cihazından çıkartabilirsiniz.

1.Hex sarj aletini kullanırken düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin. Cihazın yangın tehlikesine
sebep vermemesi için düzgün bir şekilde izole edildiğinden emin olun.
2.Isının doğru bir şekilde dağılabilmesi için havalandırma deliğini kapatmayın.
Hex sarj aleti üzerindeki metal terminallere dokunmayın.
3.Görülebilir bir değişiklik varsa metal terminalleri temiz, kuru bir bezle temizleyin.
İki uzaktan kumanda bağlantı noktası yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi pil bağlantı
noktalarına paralel olarak bağlanır. Sonuç olarak, uzaktan kumandayı ilgili Akıllı Uçuş Pili
ile birlikte şarj etmek normalden daha uzun şarj süresi gerektirecektir.
4.Her uçuştan sonra akıllı uçuş pilini soğutun. Şarj etmeden önce sıcaklığının oda
sıcaklığına düşmesine izin verin.
5.Şarj sıcaklığı aralığı 5 ° - 40 ° C'dir. Batarya yönetimi sistemi, batarya hücresi sıcaklığı
aralık dışında olduğunda bataryayı şarj etmeyi durdurur.

Şarj Edilirken Pil Seviyesi Göstergesi

LED1

LED2

LED3

LED4

Batarya Seviyesi
0%~25%
25%~50%
50%~75%
75%~100%
Sarj Edildi

Şarj Koruma LED Göstergesi
Aşağıdaki tablo, pil koruma mekanizmalarını ve bunlara karşılık gelen LED ifadelerini
açıklamaktadır.

Battery Level Indicator While Charging

LED1

LED2 LED3

LED4

Gösterge İfadesi
LED2 saniyede iki kez yanıp
sönüyor

Batarya Koruma

LED2 saniyede üç kez yanıp söner
LED3 saniyede iki kez yanıp
sönüyor
LED3 saniyede üç kez yanıp
sönüyor

Kısa devre algılandı

LED4 saniyede dört kez yanıp
sönüyor

Charging temperature is too

Aşırı akım tespit edildi

Aşırı yük tespit edildi
Şarj cihazında aşırı gerilim
tespit edildi
low (<5°C)
Sarj etme sıcaklığı çok
yüksek

LED4 saniyede üç defa yanıp
sönüyor
(>40°C)
Yukarıdaki koruma sorunlarından herhangi biri giderildikten sonra, Pil Seviyesi Göstergesini
kapatmak için güç düğmesine basın. Bataryayı sarj aletinden çıkarın ve şarj işlemini devam ettirmek
için tekrar takın. Şarj sıcaklığı hatası durumunda şarj cihazının fişini çekmeniz ve geri takmanız
gerekli değildir; sıcaklık normal sarj etme aralığına geldiğinde bataryayı sarj etmeye kaldığı yerden
devam edecektir.
DJI, üçüncü parti şarj cihazlarının sebep olduğu hasarlardan sorumlu değildir.
Pil Kapasitesinin Kalibre Edilmesi:
Akıllı Uçuş Batarya kapasitesini etkili bir şekilde kalibre etmek için şarj ve deşarj
döngülerinin her 10 defası için akünün şarj edilmesi ve boşaltılması önerilir. Aküyü
boşaltmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçin. Pili boşalttıktan sonra, kalibrasyonu
bitirmek için pili tamamen şarj edin.
Yavaş: Pili Matrice 600 Pro'nun pil bölmesine yerleştirin ve açın.
Pil seviyesinin % 5'ten az olana kadar veya artık açılamayacak kadar azaldığında bırakın.
DJI GO uygulamasındaki pil seviyesini kontrol edin.
Hızlı: Matrice 600 Pro'yu dışarıda % 5'den az pil seviyesine ulaşıncaya kadar veya artık
açılamayacak kadar azaldığında uçuş yapın.

Uzaktan Kumanda
Profil
Uzaktan kumanda, video downlink ve cihaz kontrolünü bir sisteme entegre eder. Birleştirilmiş sistem
2.4 GHz'de çalışır ve maksimum sinyal iletim mesafesi 5 km'dir. Cihaz, kullanıcıların fotoğraf / video
çekme ve inceleme gibi işlevlere hızlı bir şekilde erişmesine ve aynı zamanda gimbal ve iniş takımını
kontrol etmesine olanak tanıyan bir sistem ile özelleştirilmiştir. Sistem 2S şarj edilebilir pille çalışır.
Stick Mod: Kontrol, DJI GO uygulamasında Mod 1, Mod 2 (varsayılan olarak) veya özel mod
olarak ayarlanabilir.
Mod 1: Sağ çubuk gazı kısar.
Mod 2: Sol çubuk gazı kısar.
Sinyal karışmalarının önüne geçmek için aynı bölgede (futbol sahasına eşit bir alan baz
alınabilir) üçten fazla insansız hava aracı kullanmayın.

Uzaktan Kumandanın Hazırlanması
Mobil cihaz tutucuyu istenen konuma getirin ve ardından anteni gösterildiği gibi ayarlayın.

Uzaktan Kumanda İşlemleri
Uzaktan Kumanda Açılması ve Kapanması
Matrice 600 Pro uzaktan kumanda ünitesi 6000mAh kapasiteli 2S şarj edilebilir pil ile
güçlendirilmiştir. Pil seviyesi, ön paneldeki Pil Seviyesi LED'leri ile gösterilir. Uzaktan
kumandayı açık konuma getirebilmek için aşağıdaki süreci takip edin;
1. Güç kapalıyken, güç düğmesine bir kez basın ve Pil Seviyesi LED'leri geçerli pil düzeyini
gösterecektir.
2. Ardından uzaktan kumandayı açmak için güç düğmesine basın ve basılı tutun.
3. Güç açık olduğunda uzaktan kumanda bipleyecektir. Durum LED'i uzaktan kumandanın
cihaza bağlandığını gösteren kırmızı renkte yanıp sönecektir (“slave” uzaktan kumanda mor
renkli olarak yanıp söner). Durum LED'i, bağlantı tamamlandığında düz bir yeşil ışık (“slave”
uzaktan kumanda cam göbeği rengi gösterir) gösterecektir.
4. Uzaktan kumandayı kullanmayı bitirdikten sonra kapatmak için 2. adımı tekrarlayın.

