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Anahtar Sözcük Arama
Bir konu bulmak için "batarya" ve "montaj" gibi anahtar sözcüklerle arama yapın. Bu belgeyi okumak için Adobe
Acrobat Reader kullanıyorsanız arama yapmak için Windows'ta CTRL+F veya Mac'te Command+F tuşlarına
basın.

Bir Konuya Erişim
İçindekiler kısmından tüm konuların listesini görüntüleyin. İlgili bölüme gitmek için konunun üzerine tıklayın.

Bu Belgeyi Yazdırma
Bu belge, yüksek çözünürlükte yazdırılabilir.

Bu Kılavuzun Kullanımı
Açıklamalar
Uyarı

Önemli

İpuçları ve Öneriler

Kaynakça

İlk Uçuştan Önce Okuyun
MAVICTM Air'ı kullanmadan önce aşağıdaki belgeleri okuyun:
1. Mavic Air Kutu İçeriği
2. Mavic Air Kullanım Kılavuzu
3. Mavic Air Hızlı Başlangıç Kılavuzu
4. Mavic Air Sorumluluk ve Güvenlik Esasları
5. Mavic Air Akıllı Uçuş Bataryası Güvenlik Esasları
Uçurmadan önce, resmi DJITM web sitesindeki tüm eğitim videolarını izlemenizi ve Mavic Air Sorumluluk ve Güvenlik
Esasları’nı okumanızı öneririz. Mavic Air Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nu inceleyerek ilk uçuşunuza hazırlanın ve daha fazla
bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Eğitim Videoları
Mavic Air’ın nasıl güvenli bir şekilde kullanılacağını gösteren Mavic Air eğitim videolarını izlemek için
aşağıdaki adrese gidin veya sağdaki QR kodunu taratın:
http://www.dji.com/mavic-air/info#video

DJI GO 4 Uygulamasını indirin
Uçuş sırasında DJI GOTM 4 uygulamasını kullandığınızdan emin olun*. En son sürümü indirmek için
sağ taraftaki QR kodunu taratın. DJI GO 4 uygulamasının Android sürümü, Android 4.4 ve üstü ile
uyumludur. DJI GO 4 uygulamasının iOS sürümü, iOS 9.0 ve üstü ile uyumludur.

* Uçuşun daha güvenli olması amacıyla, uçuş sırasında bağlantı olmadığında veya uygulamaya giriş yapılmadığında, uçuş 30 m
yükseklik ve 50 m mesafe ile sınırlandırılır. Bu durum, DJI GO 4 ve DJI Mavic Air ile uyumlu tüm uygulamalar için geçerlidir.

DJI Assistant 2'yi indirin
http://www.dji.com/mavic-air/download adresinden DJI Assistant 2'yi indirin
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Ürün Profili
Giriş
DJI Mavic Air’da yeni bir katlanabilir tasarım ve 4K video ile 12 mega piksel fotoğraflar çekebilen tam stabilize 3
eksenli gimbal kamera bulunur. Engelden Kaçınma gibi DJI imzalı teknolojiler ve SmartCapture (Akıllı Çekim), 8K
Panorama, Gelişmiş Kullanıcı Yardım Sistemleri, QuickShots (Hızlı Çekim), ActiveTrack TM (Aktif Takip) ve TapFlyTM (Tıkla
Uç) gibi Akıllı Uçuş Modları zor çekimleri yapmayı kolaylaştırır. Mavic Air, 68,4 km/s maksimum uçuş hızı ve 21 dakika
maksimum uçuş süresi* ile gurur duyar.

Öne Çıkan Özellikler
Kamera ve Gimbal: Mavic Air ile saniyede 30 çerçeveye kadar 4K videonun yanı sıra daha canlı ve temiz görünen 12
mega piksel fotoğraflar çekebilirsiniz, hem de entegre 3 eksenli gimbal ile sabitleniyor.
Uçuş Kumandası: Yeni nesil uçuş kumandası daha güvenli ve güvenilir bir uçuş deneyimi sağlayacak şekilde
güncellenmiştir. Mavic Air, uzaktan kumanda sinyali kaybolduğunda veya batarya şarj seviyesi düşük olduğunda
otomatik olarak Kalkış Noktasına geri dönebilir. Mavic Air, kapalı alanlarda düşük irtifada havada kalabilmesinin yanı
sıra rotasındaki engelleri algılayabilir ve bunlardan kaçınabilir ki bu da güvenliği artırır.
HD Video Aktarma Bağlantısı: DJI’ın gelişmiş Wi-Fi teknolojisi uzaktan kumandaya entegredir ve 4 km** iletim
mesafesi sunarak mobil cihazınıza 720p video yayını yapılabilmesini mümkün kılar.

Mavic Air'ı Hazırlama
Mavic Air'ı Hazırlama
1. Gimbal koruyucusunu kameradan çıkarın.
2. Mavic Air fabrikada paketlenmeden önce tüm kolları katlanmış haldedir. İlk olarak arka kolları açın, ardından ön
kolları ve ön iniş takımını açın.

2
5
1

4

1
3

* Maksimum uçuş süresi, sabit 25 km/s'de rüzgarsız ortamda uçuş sırasında test edilmiştir. Bu değer sadece referans olarak
alınmalıdır.
** Uzaktan kumanda, maksimum iletim mesafesine (FCC) elektromanyetik parazit bulunmayan açık bir alanda ve yaklaşık 120 m
irtifada ulaşabilir.
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Mavic Air Kullanım Kılavuzu
3. Güvenlik sebebiyle, Başlangıç Modunda veya kapalı alanda uçuş sırasında
pervane korumalarının takılı olması tavsiye edilir. Daha fazla bilgi almak için
Mavic Air Pervane Korumaları Kullanım Kılavuzu’na bakın.
Mavic Air kullanılmadığında gimbal koruyucunun takılı olması tavsiye
edilir. Gimbal koruyucu takılırken veya çıkarılırken gimbalın yatay
konumda olduğundan emin olun.
Kullanım öncesi iniş takımının düzgün şekilde açıldığından emin
olun. Aksi takdirde, entegre antenler etkilenebilir ve video
bağlantısında ciddi sorunlara neden olabilir.
Mavic Air'ı kullandıktan sonra bir yere bırakırken, kanatlarını
katlamadan önce ilk olarak iniş takımını katladığınızdan emin olun.

4. Tüm Akıllı Uçuş Bataryaları, güvenliği sağlamak amacıyla gönderim öncesinde Uyku modundadır. Akıllı Uçuş
Bataryalarını ilk kez şarj edip etkinleştirmek için beraberinde verilen AC güç adaptörünü kullanın. Akıllı Uçuş
Bataryasının her uçuştan önce tam olarak şarj edilmiş olması tavsiye edilir. Akıllı Uçuş Bataryasını uçuştan sonra
şarj etmek için Mavic Air’dan çıkarın ve AC güç adaptörüne takın.

Priz

A

100~240 V

A

Uzaktan Kumandayı (RC) Hazırlama
1. Antenleri ve mobil cihaz kelepçelerini açın.
2. Kumanda çubuklarını uzaktan kumanda üzerindeki saklama yerlerinden çıkarın ve yerlerine vidalayın.
3. Kullanılan mobil cihazın türüne göre uygun bir RC kablosu seçin. Varsayılan olarak bir Lightning bağlantısı mevcut
olup Mikro USB ve USB-C kabloları pakete dahildir. Kablo kaydırıcıyı sol kelepçedeki yuvanın ucuna götürün ve
kablonun ucunu mobil cihazınıza bağlayın. Her iki kelepçeyi içe doğru bastırarak mobil cihazınızı sabitleyin.

Tablet kullanırken, uzaktan kumandanın üzerindeki USB portunu kullanın.
Mikro USB ve USB Portlarını video bağlantısı için aynı anda kullanmayın. Video bağlantısı için bir porta bir
cihaz bağlamadan önce diğer porttaki tüm cihazların bağlantısını kesin.

© 2018 DJI Tüm Hakları Saklıdır.
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Mavic Air Kullanım Kılavuzu

Mavic Air Şeması

1
2
4

1. İleri Görüş Sistemi
2. Pervaneler

5

3. Motorlar

6

4. Ön Gösterge LED’leri

3

5. İniş Takımı (entegre antenlerle birlikte)
6. Gimbal ve Kamera

7
8
9

10

11

7. GPS Antenleri
8. Hava Delikleri
9. USB-C Portu
10. Kamera Mikro SD Kart Yuvası

12

11. Mavic Air Durum Gösterge LED’i /
Fonksiyon Düğmesi
12. Geri Görüş Sistemi
13. Batarya Şarj Seviyesi Gösterge LED’leri
14. Güç Düğmesi

13
14

15. Akıllı Uçuş Bataryası
16. Batarya Mandalları

15
16

17. Aşağı Görüş Sistemi

17

Uzaktan Kumanda Şeması
1. Antenler
Mavic Air kumanda ve video sinyallerini
aktarırlar.
1

2. Durum Gösterge LED’i

2

12

3
4
5
6

11

10

Uzaktan Kumandanın sistem durumunu
gösterir.
3. Kalkış Noktasına Dönüş (RTH) Düğmesi
Kalkış noktasına dönüşü başlatmak için
düğmeye basılı tutun. Kalkış noktasına
dönüşü iptal etmek için tekrar basın.

7

8

9

4. Şarj / Ana Video Bağlantısı Portu (Mikro USB)
Uzaktan kumanda bataryasını şarj etmek için
AC Güç Adaptörüne bağlanır, RC kablosu
aracılığıyla video bağlantısı için mobil cihaza
bağlanır.
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Mavic Air Kullanım Kılavuzu
5. Kumanda Çubukları

10. Fonksiyon Düğmesi
DJI GO 4 uygulamasındaki ayarlara göre

Mavic Air'ın yönünü ve hareketini kontrol eder.

çeşitli fonksiyonları gerçekleştirir.

6. Uçuş Duraklatma Düğmesi

11. Güç Düğmesi

Acil durum freni (GPS veya Görüş Sistemi

Mevcut batarya şarj seviyesini kontrol etmek

kullanılabiliyorsa) için bir kez basın.

için bir kez basın. Uzaktan kumandayı

7. Mobil Cihaz Kelepçeleri

açmak/kapatmak için bir kez basın, ardından

Mobil cihazınızı güvenli bir şekilde uzaktan

tekrar basarak basılı tutun.

kumandaya monte ederler.

12. Batarya Şarj Seviyesi Gösterge LED’leri

8. Uçuş Modu Değiştirme Düğmesi

Uzaktan Kumandanın batarya şarj seviyesini
gösterir.

P-modu ve S-modu arasında geçiş yapın.
9. USB / Yardımcı Video Bağlantısı Portu
Standart USB kablosu aracılığıyla video
aktarma bağlantısı için bir mobil cihaza
bağlanır.

13. Gimbal Düğmesi
Kameranın eğimini kontrol eder.
14. Kayıt Düğmesi
Video kaydetmeye başlamak için basın. Kaydı
durdurmak için tekrar basın.
15. Özelleştirilebilir Düğme
DJI GO 4 uygulamasındaki ayarlara göre çeşitli

13

15

fonksiyonları gerçekleştirir.

14

16

16. Deklanşör
Fotoğraf çekmek için basın. Çoklu çekim modu
seçilmişse önceden ayarlanan sayıda fotoğraf
çekilecektir.

Etkinleştirme
Mavic Air’ın ilk kullanımdan önce etkinleştirilmesi gerekir. Mavic Air’ı, DJI GO 4 uygulamasını kullanarak
etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.
1. Mobil cihazınızı uzaktan kumandaya bağlayın ve ardından DJI GO 4’ü başlatın.
2. DJI hesabınızı kullanarak uygulamaya giriş yapın veya yeni bir DJI hesabı oluşturun.
3. Mavic Air'ı ve uzaktan kumandayı açın.
4. “Mavic Air”ı seçin, “Connect to the Aircraft’s Wi-Fi”yi (Mavic Air Wi-Fi’sine bağlan) seçin “Wired Connection”ı
(Kablolu Bağlantı) seçin ve ardından bağlantı kurma talimatlarını izleyin.
5. Bağlantı kurulduktan sonra “Activating Device”a (Cihaz Etkinleştirme) tıklayın ve ardından Mavic Air’ınızı
etkinleştirme talimatlarını izleyin.

© 2018 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

9

Mavic Air
Bu bölümde uçuş kumandası, İleri, Geri
ve Aşağı Görüş Sistemleri ve Akıllı Uçuş
Bataryası açıklanmıştır.
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Mavic Air
Mavic Air’a uçuş kumandası, video aktarma bağlantısı, tahrik sistemi ve Akıllı Uçuş Bataryası dahildir. Ürün Profili
bölümündeki Mavic Air şemasına bakın.

Uçuş Modları
Mavic Air’da kullanıcıların tercih edebileceği iki uçuş modu ve ayrıca Mavic Air'ın belirli durumlarda geçiş yaptığı bir
üçüncü uçuş modu bulunur.
P-modu (GPS modu): P-modu, GPS sinyali güçlü olduğunda en iyi şekilde çalışır. Mavic Air, kendini konumlandırmak,
denge kurmak ve engeller arasından yol almak için GPS ve Görüş Sistemlerini kullanır. SmartCapture (Akıllı Çekim),
QuickShots (Hızlı Çekim), TapFly (Tıkla Uç) ve ActiveTrack (Aktif Takip) gibi Akıllı Uçuş Modları bu modda
kullanılabilir.
İleri ve Geri Görüş Sistemleri etkinleştirildiğinde ve ışık yeterli olduğunda, maksimum uçuş durumu açısı 15° ve
maksimum uçuş hızı 28,8 km/s'dir.
Not: P-modu, yüksek hızlara ulaşmak için daha büyük çubuk hareketleri gerektirir.
S-modu (Sport): Mavic Air, S-modunda konumlandırma için sadece GPS’i kullanır. İleri ve Geri Görüş Sistemleri devre
dışıdır. Mavic Air bu nedenle engelleri algılayamaz ve bunlardan kaçınamaz ve de Akıllı Uçuş Modları kullanılamaz.
Not: Mavic Air'ın S-modundaki tepkileri çeviklik ve hız için optimize edilmiştir ki bu da onu çubuk hareketlerine daha
duyarlı hale getirir.
ATTI modu: Mavic Air, Görüş Sistemleri kullanılamayıp GPS sinyali zayıf olduğunda ya da pusula parazite maruz
kaldığında otomatik olarak Attitude moduna (ATTI modu) geçiş yapar. Görüş Sistemleri kullanılamadığında, Mavic Air
kendini konumlandıramaz veya otomatik fren yapamaz ve bu nedenle, ATTI modunda uçuş sırasında potansiyel uçuş
tehlikeleri mevcuttur. Mavic Air, ATTI modundayken çevresinde bulunan şeylerden kolayca etkilenir. Rüzgar gibi
çevresel faktörler yanlamasına kaymaya yol açabilir ki bu da özellikle kapalı alanlarda uçuş sırasında tehlike arz
edebilir.
Mavic Air'ın ATTI moduna girmesi halinde iniş yapmak için güvenli bir yer bulmanız şiddetle tavsiye edilir.
Mavic Air'ın ATTI moduna girme olasılığını azaltmak ve ATTI moduna girmesi halinde tehlikeleri en aza
indirmek için GPS sinyalinin zayıf olduğu alanlarda ve kapalı alanlarda kullanmaktan kaçının.
İleri ve Geri Görüş Sistemleri S-modunda devre dışıdır ve bu durum, Mavic Air’ın rotasındaki engelleri
otomatik olarak algılayamayacağı anlamına gelir.
Mavic Air'ın maksimum hızı ve fren mesafesi S-modunda önemli ölçüde artar. Rüzgarsız durumda
minimum 30 m fren mesafesi gerekir.
Alçalma hızı S-modunda önemli ölçüde artar.
S-modunda Mavic Air'ın tepki kapasitesi önemli ölçüde artar ve bu da uzaktan kumandadan küçük bir
çubuk hareketinin Mavic Air'da büyük bir seyir mesafesine dönüşeceği anlamına gelir. Uçuş sırasında
tetikte olun ve yeterli manevra alanını sağlayın.
S-modu ile P-modu arasında geçiş yapabilmek için DJI GO 4 uygulamasından “Multiple Flight Modes”u
(Çoklu Uçuş Modları) etkinleştirin.
Uçuş Modları arasında geçiş yapmak için uzaktan kumandadaki Uçuş Modu değiştirme düğmesini kullanın.
S-modu yalnızca Mavic Air uzaktan kumandası ile kullanılabilir. S-modu, mobil cihaz ile kullanım sırasında
devre dışıdır.

