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

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

Bu Belgeyi Yazdırma
Bu belge, yüksek çözünürlüklü yazdırmayı desteklemektedir.

Bu Kılavuzun Kullanımı
Açıklamalar
Uyarı

Önemli

İpuçları ve Öneriler

Referans

İlk Uçuşdan Önce Okuyun
DJI™ MAVIC™ Mini'yi kullanmadan evvel, aşağıdaki belgeleri dikkatlice okuyun:
1. Kutu İçindekiler
2. Kullanım Kılavuzu
3. Hızlı Başlangıç Kılavuzu
4. Sorumluluk Reddi ve Güvenlik Kuralları
İlk kullanımdan önce, resmi DJI internet sitesindeki tüm öğretici videoları izlemeniz ve Sorumluluk Reddi ile
Güvenlik Kurallarını okumanız tavsiye edilir. İlk uçuşunuza Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nu gözden geçirerek
hazırlanın ve daha fazla bilgi için bu Kullanıcı Kılavuzuna baş vurun.

Videolu Öğretimler
Mavic Mini'nin güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağını gösteren Mavic Mini eğitim videolarını
izlemek için aşağıdaki adrese gidin veya sağdaki QR kodunu tarayın:
http://www.dji.com/mavic-mini/info#video

DJI FLY Uygulamasının İndirilmesi
Uçuş sırasında DJI Fly'ı kullandığınızdan emin olun. En son sürümü indirmek için sağdaki
QR kodunu tarayın.
DJI Fly'ın Android sürümü Android v6.0 ve sonraki sürümleriyle uyumludur. DJI Fly'in iOS
sürümü iOS v10.0.2 ve sonraki sürümleriyle uyumludur.
* Daha fazla güvenlik için, uçuş sırasında uygulamaya bağlı olmadığında veya uygulamada oturum
açılmadığında uçuş 30 m (98,4 ft) yükseklik ve 50 m (164 ft) menzil ile sınırlandırılır. Bu, DJI Fly ve DJI
hava araçları ile uyumlu tüm uygulamalar için geçerlidir.

Mavic için DJI Assistant 2'yi adresinden indirin.
Mavic için DJI Assistant 2'yi http://www.dji.eom/mavic-mini/info#downloacls adresinden indirin.

Bu ürünün çalışma sıcaklığı 0 ° ila 40 ° C'dir. Daha yüksek çevresel değişkenliğe dayanmak için
gereken askeri sınıf uygulamalarını (-55 ° ila 125 ° C) karşılamaz. Ürünü uygun şekilde ve
yalnızca söz konusu sınıfın çalışma sıcaklığı aralığı gereksinimlerini karşıladığı uygulamalar için
çalıştırın.
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Ürün Profili
Bu bölümde Mavic Mini tanıtılmakta ve
Hava Aracı ile uzaktan kumandanın
bileşenleri listelenmektedir.
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Ürün Profili
Giriş
Aşağı Görüş Sistemi ve Kızılötesi Algılama Sistemine sahip olan DJI Mavic Mini, hem içeride hem de
dışarıda havada kalabilir ve otomatik olarak Başlangıç Noktasına geri dönebilir. Tamamen stabilize edilmiş
3 eksenli gimbal ve 1 / 2,3 inç sensörlü kamerayla Mavic Mini 2.7k video ve 12 MP fotoğraf çekebilir. Mavic
Mini'nin maksimum uçuş hızı 46,8 km / s (29 mph) ve maksimum uçuş süresi 30 dakikadır.

Öne Çıkan Özellikler
Mavic Mini, taşıması kolay katlanabilir bir tasarıma ve 249 g ultra hafif bir ağırlığa sahiptir. Akıllı Uçuş Modu
QuickShots, otomatik olarak farklı video stilleri çekip oluşturabilen dört alt mod sağlar.
Gelişmiş DJI uçuş kontrol cihazını kullanan Mavic Mini, güvenli ve güvenilir bir uçuş deneyimi sağlar.
Uzaktan kumanda sinyali kaybolduğunda veya pil seviyesi düşük olduğunda hava aracı otomatik olarak
Başlangıç Noktasına dönebilir ve kapalı yerlerde düşük irtifalarda havada asılı kalabilir.
DJI'nın gelişmiş Wi-Fi teknolojisi, uzaktan kumanda da yerleşik olarak bulunur ve hem 2,4 GHz hem de 5,8
GHz frekansları ve 4 km (2,49 mi) iletim menzilini destekleyerek mobil cihazınıza 720p video akışı sağlar.
• Maksimum uçuş süresi, rüzgarsız bir ortamda, 14 k / saat'lik (8.7 mph) sabit bir hızda uçarken
test edildi ve maksimum uçuş hızı, rüzgarsız deniz seviyesindeki yükseklikte test edildi. Bu
değerler yalnızca referans amaçlıdır.
• Uzaktan kumanda, maksimum iletim mesafesine (FCC), 120 metrelik (400ft) bir yükseklikte
elektromanyetik parazit olmadan geniş açık bir alanda ulaşır. Maksimum çalışma süresi
laboratuar ortamında test edilmiştir. Bu veri yalnız referans amacıyla verilmiştir.
• Bazı bölgelerde 5.8 GHz desteklenmemektedir. Yerel yasa ve yönetmelikleri inceleyiniz.

Hava Aracının Hazırlanması
Hava aracının paketlenmesinden önce tüm kolları katlanır. Hava aracının kollarını açmak için aşağıdaki
adımları izleyin.
1. Kameradan gimbal kapağını çıkarın.
2. Ön kolları açın.
3. Arka kolları açın.
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4. Tüm Akıllı Uçuş Piller, güvenliği sağlamak için sevkıyattan önce hazırda bekleme modundadır. Akıllı
Uçuş Pillerini ilk kez şarj etmek ve etkinleştirmek için USB şarj cihazını kullanın.

• Arka kolları açmadan önce ilk olarak ön kolları açın.
• Hava aracını çalıştırmadan önce gimbal kapağının çıkarıldığından ve tüm kolların açıldığından
emin olun. Aksi takdirde, hava aracının kendi kontrolleri etkilenebilir.

Uzaktan Kumandanın Hazırlanması
1. Antenleri ve mobil cihazın kelepçelerinin açın.
2. Kontrol çubuklarını uzaktan kumanda üzerindeki depolama yuvalarından çıkarın ve yerine vidalayın.
3. Mobil cihazın türüne göre uygun bir uzaktan kumanda kablosu seçin. Bir yıldırım konektör kablosu,
Mikro USB kablosu ve USB-C kablosu pakete dahildir. DJI logolu kablonun ucunu uzaktan kumandaya
ve kablonun diğer ucunu mobil cihazınıza bağlayın. Her iki kelepçeyi içeri doğru iterek mobil cihazınızı
sabitleyin.