Uzaktan Kumanda Sarj İşlemi

Uzaktan kumandayı birlikte verilen şarj cihazıyla şarj edin.

Kamera Kontrolü
Zenmuse X3, X5 serisi ya da XT serisini kamera ve gimbal kullanırken video ya da fotoğraf çekmek
için kamera ayarlarından Shutter Button, Camera Settings Dial, Playback Button ve Video Recording
Button bölümlerini kullanabilirsiniz.

[1]
[4]

[2]

[3]

[1] Camera Settings Dial
Dial ayarlarını kullanarak kameranın ISO ayarlarını, çekim hızını uzaktan kumandayı elinizden
bırakmadan değiştirebilirsiniz. Dial butonunu sağa ve sola hareket ettirerek video ve fotoğraflar
arasında geçiş yapabilirsiniz.
[2] Playback Button
Çekilmiş video ve fotoğrafları görüntülemenize olanak sağlar.
[3] Shutter Button
“Take a photo” tuşuna basın. “Burst mode" aktif ise birden çok fotoğrafı tek bir dokunuş ile kayıt
altına alır.
[4] Recoding Button
“Recording” butonuna bir defa bastığınızda video kayıt başlar. Tekrar aynı butona bastığınızda
ise video kayıt sona erer.

İnsansız Hava Aracının Kontrol Edilmesi
Bu bölüm “remote controller” üzerindeki özelliklerin nasıl kullanılacağı ve hangi amaçlar için
kullanılacağını açıklar. Anlatım, “Mode 2”seçili ayar için yapılmıştır.

Kumanda

Drone
(

Fonksiyon

Burun yönünü belirtir)

Sol çubuğu yukarı/aşağı yönde hareket
ettirmek cihazın yüksekliğini ayarlamanızı
sağlar. Yükselmesi için yukarı doğru,
alçalması için de aşağı yönde hareket ettirin.
Bu talimatları motorların kalkış için uygun
olduğu durumlarda kullanın. Sol bölümdeki
çubuklar serbest bırakıldığında cihaz serbest
uçuş modunda yerinde sabit kalacaktır.

Uzaktan kumandanın sol bölümünde bulunan
tuşları sol ve sağ yönde hareket ettirmek
cihazın yönünü değiştirmektedir. Cihazı saat
yönünün aksine hareket ettirmek için tuşuı sol
tarafa, saat yönünde hareket ettirmek için tuşu
sağ tarafa doğru hareket ettirin.

Uzaktan kumandanın sağ tarafında bulunan
çubukları yukarı / aşağı hareket ettirme
cihazın ileri ya da geri hareket etmesini
sağlamaktadır. Tuşu daha ileri doğru
ittirmeniz halinde cihaz hızlanarak açısı öne
doğru değişecektir.
Sağ çubuğu sola / sağa doğru hareket
ettirmek cihazın sol ya da sağ tarafa doğru
hareket etmesini sağlamaktadır. Bu tuşları
daha ileri doğru hareket ettirerek cihazın
sağa/sola hareket hızını arttırabilirsiniz.

Gimbal Dial ayarların üzerinden cihazın “pan”
ve “pitch” hareketlerini kontrol edebilirsiniz.
Bu ayarları DJI GO uygulaması üzerinden
değiştirebilirsiniz.

Cihaz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmemek için uzaktan kumanda üzerindeki tuşları her
zaman yavaş ve nazik bir şekilde hareket ettirin.

Uçuş Modları
İstenilen uçuş modunu seçmek için anahtarı açın.
P modu, A modu ve F modu arasında seçim
yapabilirsiniz.
P

Görüntü

Uçuş Modu

P

P-mode

A

A-mode

F

F-mode

A

F

P-mode (Pozisyon): P-mode en iyi güçlü GPS sinyalleri olduğu lokasyonlarda çalışır. There are
several states in
GPS sinyal gücüne bağlı olarak Matrice 600 Pro tarafından otomatik olarak seçilen P modu:
P-GPS: GPS uygun. Cihaz konumlandırma için GPS kullanıyor.
P-ATTI: GPS kullanılmıyor. Cihaz uçuş yüksekliğini korumak için barometresini kullanıyor.
A-modu (Yükseklik tutunma): GPS, konumlandırma için kullanılmaz. Uçak sadece yüksekliği
korumak için barometresini kullanır. Eğer eve dönüş noktası doğru bir şekilde ayarlanmışsa. Eğer
cihaz hala bir GPS sinyali alıyorsa, uzaktan kumanda sinyali kaybolduğu takdirde cihaz belirlenmiş
olan eve dönüş noktasına iniş yapacaktır.
F-modu (İşlevi): Akıllı Uçuş Modu ve API Kontrolü bu modda desteklenir. Daha fazla bilgi için, Ekteki
Akıllı Uçuş Modları (sayfa 47) bölümüne ve DJI Assistant 2'deki SDK'ya (sayfa 30) bakın.
The flight mode is locked in P-mode by default. To enable other flight modes, go to the DJI GO app
> Camera View >

> Enable Multiple Flight Mode.

Uçuş modu varsayılan olarak P modunda başlatılır. Diğer uçuş modlarını etkinleştirmek için DJI GO
uygulamasına gidin> Kamera Görünümü>> “Multiple Flight Mode” etkinleştirin.
Atti Modu Uyarısı
Cihaz, aşağıdaki iki durumda A-moduna girecektir:
Pasif: Zayıf GPS sinyali olduğunda veya pusula erişimi bölündüğünde.
Etkin: Kullanıcılar uçuş modu anahtarını A moduna getirir. A modunda bazı gelişmiş özellikler devre
dışı bırakılır. Bu nedenle cihaz bu modda kendisini konumlandıramaz ve herhangi bir çevresel
değişiklikten etkilenir. Bu değişim daha çok yatay olarak gözlenir. Cihazı konumlandırmak için
uzaktan kumandayı kullanmanız gerekmektedir.
Maneuvering the aircraft in A-mode can be difficult. Before switching the aircraft into A-mode, make
sure you are comfortable flying in this mode. DO NOT fly the aircraft too far away as you might lose
control and cause a potential hazard.
Avoid flying in areas where GPS signal is weak, or in confined spaces. The aircraft will otherwise be
forced to enter A-mode, leading to potential flight hazards, please land it in a safe place as soon as
possible.

İniş Takımlarının Kontrolü
Bu butonun iki farklı konumu vardır.