© 2018 DJI Tüm Hakları Saklıdır.
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Mavic Air Durum Gösterge LED’leri
Mavic Air'da Ön Gösterge LED'leri ve Mavic Air Durum Gösterge LED’i bulunur. Bu LED'lerin konumları aşağıdaki
şekilde gösterilmiştir:
Ön Gösterge
LED’i

Ön Gösterge
LED’i

Mavic Air Durum Gösterge LED’i

Ön Gösterge LED’leri Mavic Air'ın yönünü ve fonksiyonlardan bazılarının durumunu gösterir (daha fazla bilgi için
fonksiyon bölümlerine bakın). Ön Gösterge LED’leri, Mavic Air'ın ön tarafını göstermek için Mavic Air açıldığında
sürekli kırmızı yanacaktır.
Mavic Air Durum Gösterge LED’i, Mavic Air’ın uçuş kontrol sisteminin ve Akıllı Uçuş Bataryasının durumlarını bildirir.
Mavic Durum Gösterge LED’i ile gösterilen Mavic Air durumları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakın.
Mavic Air Durum Gösterge LED’i, Kalkış Noktası Dönüş bölümünde açıklandığı gibi, Kalkış Noktası kaydedilirken de
yanıp söner.

Mavic Durum Gösterge LED’leri Durumları
Renk

Y.Sönme/S. Yanma

Mavic Air durumu açıklaması

Sırasıyla kırmızı,
yeşil ve sarı

Yanıp
sönme

Açılıyor ve otomatik arıza tanılama testleri

Sarı

Dört kez yanıp sönme Hazırlanıyor

Yeşil

Yavaşça yanıp sönme

Yeşil

Belirli aralıklarla iki kez İleri ve Aşağı Görüş Sistemleri
yanıp sönme
ile P-modu

Normal Durumlar
gerçekleştiriliyor

GPS ile P-modu

GPS, İleri Görüş Sistemi veya

Sarı

Yavaşça yanıp
sönme

Yeşil

Hızlıca yanıp sönme

Fren yapılıyor

Sarı

Hızlıca yanıp sönme

Uzaktan Kumanda sinyali kayıp

Kırmızı

Yavaşça yanıp sönme

Batarya şarj seviyesi düşük

Kırmızı

Hızlıca yanıp sönme

Batarya şarj seviyesi çok düşük

Kırmızı

Yanıp sönme

IMU arızası

Kırmızı

Sürekli yanma

Kritik arıza

Sırasıyla kırmızı,
yeşil ve sarı

Hızlıca yanıp sönme

Pusula kalibrasyonu gerekiyor

Aşağı Görüş Sistemi yok

Uyarı Durumları
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Kalkış Noktasına Dönüş
Kalkış Noktasına Dönüş (RTH) fonksiyonu Mavic Air'ı son kaydedilen Kalkış Noktasına geri getirir. Üç tür RTH
mevcuttur: Akıllı RTH, Düşük Bataryada RTH ve Arıza Koruması Durumunda RTH. Bu bölümde üç senaryo ayrıntılı
olarak açıklanmaktadır.
Açıklama

GPS

Kalkıştan önce güçlü bir GPS sinyali alınmışsa Kalkış Noktası Mavic Air'in uçmaya
başladığı konumdur. GPS sinyal gücü, GPS simgesi (

Kalkış Noktası

) ile gösterilir. Kalkış Noktası

kaydedildiğinde, Mavic Air Durum Gösterge LED’i hızlıca yeşil renkte yanıp sönecektir.

Akıllı RTH
GPS sinyali yeterince güçlüyse, Mavic Air’ı Kalkış Noktasına geri getirmek için Akıllı RTH kullanılabilir. Akıllı RTH, DJI
GO 4 uygulamasından

’e tıklayarak (ve ekrandaki talimatları izleyerek) veya uzaktan kumandadaki RTH düğmesine

basılı tutarak başlatılabilir.
DJI GO 4 uygulamasından

‘e tıklayarak veya uzaktan kumandadaki RTH düğmesine basarak Akıllı RTH’den çıkış

yapılabilir.

Düşük Bataryada RTH
Akıllı Uçuş Bataryası, Mavic Air'ın güvenli bir şekilde geri dönüşünü etkileyebilecek ölçüde tükendiğinde, Düşük
Bataryada RTH işlemi başlatılır. Uyarı verildiğinde Mavic Air ile derhal kalkış noktasına dönün veya acilen iniş yapın.
Düşük batarya uyarısı tetiklendiğinde DJI GO 4 uygulamasında bir bildirim görüntülenecektir. On saniyelik geri
sayımdan sonra hiçbir işlem yapılmazsa Mavic Air otomatik olarak Kalkış Noktasına geri dönecektir. Kullanıcı, uzaktan
kumandadaki RTH düğmesine veya Uçuş Duraklatma düğmesine basarak RTH prosedürünü iptal edebilir. Batarya şarj
seviyesi uyarılarının sınırları Mavic Air'ın mevcut irtifasına ve Kalkış Noktasından uzaklığına göre otomatik olarak
belirlenir. Düşük Bataryada RTH, her uçuşta yalnızca bir kez başlatılacaktır.
Çok düşük batarya şarj seviyesi uyarısı

Batarya şarj seviyesi yeterli

(Kırmızı)

(Yeşil)
Düşük batarya şarj seviyesi uyarısı
(Sarı)

Kalan uçuş süresi

Kalkış Noktasına dönüş için

12:29

gerekli şarj seviyesi
DJI GO 4 Batarya Şarj Seviyesi Gösterge Çubuğu

DJI GO 4 batarya şarj seviyesi gösterge çubuğundaki renkli bölgeler ve işaretler tahmini kalan uçuş
süresini gösterir. Mavic Air'ın mevcut konumuna ve durumuna göre otomatik olarak ayarlanırlar.
Mevcut batarya şarj seviyesinin yalnızca Mavic Air’ın mevcut irtifasından alçalmasını destekleyebilmesi
halinde, çok düşük batarya şarj seviyesi uyarısı verilecek ve Mavic Air otomatik olarak alçalıp iniş
yapacaktır. Bu işlem iptal edilemez. Çarpışma meydana gelmesi riski varsa kolu yukarı iterek uzaklaşmaya
çalışın.
Batarya şarj seviyesinin yeterli olması halinde, DJI GO 4 uygulamasındaki batarya şarj seviyesi gösterge
LED’i mevcut batarya şarj seviyesine göre tahmini kalan uçuş süresini gösterir.

© 2018 DJI Tüm Hakları Saklıdır.
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Batarya şarj seviyesi uyarısının gösterilmesi halinde, aşağıdaki tabloda açıklanan işlemleri gerçekleştirin.
RTH ve Batarya Şarj Seviyesi Uyarıları
Uyarı

Mavic Air Durum
Gösterge LED’i

Uzaktan
Kumanda

DJI GO 4 Uygulaması

Açıklamalar/Talimatlar

Mavic Air'i otomatik olarak Kalkış
Noktasına döndürmek için "Go-

Düşük Batarya
Şarj Seviyesi

Yavaşça kırmızı
renkte yanıp söner

Batarya şarj seviyesi düşüktür.

home"a (Kalkışa Git) veya normal

Alarm sürekli

uçuşa devam etmek için "Cancel"a

En kısa sürede Mavic Air'ı geri

olarak çalar

getirin ve iniş yapın, ardından

(İptal) tıklayın. Hiçbir işlem

motorları durdurun ve

gerçekleştirilmezse, Mavic Air 10

bataryayı değiştirin.

saniye sonra otomatik olarak
kalkış noktasına uçacaktır.

Mavic Air otomatik olarak

Çok Düşük
Batarya Şarj
Seviyesi

Hızlıca kırmızı renkte
yanıp söner

Ekran kırmızı renkte yanıp söner

alçalacak ve iniş yapacaktır. Bu

Alarm sürekli

işlem iptal edilemez. Çarpışma

olarak çalar

meydana gelmesi riski varsa kolu
yukarı iterek uzaklaşmaya çalışın.

Arıza Koruması Durumunda RTH
İleri Görüş Sistemi, Mavic Air'ın uçuş sırasında uçuş rotasının gerçek zamanlı bir haritasını oluşturmasını sağlar. Kalkış
Noktası başarıyla kaydedilmişse ve pusula normal şekilde çalışıyorsa, uzaktan kumanda sinyali belirli bir süre boyunca
alınamadığında (uzaktan kumanda kullanılırken üç saniye ve mobil cihaz ile kullanırken 20 saniye) Arıza Koruması
Durumunda RTH otomatik olarak etkinleştirilecektir. Arıza Koruması Durumunda RTH etkinleştirildiğinde, Mavic Air
kalkış noktasına giden orijinal uçuş rotasını takip edecektir.
Arıza Koruması Durumunda RTH sırasında kablosuz kumanda sinyalinin yeniden elde edilmesi halinde, Mavic Air 10
saniye boyunca havada bulunduğu yerde duracak ve kullanıcının komutlarını bekleyecektir. Kullanıcı, kumanda
çubuklarını kendine doğru çekerek Arıza Koruması Durumunda RTH’yi iptal edip kontrolü tekrar ele alabilir. Kullanıcı
komut verilmemesi halinde, Mavic Air kalkış noktasına doğru uçmaya devam edecektir.
1 Kalkış Noktasını Kaydetme

2 Kalkış Noktasını Onaylama

3 Uzaktan Kumanda Sinyali Kayıp

×

4 Sinyal Uzun Süre Kayıp

×

5 RTH (ayarlanabilir irtifa)

×

HP üzeri yükseklik > Arıza Koruması Durumu İrtifası
Arıza Koruması Durumu İrtifasına Yükselme
Arıza Durumu İrtifası
HP üzeri yükseklik <= Arıza Koruması Durumu İrtifası
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RTH Prosedürü
Akıllı RTH, Düşük Bataryada RTH ve Arıza Koruması Durumunda RTH şu prosedürü izler:
1. Mavic Air yönünü ayarlar.
2. a. Mavic Air Kalkış Noktasına 20 m’den daha fazla uzaklıktaysa, ön ayarlı RTH irtifasına alçalır ve ardından Kalkış
Noktasına uçar.
b. Mavic Air Kalkış Noktasına 5 ila 20 m arasında bir uzaklıktaysa:

i. Mevcut İrtifada RTH etkinleştirilmişse (DJI GO 4’te varsayılan ayar), Mavic Air mevcut irtifada kalkış
noktasına dönecektir. Ancak mevcut irtifanın 2,5 m’den az olması durumunda Mavic Air 2,5 m’ye
yükselecek ve ardından Kalkış Noktasına uçacaktır.

ii. Mevcut İrtifada RTH seçeneği devre dışı bırakılmışsa, Mavic Air derhal iniş yapar.
c. Mavic Air Kalkış Noktası 5 m’den daha az uzaklıktaysa, derhal iniş yapar.
5. Mavic Air Kalkış Noktasına ulaştıktan sonra iniş yapar ve motorlarını durdurur.

RTH Sırasında Engelden Kaçınma
Mavic Air, ışığın İleri ve Geri Görüş Sistemlerinin çalışması için yeterli olması kaydıyla, RTH sırasında engelleri algılar ve
etkin bir şekilde bunlardan kaçınmaya çalışır. Engelden kaçınma prosedürü şu şekildedir:
1. Mavic Air engel algılandığında yavaşlar.
2. Mavic Air durur ve havada süzülür, ardından geri doğru uçar ve hiçbir engel algılanmayıncaya kadar yukarı doğru
yükselir.
3. RTH prosedürü devam eder. Mavic Air, Kalkış Noktasına yeni irtifada uçar.

Mavic Air, GPS sinyalinin zayıf olması veya GPS’in kullanılamaması halinde Kalkış Noktasına geri
dönemeyecektir.
Akıllı RTH ve Düşük Bataryada RTH’de Mavic Air’ın RTH İrtifasına yükselişi sırasında yükselme işlemi 20 m
irtifaya ulaşılıncaya kadar otomatik gerçekleştirilir. 20 m veya üstü bir irtifaya ulaştıktan sonra, gaz
çubuğunu hareket ettirmek Mavic Air’e yükselme işlemini durdurması ve mevcut irtifada Kalkış Noktasına
kadar uçması komutunu verecektir.
Mavic Air, İleri ve Geri Görüş Sistemlerinin kullanılamaması durumunda, Arıza Koruması Durumunda RTH
sırasında engellerden kaçınamayacaktır. Her uçuştan önce uygun bir RTH İrtifası ayarlanması önemlidir.
DJI GO 4 uygulamasını başlatın,

‘e tıklayın ve ardından RTH İrtifasını ayarlayın.