• Android mobil cihaz kullanırken bir USB bağlantı istemi görünürse, yalnızca şarj etme seçeneğini
seçin. Aksi takdirde bağlantı arızasına neden olabilir.
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Hava Aracının Şeması

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gimbal ve Kamera
Güç Butonu
Pil Seviyesi LED'leri
Aşağı Görüntüleme Sistemi
Kızılötesi Algılama Sistemi
Motorlar

7. Pervaneler
8. Antenler
9. Pil Bölmesi Kapağı
10. Şarj Yuvası (Micro USB)
11. microSD Kart Yuvası
12. Hava Aracı Durum Göstergesi

Uzaktan Kumandanın Şeması

1. Antenler
Hava aracı kontrol ve video kablosuz
sinyallerini aktarır.
2. Güç Butonu
Pil seviyesini kontrol etmek için bir kez basın.
Uzaktan kumandayı açıp veya kapamak için
bir kez basın ve tekrar basıp basılı tutun.
3. Kontrol Çubukları
Hava Taşıtını kontrol etmek için kontrol
çubuklarını kullanın. DJI'da uçuş kontrol
modunu ayarlayın
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Fly. Kontrol çubukları çıkarılabilir ve saklanması
kolaydır.
4 Pil Seviyesi LED'leri
Uzaktan kumandanın pil seviyesini gösterir.
5. Uçuş Duraklatma ve Çıkış Yerine Dönüş (RTH)
butonuna bir kere basarak hava aracına fren
yaptırın. Hava aracı bir QuickShot, Akıllı RTH
veya otomatik iniş gerçekleştiriyorsa,

Mavic Mini Kullanım Kılavuzu
hava aracının işlemden çıkıp havada kalması
için bir kez basın. RTH'yi başlatmak için butonu
basılı tutun. Hava aracı, son kaydedilen Çıkış
Noktasına döner. RTH'yi iptal etmek için tekrar
basın.
6. Video Downlink / Güç Bağlantı Noktası (Micro
USB) Uzaktan kumanda kablosu ile video
bağlantısı için bir mobil cihaza bağlayın. Uzaktan
kumanda pilini şarj etmek için USB şarj cihazına
bağlayın.
7. Kontrol çubuklarını saklamak için Kontrol
Çubukları Saklama Yuvaları.
8. Mobil Cihaz Kelepçeleri
Mobil cihazınızı uzaktan kumandaya güvenli bir
şekilde monte etmek için kullanılır.

9. Gimbal Kadranı
Kameranın eğimini kontrol etmek için kullanın.
10. Kayıt Butonu
Kaydı başlatmak için Video modunda bir kez
basın Kaydı durdurmak için tekrar basın.
Fotoğraf modundayken, video moduna geçmek
için bir kez basın.
11. Deklanşör Butonu
Fotoğraf modunda, DJI Fly'da seçilen moda
göre fotoğraf çekmek için bir kez basın. Video
modundayken, fotoğraf moduna geçmek için bir
kez basın.

Aktivasyon
Mavic Mini, ilk kez kullanılmadan önce aktivasyon gerektirir. Hava aracını ve uzaktan kumandayı
çalıştırdıktan sonra, Mavic Mini'yi DJI Fly kullanarak etkinleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.
Aktivasyon için internet bağlantısı gerekmektedir.
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Hava Aracı
Mavic Mini, bir uçuş kontrolörü, video
yer bağlantı sistemi, görüş sistemi,
tahrik sistemi ve bir Akıllı Uçuş Pili
içerir.
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Hava Aracı
Mavic Mini, bir uçuş kontrolörü, video yer bağlantı sistemi, görüş sistemi, tahrik sistemi ve bir Akıllı Uçuş Pili
içerir. Daha fazla bilgi için Ürün Profili bölümündeki hava aracı şemasına bakın.

Uçuş Modları
Mavic Mini'nin üç uçuş modu ve aracın belirli durumlarda geçtiği dördüncü bir uçuş modu vardır:
Pozisyon Modu: Pozisyon Modu en iyi GPS sinyali güçlü olduğunda çalışır. Hava aracı, kendisini
konumlandırmak, dengelemek için GPS ve görüntü sistemlerini kullanır. Akıllı Uçuş Modu bu modda
etkinleştirilir. Aşağı Görüş Sistemi etkinleştirildiğinde ve aydınlatma koşulları yeterli olduğunda, maksimum
uçuş yüksekliği açısı 20 ° ve maksimum uçuş hızı 8 m / s'dir.
Görüş Sistemi kullanılamadığında veya devre dışı bırakıldığında ve GPS sinyali zayıf olduğunda veya
pusula parazitle karşılaştığında Hava aracı otomatik olarak Tutum (ATTI) moduna geçer. Görüş Sistemi
kullanılamadığında, hava aracı kendini otomatik olarak konumlandıramaz veya fren yapamaz, bu da olası
uçuş tehlikeleri riskini artırır. ATTI modunda, hava aracı çevresinden daha kolay etkilenebilir. Rüzgar gibi
çevresel faktörler, özellikle dar alanlarda uçarken tehlikeler yaratabilecek yatay kaymalara neden olabilir.
Spor Modu: Spor modunda, hava aracı konumlandırma için GPS ve Görüntü Sistemi kullanır. Spor
modunda, hava aracının tepkileri çeviklik ve hız için optimize edilmiştir ve kontrol çubuklarının hareketlerine
daha duyarlı hale gelir. Maksimum uçuş hızı 13 m / s, maksimum kalkış hızı 4 m / s ve maksimum iniş hızı 3
m / s'dir.
CineSmooth Modu: CineSmooth modu Pozisyon moduna dayanır ve uçuş hızı sınırlıdır, bu da hava
aracını video çekimi sırasında daha dengeli hale getirir. Maksimum uçuş hızı 4 m / s, maksimum kalkış hızı
1.5 m / s ve maksimum iniş hızı 1 m / s'dir.
•

Spor modunda hava aracının maksimum hızı ve fren mesafesi önemli ölçüde artar. Rüzgarsız
koşullarda minimum 30 m fren mesafesi gereklidir.
• Spor modunda iniş hızı önemli ölçüde artar. Rüzgarsız koşullarda minimum 10 m fren mesafesi
gereklidir.
• Spor modunda hava aracının verdiği tepkiler önemli ölçüde artar, bu da uzaktan kumanda
üzerindeki küçük bir kontrol çubuğu hareketinin araçta büyük bir mesafe hareketine dönüştüğü
anlamına gelir. Uçuş sırasında dikkatli olmak ve yeterli manevra alanını korumak gereklidir.
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Hava Aracı Durum Göstergesi
Hava aracı durum göstergesi aracın arkasında bulunur. Hava aracının uçuş kontrol sisteminin
durumunu bildirir. Hava aracı durum göstergesi hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki
tabloya bakın.

Hava Aracı Durum Göstergesi

Hava Aracı Durum Göstergesi Açıklamaları
Normal
Durumlar

Renk
Alternatif kırmızı,
yeşil ve sarı
Sarı
Yeşil
Yeşil

Yanıp Sönen /
Sabit
Yanıp sönüyor

Hava Aracı DurumununTarifi:
Kendi kendine tanılama testlerini açma ve
uygulama

Dört kez yanıp
Isınma
sönme
Yavaş yavaş yanıp GPS ile P-modu
sönüyor
Belirli aralıklarla çift Aşağı Görüntüleme Sistemi ile P-modu
yanıp sönme

Sarı

Yavaş yavaş yanıp
sönüyor

GPS yok veya Aşağı Görüntüleme Sistemi
(ATTI modu)

Yeşil

Hızlı hızlı yanıp
sönüyor

Frenleme

Sarı

Uzaktan Kumanda Sinyal Kaybı

Kırmızı

Hızlı hızlı yanıp
sönüyor
Yavaş yavaş yanıp
sönüyor
Hızlı hızlı yanıp
sönüyor
Yanıp sönüyor

Kırmızı

Sabit

Kritik Hata

Alternatif kırmızı
ve sarı

Hızlı hızlı yanıp
sönüyor

Pusula kalibrasyonu gerekli

Uyarı Durumları

Kırmızı
Kırmızı

Düşük pil seviyesi
Düşük pil seviyesi alarmı
IMU hatası

Üsse Dönüş
Başlangıç Noktasına Dönüş (RTH) işlevi hava aracını en son kaydedilen Çıkış Noktasına geri
getirir. Üç tür RTH var: Akıllı RTH, Düşük Pil Seviyesi RTH ve FailSafe (Arızaya Karşı) RTH.
Bu bölümde bu üç tip RTH ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Video bağlantısı kesilirse RTH de
tetiklenir.
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GPS
Çıkış
noktası

Açıklama
Varsayılan Çıkış Noktası, uçağınızın güçlü GNSS sinyalleri aldığı ilk
konumdur (beyaz GNSS simgesi en az dört beyaz çubuğa
sahiptir).
Çıkış Noktası kaydedildikten sonra hava aracı durum
göstergesi hızlıca yeşil yanıp söner.