1. İniş Takımlarının Kaldırılması: İniş takımını en üst konumuna getirin. Cihaz 1.2 metre
yüksekliğe ulaştığında otomatik olarak iniş takımlarını kaldıracaktır.
2. İniş Takımlarının İndirilmesi: İniş takımı, iniş için en düşük konumuna inecektir. DJI GO
uygulamasında “Auto-Landing” etkinleştirilirse veya cihaz eve dönüş prosedürünün bir parçası
olarak uçak iniş yaparsa iniş takımı otomatik olarak açılacaktır.

Cihaz yerdeyken kumanda anahtarı arasında geçiş yaparsanız varsayılan olarak iniş takımı
yükselmez veya alçaltılamaz. DJI GO uygulamasına git> Kamera Görünümü>> Gelişmiş
Ayarlar> “Disable Landing Gear Auto-Lock”' işaretleyerek cihaz yerdeyken de iniş
takımlarının açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Ancak bunu yaparken dikkat etmeniz
gerekmektedir. Eğer cihaz üzerinde kamera varsa bu durumda zarar görebilir.
Otomatik olarak yükselme ve alçalma ayarları DJI GO uygulaması üzerinden ayarlanabilir;
DJI GO uygulamasını açın> Camera View>> Advanced Settings> Self-Adaptive Landing
Gear.

Eve Dönüş Butonu
Eve Dönüş işlemini başlatmak için bu butona uzun basın
(basılı tutun). RTH düğmesi etrafındaki LED, uçağın RTH
moduna girdiğini belirtmek için beyaz ışık yanıp sönecektir.
Cihaz daha sonra eve dönüş için kaydedilen noktaya geri
dönecektir. RTH prosedürünü iptal etmek ve uçağın
kontrolünü tekrar kazanmak için bu düğmeye tekrar basın.

Mobil Cihazın Bağlanması
1. Kelepçeyi serbest bırakmak için mobil cihaz tutucusunun
yanındaki butona basın.
2. Mobil cihazınızı açılan bölmenin içine yerleştirin ve mobil
cihazınızı güvence altına alacak şekilde ayarlayın.
3. Mobil cihazınızı bir USB kablosuyla uzaktan kumandaya
bağlayın.
Connecting Mobile Device

Optimum İletim Aralığı
Cihaz ve uzaktan kumanda arasındaki sinyal iletimi cihazın optimum sinyal aralığında en iyi
performansı verir. İletim aralığını optimize etmek için uzaktan kumandadaki antenleri açın. Uzaktan
kumanda anteninde ideal olan konum, antenin düz yüzeyi insansız hava aracına doğru bakıyor
şekilde olmalıdır. Zayıf sinyal durumunda uzaktan kumanda ve cihaz arasındaki mesafeyi mümkün
olduğunca kısa tutmaya çalışın.

Optimum Sinyal Aralığı

Strong

Weak

Çift Uzaktan Kumanda Modu
Bir insansız hava aracına birden fazla uzaktan kumanda ile bağlanabilirsiniz. “Dual Remote
Contrllers” modunu kullanırken Master yani ana kumanda insansız hava aracının uçuş hareketlerini
kontrol etmenize olanak tanır. “Slave” yani ikinci kumanda ise gimbal kameranızın görüş açısını,
video ve fotoğraf ayarlarını ve aynı zamanda görüntü kayıt etme işlemlerini yapmanıza olanak
sağlar. Çoklu uzaktan kontrol modunda bir diğer özellik ise “Slave” modunda en çok üç (3) uzaktan
kumandaya kadar destek bulunmaktadır. Burada ilk “Slave” modu uzaktan kumandası olarak
tanıtılan cihaz gimbal hareketlerini ve görüntü kayıt işlemlerini kontrol edebilir. Diğer uzaktan
kumandalardan sadece canlı yayın izlenebilmektedir.

Gimbal açısını değiştirmek için tekli kontrol modundan Master kumanda üzerinden; çoklu
uzaktan kontrol modunda ise “Slave” modunda olan kontrol cihazını kullanın.

“Dual Remote Controllers” Modunu Ayarlama
“Dual Remote Controllers” modu varsayılan olarak devre dışıdır. Kullanıcıların bu özelliği
kendileri etkinleştirmelidir.
“Master” olarak seçilen uzaktan kumanda üzerinden DJI Go uygulamasını çalıştırın. Aşağıdaki
adımları izleyin;
Master Remote Controller
1. Uzaktan kumandayı mobil aygıtınıza bağlayın ve DJI GO uygulamasını başlatın.
2. “Camera View”a gidin ve uzaktan kumanda ayarları penceresine girmek için ilgili yere
dokunun.
3. Uzaktan kumandayı “Master” uzaktan kumanda olarak ayarlamak için “Set Remote
Controller Status” bölümünde “Master” seçeneğini seçin.
Remote Controller Settings

Remote Controller Settings

Master and Slave

Set Remote Controller Status
RC Name

T12254

OFF

Master

Slave

1234

Connection Password

Slave RC List

4. Slave uzaktan kumandanın bağlantı şifresini girin.
Slave Remote Controller
1. Uzaktan kumandayı “Slave” uzaktan kumanda olarak ayarlamak için “Set Remote Controller
Status” bölümünde “Slave” seçeneğini işaretleyin.

Remote Controller Settings

Remote Controller Settings

Master and Slave

Set Remote Controller Status
Remote Controller Name

OFF
S88642

Request Control
Search for Master Controller

Master RC List
T12254

Master

Slave

2. Master kumandasını kaydettirmek için “Search” öğesine dokunun.

Remote Controller Settings
Remote Controller Settings

Master and Slave

Set Remote Controller Status
Remote Controller Name

OFF

Master

Slave

S88642

Request Control
Search for Master Controller
Master RC List

T12254

3. Master RC Listesinden uzaktan kumandanın adını seçin ve istediğiniz Master uzaktan
kumandaya bağlanmak için bağlantı şifresini girin.

“Slave” olarak seçilen uzaktan kumanda ile insansız hava aracı kontrolu yapılamaz. Eğer
“Slave” olarak seçilen uzaktan kumanda ile cihazı kontrol etmek isterseniz DJI Go
uygulamasına giderek ayarları değiştirmeniz gerekmektedir.

Uzaktan Kontrol Cihazının Üzerinde Bulunan LED’ler
Durum LED'i, uzaktan kumanda ile cihaz arasındaki bağlantı durumunu gösterir. RTH durum LED'i,
uçağın “Eve Dönüş” durumunu gösterir. Bu göstergelerle ilgili ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakın.