Mavic Air üzerindeki veya yanındaki engellerden kaçınamaz.
RTH prosedürü sırasında Mavic Air'ın hızı ve irtifası uzaktan kumanda veya DJI GO 4 uygulaması
kullanılarak kontrol edilebilir fakat yönü ve uçuş rotası uçuş kumandası ile kontrol edilir.

© 2018 DJI Tüm Hakları Saklıdır.
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İniş Koruması
İniş Koruması, Akıllı RTH sırasında etkinleştirilecektir.
1. İniş Koruması zeminin iniş için uygun olduğunu tespit ederse Mavic Air yavaşça iniş yapacaktır.
2. İniş Koruması zeminin iniş için uygun olmadığını tespit ederse Mavic Pro havada süzülecek ve kullanıcının onay
vermesini bekleyecektir.
3. İniş Koruması çalışmıyorsa, Mavic Air 0,5 metrenin altına alçaldığında DJI GO 4 uygulamasında bir iniş isteği
görüntülenecektir. İniş yapmak için kolu aşağı çekin veya otomatik iniş sürgüsünü kullanın.

Hassas İniş
Mavic Air, Kalkış Noktasına Dönüş sırasında altında bulunan araziyi otomatik olarak tarar ve özelliklerini eşleştirmeye
çalışır. Mevcut arazi Kalkış Noktası arazisi ile eşleştiğinde, Mavic Air iniş yapmaya başlayacaktır. Eşleştirmenin başarısız
olması halinde DJI GO 4 uygulamasında arazi özelliği eşleşmeme uyarısı görünecektir.
Hassas İniş performansı aşağıdaki durumlara bağlıdır:
a. Kalkış Noktası kalkıştan sonra kaydedilmelidir ve uçuş sırasında değiştirilmemelidir. Aksi takdirde,
Mavic Air Kalkış Noktasının arazi özelliklerine dair kaydı olmayacaktır.
b. Mavic Air’ın, kalkıştan sonra yatay olarak hareket etmeden önce diklemesine 7 m yükselmesi gerekir.
c. Kalkış Noktası arazi özellikleri büyük ölçüde değiştirilmemelidir.
d. Kalkış Noktası arazi özellikleri yeterince belirgin olmalıdır.
e. Ortam ışığı, çok parlak veya çok karanlık olmamalıdır.
Hassas İniş sırasında aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir:
a. İnişi hızlandırmak için kolu aşağı çekin.
b. Hassas İnişi durdurmak için kumanda çubukları herhangi bir başka yönde hareket ettirin. Mavic Air,
kumanda çubukları bırakıldıktan sonra diklemesine alçalacaktır.

Görüş Sistemleri
Mavic Air, sürekli olarak önünde veya arkasında engel bulunup bulunmadığını tarayarak Mavic Air’ın engellerin
etrafından dolaşmasını veya havada süzülmesini (ortam ışığının yeterli olması halinde) sağlayıp çarpışmalardan
kaçınma imkanı tanıyan İleri, Geri ve Aşağı Görüş Sistemleri ile donatılmıştır.
İleri ve Geri Görüş Sistemlerinin ana bileşenleri, Mavic Air'ın burnunda ve arka tarafında yer alan dört kameradır.
Aşağı Görüş Sistemi, Mavic Air'ın mevcut konumunu korumasına yardımcı olur. Mavic Air, Aşağı Görüş Sisteminin
yardımıyla daha hassas bir şekilde havada süzülebilir ve kapalı alanlarda veya GPS sinyalinin mevcut olmadığı diğer
ortamlarda uçabilir. Aşağı Görüş Sisteminin ana bileşenleri, Mavic Air'ın alt tarafında yer alan iki kamera ve bir 3D
kızılötesi modülüdür.

İleri Görüş Sistemi

Geri Görüş Sistemi

Aşağı Görüş Sistemi
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Algılama Alanları
İleri, Geri ve Aşağı Görüş Sistemlerinin algılama alanları aşağıda gösterilmiştir. Mavic Air'ın algılama alanları içerisinde
olmayan engelleri algılayamadığını veya bunlardan kaçınamadığını unutmayın.
50°

50°
50°
5°
53° 53°

38°

38°

5°

Kamera
Ekseni

67°

53°
50°
50°
50°

Görüş Sistemi Kameralarının Kalibrasyonu
Mavic Air’a takılan İleri, Geri ve Aşağı Görüş Sistemi kameraları fabrikada kalibre edilmiştir fakat Mavic Air'ın bir
darbeye maruz kalması halinde DJI Assistant 2 veya DJI GO 4 uygulaması aracılığıyla kalibrasyon yapılması
gerekebilir.
Görüş sistemlerini kalibre etmenin en doğru yolu DJI Assistant 2’yi kullanmaktır. İleri Görüş Sistemi kameralarını
kalibre etmek için aşağıdaki adımları izleyin, ardından Geri ve Aşağı Görüş Sistemi kameralarını kalibre etmek için aynı
adımları tekrarlayın.

01
Mavic Air'ı ekrana doğru tutun

02
Kutuları hizalayın

03
Mavic Air'ı sağa-sola çevirin ve yatırın

1. Mavic Air'ı ekrana doğru tutun.
2. Ekranda görünen kutuları hizalamak için Mavic Air'ı hareket ettirin.
3. Mavic Air'ı uyarılara göre sağa-sola çevirin ve yatırın
DJI GO 4 uygulaması bir görüş sistemi kalibrasyonun gerektiğini bildirirse fakat yakınınızda bilgisayar yoksa,
uygulama içerisinden hızlı kalibrasyon gerçekleştirilebilir. Hızlı kalibrasyonu başlatmak için "Aircraft Status" -> "Vision
Sensors"a (Mavic Air Durumu -> Görüş Sensörleri) tıklayın.
Hızlı kalibrasyon, görüş sensörü sorunları için hızlı bir çözümdür. Mümkün olduğunda Mavic Air'ı
bilgisayara bağlayıp DJI Assistant 2'yi kullanarak tam bir kalibrasyon gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.
Sadece ışık durumu yeterli olduğunda ve çim gibi dokulu yüzeyler üzerinde kalibre edin.
Mavic Air'ı mermer veya fayans gibi son derece yansıtıcı yüzeyler üzerinde kalibre etmeyin.

© 2018 DJI Tüm Hakları Saklıdır.
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Görüş Sistemlerinin Kullanımı
Aşağı Görüş Sistemi, Mavic Air çalıştırıldığında otomatik olarak etkinleştirilir. Başka bir işlem gerektirmez. Aşağı Görüş
Sistemini kullanan Mavic Air, GPS olmadan dahi hassas bir şekilde havada süzülebilir.
Aşağı Görüş Sistemi genellikle GPS'in mevcut olmadığı kapalı ortamlarda kullanılır. Aşağı Görüş Sistemi, Mavic Air 1,6
metre ila 0,5 metre arasındaki irtifalarda olduğunda en iyi şekilde çalışır. Mavic Air’ın irtifası 8 m’nin üzerindeyse,
Görüş Konumlandırması fonksiyonu bundan etkilenebilir ve bu nedenle daha fazla dikkat edilmesi gerekir.
Aşağı Görüş Sistemini kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Mavic Air’ın P-modunda olduğundan emin olun ve düz bir yüzey üzerine yerleştirin. Aşağı Görüş Sisteminin, net
desen farklılıklarının olmadığı yüzeylerde düzgün çalışamadığını unutmayın.

2. Mavic Air'ı çalıştırın. Mavic Air kalkıştan sonra yerinde havada süzülecektir. Mavic Air Durum Gösterge LED’i iki kez
yeşil renkte yanıp sönerek Aşağı Görüş Sisteminin hazır olduğunu bildirecektir.

İleri ve Geri Görüş Sistemlerini kullanan Mavic Air önünde engeller algıladığında etkin bir şekilde fren yapabilir. İleri
ve Aşağı Görüş Sistemleri, ışığın yeterli olduğu ve engelin net şekilde işaretlenmiş veya dokulu olduğu durumlarda en
iyi şekilde çalışır. Mavic Air, yeterli fren mesafesi sağlamak için 22,8 km/s’den daha yüksek bir hızda uçmamalıdır.
Görüş Sistemlerinin performansı üzerinden uçulan yüzeylerden etkilenir. Görüş Sistemleri kullanılamayıp
GPS sinyali zayıf olduğunda veya pusula parazite maruz kaldığında Mavic Air otomatik olarak Pmodundan ATTI moduna geçiş yapar. Mavic Air'ı aşağıdaki durumlarda çok dikkatli kullanın:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
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0,5 m’nin altında yüksek hızlarda uçarken.
Tek renkli yüzeyler üzerinde uçarken (örn. yalnızca siyah, yalnızca beyaz, yalnızca kırmızı, yalnızca yeşil).
Son derece yansıtıcı yüzeyler üzerinde uçarken.
Su veya şeffaf yüzeyler üzerinde uçarken.
Hareketli yüzeyler veya nesneler üzerinde uçarken.
Işığın sık sık ve ciddi şekilde değiştiği bir alanda uçarken.
Son derece karanlık (10 lux’tan daha az) veya parlak (100.000 lux’tan daha çok) yüzeyler üzerinde veya
parlak ışık kaynaklarına doğru uçarken (ör. Güneşe doğru).
Net desenleri veya dokusu olmayan yüzeyler üzerinde uçarken.
Aynı tekrarlayan modellere veya dokulara sahip yüzeyler üzerinde uçarken (ör. kiremit).
Küçük ve sivri nesneler üzerinden uçarken (ör. ağaç dalları veya enerji hatları).
1 m’de 18 km/s üzerinde yüksek hızlarda uçarken.

© 2018 DJI Tüm Hakları Saklıdır.
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Kameraları ve sensörleri her zaman temiz tutun. Kir veya diğer çöpler verimliliklerini olumsuz şekilde
etkileyebilir.
İleri, Geri ve Aşağı Görüş Sistemleri çok karanlık (100 lux'tan daha az) ortamlarda zemindeki desenleri
tanıyamayabilir.

Akıllı Uçuş Modları
Mavic Air QuickShots (Hızlı Çekim), ActiveTrack (Aktif Takip), SmartCapture (Akıllı Çekim), Tripod modu, Cinematic
(Sinematik) modu, TapFly (Tıkla Uç) ve Point of Interest (İlgi Alanı) gibi Akıllı Uçuş Modlarını destekler. Akıllı Uçuş Modu
seçmek için DJI GO 4 uygulamasında
‘e tıklayın.

QuickShots (Hızlı Çekim)
QuickShots çekim modları Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang ve Asteroid'i içerir. Mavic Air, seçilen çekim
moduna göre bir video kaydeder ve ardından otomatik olarak 10 saniyelik bir video oluşturur. Daha sonra video
görüntülenebilir, düzenlenebilir veya oynatma menüsünden sosyal medyada paylaşılabilir.
Dronie: Mavic Air, kamera hedefe kilitlenmiş şekilde geri ve yukarı doğru uçar.
Circle: Mavic Air, hedefinizin etrafında daire çizer.
Helix: Mavic Air, hedefinizin etrafında daireler çizerek yukarı doğru uçar.
Rocket: Mavic Air, kamera aşağı doğru bakacak şekilde alçalır.
Boomerang: Mavic Air, oval bir rota ile hedefin etrafında geriye doğru uçar.
Asteroid: Mavic Air, geri ve yukarı doğru uçar ve ardından birkaç fotoğraf çeker, ardından kalkış noktasına geri
uçar. Oluşturulan video, en yüksek konumda çekilen bir manzara görüntüsü ile başlar ve alçalışı gösterir.
QuickShots Kullanımı
Mavic Air’ın P Modunda ve Akıllı Uçuş Bataryasının yeterli şarja sahip olduğundan emin olun. QuickShots'ı
kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Kalkış yapın ve yerden en az 2 m yükseklikte havada süzülün.

2m

2. DJI GO 4 uygulamasından,

‘e tıklayın, ardından QuickShots’ı (Hızlı Çekim) seçin ve talimatları izleyin.

© 2018 DJI Tüm Hakları Saklıdır.
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3. Camera View’dan (Kamera Görünümü) hedefinizi seçin (hedefin üzerindeki daireye tıklayın veya hedef etrafında
bir kutu çizin) ve bir çekim modu seçin. Kaydetmeye başlamak için “GO”ya (Git) tıklayın. Mavic Air, çekim
tamamlandıktan sonra asıl konumuna geri uçacaktır.

4. Videoya erişmek için

‘e tıklayın.

QuickShots (Hızlı Çekim) yalnızca GPS sinyali güçlü olduğunda kullanılabilir.
QuickShots’ı (Hızlı Çekim) kullanırken Mavic Air engellerden otomatik olarak kaçınamayacaktır.
QuickShots’ı (Hızlı Çekim) yalnızca geniş ve açık alanlarda kullanın.

QuickShots’tan (Hızlı Çekim) Çıkış
Çekim sırasında istediğiniz zaman çıkış yapmak için DJI GO 4’ten
‘e tıklayın veya Uçuş Modu değiştirme
düğmesini S-moduna getirin. Acil durumda fren yapmak için uzaktan kumandadaki Uçuş Duraklatma düğmesine
basın.

ActiveTrack
ActiveTrack (Aktif Takip), hareket eden birkaç nesneyi mobil cihazınızın ekranından işaretleyip izlemenize olanak
sağlar. Harici izleme cihazı gerekmez. Mavic Air insanları, araçları ve botları otomatik olarak tanımlayabilir ve her biri
için farklı takip stratejisi kullanır.
ActiveTrack (Aktif Takip) Kullanımı
Mavic Air’ın P-Modunda ve Akıllı Uçuş Bataryasının yeterli şarja sahip olduğundan emin olun. Active Track'i kullanmak
için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Kalkış yapın ve yerden en az 2 m yükseklikte havada süzülün.

2m

2. DJI GO 4 uygulamasında,
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‘e tıklayın, ardından ActiveTrack’i seçin.
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3. İzlemek istediğiniz hedefe tıklayın, ardından seçiminizi onaylamak için tekrar dokunun. Hedef otomatik olarak
tespit edilmezse etrafına bir kutu çizin. Kutu, hedef tespit edilip izleme başladığında yeşil renkte yanacaktır. Kutu
kırmızı renkte yanarsa nesne tespit edilememiştir ve tekrar denemeniz gerekir.

4. Mavic Air, uçuş rotasındaki engellerden otomatik olarak kaçınacaktır. Mavic Air, çok hızlı hareket etmesi veya
tanınmaması nedeniyle hedefin izini kaybederse izlemeye devam etmek için hedefi tekrar seçin.