Akıllı RTH
GPS sinyali yeterince güçlü ise, hava aracını Çıkış Noktasına geri getirmek için Akıllı RTH
kullanılabilir. Akıllı RTH, DJI Fly'e dokunarak veya uzaktan kumandadaki RTH butonuna
dokunarak ve basılı tutarak başlatılır.

DJI Fly'e dokunarak veya uzaktan kumandadaki RTH

butonuna basarak Akıllı RTH'den çıkılır.

Düşük Pil Seviyesi RTH
Akıllı Uçuş Pili, uçağın güvenli dönüşünün etkilenebileceği noktaya kadar tükendiğinde Düşük
Pil Seviyesi RTH tetiklenir. İstendiğinde hemen dönüş çağrısı veya aracı indirme çağrısı
yapabilirsiniz.
Pil seviyesi düşük olduğunda DJI Fly bir uyarı görüntüler. 10 saniyelik geri sayımdan sonra
herhangi bir işlem yapılmazsa uçak otomatik olarak Çıkış Noktasına dönecektir.
Kullanıcı, uzaktan kumandadaki RTH butonuna basarak RTH'yi iptal edebilir. Düşük pil
seviyesi uyarısı sonrasında RTH iptal edilirse, Akıllı Uçuş Pili, hava taşıtının güvenli bir şekilde
inmesi için yeterli güce sahip olmayabilir; bu, uçağın düşmesine veya kaybolmasına neden
olabilir.
Mevcut pil seviyesi, hava aracı yalnızca mevcut yüksekliğinden inecek kadar uzun süre
destekleyebiliyorsa, araç otomatik olarak inecektir. Kullanıcı otomatik inişi iptal edemez ancak
iniş işlemi sırasında hava aracının yönünü değiştirmek için uzaktan kumandayı kullanabilir.

FailSafe (Arızaya Karşı) RTH
Çıkış Noktası başarıyla kaydedilmişse ve pusula normal çalışıyorsa, uzaktan kumanda sinyali
11 saniyeden fazla kaybolduktan sonra, FailSafe (Arızaya Karşı) RTH otomatik olarak
etkinleşir.

Diğer RTH Senaryoları
Uzaktan kumanda hala hava aracının hareketlerini kontrol edebiliyorken uçuş sırasında video
bağlantı sinyali kaybolursa, RTH'yi başlatmak için bir komut istemi olacaktır. RTH iptal
edilebilir.

RTH Prosedürü
1. Çıkış Noktası kaydedilir.
2. RTH tetiklenir.
3. Yükseklik 20 m'den düşükse, hava aracı RTH yüksekliğine veya 20 m'ye yükselir ve
ardından yönünü ayarlar. Yükseklik 20 m'den yüksekse, hava aracı hemen yönünü ayarlar.
4. a. Hava aracı, RTH prosedürü başladığında Çıkış Noktasından 20 m'den daha uzaksa,
önceden ayarlanmış RTH irtifasına yükselir ve Çıkış Noktasına 8 m / s hızında uçar. Mevcut
yükseklik RTH yüksekliğinden fazlaysa, araç aynı yükseklikte Çıkış Noktasına uçar, b. Hava
aracı, RTH prosedürü başladığında Çıkış Noktasından 20 m'den daha az uzaktaysa, derhal
iner.
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5. Çıkış Noktasına ulaştıktan sonra, uçak iner ve motorlar durur.
FailSafe (Arızaya Karşı) RTH Örnekleme
1 Çıkış Noktasının Kaydı

4 Signal Lost for Extended Time

2 Çıkış Noktasının Doğrulanması

5 RTH (Ayarlanabilir yükselti)

3 Uzaktan Kumanda Sinyal Kaybı

6 İniş

HP'ye göre yükseklik > Arıza Sırasında Yükseklik
Arıza Güvenliği Yüksekliğine Çıkma

Arıza Güvenliği Yüksekliği
HP üstü yükseklik > Arıza Sırasında Yükseklik

• GPS sinyali zayıf veya kullanılamıyorsa, hava aracı Çıkış Noktasına geri dönemez. RTH
tetiklendikten sonra GPS sinyali zayıflar veya kullanılamaz duruma gelirse, hava aracı bir süre
havada kalarak inişe başlar.
• Her uçuştan önce uygun bir RTH yüksekliği ayarlamak önemlidir. DJI Fly'i başlatın ve ardından
RTH yüksekliğini ayarlayın. Akıllı RTH ve Düşük Pil Seviyesi RTH'de hava aracı otomatik olarak
RTH irtifasına yükselir. Hava aracı, 20 m (65 ft) veya daha yüksek bir irtifada ise ve henüz RTH
yüksekliğine ulaşmamışsa, gaz kolu, hava aracının yükselmesini durdurmak için hareket
ettirilebilir. Hava aracı mevcut irtifasında doğrudan Çıkış Noktasına uçacaktır.
• RTH sırasında, uzaktan kumanda sinyali normalse, uçağın hızı, yüksekliği ve yönü uzaktan
kumanda veya DJI Fly kullanılarak kontrol edilebilir, ancak uçuş yönü kontrol edilemez.
• GEO Zonları RTH'yi etkiler.
• Rüzgar hızı çok yüksek olduğunda, hava aracı Çıkış Noktasına geri dönemeyebilir. Tedbirli
kullanınız.

İniş Koruması
İniş Koruması Akıllı RTH sırasında etkinleştirilecektir.
1. İniş Koruması sırasında, uçak otomatik olarak uygun zemini algılar ve yavaşça iner.
2. İniş Koruma sistemi zeminin iniş için uygun olmadığını belirlerse, Mavic Mini havada asılı kalacak ve
pilot onayını bekleyecektir.
3. İniş Koruması çalışmıyorsa, Mavic Mini 0,5 metrenin altına düştüğünde DJI Fly bir iniş istemi görüntüler.
Gaz kolunu aşağı çekin veya iniş yapmak için otomatik iniş kaydırıcısını kullanın.
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Görüntü ve Kızılötesi Algılama Sistemleri
Mavic Mini, Aşağı Görüş Sistemi ve Kızılötesi Algılama Sistemi ile donatılmıştır. Aşağı Görüş
Sistemi bir kameradan ve Kızılötesi Algılama Sistemi iki 3D kızılötesi modülünden oluşur.
Aşağı Görüş Sistemi ve Kızılötesi Algılama Sistemi, hava aracının mevcut konumunu
korumasına, daha hassas bir şekilde havada durmasına ve kapalı alanlarda veya GPS'in
kullanılamadığı diğer ortamlarda uçmasına yardımcı olur.
Kızılötesi Algılama Sistemi

Aşağı Görüntüleme Sistemi

Algılama Alanları
Aşağı Görüş Sistemi, hava aracı 0,5 ila 10 m yükseklikte ve çalışma menzili 0,5 ila 30 m
olduğunda en iyi şekilde çalışır.