RTH Status LED

Status LED

MATRICE 600 PRO User Manual

Status LED
— Solid Red
— Solid Green

Remote Controller Status

Alarm

The remote controller is set as Master but is
chime

not connected to the aircraft.
The remote controller is set as Master

chime

and connected to the aircraft.
The remote controller is set as Slave but is

— Solid Purple

2 beeps

— Solid Cyan

2 beeps and chime

Blinking Red

not connected to the aircraft.
The remote controller is set as Slave
and connected to the aircraft.
Remote controller error. Refer to the DJI GO

1 slow beep repeating

app for details.
RTH Status LED
— Solid White

Aircraft Status

Sound

RTH procedure begins.

chime

Blinking White 1 beep repeating

Sending RTH command to the aircraft.

Blinking White 2 beeps repeating

Aircraft RTH in progress.

Linking the Remote Controller
Uzaktan kumanda insansız hava aracına otomatik olarak bağlıdır. Yeniden link verme işleme
yalnızca farklı bir uzaktan kumandayı ilk defa cihaza bağlamanız gerektiğinde yapılmaktadır.
Uzaktan kumandayı cihaza bağlamak isterseniz DJI GO uygulamasında uzaktan kumandayı Master
olarak ayarlayın.
Yeni bir uzaktan kumandayı bağlamak için şu adımları izleyin:
1. Uzaktan kumandayı çalıştırın ve mobil cihazınıza bağlayın. Sonra uçaklara güç verin.
2. DJI GO uygulaması> Camera View>> Remote Controller Settings> Linking Remote Controller
bölümüne gidin.
Remote Controller Settings

Remote Controller Calibration
Stick Mode
Default stick mode is Mode 2, changing stick modes alters the way the aircraft is controlled.
Do not change unless familiar with your new mode.

Button Customization
C1

Gimbal Pitch/Yaw

C2

Not Defined

You can customize the C1 and C2 buttons on the back of the RC.

Linking Remote Controller

3. Uzaktan kumanda üzerinde bulunan LED yanıp sönen mavi ışıklar ile kontrol cihazının hazır
oldunu belirtecektir.
Remote Controller Settings

Remote Controller Calibration
Stick Mode
Searching for aircraft frequency,
Default stick mode is Mode 2, changing stick modes alters the way the aircraft is controlled.

timeout in 54 seconds

Do not change unless familiar with your new mode.

Press the linking button on the aircraft

Button Customization

to link this remote controller

C1Cancel

Not Defined

C2

Not Defined

You can customize the C1 and C2 buttons on the back of the RC.

Linking Remote Controller

4. Bağlamaya başlamak için Lightbridge 2 sisteminde yer alan LINK düğmesine (aşağıdaki şekilde
gösterilmiştir) basın. Bağlantının başarılı olması durumunda uzaktan kumanda LED ışığı yeşil
renkte yanacaktır.

LINK Button

-Eğer uzaktan kumanda cihazınız “slave” moduna ayarlıysa bu uzaktan kumanda üzerinden
insansız hava aracınızı kontrol edemezsiniz. “Slave” modunda yer alan uzaktan kumanda
ile cihazınızı kontrol etmek isterseniz DJI Go uygulaması üzerinden uzaktan kumanda
ayarlarına girerek, kumandanızı “Master” moduna ayarlayın.
-Başka bir uzaktan kumanda aynı cihaza bağlanmaya çalışırsa, uzaktan kumanda bağlı
cihazdan bağlantısını keser.

Return-to-Home / Eve Dönüş (RTH)
Profil
Return-to-Home / Eve Dönüş (RTH) fonksiyonu, uçakları kalkış yaptığı en son kaydedilen noktaya
geri dönmesini sağlayan bir fonksiyondur. Eve Dönüş işlemi üç olay sonucunda gerçekleşir; uzaktan
kumanda ve DJI Go uygulaması üzerinde bulunan RTH tuşu ile, düşük pil uyarısı sonucunda ve
hatalı Eve Dönüş sonucunda gerçekleşir.

Smart RTH / Akıllı Eve Dönüş
Uzaktan kumanda üzerinde yer alan Eve Dönüş (RTH) butonunu ya da GPS aktif ise DJI Go
uygulaması üzerinde yer alan Akıllı Eve Dönüş (Smart RTH) modunu kullanabilirsiniz. Akıllı Eve
Dönüş modunu kullanarak “Eve Dönüş” sırasında olası kazaların önüne geçebilirsiniz. Akıllı Eve
Dönüş prosedürünü başlatmak için “Smart RTH” butonuna basılı tutun. Bu moddan çıkmak ve
insansız hava aracınızın cihazını tekrar kontrol altına almak için tekrar “Smart RTH” butonuna basılı
tutun.

Low Battery RTH
Düşük pil sonucunda gerçekleşen “Eve Dönüş” bataryaların güvenli bir şekilde eve dönmesi için
gereken enerjisinin sınırına yaklaştığında hareket geçer. Kullanıcıların düşük pil uyarısı aldıklarında
insansız hava aracını acil bir şekilde geri çağırmaları ya da inişe uygun bir yere indirmeleri
gerekmektedir. Eğer cihaz kritik pil uyarısı sırasında kullanıcı tarafından 10 saniye içerisinde
herhangi bir komut almazsa “Eve Dönüş” noktasına doğru hareket edecektir. Kullanıcılar bu işlemi bir
defa RTH butonuna basarak iptal edebilir. Bu uyarılar cihazın yüksekliği ve “Eve Dönüş” noktasına
olan uzaklığı hesaplayarak verilir. Aşağıdaki figür pil kritik derecelerini göstermektedir.