ActiveTrack aşağıdaki alt modları içerir:
Profile (Profil)

Trace (İzleme)

Spotlight (Projektör)

Mavic Air hedefi otomatik olarak
Mavic Air, hedefi sabit bir

Mavic Air, hedefi yandan sabit bir

izlemeyecektir, ancak uçuş sırasında

mesafeden izler. Hedefin

açıdan

kamerayı hedefe doğru tutmaya

etrafında daire çizerek uçmak

Hedefin etrafında daire çizerek

devam eder. Uzaktan kumanda Mavic

için uzaktan kumandadan

uçmak için uzaktan kumandadaki

Air ile manevra yapmak için

döndürme çubuğunu veya DJI

döndürme çubuğunu kullanın.

kullanılabilir, fakat yön değiştirme

GO 4'teki kaydırıcıyı kullanın.

ve

mesafeden

izler.

devre dışıdır. Sol çubuğu ve gimbal
düğmesini kullanarak hedef
çerçevelemesini ayarlayabilirsiniz.
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ActiveTrack'i insanların, hayvanların, küçük, sivri nesnelerin (ör. ağaç dalları ve enerji hatları) veya şeffaf
nesnelerin (ör. cam veya su) bulunduğu alanlarda KULLANMAYIN.
Uçuş rotasının yakınındaki engellerden, özellikle Mavic Air’ın solundaki ve sağındaki engellerden uzak
durun.
Acil durumda Mavic Air’ı manuel olarak kullanın (uzaktan kumandadaki Uçuş Duraklatma düğmesine
basın veya Uçuş Modu değiştirme düğmesini S-moduna getirin) veya DJI GO 4’ten

‘e tıklayın.

Aşağıdaki durumlardan herhangi birinde ActiveTrack'i (Aktif Takip) kullanırken çok dikkatli
olun:
a. İzlenen hedef düz bir yüzeyde hareket etmiyor.
b. İzlenen hedef hareket ederken ciddi anlamda şekil değiştiriyor.
c. İzlenen hedef uzun bir süre boyunca görünmez olabilir.
d. İzlenen hedef karlı bir yüzeyde hareket ediyor.
e. İzlenen hedef kendisini çevreleyen ortama benzer bir renge veya desene sahip.
f. Mevcut ışık çok düşük (300 lux’tan daha az) veya yüksek (10.000 lux’tan daha fazla).
ActiveTrack'i (Aktif Takip) kullanırken yerel gizlilik kanunlarına ve mevzuatına uymalısınız.

ActiveTrack'ten (Aktif Takip) Çıkış
ActiveTrack'ten çıkış yapmak için ekrandaki durdurma simgesine
tıklayın veya uzaktan kumandadaki Uçuş Modu
değiştirme düğmesini S-moduna getirin. ActiveTrack'ten (Aktif Takip) çıkış yaptıktan sonra Mavic Air yerinde havada
duracak ki bu noktada manuel olarak uçurmayı, başka bir hedefi izlemeyi veya kalkış noktasına dönmeyi tercih
edebilirsiniz.

SmartCapture (Akıllı Çekim)
Derin öğrenme mimik tanıma özelliği özçekimler yapmanıza, videolar kaydetmenize ve basit el hareketleri kullanarak
Mavic Air’ı kontrol etmenize olanak sağlar. Mavic Air’da GestureLaunch, Follow ve GestureLand gibi yepyeni modeller
bulunur. (Not: SmartCapture’ı kullanmak için v1.0.1.0 ve üstü bir Mavic Air cihaz yazılımı gereklidir.
FaceAware ve PalmControl’ü Etkinleştirme
SmartCapture’ı kullanmak için önce FaceAware ve PalmControl’ü etkinleştirin:
1. DJI GO 4 uygulamasından
‘e tıklayın ve SmartCapture’ı seçin. FaceAware etkin hale geldiğinde, Mavic Air iki
kez bip sesi çıkaracak ve Ön Gösterge LED’leri yavaşça kırmızı renkte yanıp sönecektir.
2. Sonrasında PalmControl'ü etkinleştirmek için aşağıdaki iki yöntemden birini kullanın:
a. GestureLaunch: Mavic Air yerdeyse, kalkış yapma komutu vermek için GestureLaunch’ı kullanabilir ve
PalmControl’ü etkinleştirebilirsiniz. Avucunuz Mavic Air'ın burnunun önünde olacak şekilde Mavic Air’ın önüne
doğru 2-3 m mesafede durun. Avucunuzu açık ve parmaklarınızı kapalı tutun. Mavic Air yaklaşık iki saniye
sonra otomatik olarak kalkış yapacak ve 1,2 m yükseklikte havada süzülecektir. Ön Gösterge LED’leri,
PalmControl’ün etkinleştirildiğini bildirmek için yavaşça yeşil renkte yanıp sönecektir.

1,2 m
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b) Mavic Air zaten havadaysa, kolunuzu kaldırıp uzatın ve avucunuzu Mavic Air’ın burnunun yaklaşık 2 m önüne
yerleştirin. Avucunuzu açık ve parmaklarınızı kapalı tutun. Yaklaşık iki saniye sonra Ön Gösterge LED’leri,
PalmControl’ün etkinleştirildiğini bildirmek için yavaşça yeşil renkte yanıp sönecektir.
FaceAware ve PalmControl etkinleştirildikten sonra Mavic Air’ı aşağıdaki yöntemlerle kontrol edebilirsiniz.
(Hareketlerinizin tespit edilmesi için Mavic Air’ın etrafındaki 7 m’lik alan içinde kalın):
Konumu Kontrol Etme

Mavic Air'ın irtifasını kontrol etmek için avucunuzu
Ön Gösterge
yönünü kontrol etmek için kolunuzu sola veya sağa LED’leri yavaşça
hareket ettirin. İleri veya geri doğru uçmak için ileri veya yeşil renkte yanıp
söner
geri hareket edin.
yavaşça yukarı veya aşağı hareket ettirin. Mavic Air'ın

Mesafeyi Kontrol Etme

Diğer kolunuzu kaldırın ve uzatın ve avuçlarınızı birbirine
yaklaştırın. Ellerinizi birbirinden uzaklaştırdığınızda Mavic
Air

maksimum 6 m mesafeye kadar sizden
Ön Gösterge
uzaklaşacaktır. Ellerinizi birbirine yaklaştırdığınızda Mavic LED’leri yavaşça sarı
renkte yanıp söner
Air minimum 2 m mesafeye kadar size doğru uçacaktır.
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Follow
Follow’u etkinleştirmek için elinizi yere doğru indirin.
Follow etkinleştirildikten sonra, ön gösterge LED’leri
sürekli olarak yeşil yanacaktır. Vücudunuzu hareket

Ön Gösterge
ettirdikçe, Mavic Air sizi otomatik olarak takip edecektir. LED’leri sürekli yeşil
Follow etkin iken diğer SmartCapture özelliklerini
kullanmak

için

elinizi

veya

ellerinizi

tekrar

kaldırabilirsiniz.
Selfie

Bir elinizle V işareti yapın. Selfie işaretiniz tespit
edildikten sonra üç saniyelik geri sayım başlayacaktır. İki
saniye kala Mavic Air’ın Ön Gösterge LED’leri yavaşça

Ön Gösterge
kırmızı renkte yanıp sönmeye başlayacak, ardından bir LED’leri hızlıca kırmızı
renkte yanıp söner
saniye kala hızlıca kırmızı renkte yanıp sönecektir.

Video Kaydetme
Parmaklarınızla bir çerçeve işareti yapın (en azından bir
elinizin burnunuzun üzerinde olduğundan emin olun).
Çerçeve işaretiniz tespit edildikten sonra Mavic Air'ın Ön
Gösterge LED’leri sönecek ve kamera kaydetmeye
başlayacaktır. Beş saniye veya daha fazla süre geçtikten

Ön Gösterge
LED’leri Kapalı

sonra tekrar çerçeve işareti yapmak kaydetme işlemini
durduracaktır.
Kontrolü Değiştirme
a. Ellerinizi yere doğru indirin. Ön Gösterge LED’leri
sürekli olarak yeşil renkte yanacaktır.

Ön Gösterge
LED’leri sürekli yeşil

b. Mavic Air'ı kontrol etmek isteyen kişinin Mavic Air’ın
önünde avucunu yukarı kaldırması gerekir. Mavic Air

Ön Gösterge
bu tür kişilerin kontrolüne geçtiğinde, Ön Gösterge LED’leri yavaşça yeşil
renkte yanıp söner
LED’leri yavaşça yeşil renkte yanıp sönecektir.
GestureLand

Mavic Air'ın alçalmasını sağlamak için avucunuzu
yavaşça aşağı doğru hareket ettirin. Minimum irtifasına
alçalıncaya kadar devam edin, ardından üç saniye daha
alçalma talimatını vererek devam edin, bu doğrultuda
otomatik iniş yapacak ve motorlarını durduracaktır.
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Tripod Modu
Tripod Modunu etkinleştirmek için DJI GO 4 uygulamasından

‘e dokunun. Tripod modunda, maksimum uçuş hızı

3,6 km/s ile sınırlıdır. Daha sorunsuz, daha kontrollü hareketler için çubuk hareketlerine tepkiler de azaltılır.
Tripod modunu sadece GPS sinyalinin güçlü olduğu veya ışığın Görüş Sistemleri için ideal olduğu yerlerde
kullanın. GPS sinyali yoksa ve Görüş Sistemleri devre dışı ya da kullanılamıyorsa, Mavic Air otomatik olarak
ATTI moduna geçiş yapılacaktır. Bu durumda, uçuş hızı artacak ve Mavic yerinde havada duramayacaktır.
Tripod modunu dikkatlice kullanın.

Cinematic (Sinematik) Modu
Cinematic Modunu etkinleştirmek için DJI GO 4 uygulamasından

‘e dokunun. Cinematic modunda, Mavic Air’ın

fren mesafesi artar ve dönüş hızı azalır. Mavic Air duruncaya kadar yavaşça yavaşlayacak ve kumanda girişleri tutarsız
olsa dahi görüntüler sorunsuz ve dengeli olacaktır.

TapFly (Tıkla Uç)
TapFly’da Forward (İleri), Backward (Geri), Free (Serbest) ve Coordinate (Koordinat) olmak üzere dört alt mod bulunur.
Ortam ışığının yeterli (300 ila 10.000 lux arasında) olması şartıyla, Mavic Air algıladığı engellerden otomatik olarak
kaçınacaktır.
Forward:

Mavic Air, hedefe doğru uçacak ve İleri Görüş Sistemi engelleri algılayacaktır.

Backward:

Mavic Air, hedefin tersi yönde uçacak ve Geri Görüş Sistemi engelleri algılayacaktır.

Free:

Mavic Air, hedefe doğru uçacaktır. Uzaktan kumanda, Mavic Air'ın yönünü değiştirmek için
kullanılabilir.

Coordinate:

Ekranda belirli bir konuma tıklayın. Mavic Air, mevcut irtifasında o noktaya gidecek ve ardından yerinde
havada duracaktır.

TapFly (Tıkla Uç) Kullanımı
Mavic Air’ın P-Modunda ve Akıllı Uçuş Bataryasının yeterli şarja sahip olduğundan emin olun. TapFly'ı kullanmak için
aşağıdaki adımları izleyin:

1. Kalkış yapın ve yerden en az 1 m yükseklikte havada süzülün.

1m

2. DJI GO 4 uygulamasından,

‘e tıklayın, TapFly’ı seçin, ardından bir alt mod seçin ve talimatları izleyin.
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3. Hedefin üzerine bir kez tıklayın ve “GO” (Git) düğmesinin görünmesini bekleyin. Seçimi onaylamak için “GO” (Git)
düğmesine tıklayın. Mavic Air otomatik olarak hedefe doğru uçacaktır. Hedefe ulaşılamaması durumunda bir
uyarı gösterilecektir. Uyarı gösterilirse, başka bir hedef seçin ve tekrar deneyin. Hedef, ekrana tıklayarak uçuş
sırasında değiştirilebilir.

TapFly'dan (Tıkla Uç) Çıkış
Uzaktan kumandadaki Uçuş Duraklatma düğmesine basın veya kumanda çubuğunu uçuş yönünün tersi yönde çekin.
Mavic Air fren yapacak ve yerinde havada süzülecektir. TapFly’ı devam ettirmek için ekrana tıklayın. TapFly’dan
çıkmak için

’a tıklayın veya Uçuş Modu değiştirme düğmesini S-moduna getirin.

TapFly'ı insanların, hayvanların, küçük, sivri nesnelerin (ör. ağaç dalları ve enerji hatları) veya şeffaf
nesnelerin (ör. cam veya su) bulunduğu alanlarda KULLANMAYIN. Mavic Air su veya kar kaplı alanlar
üzerinde uçarken TapFly (Tıkla Uç) Modu düzgün çalışmayabilir.
TapFly’da seçtiğiniz beklenen ve fiili uçuş rotaları arasında farklılıklar olabilir.
Seçilebilir hedef yön aralığı sınırlıdır. Ekranın üst veya alt kenarına yakın bir seçim yapamazsınız.

Point of Interest (İlgi Alanı)
Bir hedef seçin, dairenin çapını, uçuş irtifasını ve uçuş hızını belirleyin. Mavic Air, bu ayarlara göre hedefin etrafında
uçacaktır.
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Gelişmiş Kullanıcı Yardım Sistemleri
Gelişmiş Kullanıcı Yardım Sistemleri (APAS) özelliği P-modunda kullanılabilir. APAS etkin olduğunda, Mavic Air
kullanıcı komutlarına yanıt vermeye devam eder ve rotasını hem kumanda çubuklarının girdilerine hem de uçuş
ortamına göre planlar. APAS, engellerden kaçınmayı ve daha pürüzsüz görüntüler elde etmeyi kolaylaştırır ve daha iyi
bir uçuş deneyimi sunar.
APAS etkin olduğunda, uzaktan kumandadaki Uçuş Duraklatma düğmesine basarak veya DJI GO 4 uygulamasından
‘e tıklayarak Mavic Air’ı durdurabilirsiniz. Mavic Air, üç saniye boyunca havada süzülecek ve kullanıcıdan komut
bekleyecektir.
APAS’ı etkinleştirmek için DJI GO 4 uygulamasından

APAS

‘e tıklayın.

APAS özelliği, Akıllı Uçuş Modları kullanılırken otomatik olarak devre dışı bırakılır ve Akıllı Uçuş
Modlarından çıkış yapıldıktan sonra otomatik olarak etkinleştirilir.

Uçuş Kaydedici
Uçuş telemetrisi, Mavic Air durum bilgileri dahil uçuş verileri ve diğer parametreler otomatik olarak Mavic Air'ın dahili
veri kaydedicisine kaydedilir. Bu verilere DJI Assistant 2 kullanılarak erişilebilir.