Görüş Sisteminin Kullanımı
GPS kullanılamadığında, algılanabilir bir yüzey ve yeterli ışık varsa Aşağı Görüş Sistemi
etkinleştirilir. Aşağı Görüş Sistemi, hava aracı 0,5 ila 10 m arasında yükseklikte olduğunda en
iyi şekilde çalışır. Hava aracının yüksekliği 10 m'nin üzerindeyse, Görüş Sistemi etkilenebilir,
bu nedenle ekstra dikkat gerekir.
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Aşağı Görüntüleme Sistemini kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.
1. Hava aracının düz ve yatay bir yüzeyin üzerinde olduğundan emin olun. Hava aracını çalıştırın.
2. Hava aracı kalkıştan sonra havada asılı bekler. Hava aracı durum göstergesi iki kez yeşil renkte yanıp
söner, bu Aşağı Görüş Sisteminin çalıştığını gösterir.
• GPS yoksa, hava aracının maksimum havada asılı kalma yüksekliği 5 m'dir. Görüş Sistemi, hava
aracı 0,5 ila 10 m arasında yükseklikte olduğunda en iyi şekilde çalışır. Hava aracının yüksekliği
10 m'nin üzerindeyse, Görüş Sistemi etkilenebilir, bu nedenle ekstra dikkat gerekir.
• Görüş Sistemi, hava aracı su veya karla kaplı alanların üstünde uçarken düzgün çalışmayabilir.
• Görüş Sistemi, hava aracı çok hızlı uçarken düzgün çalışmayabilir. 2 m'de (6,6 ft) 10 m / s'nin
(32,8 ft / s) üzerinde veya 1 m'de (3,3 ft) 5 m / s (16,4 ft) üzerinde uçarken dikkatli uçun.
• Görüş Sistemi, belirgin desen varyasyonları olmayan yüzeyler üzerinde düzgün çalışamaz. Görüş
Sistemi aşağıdaki durumlarda düzgün çalışamaz. Hava aracını dikkatli kullanın
a. Tek renkli yüzeyler üzerinde uçmak (örneğin saf siyah, saf beyaz, saf kırmızı, saf yeşil).
b. Yüksek yansıtıcı yüzeyler üzerinde uçmak.
c. Su veya şeffaf yüzeyler üzerinde uçmak.
d. Hareketli yüzeyler veya nesneler üzerinde uçmak.
e. Aydınlatmanın sıklıkla ya da büyük ölçüde değiştiği bir alanda uçmak.
f. Aşırı karanlık (<10 lux) veya parlak (> 40,000 lux) yüzeyler üzerinde uçmak
g. Kızılötesi dalgaları güçlü bir şekilde yansıtan veya emen yüzeyler (örn. Aynalar) üzerinde
uçmak.
h. Açık desen veya doku içermeyen yüzeylerin üzerinde uçmak.
i. Yinelenen tekrar desenleri veya dokuları olan yüzeyler üzerinde uçmak (örn. aynı desene sahip
döşemeler).
j. Küçük yüzey alanlı engeller (örn. Ağaç dalları) üzerinde uçmak.
• Sensörleri daima temiz tutun. Sensörleri darbelerden koruyun. Hava aracını tozlu ve nemli
ortamlarda KULLANMAYIN. Kızılötesi Algılama Sisteminin önünü ENGELLEMEYİN.
• Yağmurlu, sisli günlerde veya sınırlı görüş olduğu günlerde uçmayın.
• Kalkıştan önce her seferinde aşağıdakileri kontrol edin:
a. Kızılötesi Algılama ve Görüş Sistemi üzerinde etiket veya başka engel bulunmadığından emin
olun.
b. Kızılötesi Algılama ve Görüş Sistemi üzerinde kir, toz veya su varsa, yumuşak bir bezle
temizleyin. Alkol içeren herhangi bir temizleyici kullanmayın.
c. Kızılötesi Algılama ve Görüş Sisteminin camında herhangi bir hasar varsa DJI Destek ile
iletişime geçin.

Akıllı Uçuş Modu
Mavic Mini, QuickShots Akıllı Uçuş Modunu destekler. QuickShots çekim modları arasında Dron, Roket,
Daire ve Helis bulunur. Mavic Mini seçilen çekim moduna göre bir video kaydeder ve yaklaşık 15 saniye
uzunluğunda otomatik olarak video oluşturur. Video playback sırasında izlenebilir, düzenlenebilir veya sosyal
medyada paylaşılabilir.
Dron: Uçak geriye doğru uçar ve kamera konuya kilitlenmiş olarak yükselir.
Roket: Hava aracı, kamera aşağı bakacak şekilde yükselir.
Daire: Uçak konunun etrafında daire çizer.
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Helis: Hava aracı konu etrafında yükselir ve spiral hareketleri yapar.
QuickShots Kullanımı
1. Akıllı Uçuş Pilinin yeterince şarj edildiğinden emin olun. Kalkış yapın ve yerden en az 2 m (6.6 ft)
yükseklikte asılı durun.

2. DJI Fly'da QuickShots seçmek için dokunun ve komut istemlerini izleyin. Kullanıcının çekim modunun
nasıl kullanılacağını anladığından ve çevrede herhangi bir engel bulunmadığından emin olun.
3. Konunun üzerindeki daireye dokunarak veya konunun etrafına bir kutu sürükleyerek kamera
görünümünde hedef konunuzu seçin. Bir çekim modu seçin ve kaydetmeye başlamak için "Başlat" a
dokunun. Çekim bittikten sonra hava aracı orijinal konumuna geri uçar.

4. Videoya erişmek için dokunun.
ve paylaşılabilir.

Video, telefonunuza indirildikten sonra sosyal medyada düzenlenebilir

QuickShots'dan çıkış
QuickShots'tan çıkmak için Uçuş Duraklat / RTH (Flight Pause/RTH) butonuna bir kez basın veya DJI Fly'e
dokunun.

Hava aracı yerinde asılı bekleyecektir.
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• Binalardan ve diğer engellerden uzak yerlerde QuickShots kullanın. Uçuş güzergahında insan,
hayvan veya başka engel bulunmadığından emin olun.
• Hava aracı çevresindeki nesnelere dikkat edin ve araç ile kazaları önlemek için uzaktan kumandayı
kullanın.
• QuickShots'ı aşağıdaki durumlardan hiçbirinde KULLANMAYIN:
a. Konu uzun bir süre boyunca engellendiğinde veya görüş hattı dışında olduğunda.
b. Konu hava aracından 50 m'den daha uzak olduğunda.
c. Nesne, çevreyle renk veya desen bakımından benzer olduğunda.
d. Konu havadayken.
e. Konu hızlı hareket ediyorsa.
f. Aydınlatma çok düşük (<300 lux) veya yüksekse (> 10,000 lux).
• QuickShots'ı binalara yakın yerlerde veya GPS sinyalinin zayıf olduğu yerlerde KULLANMAYIN.
Aksi takdirde, uçuş yolu sabit olmayabilir.
• QuickShots kullanırken yerel gizlilik yasalarına ve düzenlemelerine uyduğunuzdan emin olun.

Uçuş Kaydedici
Uçuş telemetrisi, hava aracı durum bilgileri ve diğer parametreleri içeren uçuş verileri otomatik olarak hava
aracının dahili veri kaydedicisine kaydedilir. Verilere Mavic için DJI Assistant 2 kullanılarak erişilebilir.

Pervaneler
Farklı yönlerde dönecek şekilde tasarlanmış iki çeşit Mavic Mini pervane vardır. Hangi motorlara hangi
pervanelerin takılması gerektiğini belirtmek için işaretler kullanılır. Bir motora bağlı iki kanat aynıdır.
Pervaneler

İşaretler ile

İşaretler olmadan

Örnekleme
Montaj
konumu

İşaretli kolların motorlarına takın

İşaretli olmayan kolların motorlarına
takın

Pervanelerin Takılması
İşaretli pervaneleri işaretli kolun motorlarına ve işaretsiz pervaneleri işaretsiz olan kolun motorlarına takın.
Pervaneleri monte etmek için tornavida kullanın. Pervanelerin sağlam takıldığından emin olun.