Critical Battery Warning

Power Required

(Red)

to Return Home

Remaining Flight Time
09:29

Low Battery Warning
Sufficient Battery Level (Green)

Failsafe RTH
İnsansız hava aracı ile uzaktan kumanda arasında üç (3) saniyelik bir kesinti yaşanırsa “Failsafe RTH”
yani acil durum eve dönüş moduna geçiş yapılacaktır. “Home Point” olarak kaydedilen noktaya doğru
hareket eden cihazı eğer isterse pilot tekrar manuel komutla kontrol edilebilir.
Failsafe RTH
1 “Home Point” Ayarı (HP)

Yanıp Sönen Yeşil Işık

4 3 Saniye Sinyal Kaybı

2 “Home Point” Kontrolü

3 Kumanda Sinyal Kaybı

Yanıp Sönen
Yeşil Işık

Hızlıca Yanıp Sönen Sarı Işık

5 Eve Dönüş

6 15 Saniye Sonra İniş
Height over HP>20m

20m

Elevate to 20m
Height over HP<=20m

Hızlıca Yanıp Sönen Sarı Işık

Hızlıca Yanıp Sönen Sarı Işık

Hızlıca Yanıp Sönen Sarı Işık

Ev Noktasının Güncellenmesi
“Ev Noktası”nı ayarlamak için iki seçenek vardır:
1. Uçağın mevcut koordinatlarını “Ev Noktası” olarak ayarlayın.
2. Uzaktan kumandanın geçerli koordinatlarını “Ev Noktası” olarak ayarlayın.

A3 Pro Redundans Sistem
Matrice 600 Pro'nun A3 Pro uçuş kontrol sistemi, uçuş güvenliğini arttıran A3'ün yenilenmiş bir
versiyonudur. A3, bir uçuş kontrol mekanizması, GPS-Compass Pro ve bir PMU (Güç Yönetim
Birimi) içerir. Buna ek olarak iki ilave IMU Pro, GPS-Compass Pro modülü sistemin anti-risk
performansını arttır.

Bağlantı Pozisyonu
Her uçuştan önce tüm IMU Pro modüllerinin ve GPS-Compass Pro modüllerinin ayarlarının uçuşa
hazır olduğundan emin olun.

Sistem Durumu
Sistem durumu GPS-Compass Pro, IMU Pro ve Flight Controller modülleri tarafından belirlenir.

LED

Yeşil
Kırmızı

Durum
LED yeşil renkte yanıp söndüğünde modül normal ve sistemin bir parçası olarak
çalışıyor.
Sistemde normal olmayan bir durum olması halinde kırmızı ışık yanar.
Modül çalışıyor ancak sistem ile bağlantısı yok.

Mavi

Uçuş
Uçuş öncesindeki temel hazırlıklar tamamladıktan ve gerekli bilgiler edinildikten sonra insansız hava
aracınızı uçurabileceğiniz uygun, açık bir alana götürünüz.

Uçuş İçin Uygun Çevre
1. Cihazı, yağmur, kar, sis ve rüzgar hızı 8 m / s'yi aşan olumsuz hava koşullarında kullanmayın.
2. Cihazı sadece açık alanlarda uçurun. Yüksek binalar ve çelik yapılar pusula ve GPS sinyalini
etkileyebilir.
3. Engeller, kalabalıklar bölgeler, yüksek gerilim hatları, ağaçlar ve su cisimleri yakınında uçmaktan
kaçının.
4. Cep telefonu baz istasyonları ve radyo iletim kuleleri de dahil, elektromanyetizma düzeyleri yüksek
alanlarda uçmak tehlike arz etmektedir.
5. İnsansız hava aracının ve pil ünitesinin performansı hava koşullarından etkilenmektedir. Bu
koşullar; hava yoğunluğu ve yüksek sıcaklık gibi çevresel faktörlere bağlıdır. Pilin ve cihazın
performansı düştüğü için deniz seviyesinden 8,202 fit (2,500 metre) yükseklikte uçuş yaparken
dikkat edin.
6. Matrice 600 Pro kutup bölgelerinde P modunda çalışamaz.

Flight Limits and No Fly Zones
Yükseklik ve mesafe ile ilgili olan uçuş sınırları ayarlanabilir.
İnsansız hava aracı (UAV) operatörleri, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), FAA ve yerel
havacılık otoriteleri gibi kendi kendini düzenleyen kuruluşların düzenlemelerine uymak zorundadır.
Güvenlik nedenleriyle, kullanıcıların bu ürünü güvenli ve yasal olarak kullanmalarına yardımcı olmak
için uçuş limitleri varsayılan ayarlarda son kullanıcıya sunulmuştur.
Cihaz P modunda çalışırken uçuşun izlenmesi için yükseklik ve mesafe sınırı No Fly Zone birlikte
çalışır. A modunda cihazın uçuş yüksekliği, uçak ve diğer hava araçları için tehlike oluşturmayacak
50 metre ile sınırlıdır. Cihaz üç bardan fazla GPS sinyali almışsa (yani, GPS simgesinden sonra en
az üç çubuk görüntülenirse) bu kısıtlama otomatik olarak 120 olarak ayarlanır.
Maksimum Yükseklik ve Yarıçap Sınırları
Kullanıcılar DJI GO uygulamasında maksimum yükseklik ve yarıçap sınırlarını değiştirebilirler. Bu
işlem tamamlandığında Matrice 600 Pro uçuş sırasında bu ayarlarla belirlenen sınırlı bir silindir alanı
içerisinde uçuşunu gerçekleştirecektir.

Maximum Flight Altitude

Max Radius

Home Point
Height of aircraft
when turned on

Geçerli sınırları aşarsanız cihazı hala kontrol edebilir ancak daha ileri uçuramazsınız.
Matrice 600 Pro GPS sinyalini kaybederse belirlenen yarı çaplı alandan çıkabilir. Cihaz,
GPS sinyallerine tekrar ulaştığında belirlenen alanın içerisinde uçuşuna devam edecektir.

No Fly Zone
No Fly Zone olarak belirtilen bölgeler DJI resmi web sitesinde (http://flysafe.dji.com/no-fly)
listelenmiştir. Bu bölgeler, havaalanları ve yasak bölgeler olarak ikiye ayrılır. No Fly Zone olarak
belirtilen bölgelerin dikkatlice incelenmesi ve gerekli kurallara uyulması gerekmektedir.

Uçuş Öncesi Yapılması Gerekenler
Her uçuş öncesinde mutlaka
1. Bütün yazılımların güncel olduğu kabul edilmeli.
2. Uzaktan kumanda, bataryalar ve mobil cihaz tamamen sarj edilmiş olmalıdır.
3. Cihaz üzerinde yer alan katlanabilir kısımlar tamamen açılmış ve uçuşa hazır hale getirilmiş
olmalıdır.
4. Bütün GPS-Compass Pro’lar açılmış ve insansız hava aracının ön tarafını işaret ediyor şekilde
olmalıdır.
5. Bütün kablolar düz bir şekilde takılmış olmalı.
6. DJI GO uygulaması cihaza bağlı olmalıdır
7. Motor doğru bir şekilde çalıştırılmalıdır.