Pervaneleri Takma ve Sökme
Mavic Air, 5332S modeli pervaneler kullanır. 5332S pervanelerin, farklı yönlerde dönmek üzere tasarlanmış iki türü
bulunur. Pervanelerin üzerinde beyaz işaretlerin bulunması veya bulunmaması türlerini ve böylelikle hangi motorlara
takılmaları gerektiğini gösterir.
İşaretli

İşaretsiz

Beyaz işaretli motorlara takın

Beyaz işaret olmayan motorlara takın

Pervaneleri monte edip sıkıştırmak için belirtilen yönde çevirin.

Pervaneleri Takma
Beyaz işaretli pervaneleri beyaz işaretli motorlara takın. Her bir pervaneyi montaj plakasının üzerine ve aşağı doğru
bastırın ve sabitleninceye kadar kilitleme yönünde çevirin. İşaretsiz pervaneleri işaretsiz motorlara takın.

Beyaz İşaretler

İşaretsiz

© 2018 DJI Tüm Hakları Saklıdır.
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Pervaneleri Çıkarma
Pervaneleri aşağı ve montaj plakasının içine doğru bastırın ve kilit açma yönünde çevirin.
Pervanelerin kenarları keskindir, dikkatli tutun.
Yalnızca orijinal DJI pervanelerini kullanın ve pervane türlerini karıştırmayın.
Her uçuştan önce tüm pervanelerin iyi durumda olduğundan emin olun. Eskimiş, aşınmış veya kırılmış
pervaneler kullanmayın.
Her uçuştan önce pervanelerin ve motorların sıkı ve doğru bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
Yaralanmayı önlemek için dönmekte olan pervanelerden veya motorlardan uzak durun ve bunlara
dokunmayın. Pervanelerin hasar görmesini engellemek için Mavic Air'ı taşıyacağınız veya saklayacağınız
zaman taşıma çantasına gösterilen yönde yerleştirin. Pervaneleri sıkıştırmayın veya bükmeyin.
Pervanelerin bozulması halinde, uçuş performansı da bundan etkilenir.

Akıllı Uçuş Bataryası
Mavic Air Akıllı Uçuş Bataryası, akıllı şarj/deşarj etme özelliğine sahip 11,55 V, 2375 mAh’lik bir bataryadır. Sadece
uygun DJI onaylı bir AC güç adaptörü kullanılarak şarj edilmelidir.

Batarya Özellikleri
1. Batarya Şarj Seviyesi Görüntüleme: Gösterge LED’leri mevcut batarya şarj seviyesini gösterir.
2. Otomatik Deşarj Özelliği: Batarya, 10 günden daha uzun bir süre boşta olduğunda şişmeyi önlemek için
maksimum şarj seviyesinin %65'inin altına kadar otomatik olarak deşarj edilir. Bataryayı %65'e kadar deşarj etmek
yaklaşık bir gün sürer. Deşarj süreci boyunca bataryadan hafif bir ısı yayıldığının hissedilmesi normaldir.
3. Dengeli Şarj: Batarya hücrelerinin gerilimleri şarj işlemi sırasında otomatik olarak dengelenir.
4. Aşırı Şarj Koruması: Batarya tamamen şarj olduğunda şarj işlemi otomatik olarak durur.
5. Sıcaklık Algılama: Batarya sadece sıcaklık 5°C ila 40°C arasında olduğunda şarj olacaktır.
6. Aşırı Akım Koruması: Batarya, aşırı akım algılanması halinde şarj işlemini durdurur.
7. Aşırı Deşarj Koruması: Deşarj işlemi, aşırı deşarj olmasını önlemek için otomatik olarak durdurulur.
8. Kısa Devre Koruması: Kısa devre algılandığında güç beslemesi otomatik olarak kesilir.
9. Batarya Hücresi Hasar Koruması: DJI GO 4 uygulaması, hasarlı bir batarya hücresi algılandığında uyarı mesajı
gösterir.
10. Uyku Modu: Batarya, 20 dakika boyunca işlem yapılmadığında enerji tasarrufu yapmak için güç beslemesini
kesecek ve kapanacaktır. Batarya, aşırı deşarjı önlemek için, batarya şarj seviyesinin %10’dan daha az olması
halinde altı saat boyunca işlem yapılmadığında Uyku moduna girecektir. Uyku modunda, batarya şarj seviyesi
gösterge LED’leri yanmaz. Bataryayı şarj etmek uyku modundan çıkmasını sağlayacaktır.
11. İletişim: Batarya gerilimi, kapasitesi ve akım ile ilgili bilgiler Mavic Air'a iletilir.
Kullanmadan önce Mavic Pro Akıllı Uçuş Bataryası Güvenlik Esasları’na bakın. Kullanıcılar tüm işlemlerin ve
kullanımların tüm sorumluluğunu alır.
Akıllı Uçuş Bataryaları, hava yolculuğundan taşınmadan önce %30 veya daha düşük bir seviyeye kadar
deşarj edilmelidir. Bu işlem, Mavic Air’ınızı şarj seviyesi %30’un altına düşünceye kadar veya Akıllı Uçuş
Bataryası artık açılmayacak duruma gelinceye kadar kullanarak gerçekleştirilebilir.
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Batarya Kullanımı
Bataryayı kapatmak veya açmak için, Güç düğmesine bir kez basın, ardından tekrar basarak iki saniye boyunca basılı
tutun.
Batarya Şarj Seviyesi Gösterge LED’leri
LED1
LED2
LED3
LED4
Güç Düğmesi

Düşük Sıcaklık Bildirimi

1. Düşük sıcaklıklı (-10°C ila 5°C) ortamlarda uçuş sırasında batarya kapasitesi önemli ölçüde azalır.
2. Bataryalar aşırı düşük sıcaklıklı (-10°C’den daha az) ortamlarda kullanılamaz.
3. Düşük sıcaklıklı ortamlarda DJI GO 4 uygulaması "Low Battery Level Warning" (Düşük Batarya Şarj Seviyesi
Uyarısı) mesajını gösterir göstermez uçuşu sonlandırın.

4. Optimum batarya performansını elde etmek için bataryayı 20°C üzerindeki sıcaklıklarda tutun.
5. Düşük sıcaklıklı ortamlardaki azalan batarya kapasitesi, Mavic Air'ın rüzgar hızına direnç performansını da
düşürür ve bu nedenle ekstra özen gösterilmesi gerekir.
Soğuk ortamlarda kalkış yapmadan önce ısınması için bataryayı batarya bölmesine takıp yaklaşık 1-2 dakika
boyunca Mavic Air'ı açık tutun.

Batarya Şarj Seviyesini Kontrol Etme
Bataryanın üzerindeki batarya şarj seviyesi LED’leri ne kadar şarj kaldığını gösterir. Batarya ışığının sönmesi halinde,
Güç Düğmesine bir kez basarak Batarya Şarj Seviyesi Gösterge LED’lerinin mevcut batarya şarj seviyesini göstermek
için yanmasını sağlayabilirsiniz.

Batarya Şarj Seviyesi Gösterge LED’leri
: LED yanar.
LED1

: LED yanıp söner.
LED2

LED3

: LED söner.
LED4

Batarya Şarj Seviyesi

%88 - %100
%75 - %88
%63 - %75
%50 - %63
%38 - %50
%25 - %38
%13 - %25
%0 - %13
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Bataryayı Şarj Etme
Akıllı Uçuş Bataryası, ilk kullanımdan önce tam olarak şarj olmalıdır:

1. AC güç adaptörünü bir güç kaynağına (100-240 V, 50/60 Hz) bağlayın.
2. Akıllı Uçuş Bataryasını, batarya kapalı şekilde ve batarya şarj kablosunu kullanarak AC güç adaptörüne takın.
3. Batarya şarj seviyesi gösterge LED’leri şarj sırasında mevcut batarya şarj seviyesini gösterir. Akıllı Uçuş Bataryası,
batarya şarj seviyesi gösterge LED’lerinin hepsi söndüğünde tam olarak şarj olmuştur. Batarya tam olarak şarj
olduğunda AC güç adaptörünü çıkarın.

Priz
AC Güç Adaptörü

Akıllı Uçuş Bataryası

Akıllı Uçuş Bataryası Şarj Süresi
15° ila 40°C arasında sıcaklıklara sahip ortamlarda 53 dakika;
5° ila 15°C arasında sıcaklıklara sahip ortamlarda 1 saat 40 dakika.
Akıllı Uçuş Bataryasını uçuştan hemen sonra ŞARJ ETMEYİN, çünkü sıcaklığı çok yükselmiş olabilir. Akıllı
Uçuş Bataryasını, sıcaklığı neredeyse oda sıcaklığına düşünceye kadar ŞARJ ETMEYİN.
AC güç adaptörü, batarya hücre sıcaklığının 5° ila 40°C arasındaki çalışma aralığının içinde olmaması
durumunda bataryayı şarj etmeyi kesecektir. İdeal şarj etme sıcaklığı 22°-28°C’dir.
İsteğe bağlı Batarya Şarj Etme Yuvası en fazla dört bataryayı şarj edebilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen
resmi DJI Online Mağazasını ziyaret edin.

Şarj İşlemi Sırasında Batarya Şarj Seviyesi Gösterge LED’leri
: LED yanar.
LED1

: LED yanıp söner.
LED2

LED3

: LED söner.
LED4

Batarya Şarj Seviyesi
%0 - %50
%50 - %75
%75 - %100
Tam Şarj Olmuş

30

© 2018 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Mavic Air Kullanım Kılavuzu

Batarya Koruması
Aşağıdaki tablo batarya koruma mekanizmalarını ve ilgili LED desenlerini gösterir.
Batarya Koruma Mekanizmaları
LED1

LED2

LED3

LED4

Yanıp Sönme Şekli

Batarya Koruma Nedeni

LED2 saniyede iki kez yanıp söner

Aşırı akım algılandı

LED2 saniyede üç kez yanıp

Kısa devre algılandı

söner
LED3 saniyede iki kez yanıp söner
LED3 saniyede üç kez yanıp

Aşırı şarj algılandı
Aşırı gerilim şarj cihazı algılandı

söner
LED4 saniyede iki kez yanıp söner

Şarj sıcaklığı çok düşük

LED4 saniyede üç kez yanıp

Şarj sıcaklığı çok yüksek

söner
Şarj sıcaklığı korumasının çalıştırılması durumunda, sıcaklık izin verilen aralığa döndükten sonra batarya şarj olmaya
devam edecektir. Diğer batarya koruma mekanizmalarından birinin etkinleştirilmesi halinde, sorun çözüldükten sonra
şarj işlemine devam etmek için ilk olarak Güç düğmesine basarak bataryayı kapatmak, bataryayı AC güç
adaptöründen çıkarmak ve şarj işlemine devam etmek için tekrar geri takmak gerekir.
DJI, üçüncü parti AC güç adaptörlerinden kaynaklanan hasarlarda hiçbir sorumluluk almaz.

Akıllı Uçuş Bataryasını Takma
Akıllı Uçuş Bataryasını Mavic Air'ın batarya bölmesine takıp sıkıcı monte edildiğinden ve batarya mandallarının yerlerine
oturduğundan emin olun.

tık sesi

Akıllı Uçuş Bataryasını Çıkarma
Akıllı Uçuş Bataryasının kenarlarındaki batarya mandallarını kaydırarak bataryayı batarya bölmesinden çıkartın.
Bataryayı asla açıkken takmayın veya çıkarmayın.
Bataryanın sıkıca monte edildiğinden emin olun. Mavic Air, batarya yanlış monte edildiğinde kalkış
yapmayacaktır.
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Gimbal ve Kamera
Gimbal
Mavic Air’ın 3 eksenli gimbalı kamera için dengeleme sağlayarak net, sabit görüntüler ve videolar çekmenize olanak
sağlar. Gimbal, -90˚ ila +17˚ arasında bir eğim aralığına sahiptir. Yatırma aralığı varsayılan olarak -90˚ ila 0˚ arasında
olacak şekilde ayarlanmıştır ve DJI GO 4’ten ayarlanabilir (

‘e tıklayın ve “Advanced Settings” > “Extend Gimbal Tilt

Limit”i (Gelişmiş Ayarla > Gimbal Eğim Limitini Artır) seçin). Gimbal Modu ve Gimbal Otomatik Kalibrasyon gibi
gimbal ayarları da

‘e tıklayarak seçilebilir.

Kamera eğimini kontrol etmek için uzaktan kumandadaki gimbal düğmesini kullanın. Alternatif olarak, DJI GO 4
uygulamasında, Kamera Görünümüne gidin ve mavi bir daire görününceye kadar ekrana basılı tutun, ardından
kamerayı eğimini kontrol etmek için daireyi aşağı-yukarı sürükleyin. Daireyi sağa-sola sürükleyerek Mavic Air'ın
yönünü kontrol edebilirsiniz.

17°
0°

-90°

Gimbal Çalışma Modları
İki gimbal çalışma modu mevcuttur. DJI GO 4 uygulamasının kamera ayarları sayfasında farklı işletim modları
arasında geçiş yapın.
Follow (Takip) Modu: Gimbalın yönü ve Mavic Air'ın burnu arasındaki açı her zaman sabit kalır.
FPV Modu: Gimbal, birinci şahıs gözünden bir uçuş deneyimi sunmak için Mavic Air'ın hareketiyle senkronize
olacaktır.
Mavic Air çalışırken gimbala tıklamayın veya vurmayın. Gimbalı kalkış sırasında korumak için her zaman
düz, açık bir yüzeyden kalkış yapın.
Şu durumlarda gimbal motoru hatası meydana gelebilir:
a. Mavic Air düz olmayan bir yüzeye yerleştirilmiş veya gimbalın hareketi engellenmişse.
b. Gimbal, çarpışma sırasında olduğu gibi aşırı bir dış kuvvete maruz kalmışsa.
Yoğun siste veya bulutlarda uçuş gimbalın ıslanmasına, geçici olarak arızalanmasına neden olabilir.
Gimbal kuruduktan sonra tekrar tam olarak işler hale gelecektir.
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Kamera
Entegre kamera, 30 fps'de 4K'ya kadar videolar ve 12 mega piksel fotoğraflar çekmek için 1/2,3 inç CMOS sensörünü
kullanır. MOV veya MP4 formatında video kaydedebilirsiniz. Mevcut fotoğraf çekim modlarından bazıları şunlardır:
Single Shot (Tek Çekim), Burst (Çoklu), Interval (Aralıklı), HDR ve çeşitli Panorama (Manzara) modları. DJI GO 4
uygulaması aracılığıyla bağlı mobil cihaz üzerinden kameranın gördüğü şeylerin canlı olarak ön izlemesi yapılabilir.