İşaretsiz
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Pervanelerin Çıkarılması
Pervaneleri motorlardan ayırmak için tornavida kullanın.
• Pervanelerin kanatları keskindir Tutarken dikkat ediniz.
• Tornavida sadece pervaneleri monte etmek için kullanılır. Hava aracını sökmek için tornavida
KULLANMAYIN.
• Bir pervane kırılmışsa, ilgili motordaki iki pervaneyi ve vidaları sökün ve atın. Aynı paketteki iki
pervaneyi kullanın. Başka paketlerdeki pervanelerle KARIŞTIRMAYIN.
• Sadece resmi DJI pervanelerini kullanın. Pervane tiplerini KARIŞTIRMAYIN.
• Gerekirse pervaneleri ayrıca satın alın.
• Her uçuştan önce pervanelerin güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Pervanelerdeki
vidaların her 30 uçuş saatinde (yaklaşık 60 uçuş) gevşekliğini kontrol edin.
• Her uçuştan önce tüm pervanelerin iyi durumda olduğundan emin olun. Eski, hasarlı veya kırık
pervaneler kullanmayın.
• Yaralanmayı önlemek için, döndüklerinde pervanelere veya motorlara dokunmayın.
• Nakliye veya depolama sırasında pervaneleri SIKIŞTIRMAYIN veya BÜKMEYİN.
• Motorların güvenli bir şekilde monte edildiğinden ve sorunsuz bir şekilde döndüğünden emin olun.
Motor sıkışmışsa ve serbestçe dönemiyorsa hava aracını derhal indirin.
• Motorlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya çalışmayın.
• Uçuştan sonra elleriniz veya vücudunuzla motorlara temas etmeyin, çünkü sıcak olabilirler.
• Motorlardaki veya hava aracının gövdesindeki havalandırma deliklerinden hiçbirini KAPATMAYIN.
• Güç verildiğinde ESC'lerin normal olduğundan emin olun.

Akıllı Uçuş Pili
Mavic Mini Akıllı Uçuş Pili, akıllı şarj ve deşarj işlevselliğine sahip 7,2 V, 2400 mAh gücünde pildir.

Pil Özellikleri
1. Dengeli Şarj Şarj sırasında pil hücrelerinin voltajları otomatik olarak dengelenir.
2. Aşırı şarj Koruması: Pil tamamen şarj olduktan sonra otomatik olarak şarj etmeyi durdurur.
3. Sıcaklık Algılama: Kendini korumak için, pil sadece sıcaklık 5 ° ve 40 ° C (41 ° ila 104 ° F) arasında
olduğunda şarj olur. Şarj işlemi sırasında pil sıcaklığı 50 ° C'yi (122° F) aşarsa, şarj otomatik olarak
durur.
4. Aşırı Akım Koruması: Aşırı akım algılanırsa pil şarj etmeyi durdurur.
5. Aşırı Yük Koruması: Pil kullanımda olmadığında aşırı deşarjı önlemek için deşarj otomatik olarak durur.
Pil uçuş sırasında kullanımdayken aşırı deşarj koruması etkinleştirilmez.
6. Kısa Devre Koruması: Kısa devre tespit edilirse güç kaynağı otomatik olarak kesilir.
7. Pil Hücresi Hasar Koruması: Hasarlı bir pil hücresi tespit edildiğinde DJI Fly bir uyarı mesajı görüntüler.
8. Hazırda Bekletme Modu: Pil hücre voltajı 3,0 V'tan düşükse, pil aşırı deşarjı önlemek için Hazırda
Bekletme moduna girer. Hazırda bekletme modundan çıkarmak için pili şarj edin.
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9. İletişim: Pilin voltajı, kapasitesi ve akımı hakkında bilgi uçağa aktarılır.

• Kullanmadan önce Mavic Mini Sorumluluk Reddi ve Güvenlik Yönergeleri'ni okuyun. Kullanıcılar
tüm işlemler ve kullanım için bütün sorumluluğu üstlenirler.
• Mavic Mini Akıllı Uçuş Pili otomatik olarak deşarj olmaz. Pil 10 günden fazla kullanılmayacaksa,
pil seviyesi % 39 ile % 75 arasında olana kadar pili manuel olarak deşarj etmeniz önerilir.
• Japonca Sürüm için Akıllı Uçuş Pilinin özellikleri farklıdır. Daha fazla bilgi için Özellikler bölümüne
bakın. Pil özellikleri, Mavic Mini Akıllı Uçuş Pilinin tüm sürümleri için aynıdır.

Pilin Kullanılması
Pili, pil bölmesine yerleştirin ve pil kelepçesini sabitleyin. Bir klik sesi pilin tamamen yerleşmiş olduğunu
gösterir. Pilin tam olarak takıldığından ve pil kapağının yerine sabitlendiğinden emin olun.

Yerleşmemiş

Tam yerleşmiş

Pili çıkarmak için, pil kelepçesine basın ve pili, pil bölmesinden ayırın.
• Hava aracı çalışırken pili ÇIKARMAYIN.
• Pilin sıkıca monte edildiğinden emin olun

Pil Seviyesinin Kontrol Edilmesi
Geçerli pil seviyesini kontrol etmek için güç butonuna bir kez basın.

Pil Seviyesi LED'leri
Güç Butonu
Pil Seviyesi LED'leri
: LED açık.
LED1

: LED yanıp sönüyor
LED2

LED3

LED4

O : LED kapalı.
Pil Seviyesi
pil seviyesi > 88%
75% < pil seviyesi < 88%
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63% < pil seviyesi < 75%
50% < pil seviyesi < 63%
38% < pil seviyesi < 50%
25% < pil seviyesi < 38%
13% < pil seviyesi < 25%
0% < pil seviyesi < 13%
Açma / Kapama
Açma/kapama için güç butonuna bir kez basın, ardından bir daha basın ve basılı tutun. Pil seviye LED'leri,
hava aracı çalışdığında pil seviyesini gösterir.
Güç butonuna bir kez basın, dört pil seviyesi LED'i üç saniye yanıp sönecektir. LED 3 ve 4, güç butonuna
basmadan aynı anda yanıp sönüyorsa, pilin anormal bir durumda olduğunu gösterir.

Düşük Sıcaklık Uyarısı
1. -5 ° ila 5 ° C (23° ila 41 ° F) arasındaki düşük sıcaklıktaki ortamlarda uçarken pil kapasitesi önemli
ölçüde azalır. Pili ısıtmak için hava aracının bir süre yerinde çalıştırılması önerilir. Kalkıştan önce pili
tamamen şarj ettiğinizden emin olun.
2. Pilin optimum performansını sağlamak için pil sıcaklığını 20°C'nin (68°F) üzerinde tutun.
3. Düşük ısılı ortamlarda düşük pil kapasitesi, hava aracının rüzgara karşı direncini azaltır. Tedbirli
kullanınız.
4. Yüksek deniz seviyelerinde çok dikkatli uçun.
Soğuk ortamlarda pili pil bölmesine yerleştirin ve havalanmadan önce ısıtmak için hava aracını
çalıştırın

Pilin Şarj Edilmesi
İlk kullanımdan önce Akıllı Uçuş Pilini tam olarak şarj edin.
1. USB Şarj Cihazının fişini bir AC prizine takınız (100-240V, 50/60 Hz). Gerekirse bir adaptör kullanın.
2. Hava Aracını USB şarj aletine bağlayın.
3. Pil Seviye Göstergesi şarj işlemi sırasında da mevcut pil seviyesini gösterir.
4. Akıllı Uçuş pili, tüm pil seviyesi LED'leri yandığında tamamen şarj olmuştur. Pil tamamen şarj olduğunda
USB adaptörünü çıkarın.
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• Hava aracı çalışıyorsa pil şarj edilemez ve şarj sırasında hava aracı çalıştırılamaz.
• Sıcaklık çok yüksek olabileceğinden, Akıllı Uçuş Pilini uçuştan hemen sonra şarj ETMEYİN. Tekrar
şarj etmeden önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
• Pil hücresi sıcaklığı 5 ° - 40 ° C (41 ° - 104 ° F) çalışma aralığında değilse şarj cihazı pili şarj etmeyi
durdurur. İdeal şarj sıcaklık aralığı 22 ° - 28 ° C aralığıdır (71.6 ° F- 82.4 ° F).
• Çoklu Pil Şarj aleti (dahil değildir) en fazla üç pil şarj edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için resmi
DJI internet sitesini ziyaret edin.
• Pil sağlığını korumak için pili en az üç ayda bir tamamen şarj edin.
• DJI, üçüncü taraf şarj cihazının neden olduğu hasarlardan sorumlu değildir.
Deşarj
• Akıllı Uçuş Pillerinin % 30 veya daha düşük bir değere deşarj edilmesi önerilir. Bu, % 30'dan az şarj
kalıncaya kadar aracın dışarıda uçurulmasıyla yapılabilir.
Şarj Sırasında Pil Seviyesi LED'leri
Aşağıdaki tablo şarj sırasında pil seviyesini göstermektedir.
LED1

LED2

LED3

LED4

Pil Seviyesi
0% < pil seviyesi < 50%
50% < pil seviyesi < 75%
75% < pil seviyesi < 100%
Tamamen Şarj Olmuş

• Farklı USB şarj cihazı kullanılırken pil seviyesi LED'lerinin yanıp sönme frekansı farklı olacaktır. Şarj
hızı yüksekse, pil seviyesi LED'leri daha hızlı yanıp söner. Şarj hızı çok yavaşsa, pil seviyesi
LED'leri yavaşça yanıp söner (iki saniyede bir). Mikro USB kablosunu veya USB şarj cihazını
değiştirmeniz önerilir.
• Hava aracında pil yoksa, LED 3 ve 4 alternatif olarak üç kez yanıp söner.
• Dört LED, pilin zarar gördüğünü göstermek için aynı anda yanıp söner.