Uçuş Durumu Göstergeleri

ESC LEDs
Aircraft Status Indicator

Pusulanın Kalibre Edilmesi
İlk uçuşunuzdan önce cihazın “Compass” ayarlarını doğru bir şekilde yaptığınızdan emin olun aksi takdirde
cihazlar düzgün çalışamaz. Daha sonra, DJI GO uygulaması üzerinde yer alan bölümden “Calibrate”
butonuna basarak işleme başlayın.
Not: Yüksek manyetik alanların olduğu bölgelerde, taş ocaklarının yakınında, park yapıları ve yer altı çelik
takviyeleri ile güçlendirilmiş bölgelerde kalibre işlemi yapmayın. Kalibre işlemi sırasında üzerinizde cep
telefonu gibi ferromanyetik objeleri yanınızda taşımayın.
Kalibrasyon Prosedürleri
Öncelikle aşağıdaki işlemleri yapmak için açık bir alan seçin.
1. Uygulamada yer alan Aircraft Status çubuğuna dokunun ve Calibrate’i seçin, ardından cihazı kalibre
etmek için ekrandaki talimatları izleyin.
2. Cihazı yatay olarak tutun ve bir merkezde eksen boyunca 360 derece döndürün. Eğer bu işlemi doğru
yaparsanız yeşil bir ışık yanacaktır.
3. Cihazın burnunu aşağı bakacak şekilde dik tutun ve merkez ekseni etrafında 360 derece döndürün.

4. İşlem sırasında kırmızı ışık yanarsa en baştaki adımları takip ederek kalibre işlemini devam ettirin.

“Auto Takeoff” ve “Auto Landing”
Otomatik olarak kalkış ve iniş modlarını dikkatlice inceleyin.

Auto Takeoff
Aircraft Status “Normal” durumundaysa cihazı “”Auto Takeoff” modundan yararlanarak otomatik olarak
kaldırın.
Auto Takeoff modunu kullanırken aşağıdaki adımlara dikkat edin;

1. DJI GO uygulamasını başlatın ve ana ekrana giriş yapın.
2. Cihazın P modunda olduğundan emin olun.
3. Uçuş öncesi kontrol listesini inceleyin.
4. Uçuş için yukarı kalkış simgesine dokunun ve kalkış yapmak için ekranda çıkan butonu sağa
doğru kaydırın.
5. Bu işlemden sonra cihaz yerden 1.2 metre yükselecek ve hover pozisyonuna geçerek olduğu
yerde uçuş yapacaktır. Bu işlem esnasında cihaz otomatik olarak iniş takımlarını kaldıracaktır.
Aircraft Status Indicator yeşil olarak yanıp sönüyorsa Auto Landing kullanın.

Auto Landing modunu kullanırken aşağıdaki adımlara dikkat edin;
1. Cihazın P modunda olduğundan emin olun.
2. Cihazın iniş yapacağı alanın inişe uygunluğunu kontrol edin.
3. Cihaz iniş hareketine başladığında, iniş takımları otomatik olarak açılacaktır.
Cihaz 1.2 metre yüksekliğe ulaştığında iniş takımları otomatik olarak kalkar. Aynı şekilde
otomatik olarak iniş yaparken iniş takımları otomatik olarak açılır. Kullanıcılar bu özelliği
değiştirmek isterse DJI GO uygulaması üzerinden yapabilir.

Motorları Çalıştırmak ve Kapatmak
Motorları Çalıştırmak
Uzaktan kumanda üzerinde bulunan butonları aşağıdaki halde sabit tutarak çalıştırabilirsiniz.
Motorlar çalışmaya başladıktan sonra butonları serbest bırakabilirsiniz.

OR

Motorları Kapatmak
Motorları kapatmak için iki farklı yol vardır.
Metot 1: Cihaz iniş yaptıktan sonra butonu aşağı doğru basılı tuttuktan sonra CSC komutunu
vererek motoru durdurun. Motorlar durduğunda serbest bırakın.
Method 2: : Cihaz iniş yaptıktan sonra butonu aşağı doğru 3 saniye basılı tutun. Motorlar
durduğunda serbest bırakın.

OR

Method 1

Method 2

Uçuş Sırasında Motorları Durdurmak
Push the left stick to the bottom inside corner and press the RTH button at the same time. Only stop
the motors mid-flight in emergency situations when doing so can reduce the risk of damage or injury.

UçuşTesti
Kalkış / İniş Prosedürleri
1. Cihazı uçuş yapabileceği güvenli bir alanda, arka tarafını göreceğiniz şekilde yerleştirin.
2. Uzaktan kumandayı ve insansız hava aracı üzerinde bulunan pillerden birini açarak
cihazınızı çalıştırın.
3. DJI GO uygulamasını başlatın ve ana ekrana giriş yapın.
4. Aircraft Status Indıcator yeşil renkte yanıp sönene kadar bekleyin. Bu yanıp sönen renk
cihazın uçuşa hazır olduğunu ve uçuş noktasının kayıt altına alındığını göstermektedir
5. Kalkış için yavaşça butonu kaldırın ya da “Auto Takeoff” modundan yararlanın.
6. İniş esnasında yavaşça alçalın ve 3 saniye boyunca butonu aşağı doğru basılı tutarak
motorları kapatın.
8. Cihaz üzerinde yer alan pillerden bir tanesini kapatarak cihazı bu işlemin ardından uzaktan
kumandayı kapatın.

Ekler
Özellikler
Matrice 600 Pro

Motorlar Arası Uzaklık

1133 mm
1668 mm × 1518 mm × 727 mm (pervaneler dahil), gövde, kollar ve
GPS aygıtı açık durumda.