Kamera Mikro SD Kart Yuvası
Mavic Air 8 GB’lık dahili depolama ile birlikte gönderilir ve fotoğraflarınızı ve videolarınızı depolayabileceğiniz bir
mikro SD kart kullanımını da destekler. Yüksek çözünürlüklü video verileri için gerekli olan yüksek okuma ve yazma
hızları nedeniyle bir UHS-1 mikro SD kart gerekir.

Mikro SD Kart Yuvası

© 2018 DJI Tüm Hakları Saklıdır.
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Uzaktan Kumanda
Bu bölümde uzaktan kumandanın
özellikleri açıklanmıştır ve
Mavic Air ve kamerayı kontrol etme
talimatları bulunmaktadır.
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Uzaktan Kumanda
DJI’ın, 4 km maksimum iletim mesafesini ve 720p videoların Mavic Air’dan mobil cihazınızdaki DJI GO 4 uygulamasına
aktarılmasını mümkün kılan gelişmiş Wi-Fi teknolojisi uzaktan kumandaya entegre edilmiştir. Çıkarılabilir kumanda
çubukları uzaktan kumandayı daha kolay saklanabilir hale getirir. Maksimum uzaktan kumanda batarya ömrü yaklaşık
3 saattir**. Ürün Profili bölümündeki uzaktan kumanda şemasına bakın.

Uzaktan Kumanda Kullanımı
Uzaktan kumanda 2970 mAh kapasiteye sahip yeniden şarj edilebilir bir batarya ile çalışır. Mevcut batarya şarj
seviyesini kontrol etmek için Güç düğmesine bir kez basın. Uzaktan kumandayı açmak veya kapatmak için bir kez
basın, ardından tekrar basın ve basılı tutun.

Bataryayı Şarj Etme
USB adaptörünü AC güç adaptörüne bağlamak için bir USB-C kablosu kullanın, ardından USB adaptörünü uzaktan
kumandadaki Şarj Etme / Ana Video Bağlantı portuna takın. Uzaktan kumanda bataryasını tam olarak şarj etmek
yaklaşık iki buçuk saat sürer.

Priz
AC Güç Adaptörü

USB
Adaptörü

Kamerayı Kontrol Etme
Uzaktan kumandadaki Deklanşör, Kayıt Düğmesi ve Gimbal Düğmesi aracılığıyla video/fotoğraf çekin ve kameranın
açısını ayarlayın.

* Uzaktan kumanda, maksimum iletim mesafesine (FCC) elektromanyetik parazit bulunmayan açık bir alanda ve yaklaşık 120 m irtifada
ulaşabilir.
** Maksimum batarya ömrü, iOS yüklü bir cihaz kullanılarak laboratuvar şartlarında test edilmiştir. Bu değer sadece referans olarak
alınmalıdır.
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Mavic Air'ı Kontrol Etme
Mavic Air'ın yönünü (sapma), ileri/geri hareketini (ileri-geri), irtifasını (kol) ve sol/sağ hareketini (döndürme) kontrol
etmek için uzaktan kumandanın kumanda çubukları kullanılır. Her bir kumanda çubuğu hareketinin gerçekleştirdiği
fonksiyon kumanda çubuğu modunun tercihine göre belirlenir. Üç adet önceden programlanmış mod (Mod 1, Mod 2
ve Mod 3) mevcuttur ve DJI GO 4 uygulamasından özel modlar tanımlanabilir. Mod 2 varsayılan moddur.
Üç önceden programlanmış modun her birinde, her iki kumanda çubuğu da ortalandığında Mavic Air yönü sabit
kalacak şekilde yerinde havada durur. Kumanda çubuğunun kenara doğru itmek, aşağıdaki resimde gösterilen
fonksiyonları gerçekleştirir.

Mod 1
İleri

Sol Çubuk

Sağ Çubuk

Yukarı

Aşağı
Geri

Sol
Sola Dönüş

Mod 2

Sol Çubuk

Sağ

Sağa Dönüş

Sağ Çubuk

Yukarı

İleri

Aşağı
Geri

Sola Dönüş

Mod 3

Sol Çubuk

Sol

Sağa Dönüş

Sağ Çubuk

İleri

Sağ

Yukarı

Aşağı
Geri

Sol
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Sağ

Sola Dönüş

Sağa Dönüş

Mavic Air Kullanım Kılavuzu
Aşağıdaki şekilde, örneğin Mod 2 kullanıldığında, her bir kumanda çubuğunun nasıl kullanılacağı açıklanmıştır.
Uzaktan
Kumanda
(Mod 2)

(

Mavic Air
Burun Yönünü Gösterir)

Açıklamalar
Sol çubuğun yukarı veya aşağı hareketi Mavic Air'ın
irtifasını değiştirir. Çubuğu, yükselmek için yukarı ve
alçalmak için aşağı doğru itin. Çubuk ortadan kenara ne
kadar fazla itilirse, Mavic Air irtifasını o kadar hızlı
değiştirecektir. Ani ve beklenmedik irtifa değişikliklerini
önlemek için her zaman çubuğu yavaşça itin.

Sol çubuğu sola veya sağa hareket ettirmek Mavic Air'ın
yönünü kontrol eder. Mavic'i saat yönünün tersinde
döndürmek için çubuğu sola, saat yönünde döndürmek
için çubuğu sağa itin. Çubuk ortadan kenara ne kadar
fazla itilirse, Mavic Air o kadar hızlı dönüş yapacaktır.

Sağ çubuğun yukarı ve aşağı hareketi Mavic'in ileri-geri
hareketini değiştirir. Çubuğu, ileri uçmak için yukarı ve
geri uçmak için aşağı doğru itin. Çubuk ortadan kenara
ne kadar fazla itilirse, Mavic Air o kadar hızlı hareket
edecektir.

Sağ çubuğun sola ve sağa hareketi Mavic'in sola ve sağa
hareketini değiştirir. Çubuğu, sola uçmak için sola ve
sağa uçmak için sağa itin.

Manyetik parazitten etkilenmesini önlemek için uzaktan kumandayı manyetik malzemelerden uzak tutun.
Kumanda çubuklarının hasar görmesini engellemek için çıkarılması ve taşıma veya saklama sırasında
uzaktan kumandanın üzerindeki saklama yuvalarına yerleştirilmesi tavsiye edilir.

© 2018 DJI Tüm Hakları Saklıdır.
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Uçuş Modu Değiştirme Düğmesi
İstenen uçuş modunu seçmek için değiştirme düğmesini kaydırın.
P-modu ve S-modu arasında geçiş yapın.
Konum

Uçuş Modu
P-modu

SPORT

SPORT

S-modu

SPORT

RTH Düğmesi
Kalkış Noktasına Dönüş (RTH) prosedürünü başlatmak için RTH düğmesine basılı tutun. Mavic Air bu durumda son
kaydedilen Kalkış Noktasına geri dönecektir. RTH prosedürünü iptal etmek ve Mavic Air'ın kontrolünü ele almak için
bu düğmeye tekrar basın. RTH hakkında daha fazla bilgi için Kalkış Noktasına Dönüş bölümüne bakın.

Fonksiyon Düğmesi ve Özelleştirilebilir Düğme
Fonksiyon Düğmesinin ve Özelleştirilebilir Düğmenin fonksiyonları DJI GO 4 uygulamasından ayarlanır.

Optimum İletim Bölgesi
Mavic Air ile uzaktan kumanda arasındaki sinyal, antenler aşağıda gösterildiği gibi Mavic Air'a göre
konumlandırıldığında en güvenilir durumdadır.

güçlü

zayıf

Mavic Air'ın optimum iletim bölgesi içerisinde uçtuğundan emin olun. Optimum iletim performansını korumak için
uzaktan kumandayı ve antenleri yukarıdaki resme göre ayarlayın.
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Uzaktan Kumanda Bağlantısı
Mavic Air ile birlikte satın alınan uzaktan kumandaların bağlantısı sevkiyat öncesinde yapılır. Mavic Air’a bir uzaktan
kumanda bağlamak için aşağıdaki talimatları izleyin:
1. Mavic Air'ı ve uzaktan kumandayı açın.
2. DJI GO 4’ü başlatın.
3. “Connect to the Aircraft’s Wi-Fi” (Mavic Air’ın Wi-Fi’sine Bağlan) ve “Wired Connection”ı (Kablolu Bağlantı) seçin.
Ardından, “Linking the remote controller”ı (Uzaktan Kumanda Bağlantısı) seçin.
4. Mavic Air'ın Fonksiyon düğmesini iki saniye boyunca basılı tutun. Bir kez bip sesi duyduktan sonra düğmeyi
bırakın.
5. Uzaktan kumandadaki durum Gösterge LED’i sürekli yeşil renkte yandığında bağlantı tamamlanmıştır.
Bağlantı sırasında uzaktan kumanda ile Mavic Air arasındaki mesafenin maks. 0,5 m olduğundan emin olun.

© 2018 DJI Tüm Hakları Saklıdır.
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DJI GO 4 Uygulaması
Bu bölümde DJI GO 4 uygulamasının
ana fonksiyonları açıklanmaktadır.
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DJI GO 4 Uygulaması
Gimbalı, kamerayı ve diğer Mavic Air fonksiyonlarını kontrol etmek için bu uygulamayı kullanın. Uygulamada, Mavic
Air'ınızı yapılandırmak, fotoğraflarınızı ve videolarını düzenlemek ve diğerleriyle paylaşmak için kullanılan Equipment
(Donanım), Editor (Düzenleyici), SkyPixel ve Me (Forum) bölümleri bulunur.

Equipment (Donanım)
Mobil cihazınız Mavic Air’a bağlı durumdayken Equipment ekranından “GO FLY” (Uçmaya Başla) düğmesine tıklayarak
Kamera Görünümüne girin.

Kamera Görünümü

1. Sistem Durumu Çubuğu
READY TO GO (GPS)

: Bu simge Mavic Air uçuş durumunu belirtir ve çeşitli uyarı mesajlarını gösterir.

2. Engel Algılama Durumu
: Engeller Mavic Air'a yakın olduğunda kırmızı çubuklar görüntülenir. Engeller algılama menzili
içinde olduğunda turuncu çubuklar görüntülenir.
3. Batarya Şarj Seviyesi Gösterge LED’i
: Batarya şarj seviyesi gösterge LED’i, batarya şarj seviyesinin dinamik olarak görüntülenmesini sağlar.
Batarya şarj seviyesi gösterge LED’i üzerinde bulunan renkli bölgeler farklı fonksiyonları gerçekleştirmek için gerekli
güç seviyelerini gösterir.
4. Uçuş Modu
: Bu simgenin yanındaki metin geçerli uçuş modunu belirtir.
Uçuş Kumandası ayarlarını yapılandırmak için tıklayın. Bu ayarlar, uçuş sınırlarını ve değerlerini düzenlemenize
ve kazanım değerlerini ayarlamanıza olanak sağlar.
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5. Kamera Parametreleri
Kamera parametrelerini ve dahili depolama ile mikro SD kart kapasitesini gösterir.
IS
O

SHUTTER

1600 1/8000
V
1080P/24

E

0.3

WB

CAPACITY

20GB

6. GPS Sinyal Gücü
: Geçerli GPS sinyalinin gücünü gösterir. Beyaz çubuklar yeterli GPS gücü olduğunu belirtir.
7. İleri ve Geri Görüş Sistemi Durumu
: İleri ve Geri Görüş Sistemlerinin sağladığı özellikleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu
düğmeye tıklayın.
8. Wi-Fi Ayarları
2.4G

: Wi-Fi Ayarları menüsüne girmek için tıklayın.

9. Batarya Şarj Seviyesi
61%: Geçerli batarya şarj seviyesini gösterir. Batarya bilgileri menüsünü görüntülemek, çeşitli batarya uyarı
sınırlarını ayarlamak ve batarya uyarı geçmişini görüntülemek için tıklayın.
10. Genel Ayarlar
: Ölçüm birimlerini ayarlamak, canlı yayını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak ve uçuş rotası görüntüleme
ayarlarını değiştirmek üzere Genel Ayarlar menüsüne girmek için tıklayın.
11. Fotoğraf/Video Düğmesi
: Fotoğraf ve video kayıt modları arasında geçiş yapmak için tıklayın.
12. Gimbal Kaydırıcı
: Gimbalın yatıklık açısını gösterir.
13. Çek / Kaydet Düğmesi
: Fotoğraf çekmeye veya video kaydetmeye başlamak için tıklayın.

/

14. Kamera Ayarları
: Kamera Ayarları menüsüne girmek için tıklayın.
: Kameranın ISO, deklanşör ve otomatik pozlandırma değerlerini ayarlamak için tıklayın.
: Fotoğraf çekim modlarını seçmek için tıklayın. Mavic Air Tek Çekim, Çoklu Çekim, Aralıklı Çekim ve çeşitli
Manzara modlarını destekler. Manzara modu, dört çekim alt modunu destekler ve 32 mega piksel çevre
manzarası fotoğraflarını çekebilir ve oluşturabilir.
: Genel Kamera Ayarları menüsüne girmek için tıklayın.
15. Oynat
: Oynatma sayfasına girmek ve çektiğiniz fotoğrafları ve videoları izlemek için tıklayın.
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16. Uçuş Telemetrisi
D 30M: Mavic Air ile Kalkış Noktası arasındaki mesafe.
H 10.0M: Kalkış Noktasına göre yükseklik.
HS 10.0M/S: Mavic Air'ın yatay hızı.
VS 2.0M/S: Mavic Air'ı n dikey hızı.
17. Harita
Haritayı görüntülemek için tıklayın.

18. Gelişmiş Kullanıcı Yardım Sistemleri
APAS

: APAS özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için tıklayın.

19. Akıllı Uçuş Modu
: Akıllı Uçuş Modlarını seçmek için tıklayın.
20. Akıllı RTH
: Akıllı RTH prosedürünü başlatmak ve Mavic Air'ın en son kaydedilen Kalkış Noktasına geri dönmesini
sağlamak için tıklayın.
21. Otomatik Kalkış / İniş
/

: Otomatik kalkış veya inişi başlatmak için tıklayın.

22. Geri
: Ana menüye dönmek için tıklayın.

Editor (Düzenleyici)
DJI GO 4 uygulamasında entegre akıllı video düzenleyicisi bulunur. Birkaç video klip kaydedip bunları mobil cihazınıza
indirdikten sonra, ana ekrandaki Editor (Düzenleyici) öğesini açın. Ardından hemen paylaşılabilecek bir kısa film
oluşturmak için bir şablon ve otomatik olarak birleştirilecek belirli sayıda klip seçebilirsiniz.

SkyPixel
SkyPixel sayfasında fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntüleyin ve paylaşın.