Pil Koruma Mekanizmaları
Pil LED göstergesi, anormal şarj koşullarıyla tetiklenen pil koruma göstergelerini görüntüleyebilir.
Pil Koruma Mekanizmaları
LED1

LED2

LED3
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LED4

Yanıp Sönme Türü

Pil Koruma Öğesi

LED2 saniyede iki kez yanıp söner

Aşırı akım tespiti

LED2 saniyede üç kez yanıp
söner

Kısa devre tespiti

LED3 saniyede iki kez yanıp söner

Aşırı şarj tespiti

LED3 saniyede üç kez yanıp
söner

Şarj aletinde aşırı voltaj
yüklenmesi tespiti

LED4 saniyede iki kez yanıp söner

Şarj sıcaklığı çok düşük
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LED4 saniyede üç kez yanıp
söner

Şarj sıcaklığı çok yüksek

Şarj sıcaklığı koruması etkinleştirilirse, sıcaklık izin verilen aralığa döndüğünde pil şarj olmaya devam eder.
Diğer pil koruma mekanizmalarından biri etkinleşirse, şarj etmeye devam etmek için butona basarak pili
kapatmak, pili şarj cihazından çıkarmak ve ardından tekrar takmak gerekir. Şarj sıcaklığı anormalse, şarj
sıcaklığının normale dönmesini bekleyin; pil, şarj cihazından çıkarıp tekrar takmaya gerek kalmadan
otomatik olarak şarj olmaya devam edecektir.

Gimbal ve Kamera
Gimbal Profili
Mavic Mini'nin 3 eksenli gimbali, kamera için sabitleme sağlayarak net, sabit görüntüler ve videolar
çekmenizi sağlar. Kameranın eğimini kontrol etmek için uzaktan kumandadaki gimbal kadranını kullanın.
Alternatif olarak, DJI Fly'de kamera görüntüsüne girin. Bir daire görünene kadar ekrana basın ve fotoğraf
makinesinin eğimini kontrol etmek için daireyi yukarı ve aşağı sürükleyin.
Gimbal, DJI Fly'da "Yukarı Gimbal Rotasyonuna İzin Ver" etkinleştirildiğinde -90 ° ila + 20 ° eğim aralığına
sahiptir. Varsayılan kontrol aralığı -90 ° ila 0 ° arasındadır.

Gimbal Çalışma Modları
İki gimbal çalışma modu mevcuttur. DJI Fly'daki farklı çalışma modları arasında geçiş yapın.
Takip Modu: Gimbalin yönü ve hava aracının cephesi arasındaki açı her zaman sabit kalır.
FPV Modu Gimbal, ilk uçuş deneyimini sağlamak için uçağın hareketiyle senkronize olur.
• Hava aracı çalıştıktan sonra, gimbalin üzerine dokunmayın veya vurmayın. Kalkış sırasında
gimbali korumak için açık, düz yüzeylerden kalkış yapın.
• Gimbaldeki hassas elementler, bir çarpışmada hasar görebilir, bu da gimbalin anormal
çalışmasına neden olabilir.
• Özellikle gimbal motorlarına ve gimbal üzerine toz veya kum gelmesinden kaçının.
• Tepme şu durumlarda meydana gelebilir:
a. Hava aracı düz olmayan bir zeminde veya gimbal engellenmiş.
b. Gimbal, bir çarpışma gibi aşırı bir dış güçden etkilenir.
• Gimbal çalışmaya başladıktan sonra gimbale dış kuvvet uygulamayın. Gimbal'e fazladan yük
yüklemek gimbalin anormal çalışmasına ve hatta kalıcı motor hasarına neden olabilir.
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• Hava aracını çalıştırmadan önce gimbal kapağını çıkardığınızdan emin olun. Ayrıca, uçak
kullanılmadığında gimbal kapağını taktığınızdan emin olun.
• Yoğun siste veya bulutlarda uçmak gimbalin ıslanmasına neden olarak geçici arızaya yol açabilir.
Gimbal kuruduktan sonra tam işlevselliği geri kazanır.

Kamera Profili
Mavic Mini, 2.7K video ve 12 MP fotoğraf çekebilen ve Tek Çekim ve Aralıklı Çekim gibi çekim modlarını
destekleyen 1 / 2.3 "CMOS sensörlü bir kamera kullanır.
Kameranın diyafram değeri f / 2,8'dir ve 1 m'den sonsuza kadar odaklanabilir.
• Kullanım ve saklama sırasında sıcaklığın ve nemin kamera için uygun olduğundan emin olun.
• Lensi temizlemek için lens temizleyicisi kullanın.
• Üretilen ısı cihaza ve kullanıcıya zarar verebileceğinden, kameradaki havalandırma deliklerini
KAPATMAYIN.

Fotoğraf ve Videoları Depolama
Mavic Mini, fotoğraflarınızı ve videolarınızı saklamak için bir microSD kart kullanımını destekler. Yüksek
çözünürlüklü video verileri için gerekli hızlı okuma ve yazma hızları nedeniyle, UHS-I Speed Grade 3 oranlı
bir microSD kart gereklidir. Önerilen microSD kartlar hakkında daha fazla bilgi için Özellikler bölümüne
bakın.
• MicroSD kartı hava aracı çalışırken çıkarmayın. Aksi takdirde, microSD kart zarar görebilir.
• Kamera sisteminin dengesini sağlamak için tek video kayıtı 30 dakika ile sınırlıdır.
• İstediğiniz şekilde yapılandırıldığından emin olmak için kullanmadan önce kamera ayarlarını
kontrol edin.
• Önemli fotoğraflar veya videolar çekmeden önce, fotoğraf makinesinin düzgün çalıştığını test
etmek için birkaç resim çekin.
• Hava aracı çalışmıyorsa, fotoğraf veya video kayıtlar kameradan aktarılamaz veya kopyalanamaz
• Hava aracını doğru şekilde kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, kamera parametreleriniz
hafızaya alınmaz ve kaydedilen videolar zarar görebilir. DJI, herhangi bir görüntü veya videonun
makinede okunamayacak şekilde kaydedilmesinden veya kaydedilmemesinden sorumlu değildir.
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Uzaktan Kumanda
Bu bölüm uzaktan kumandanın
özelliklerini açıklar ve hava aracını ve
kamerayı kontrol etme talimatlarını içerir.
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Uzaktan Kumanda
Uzaktan Kumanda Profili
Uzaktan kumandada DJI'nın 2,4 GHz ve 5,8 GHz * iletim frekansları, maksimum iletim mesafesi 4 km (2,49
mi) ve uçaktan mobil cihazınızdaki DJI Fly'e 720p video indirme bağlantısı sunan gelişmiş Wi-Fi teknolojisi
gibi özellikler bulunmaktadır. Sökülebilir kumanda çubukları uzaktan kumandayı saklamayı kolaylaştırır.
Daha fazla bilgi için Ürün Profili bölümündeki uzaktan kumanda şemasına bakın.
Dahili pil 2600 mAh kapasiteye sahiptir; bir iOS cihazı kullanırken 4.5 saatlik çalışma süresine ve Android
cihazı kullanırken 1 saat 40 dakika çalışma süresine sahiptir. Uzaktan kumanda, Android cihazı 500 mA @
5V şarj etme özelliğiyle şarj eder. Uzaktan kumanda, Android cihazları otomatik olarak şarj eder.
* MD1SD25 model uzaktan kumanda, 2,4 GHz ve 5,8 GHz'yi destekler. MR1SS5 model uzaktan kumanda
yalnızca 5,8 GHz'i destekler.
• Uygunluk Versiyonu: Uzaktan kumanda yerel düzenlemelere uygundur.
• Kontrol Çubuğu Modu: Kontrol çubuğu modu, her kontrol çubuğu hareketinin işlevini belirler.
Önceden programlanmış üç mod (Mod 1, Mod 2 ve Mod 3) mevcuttur ve özel modlar DJI Fly'da
yapılandırılabilir. Varsayılan mod, Mod 2'dir.