Boyutlar

437 mm × 402 mm × 553 mm (pervaneler dahil), gövde, kollar ve
GPS katlı durumda (iniş takımları hariç)

Paket Boyutu

520 mm × 480 mm × 640 mm (L × W × H)

Akıllı Batarya Sayısı

6

Ağırlık (altı adet TB47S batarya dahil)

9.5 kg

Ağırlık (altı adet TB48S batarya dahil)

10 kg

Azami Kakış Ağırlığı

15.5 kg

Performans
Havada Kalma Dengesi (P-mod, GPS)

Dikey: ±0.5 m, Yatay: ±1.5 m

Azami Açısal Hız

Pitch: 300°/s, Yaw: 150°/s

Max Eğim Açısı

25°

Azami Yükselme Hızı

5 m/s

Azami Alçalma Hızı

3 m/s

Azami Rüzgar Direnci
Deniz Seviyesi Üzerinde Uçuş
Yüksekliği(Max)

8 m/s

Azami Hız

40 mph / 65 kph (rüzgarsız koşullarda)

Uçuş Süresi (altı adet TB47S batarya dahil)

Ağırlık Yok: 32 dakika, 6 kg ağırlık dahil: 16 min

Uçuş Süresi (altı adet TB48S batarya dahil)

Ağırlık Yok: 38 dakika, 5.5 kg ağırlık dahil: 18 min

2500 metre

Yürütme Sistemi
Motor Modeli

DJI 6010

Pervane Modeli

DJI 2170R

Uçuş Kontrol Sistemi
Model

A3 Pro

Diğer
Ronin-MX; Zenmuse Z30, Zenmuse X5/X5R, Zenmuse X3,
Desteklenen DJI Gimbal Modelleri

Zenmuse XT;
Zenmuse Z15 Series HD Gimbal: Z15-A7, Z15-BMPCC, Z15-5D III,
Z15-GH4

Çalışma Sıcaklığı

14° ile 104° F (-10° ile 40° C)

*Havada kalma süresi, rüzgarsız bir ortamda deniz seviyesinden 10 m yükseklikte % 10 pil seviyesinde
iniş yapılacak şekilde hesaplanmıştır.

Uzaktan Kumanda
920.6 MHz -928 MHz (Japan)
Çalışma Frekansı

5.725 GHz - 5.825 GHz
2.400 GHz - 2.483 GHz

Azami Uçuş Mesafesi
(bölünme unsuru yaşatacak objeler
yok sayıldı)

FCC: 5 km
CE: 3.5 km
10 dBm @ 900 M

EIRP

13 dBm @ 5.8 G

Video Çıkış Portları

20 dBm @ 2.4 G
HDMI, SDI, USB

Kullanıcı Kontrol

Master ve Slave kontrol

Cihaz Tutacağı Desteği

Akıllı telefonlar ve tabletler

Güç

9W

Depolama Sıcaklığı

3 aydan daha kısa süre için: -20° ile 45° C
3 aydan fazla 22° ile 28° C

Sarj Etme Sıcaklığı

5° ile 40° C

Batarya

6000 mAh LiPo 2S

Azami Tablet Genişliği

170 mm

Sarj Ünitesi
Model

MC6S600

Voltaj Çıkış

26.1 V

Güç

600 W

Tek Pil Portu Çıkış Gücü

100 W

Batarya (Standart)
Model

TB47S

Kapasite

4500 mAh

Voltaj

22.2 V

Tip

LiPo 6S

Enerji

99.9 Wh

Net Ağırlık

595 g

Çalışma Sıcaklığı

-10° ile 40° C
3 aydan daha kısa süre için: -20° ile 45° C

Depolama Sıcaklığı

3 aydan fazla 22° ile 28°

Sarj Etme Sıcaklığı

5° ile 40° C

Azami Sarj Gücü

180 W

MATRICE 600 PRO User Manual

Batarya (Opsiyonel)
Model

TB48S

Kapasite

5700 mAh

Voltaj

22.8 V

Tip

LiPo 6S

Energy

129.96 Wh

Net Weight

680 g

Akıllı Uçuş Modları
Akıllı uçuş modları insansız hava araçlarını DJI’ın tanımladığı modlar ile yönetmenizi sağlar. Bu
uçuşlar otonom olarak gerçekleşir ve yalnızca F modunda çalışır.
Point of
Interest (POI)

Waypoints

Course Lock

Cihaz, seçilen yön doğrultusunda sürekli olarak ilerler.
Uçuş için bir rota kayıt edilir. Bu rotayı cihaz sürekli olarak takip eder. Bu rotayı kayıt
ederek daha sonra da kullanabilirsiniz.
Cihazın ön yüzünü seçili yol olarak kayıt edin. Cihaz sapma olmadan bu yönde hareket
edecektir.

(CL)
Home Lock

“Home Point” noktası seçildikten sonra cihazın pitch tuşundan “Home Point” ile olan
mesafesini değiştirebilirsiniz.

(HL)

Akıllı Uçuş Modları Koşulları

Akıllı Uçuş Modları

GPS Açık

POI

Evet

Waypoints

Evet

CL

Hayır

HL

Evet

GPS

Uçuş Mesafesi

Cihaz
Cihaz
Waypoint

5m~500m
< 500m
>5m

POI
Waypoint
Waypoint

Tüm Yol<5000m
-

-

Cihaz

≥5m

Home Point

Akıllı Uçuş Modlarını Aktive Etmek
DJI GO uygulaması> Camera View >
> Multiple Flight Modes. Uzaktan kumanda üzerinde
bulunan uçuş modu bölümünde F moduna alın.

Güncelleme
Cihazın ve Lightbridge 2 Air System Güncellemesi
Cihazı güncellemek için Lightbridge 2 Air System ve cihazı DJI Assistant 2’ye DJI Assistant 2 (p. 30)
detaylarında olduğu gibi bağlayın.

Uzaktan Kumanda Yazılım Güncellemesi
Eğer bir güncelleme varsa DJI GO uygulaması üzerinde yer alan System Status bar bölümünde yer
salan Camera View birkaç defa yanıp sönecektir. Güncellemek için aşağıdaki adımları izleyin;
1. DJI GO uygulaması > Camera View > System Status bar > Overall Status. Güncellemek yapmak
için tıklayın.
2. DJI GO üzerinde bulunanan gösterge güncellemenin durumunu belirtecektir. Uzaktan kumanda
üzerinde bulunan net mavi ışık güncellemenin devam ettiğini gösterecektir. Bu ışık yeşile
döndüğünde güncelleme tamamlanmıştır.
Eğer bir hata varsa ışık kırmızıya dönecektir. Bu durumda güncellemeyi baştan başlatmanız
gerekmektedir.
Cihaz uçuş yapıyorsa kesinlikle güncelleme yapmaya kalkışmayın. Sadece cihaz
yerdeyken bu güncellemeleri yapmalısınız.
Hem Lightbridge 2 Air System hem de uzaktan kumanda en son sürümde olmalıdır.
Aksi halde birbirilerini doğru bağlantıyı sağlayamazlar.
Her uçuştan önce bütün cihazların en güncel sürümde olduğu kontrol edilmelidir.
Yazılım güncellemeleri internet bağlantısı gerektirir. Güncelleme işlemi sırasında uygun
ve stabil bir Wi-Fi bağlantısı kullanmanızı öneririz.