Me (Forum)
Zaten bir DJI hesabınız varsa forum tartışmalarına katılabilecek ve oluşturduklarınızı topluluk ile paylaşabileceksiniz.
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Mavic Air’ı Mobil Cihaz ile Kontrol Etme
Mavic Air'ı DJI GO 4 ile kontrol etmek için Wi-Fi aracılığıyla bir mobil cihaz bağlayabilirsiniz:
1. Mavic Air'ı açın.
2. Mavic Air’ın mobil cihaz kontrolüne geçiş yaptığını gösteren çift bip sesini duyuncaya kadar dört saniye boyunca
Mavic Air’daki Fonksiyon düğmesini basılı tutun.
3. DJI GO 4 uygulamasını başlatın ve ekranın sağ üst köşesindeki simgeye tıklayın. Sonrasında, bağlantı
prosedürünü başlatmak için Mavic Air’ın üzerindeki Wi-Fi QR Kodunu taratın.
4. Mavic Air'ın otomatik kalkış yapması için
‘e tıklayın. İki baş parmağınızı da ekrana koyun ve Mavic Air ile
manevra yapmak için sanal kumanda kollarını kullanın.
Hiçbir elektromanyetik parazit bulunmayan geniş ve açık bir alanda sadece mobil cihaz ile uçuş sırasında
maksimum iletim mesafesi 50 m irtifada yaklaşık 80 m’dir.
Wi-Fi frekansı 2.4 GHz (varsayılan) veya 5 GHz olarak ayarlanabilir. Desteklenen mobil cihazlarda, daha az
parazit için Wi-Fi'yi 5 GHz olarak ayarlayın.
Herhangi bir nedenden ötürü QR kodunu taratamamanız halinde, Mavic Air'ın ağına bağlanmak için
mobil cihazınızın Wi-Fi bağlantısını açın ve Mavic Air’da görünen Wi-Fi şifresini girin.
Tekrar Uzaktan Kumanda moduna geçiş sırasında bağlantı yapmak gerekir.
Wi-Fi SSID ve şifresini sıfırlamak ve Wi-Fi frekansını 2,4 GHz’ye geri döndürmek için üç kez bip sesi
duyuncaya kadar, yaklaşık 6 saniye boyunca Mavic Air'ın Fonksiyon düğmesini basılı tutun. Alternatif
olarak, DJI GO 4 uygulamasında “Help”e (Yardım) tıklayın ve ardından talimatları izleyin.
Mavic Air’ı mobil cihaz ile sadece nispeten az elektromanyetik parazit bulunan geniş ve açık
alanlarda kullanın. Bağlantınız parazitten olumsuz bir şekilde etkilenirse, uzaktan kumandayı ile
kullanmayı deneyim veya daha az parazit bulunan bir alana geçin.

Sanal Kumanda Kollarının Kullanımı
Sanal kumanda kollarını kullanmadan önce mobil cihazın Mavic Air'a bağlı olduğundan emin olun. Aşağıdaki
resimlerde Mod 2 kullanılmaktadır (sol çubuk irtifa ve sapmayı, sağ çubuk ileri-geri ve sağa-sola hareketi kontrol
eder). Sanal kumanda kollarını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için

Sanal Kumanda Kolları
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Sol

Sağ

Beyaz dairelerin dışındaki alan da kumanda komutlarına duyarlıdır.
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Uçuş
Bu bölümde güvenli uçuş uygulamaları
ve uçuş kısıtlamaları açıklanmaktadır.
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Uçuş
Uçuş öncesi hazırlığı tamamlandıktan sonra, uçuş becerilerinizi geliştirmeniz ve güvenli uçuş pratiği yapmanız için DJI
GO 4 uygulamasındaki uçuş simülatörünü kullanmanız tavsiye edilir. Tüm uçuşların açık alanda gerçekleştirildiğinden
emin olun. Mavic Air’ı kontrol edecek uzaktan kumanda ve uygulamanın kullanımı hakkında bilgi almak için Uzaktan
Kumanda ve DJI GO 4 Uygulaması bölümlerine bakın.

Uçuş Ortamı Gereksinimleri
1. Mavic Air'ı kötü hava koşullarında kullanmayın. Bu koşullar 10 m/s'yi aşan hızlarda rüzgar, kar, yağmur ve sisi
içerir.
2. Açık alanlarda kullanın. Uzun yapılar ve geniş metal yüzeyler entegre pusula ve GPS sisteminin doğruluğunu
etkileyebilir.
3. Engellerden, kalabalıktan, yüksek gerilim güç hatlarından, ağaçlardan ve su kitlelerinden kaçının.
4. Güç hatları, baz istasyonları, elektrik trafoları ve yayın kulelerinin yakınında bulunan konumlar gibi yüksek
seviyelerde elektromanyetizm bulunan alanlardan kaçınarak paraziti en düşük seviyeye indirin.
5. Mavic Air ve batarya performansı hava yoğunluğu ve sıcaklık gibi çevresel etmenlere bağlıdır. Deniz seviyesinden
5000 m veya daha fazla irtifalarda kullanım sırasında çok dikkatli olun, çünkü batarya ve uçak performansı
düşebilir.
6. Mavic Air, kutup alanları içerisinde P-modunu kullanamaz. Bu tür konumlarda uçuş sırasında Aşağı Görüş
Sistemini kullanın.

Uçuş Sınırları ve Coğrafi Bölgeler
Mavic Air’ınızı kullanırken tüm yasalara ve mevzuata uyun. Uçuş sınırlamaları, kullanıcıların bu ürünü güvenli ve
yasalara uygun bir şekilde kullanmasına yardımcı olmak için varsayılan olarak uygulanır. Uçuş sınırlamaları, irtifa
sınırlarını, mesafe sınırlarını ve Coğrafi Bölgeleri içerir.
P-modunda kullanılırken, irtifa sınırları, mesafe sınırları ve Coğrafi Bölgeler uçuş güvenliğini sağlamak için eş zamanlı
olarak çalışır.

Uçuş İrtifası ve Mesafe Sınırları
Uçuş irtifası ve mesafe sınırları DJI GO 4 uygulamasından değiştirilebilir. Maksimum uçuş irtifası ayarı, 500 m’den fazla
olamaz. Bu ayarlara göre, Mavic Air'ınız kısıtlı bir silindir içinde aşağıda gösterilen şekilde uçacaktır:

Maks. Yarıçap
Maksimum Uçuş İrtifası

Kalkış Noktası
Açıldığında Mavic
Air'ın yüksekliği
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GPS Sinyali Güçlü

Maks. İrtifa

Maks. Mesafe

Yeşil Renkte Yanıp Sönme
Uçuş Sınırları

DJI GO 4 Uygulaması

Mavic Air'ın irtifası belirlenen

Uyarı: Yükseklik

değeri aşamaz.

sınırına ulaşıldı.

Uçuş mesafesi maks. yarıçap

Uyarı: Mesafe

içerisinde olmalıdır.

sınırına ulaşıldı.

Mavic Air Durum Gösterge LED’i
Yok
Maks. yarıçap sınırına
yaklaşıldığında hızlıca
kırmızı renkte yanıp
sönme.

GPS Sinyali Zayıf

Sarı Renkte Yanıp Sönme
Uçuş Sınırları

DJI GO 4 Uyg.

Mavic Air Durum G. LED’i

GPS sinyali zayıf ve Aşağı Görüş Sistemi etkin
olduğunda yükseklik 5 metre ile
Maks. İrtifa

sınırlandırılmıştır. GPS sinyali zayıf ve Aşağı
Görüş Sistemi devre dışı olduğunda yükseklik
30 metre ile sınırlandırılmıştır.

Uyarı:
Yükseklik

Yok

sınırına
ulaşıldı.

Maks. Mesafe

Sınır yok

Mavic Air sınırlardan birine ulaşırsa yine Mavic Air'ı kontrol edebilirsiniz ancak daha öteye uçuramazsınız.
Mavic Air maks. yarıçapın dışına çıkarsa GPS sinyali güçlü olduğunda otomatikolarak geri uçacak ve menzil
içerisine girecektir.
Güvenlik sebebiyle lütfen Mavic Air'ı havalimanlarına, karayollarına, tren istasyonlarına, tren hatlarına, şehir
merkezlerine veya diğer hassas alanlara yakın uçurmayın. Mavic Air'ı sadece görüş alanınız içinde uçurun.

Coğrafi Bölgeler
Tüm Coğrafi Bölgeler, DJI resmi web sitesinde http://www.dji.com/flysafe adresinde listelenmiştir. Coğrafi Bölgeler
dört kategoriye ayrılır ve havalimanları gibi konumları, insanların yönettiği hava araçlarının düşük irtifalarda uçtuğu
alanları, ülkeler arasındaki sınırları ve elektrik santrali gibi hassas konumları içerir.

Uçuş Öncesi Kontrol Listesi
1. Uzaktan kumanda cihazının, akıllı cihazın ve Akıllı Uçuş Bataryasının tam olarak şarj olduğundan emin olun.
2. Akıllı Uçuş Bataryasının sıkıca monte edildiğinden emin olun.
3. Mavic Air’ın kollarının ve iniş takımlarının açıldığından emin olun.
4. Pervanelerin ve pervane korumalarının iyi durumda ve sağlam şekilde monte edilmiş ve sıkıştırılmış olduğundan
emin olun.
5. Motorları engelleyen bir şey olmadığından ve motorların normal şekilde çalıştığından emin olun. Kamera
lensinin ve Görüş Sistemi sensörlerinin temiz olduğundan emin olun.
6. Gimbal ve kameranın normal şekilde çalıştığından emin olun.
7. DJI GO 4 uygulamasının Mavic Air'a başarılı şekilde bağlandığından emin olun.
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Otomatik Kalkış ve Otomatik İniş
Otomatik Kalkış
Otomatik kalkışı sadece Mavic Air Durum Göstergesi LED’i yeşil renkte yanıp sönerken kullanın. Otomatik kalkış
özelliğini kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:
1. DJI GO 4 uygulamasını başlatın ve Kamera Görünümüne girmek için “GO FLY”a (Uçmaya Başla) tıklayın.
2. Uçuş öncesi kontrol listesindeki tüm adımları tamamlayın.
3.
’e tıklayın.
4. Şartların kalkış için güvenli olması halinde, onaylamak için kaydırıcıyı kaydırın. Mavic Air kalkış yapacak ve yerden
1,2 m yükseklikte havada süzülecektir.
Mavic Air Durum Gösterge LED’i Mavic Air’ın uçuş kontrolü için GPS ve/veya Aşağı Görüş Sistemi kullanıp
kullanmadığını gösterir. Daha fazla bilgi için Mavic Air Gösterge LED’leri ve Durum Gösterge LED’leri
bölümüne bakın.
Otomatik kalkışı kullanmadan önce GPS sinyali güçleninceye kadar beklenmesi tavsiye edilir.

Otomatik İniş
Otomatik inişi sadece Mavic Air Durum Göstergesi LED’i yeşil renkte yanıp sönerken kullanın. Otomatik iniş özelliğini
kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:
1.
’e tıklayın.
2. Şartların iniş şartları açısından güvenli olması halinde, onaylamak için kaydırıcıyı kaydırın. Mavic Air otomatik iniş
prosedürünü başlatacaktır. Mavic Air’ın şartların iniş için uygun olmadığını tespit etmesi halinde, DJI GO 4
uygulamasında uyarılar gösterilecektir. Hemen yanıt vermeyi unutmayın.
Otomatik iniş prosedürü sırasında, otomatik iniş işlemi DJI GO 4 uygulamasından
iptal edilebilir.

‘e tıklayarak hemen

Motorları Çalıştırma/Durdurma
Motorları Çalıştırma
Motorları çalıştırmak için bir Kombinasyon Çubuğu Komutu (CSC) kullanılır. Motorları çalıştırmak için her iki çubuğu
da alt iç veya dış köşelere doğru itin. Motorlar dönmeye başladıktan sonra, her iki çubuğu da aynı anda bırakın.

VEYA
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Motorları Durdurma
Motorları durdurmanın iki yöntemi vardır.
1. Yöntem 1:

Mavic Air iniş yaptıktan sonra sol çubuğu aşağı doğru itin ve bu şekilde tutun. Motorlar üç saniye
sonra duracaktır.

2. Yöntem 2: Mavic Air iniş yaptıktan sonra sol çubuğu aşağı doğru itin, ardından yukarıda açıklanan şekilde
motorları çalıştırmak için kullanılmış olan ile aynı CSC'yi uygulayın. Motorlar hemen duracaktır.
Motorlar durduktan sonra her iki çubuğu da bırakın.

VEYA
Yöntem 1

Yöntem 2

Uçuş Ortasında Motorları Durdurma
Uçuş ortasında motorları durdurmak Mavic Air'ın düşmesine neden olacaktır. Motorlar, sadece çarpışma gibi bir acil
durum meydana gelmişse veya Mavic Air kontrolden çıkmışsa ve çok hızlıca yükseliyor/alçalıyor, havada dönüyorsa
veya motor arıza yapmışsa uçuş ortasında durdurulmalıdır. Motorları uçuş ortasında durdurmak için motorları
çalıştırmak için kullanılan ile aynı CSC’yi kullanın.

Uçuş Testi
Kalkış/İniş Prosedürleri
1. Mavic Air'ı, batarya şarj seviyesi gösterge LED’leri kendinize bakacak şekilde açık, düz bir alana yerleştirin.
2. Mavic Air'ı ve uzaktan kumandayı açın.
3. DJI GO 4 uygulamasını başlatın ve Kamera Görünümüne girin.
4. Mavic Air Durum Gösterge LED’i hızlıca yeşil renkte yanıp sönerek Kalkış Noktasının kaydedildiğini ve artık
uçuşun güvenli olduğunu bildirinceye kadar bekleyin.
5. Kalkış yapmak için kolu hafifçe itin veya otomatik kalkışı kullanın.
6. Mavic Air ile iniş yapmak için kolu çekin veya otomatik inişi kullanın.
7. Mavic Air'ı ve uzaktan kumandayı kapatın.
Mavic Air Durum Gösterge LED’i uçuş sırasında hızlıca sarı renkte yanıp sönüyorsa, uzaktan kumanda
sinyali kaybolmuştur ve Mavic Air Arıza Koruması Durumunda RTH’yi etkinleştirecektir. Daha fazla bilgi
için Kalkış Noktasına Dönüş bölümüne bakın.
Mavic Air Durum Gösterge LED’i uçuş sırasında yavaşça veya hızlıca kırmızı renkte yanıp sönüyorsa, düşük
batarya şarj seviyesi veya çok düşük batarya şarj seviyesi uyarısı meydana gelmiştir.
Kalkış/iniş prosedürleri hakkında daha fazla bilgi almak için Mavic Air eğitim videolarını izleyin.