Uzaktan Kumandanın Kullanımı
Açma / Kapama
Geçerli pil seviyesini kontrol etmek için güç düğmesine bir kez basın.
Uzaktan kumandayı açıp veya kapamak için bir kez basın ve tekrar basıp basılı tutun. Pil seviyesi çok
düşükse kullanmadan önce şarj edin.

Pilin Şarj Edilmesi
USB şarj cihazını uzaktan kumandanın Mikro USB bağlantı noktasına bağlamak için bir Mikro USB kablosu
kullanın.

Kamera Kontrolü
1. Kayıt Butonu: Kaydı başlatmak / durdurmak
(Video) için basın veya video moduna
(Fotoğraf) geçin.
2. Deklanşör Butonu: Fotoğraf çekmek için basın
(Fotoğraf) veya fotoğraf moduna (Video) geçin.
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Kayıt Butonu:

Deklanşör Butonu:

Mavic Mini Kullanım Kılavuzu

Hava Aracının Kontrolü
Önceden programlanmış üç mod (Mod 1, Mod 2 ve Mod 3) mevcuttur ve özel modlar DJI Fly
uygulamasında tanımlanabilir. Varsayılan mod, Mod 2'dir.
Mod 1
Sol Kol

Sağ Kol

İleri

Yukarı

Aşağı
Geri

Sol
Sola Dönme

Mod 2

Sağ

Sağa Dönme

Sol Kol

Sağ Kol

İleri

Yukarı

Aşağı
Geri

Sola Dönme

Mod 3

Sol Kol

Sol

Sağa Dönme

Sağ

Sağ Kol

İleri

Yukarı

Aşağı
Geri

Sol

Sağ

Sola Dönme

Sağa Dönme
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Aşağıdaki şekil, örnek olarak Mod 2'yi kullanarak her kullanma kolunun nasıl kullanılacağını
açıklamaktadır.
Uzaktan Kumanda
(Mod 2)

Hava aracı ( Burun
Yönünü gösterir)

Açıklamalar
Sol kolun yukarı veya aşağı hareket
ettirilmesi, hava aracının yüksekliğini
değiştirir. Aşağıya inmek için kolu yukarı ve
aşağı doğru itin. Kol merkez konumdan ne
kadar fazla itilirse, hava aracı daha hızlı
irtifayı değiştirecektir. Rakımda ani ve
beklenmedik değişiklikleri önlemek için
çubuğu hafifçe itin.
Sol çubuğu sağa veya sola hareket
ettirmek hava aracının yönünü kontrol eder.
Hava aracını saatin ters yönünde
döndürmek için çubuğu sola doğru hareket
ettirin ve hara aracını saat yönünde
döndürmek için sağa kaydırın. Kol merkez
konumdan ne kadar fazla itilirse, hava aracı
daha hızlı dönecektir.
Sağ kolun yukarı ve aşağı hareket
ettirilmesi hava taşıtının eğimini değiştirir.
Geriye doğru uçmak için ileri ve aşağı
uçmak için kolu yukarı itin. Kol merkez
konumdan ne kadar fazla itilirse, hava aracı
daha hızlı hareket edecektir.
Sağ kolu sola veya sağa hareket ettirmek
uçağın dönüşünü değiştirir. Sola uçmak için
kolu sola, sağa uçmak içinse sağa itin. Kol
merkez konumdan ne kadar fazla itilirse,
hava aracı daha hızlı hareket edecektir.

Uçuş Duraklatma/RTH Butonu
Hava aracına fren yaptırmak veya havada asılı kalmasını sağlamak için bir kez basın. Hava
aracı bir QuickShot, Akıllı RTH veya otomatik iniş gerçekleştiriyorsa, süreçten çıkmak ve
yerinde salınmasını sağlamak için bir kez basın.
RTH'yi başlatmak için RTH butonuna basın ve basılı tutun. RTH'yi iptal etmek ve hava aracının
kontrolünü tekrar kazanmak için butona tekrar basın. RTH hakkında daha fazla bilgi için
Başlangıç Noktasına Dönüş bölümüne bakın.
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Optimal Transmisyon Bölgesi
Hava aracı ile uzaktan kumanda arasındaki sinyal, antenler aşağıda gösterildiği gibi hava aracına göre
konumlandırıldığında en güvenilir olanıdır.

güçlü

zayıf

Uzaktan Kumandanın Bağlanması
Uzaktan kumanda teslimattan önce hava aracına bağlanır. Bağlama işlemi yalnızca yeni bir uzaktan
kumanda ilk kez kullanılırken gereklidir. Yeni bir uzaktan kumanda bağlamak için şu adımları izleyin:
1. Uzaktan kumandayı ve hava aracını açın.
2. DJI Fly'i başlatın. Kamera görünümünde, simgeye dokunun ve Kısayolları seçin ve Hava Aracına
Bağlanını seçin veya uzaktan kumandanın güç butonunu dört saniyeden fazla basılı tutun. Uzaktan
kumanda sürekli bip sesi çıkarır ve bağlantı kurmaya hazır olduğunu gösterir.
3. Hava aracının güç butonunu dört saniyeden fazla basılı tutun. Hava aracı sürekli bip sesi çıkarır ve
bağlantı kurmaya hazır olduğunu gösterir. Hava aracı, bağlantının başarılı olduğunu gösteren iki kez bip
sesi verir.
• Bağlanma sırasında uzaktan kumandanın hava aracının 0,5 m yakınında olduğundan emin olun.
• Aynı hava aracına yeni bir uzaktan kumanda bağlanırsa, uzaktan kumandanın otomatik olarak
araçdan bağlantısı kesilir.
• Her uçuştan önce uzaktan kumandayı tamamen şarj edin.
• Uzaktan kumanda açılır ve beş dakika boyunca kullanılmazsa bir uyarı sesi duyulur. Altı dakika
sonra, hava aracı otomatik olarak kapanır. Uyarıyı iptal etmek için kontrol çubuklarını hareket
ettirin veya herhangi bir butona basın.
• Mobil cihazın güvenli olduğundan emin olmak için mobil cihaz kelepçesini ayarlayın.
• En iyi iletim kalitesini elde etmek için uzaktan kumandanın antenlerinin açıldığından ve doğru
konuma ayarlandığından emin olun.
• Uzaktan kumanda hasarlıysa onarın veya değiştirin. Hasarlı bir uzaktan kumanda anteni
performansı büyük ölçüde azaltır.
• Pil sağlığını korumak için pili en az üç ayda bir tamamen şarj edin.
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DJI FIy Uygulaması
Bu bölümde DJI Fly uygulamasının ana
işlevleri açıklanmaktadır.
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DJI FIy Uygulaması
Ana Ekran
DJI Fly'i başlatın ve ana ekrana ulaşın.