Zenmuse Z30, X3, X5 Serisi ve XT Yazılım Güncellemesi
Eğer Zenmuse Z30, X3, X5 serisinden bir kamera ya da XT gimbal kamera kullanıyorsanız; gimbal
kamerayı cihaza bağlayarak Micro SD kart üzerinden güncelleme yapmak için aşağıdaki adımları
izleyin.
Kamera güncellemesi öncesinde gimbal kablosunu çıkarmayı unutmayın aksi halde
güncelleme hatası ile karşırsınız. Bu kabloyu çıkarmadan önce cihazın kesinlikle kapalı
olduğundan emin olun.
Micro SD kartın içinde güncelleme yapılacak sadece bir versiyonun olduğundan emin olun.

Adım 1- Batarya doluluk oranını ve Micro SD kart üzerindeki boş alanı kontrol edin
a. Bataryaların en az %80 doluluk oranına sahip olduğunu DJI GO uygulaması üzerinden kontrol
edin. Bir bataryaya enerji vererek diğer bataryaların da çalışmaya başladığından emin olun.
b. Micro SD kart üzerinde en az 300 mb boş alan bulunduğundan emin olun.
Adım 2- Güncelleme yapacağınız dosyaları hazırlayın
a. DJI web sayfası üzerinden Matrice 600 Pro için uygun olan güncelleme paketini indirin.
(http://www.dji.com/matrice600-pro/info#downloads)

b. Micro SD kartınızı bilgisayarınıza takın. İndirdiğiniz dosyaları Micro SD kartının uygun bölümüne
çıkartın. Matrice 600 Pro kapalı konumdayken Micro SD kartı bilgisayardan çıkartarak gimbal
üzerinde bulunan slota takın.
Adım 3- Yazılımın Güncellenmesi
a. Uzaktan kumandanın kapalı olduğundan emin olun ve bataryalardan birini çalıştırın. Bütün bataryalar
açıldığında güncelleme otomatik olarak başlayacaktır..
b. Güncelleme işlemi yaklaşık olarak 25 dakika sürecektir. Gimbal bu süreç esnasında çeşitli aralıklarla bip
sesini çıkartacaktır. Dört adet hızlı bip işlemi güncellemenin sürdüğünü ve bunların ardından bir yavaş bip,
iki hızlı bip sesi güncellemenin başarılı olarak yapıldığını göstermektedir.

c. Güncelleme sonrasında oluşan .txt dosyasını açarak yapılan işlemleri kontrol edin. .text
dosyasının içinde “result: successful” yazısını görmesi gerekmektedir. Aksi durumda ise “result:
failed” yazısını görebilirsiniz; bu durumda güncellemeyi yeniden yapmayı denemelisiniz.

Çıkartılabilir İniş Takımı
Servo Yolu Kalibrasyonu

Yaralanmalardan korunmak için dikkat edin.
Kullanma Talimatları:
1. İniş takımları üzerinde bulunana yayların çıkarıldığından emin olun. Aksi halde kalibrasyon
sırasında hata alabilirsiniz.
2. "R", "L" ve "IN" bağlantılarının doğru olduğundan emin olun.
3. Kalibrasyon sırasında cihazı yerden tamamen kaldırın.
4. Akıllı bataryalardan birine güç verdiğiniz esnada ucu sivri olan bir cisim ile SET butonuna basılı
tutun. Batarya açıldığında butonu serbest bırakın. Diğer bataryalar otomatik olarak açılacaktır
(eğer bataryalar otomatik olarak açılmazsa cihazınızı uzaktan kumandaya bağlayarak DJI GO
uygulamasına giderek önerileri takip edin). LED ışığı sarı bir şekilde göz kırpacaktır. Kalibrasyon
sırasında hareketli hiçbir parçayı çıkarmayın.
5. Otomatik kalibrasyon sırasında iniş takımının sol ayağı sağ ayağı takip ederek yukarı-aşağı
hareket edecektir.
6. Kalibrasyondan sonra sol ve sağ iniş takımı ayakları alçalacak ve yeşil bir LED ışık yanacaktır.
Bu, iniş takımlarının düzgün çalışıp çalışmadığını gösterir.

Eğer LED ışığı sarı renkte yanıyorsa bir problem var demektir. Servonun doğru
monte edildiğinden emin olun.
Kalibrasyon sırasında cihaza herhangi başka bir şeyin temas etmesinden kaçının.
Temas durumunda kalibrasyon hatası alabilir, bütün adımları baştan yapmak
zorunda kalabilirsiniz.
"R" ve "L" servo kablolar ters çevrilirse cihaz doğru bir ölçüm yapamayacaktır.
Bağlantıları düzeltin ve yukarıdaki adımları kullanarak yeniden kalibre edin.
Servo travel için mekanik bir kalibrasyon tavsiye edilmemektedir.
LED Description
— Sabit Yeşil

Sistem Normal

Göz Kırpan Yeşil
Yavaş Göz Kırpan Yeşil
— Sabit Sarı

Kalibrasyon Gerekiyor
Tekrar Kalibrasyon Gerekiyor
Kalibrasyon Hatalı

Göz Kırpan Sarı Işık
Yavaş Göz Kırpan Sarı
— Sabit Kırmızı

Kalibrasyon Moduna Giriş Yapın
Sistem Kalibre Ediliyor
Servo Durdu

Göz Kırpan Kırmızı

Çalışması Sakıncalı

Yavaş Göz Kırpan
Kırmızı

Sinyal Çıkış Arızası

Özellikler
Çalışma Voltajı

6S LiPo

Giriş Sinyali

Çalışma Durumu

Max 1 A @ 6S LiPo Çıkış Sinyali

PWM (High-Pulse Width 800 - 2200us)
PWM (Mid Position is 1520us) in 90
Hz

Çalışma Sıcaklığı
Toplam Ağırlık

-20° ila 70° C

Çıkış Voltajı

6V

742 gram

Servo Travel

150° (Min. 120°)