Video Önerileri ve İpuçları
1. Uçuş öncesi kontrol listesi, güvenli bir uçuş gerçekleştirmenizi sağlama konusunda yardımcı olmak ve uçuş
sırasında video çekebilmenizi sağlamak için tasarlanmıştır. Her uçuştan önce tüm uçuş öncesi kontrol listesini
gözden geçirin.
2. DJI GO 4 uygulamasından istediğiniz gimbal çalışma modunu seçin.
3. Sadece P-modunda uçuş sırasında video çekin.
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4. Her zaman iyi havada uçurun ve yağmurda ya da rüzgarda uçurmaktan kaçının.
5. İhtiyaçlarınıza uygun kamera ayarlarını seçin. Ayarlara fotoğraf biçimi ve poz dengelemesi dahildir.
6. Uçuş rotalarını belirlemek ve sahnelere ön izleme yapmak için uçuş testleri gerçekleştirin.
7. Mavic Air'ın sorunsuz ve dengeli hareket etmesini sağlamak için kumanda çubuklarını yavaşça
itin.
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51

Ek

52

© 2018 DJI Tüm Hakları Saklıdır.

Ek
Teknik Özellikler
Mavic Air
Ağırlık

430 g

Boyutlar (U x G x Y)

Katlanmış: 168 x 83 x 49 mm
Açılmış: 168 x 184 x 64 mm

Çapraz Uzunluk

213 mm (pervaneler hariç)

Maks. Yükselme Hızı

2 m/sn (RC ile P-modu); 4 m/sn (S-modu); 2 m/sn (RC’siz P-modu)

Maks. Alçalma Hızı

1,5 m/sn (RC ile P-modu); 3 m/sn (S-modu); 1 m/sn (RC’siz P-modu)

Maks. Hız (Deniz

28,8 km/s; RC ile P-modu

Seviyesine Yakın,

68,4 km/s; S-modu

Rüzgarsız)

28,8 km/s; RC’siz P-modu

Maks. Deniz Seviyesi Üzeri
Servis Tavanı

5000 m

Maks. Uçuş Süresi

21 dakika (sabit 25 km/s'de 0 rüzgar)

Maks. Havada Durma Süresi

20 dakika (0 rüzgar)

Maks. Uçuş Mesafesi

10 km (0 rüzgar)

Maks. Rüzgar Hızı
Direnci

10 m/s

Maks. Yatırma Açısı

35° (S-modu); 25° (P-modu)

Maks. Açısal Hız

250°/sn

Çalışma Sıcaklığı

0° - 40°C

GNSS

GPS/GLONASS

Çalışma Frekansı

2,4 - 2,4835 GHz; 5,725 - 5,850 GHz

Verici Gücü (EIRP)

2,4 GHz:
FCC: ＜ 28 dBm; CE: ＜ 19 dBm; SRRC: ＜ 19 dBm; MIC: ＜ 19 dBm
5,8 GHz:
FCC: ＜ 31 dBm; CE: ＜ 14 dBm; SRRC: ＜ 27 dBm

GPS Havada Durma

Dikey: ±0,1 m (Görüş Konumlandırması ile); ±0,5 m (GPS Konumlandırması ile)

Hassasiyet Aralığı

Yatay: ±0,1 m (Görüş Konumlandırması ile); ±1,5 m (GPS Konumlandırması ile)

Dahili Depolama

8 GB

Gimbal
Dengeleme

3 eksen (yatırma, döndürme, sağ-sol hareket)

Maks. Kontrol Hızı (Yatırma)

120°/sn

Açısal Titreşim Aralığı

±0,005°

Kontrol Edilebilir Aralık

Yatırma: -90° ila +0° (varsayılan ayar); -90° ila +17° (genişletilmiş)

Görüş Sistemi
Etkin Algılama Hızı

≤ 8 m/sn

İrtifa Aralığı

0,1 - 8 m

Çalışma Aralığı

0,5 - 30 m

Çalışma Ortamı

Dağınık yansıma malzemesi bulunan yüzeyler, boyut > 20 x 20 mm ve yansıtıcılık
> %20 (ör. duvar, ağaçlar, insanlar), yeterli ışık (15 lux’tan fazla)
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Yönler

İleri/Geri/Aşağı

FOV

İleri: Yatay: 50°, Dikey: 38°
Geri: Yatay: 50°, Dikey: 38°
Aşağı: Ön ve Arka: 67°, Sol ve Sağ 53°

Algılama Aralığı

Forward:
Hassas Ölçüm Aralığı: 0,5 - 12 m Algılanabilir
Aralık: 12 - 24 m
Backward:
Hassas Ölçüm Aralığı: 0,5 - 10 m Algılanabilir
Aralık: 10 - 20m

Kamera
Sensör

1/2,3" CMOS; Etkin piksel: 12 Megapiksel

Lens

85° FOV, 24 mm (35 mm format eşdeğeri) f/2.8 Çekim
Aralığı: 0,5 m - sonsuz

ISO Aralığı

Video: 100 - 1600 (Otomatik), 100-1600 (Manuel)
Fotoğraf: 100 - 1600 (Otomatik), 100 - 3200 (Manuel)

Elektronik Deklanşör Hızı

8 - 1/8000 sn

Maks. Görüntü Boyutu

4056 x 3040

Hareketsiz Obje Fotoğrafçılığı
Modları

Tekli çekim
HDR
Çoklu çekim: 3 çerçeve
Otomatik Poz Desteklemesi (AEB): 0,7 EV Etki Aralığında 3/5 braketli çerçeve
(2/3/5/7/10/15/20/30/60 s)
Pano: 3 x 1: 42° x 78°, G: 2048 x Y: 3712
3 x 3: 119° x 78°, G: 4096 x Y: 2688
180°: 251° x 88°, G: 6144 x Y: 2048
Alan (3 x 8+1): 8192 x 4096

Video Kayıt Modları

4K Ultra HD: 3840 x 2160 24/25/30 p
2,7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60 p FHD:
1920×1080 24/25/30/48/50/60/120 p HD:
1280×720 24/25/30/48/50/60/120 p

Video Depolama Bit Hızı

100 Mbps

Desteklenen Dosya Sistemi

FAT32

Fotoğraf

JPEG / DNG (RAW)

Video

MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

Desteklenen SD Kartlar

Mikro SD (Sınıf 10 veya UHS-1 derecesi gerekli)

Uzaktan Kumanda
Çalışma Frekansları
Maks. İletim Mesafesi
(Engellenmeden, parazitsiz)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı
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2,4 - 2,4835 GHz; 5,725 - 5,850 GHz
2,4 GHz: FCC: 4 km; CE/SRRC/MIC: 2 km
5,8 GHz: FCC: 4 km; CE: 0,5 km; SRRC: 2,5 km
0° - 40°C

Mavic Air Kullanım Kılavuzu
Verici Gücü (EIRP)

2,4 GHz: ＜ 26 dBm (FCC), ＜ 18 dBm (CE), ＜ 18 dBm (SRRC),
＜ 18 dBm (MIC)
5,8 GHz: ＜ 30 dBm (FCC), ＜ 14 dBm (CE), ＜ 26 dBm (SRRC)

Entegre Batarya

2970 mAh

Çalışma Akımı/Gerilimi

1400 mA
750 mA

3,7 V (Android)
3,7 V (iOS)

Desteklenen Mobil Cihaz Kalınlığı: 6,5 - 8,5 mm boyutunda
Maks. uzunluk: 160 mm
Desteklenen USB portu türleri

Lightning, Mikro USB (Type-B), USB-C

Güç Adaptörü
Giriş

100 - 240 V, 50/60 Hz, 1,4 A

Çıkış

Ana: 13,2 V
USB: 5 V

Gerilim

13,2 V

Nominal Güç

50 W

3,79 A

2A

Akıllı Uçuş Bataryası
Kapasite

2375 mAh

Gerilim

11,55 V

Maks. Şarj Gerilimi

13,2 V

Batarya Türü

LiPo 3S

Enerji

27,43 Wh

Net Ağırlık

Yakl. 140 g

Şarj Sıcaklığı
Aralığı
Maks. Şarj Gücü

5℃ - 40℃
60 W

Pusula Kalibrasyonu
Pusulanın, açık alanda uçuşta aşağıdaki durumlardan herhangi birinin olması halinde kalibre edilmesi tavsiye edilir:
1. Son uçuş konumuna göre 50 km’den daha uzak bir konumda uçma.
2. Mavic Air'ın 30 günden daha fazla bir süredir kullanılmamış olması.
3. DJI GO 4 uygulamasında bir pusula parazit uyarısı gösterilir ve/veya Mavic Air Durum Gösterge LED’i sırasıyla
hızlıca kırmızı ve sarı renkte yanıp söner.
Pusulanızı, magnetit birikintilerine yakın konumlar gibi veya park alanları, çelik takviyeli döşemeler,
köprüler, arabalar veya iskeleler gibi büyük metal yapılar gibi manyetik parazit meydana gelebilecek
alanlarda KALİBRE ETMEYİN.
Kalibrasyon sırasında Mavic Air'ın yakınında ferromanyetik malzemeler içeren nesneler (ör. cep telefonu)
bulundurmayın.
Açık alanda uçuş sırasında pusulayı kalibre etmek gerekmez.
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Mavic Air Kullanım Kılavuzu

Kalibrasyon Prosedürü
Aşağıdaki prosedürü gerçekleştirmek için bir açık alan seçin.

1. DJI GO 4 uygulamasından Sistem Durum Çubuğuna dokunun ve "Calibrate"i (Kalibre Et) seçin ve ardından
ekrandaki talimatları izleyin.

2. Mavic Air'ı yatay olarak tutun ve 360 derece döndürün. Mavic Air Durum Gösterge LED’i sürekli olarak yeşil
renkte yanacaktır.

3. Mavic Air'ı burnu aşağıya bakacak şekilde dikey olarak tutun ve dikey ekseni etrafında 360 derece döndürün.

4. Mavic Air Durum Gösterge LED’i kırmızı renkte yanıp sönerse kalibrasyon başarısız olmuştur. Konumunuzu
değiştirin ve kalibrasyon prosedürünü tekrar deneyin.
Mavic Air, kalibrasyon tamamlandıktan hemen sonra kalkış yapabilir. Kalibrasyonun tamamlanmasından
itibaren üç dakika içerisinde kalkış yapmamanız halinde, Mavic Air yerdeyken başka bir pusula parazit
uyarısı görünmesi mümkündür. Bu durum gerçekleşirse, mevcut konumun manyetik parazit seviyesi
nedeniyle Mavic Air’ı uçurmak için uygun olmadığını belirtir.
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Mavic Air Kullanım Kılavuzu

Cihaz Yazılımı Güncellemeleri
Mavic Air’ın cihaz yazılımını güncellemek için DJI GO 4 veya DJI Assistant 2’yi kullanın.

DJI GO 4 Kullanımı
Mavic Air’ı veya uzaktan kumandayı DJI GO 4 uygulamasına bağladığınızda, yeni bir cihaz yazılımı güncellemesi
mevcut olduğunda bildirim alacaksınız. Güncellemeyi başlatmak için mobil cihazınızı internete bağlayın ve ekrandaki
talimatları izleyin. Uzaktan kumanda Mavic Air’a bağlı değilken cihaz yazılımını güncellemeyeceğinizi unutmayın.

DJI Assistant 2 Kullanımı
Mavic Air’ı cihaz yazılımı güncellemesi yapmak için bir bilgisayara bağlarken USB-C portu kullanılır.

Cihaz yazılımını DJI Assistant 2 üzerinden güncellemek için aşağıdaki talimatları izleyin:
1. Mavic Air kapalıyken, Mavic Air’ı Mikro USB kablosunu kullanarak Mikro USB Portu aracılığıyla bir bilgisayara
bağlayın.
2. Mavic Air'ı açın.
3. DJI Assistant 2'yi başlatın ve DJI hesap bilgilerinizle giriş yapın.
4. "Mavic Air"ı seçin ve sol paneldeki "Firmware Updates"e (Cihaz Yazılımı Güncellemeleri) tıklayın.
5. Güncellemek istediğiniz cihaz yazılımı sürümünü seçin.
6. Cihaz yazılımının indirilmesini bekleyin. Cihaz yazılımı güncellemesi otomatik olarak başlayacaktır.
7. Cihaz yazılımı güncellemesi tamamlandıktan sonra Mavic Air'ı yeniden başlatın.
Mavic Air'ı açmadan önce bilgisayara bağlı olduğundan emin olun.
Cihaz yazılımı güncellemesi yaklaşık 15 dakika sürecektir. Gimbalın gevşemesi, Mavic Air durum gösterge
LED’inin yanıp sönmesi ve Mavic Air'ın yeniden başlatılması normaldir. Güncelleme tamamlanıncaya kadar
sabırla bekleyin.
Bilgisayarın internete erişimi olduğundan emin olun.
Bir güncellemeye izin vermeden önce, Akıllı Uçuş Bataryasının en az %50 ve uzaktan kumandanın en az
%30 güce sahip olduğundan emin olun.
Mavic Air’ı güncelleme sırasında bilgisayardan ayırmayın.

Satış Sonrası Bilgiler
Satış sonrası hizmet politikaları, onarım hizmetleri ve destek hakkında daha fazla bilgi almak için
https://www.dji.com/support adresini ziyaret edin.
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T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

GARANTİ BELGESİ
Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna
dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca,
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğü
tarafından izin verilmiştir.
İthalatçı Firmanın
Ünvanı: Oyuncakhobi Teknolojik Ürünler Tic. A.Ş.
Merkez Adresi: Merkez mah. özarı sokak sezai apt no:6/b
AVCILAR – İSTANBUL
Telefonu: 0850 500 55 15
Üretici Firmanın
Ünvanı: SZ DJI Technology Co., Ltd.
Adresi: 14th Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building,
NO. 18 Gaoxin South 4th Avenue, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China
Malın
Cinsi: Hobby Amaçlı Kameralı Quadcopter
Markası: DJI
Modeli: Mavi Air
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 24 İş Günü
DJI Destek
http://www.dji.com/support

Mavic Air Kullanım Kılavuzu
DJI Destek http://www.dji.com/support

Bu içerik değiştirilebilir.
Şu adresten en son sürümü indirin:
http://www.dji.com/mavic-air
Belge hakkında sorularınız varsa lütfen DocSupport@dji.com adresine
mesaj göndererek DJI ile iletişime geçin.
MAVIC, DJI'a ait bir ticari markadır.
Telif Hakkı © 2018 DJI Tüm Hakları Saklıdır.
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DİKKAT ÖNEMLİ!
DJI Phantom cihazınızı uçurmadan
önce Lütfen SHGM web sistemine
kayıt ettirin.
Güvenli bir uçuş için SHGM İHA
talimatnamesini Okumayı
unutmayın!
http://iha.shgm.gov.tr
http://www.shgm.gov.t r
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