Akademi
Akademi'ye girmek için sağ üst köşedeki simgeye dokunun. Ürün bilgileri, uçuş ipuçları, uçuş
güvenliği ve manuel dokümanlar buradan görüntülenebilir.

Albüm
DJI Fly'i ve telefonunuzun albümünü görüntülemenizi sağlar. QuickShots videoları
telefonunuza indirildikten sonra görüntülenebilir. Şablonlar ve Projeler yaratabilirsiniz.
Şablonlar, aktarılan görüntüler için otomatik düzenleme özelliği sağlar. Proje, görüntüleri
manuel olarak düzenlemenizi sağlar.
Skypixel
Kullanıcılar tarafından paylaşılan videoları ve fotoğrafları görüntülemek için SkyPixel'e girin.
Profil
Hesap bilgilerini, uçuş kayıtlarını, DJI forumunu, çevrimiçi mağazayı, Dronumu Bul Özelliği ve
diğer ayarları görüntüleyin.
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Kamera Görüşü

1. Uçuş Modları
P: Uçuş modlarını Konum, Spor ve CineSmooth modu arasında değiştirmek için dokunun.
2. Sistem Durum Çubuğu
Uçuşta: Hava Aracının uçuş durumunu gösterir ve çeşitli uyarı mesajlarını görüntüler.
3. GPS Durumu
: Mevcut GPS sinyal gücünü gösterir.
4. Wi-Fi Gücü
: Hava aracı ile uzaktan kumanda arasındaki Wi-Fi gücünü görüntüler.
5 Pil Seviyesi
: Mevcut pil seviyesini gösterir.
6. Pil Bilgisi
22'26 : Pil sıcaklığı, voltaj ve uçuş süresi gibi pil bilgilerini görüntüler.
7. Sistem Ayarları
: Aşağıdakiler bulunmaktadır Güvenlik, Kontrol, Transmisyon ve Hakkında.
Güvenlik
Uçuş Koruması: Maksimum Yükseklik, Maksimum Mesafe, Otomatik RTH Yüksekleri ayarları ve Kalkış
Noktası Güncellemesi.
Sensörler IMU ve pusula durumunu görüntüleyin ve gerekirse kalibre etmeye başlayın.
Acil Pervane Durdurma ve Yük modu dahil Gelişmiş Ayarlar. "Emergency Only (Yalnızca Acil Durum)",
motorların yalnızca acil bir durumda uçuş ortasında durdurulabileceğini belirtir; Motorlar uçuş sırasında
ancak bir çarpışma meydana gelmesi veya hava aracının kontrolden çıkması ve çok hızlı bir şekilde
yükselmesi / alçalması, havada taklalar atması gibi acil durumlarda durdurulmalıdır. "Anytime
(Herzaman)", kullanıcı bir kombinasyon çubuğu komutu (CSC) gerçekleştirdikten sonra motorların uçuş
ortasında durdurulabileceğini belirtir. Uçuş ortasında motorları durdurma hava aracının çakılmasına neden
olacaktır.
Aksesuarlar Mavic Mini'ye monte edilmişse, daha fazla güvenlik için Yük modunun etkinleştirilmesi önerilir.
Kalkıştan sonra, bir yük algılanırsa Yük modu otomatik olarak etkinleştirilir. Yük modu etkinleştirildiğinde
Deniz Seviyesinin üzerindeki Maksimum Servis Tavanının 1500 m olduğunu ve maksimum uçuş hızının
sınırlı olduğunu unutmayın. Dron'umu Bul özelliği, hava aracının yerdeki yerini bulmanıza yardımcı olur.
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Kontrol
Hava Aracı Ayarları: Uçuş modu ve Birimler ayarlarını seçin.
Gimbal Ayarları: Gimbal moduna geçin ve Gimbal'i kalibre edin. İleri seviye gimbal ayarları Eğim ve Hızı
içerir
Pitch Smoothness (eğim yumuşaklığı), ve Allow Upward Gimbal Rotation (Yukarı Gimbal Rotasyonuna
İzin Ver).
Uzaktan Kumanda Ayarları Çubuk modu ayarları ve uzaktan kumanda kalibrasyonu.
Başlangıç Uçuş Eğitimi: Uçuş eğitimini görüntüleyin.
Hava aracına bağlantı Hava aracı uzaktan kumandaya bağlı olmadığında, bağlanmaya başlamak için
üzerine dokunun.
Kamera
Fotoğraf boyutunu ayarlayın ve microSD kart ayarlarını seçin.
Histogram, Kılavuz Çizgiler, Aşırı Pozlama Uyarısı ve Titreme Önleme gibi Gelişmiş Ayarlar.
Tüm kamera ayarlarını varsayılana geri yüklemek için Kamera Ayarlarını Sıfırla'ya dokunun.
Transmisyon (Aktarım)
Frekans ve Kanal modu ayarları.
Hakkında
Cihaz bilgilerini, ürün bilgilerini, uygulama sürümünü, pil sürümünü ve daha fazlasını görüntüleyebilirsiniz.
8. Çekim Modu
Fotoğraf: Tek Çekim ve Aralıklı çekim arasında seçim yapın.
Video: Video çözünürlüğü 2,7K 25/30 fps ve 1080P 25/30/50/60 fps olarak ayarlanabilir.
QuickShots Dron, Daire, Helis ve Roket arasından seçim yapın.
9. Deklanşör/Kayıt Butonu
: Fotoğraf çekmeye veya video kaydetmeye başlamak için simgeye dokunun.
10. Playback
: Playback'e girmek ve fotoğraf ve videoları çekilir çekilmez önizlemek için dokunun.
11. Kamera Modları değiştirme
: Fotoğraf modundayken Otomatik veya Manuel modu arasında seçim yapın. Manuel modda,
deklanşör ve ISO ayarlanabilir. Otomatik modda AE kilidi ve EV ayarlanabilir.
12. Hava aracı yönü
: Hava aracının gerçek zamanlı yönünü görüntüleyin.
13. Uçuş Telemetrisi
Hava aracı ile Kalkış Noktası arasındaki mesafeyi, Kalkış Noktasından yüksekliği, hava aracının yatay
hızını ve hava aracının dikey hızını görüntüler.
14. Harita
: Haritayı görüntülemek için dokunun.
15. Otomatik Kalkış / İniş / Akıllı RTH
: Bu ikona dokunun Bilgi istemi göründüğünde, otomatik kalkış veya inişi başlatmak için butona
basın ve basılı tutun.
: Akıllı RTH'yi başlatmak için dokunun ve Hava aracının en son kaydedilen Ana Noktaya dönmesini
sağlayın.
16. Arka
: Ana ekrana dönmek için dokunun

© 2019 DJI tüm Hakları Saklıdır 33

Mavic Mini Kullanım Kılavuzu

• DJI Fly'i başlatmadan önce mobil cihazınızı tamamen şarj ettiğinizden emin olun.
• DJI Fly kullanırken mobil hücresel veri gerekir. Veri ücretleri için kablosuz operatörünüze
başvurun.
• Ekran cihazınız olarak bir cep telefonu kullanıyorsanız, uçuş sırasında telefon görüşmelerini
kabul ETMEYİN veya mesajlaşma özelliklerini KULLANMAYIN.
• Tüm güvenlik ipuçlarını, uyarı mesajlarını ve feragatnameleri dikkatle okuyun. Bölgenizdeki ilgili
yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olun. Tüm ilgili düzenlemelerin farkında olarak ve uyumlu
olarak aracınızı kullanmaktan ve uçmaktan yalnızca siz sorumlusunuz.
a. Otomatik kalkış ve Otomatik iniş özelliklerini kullanmadan önce uyarı mesajlarını karşılıklarını
okuyun ve anlayın.
b. Yüksekliği varsayılan sınırın ötesine ayarlamadan önce uyarı mesajlarını ve
feragatnameyi okuyun ve anlayın.
b. Yüksekliği varsayılan sınırın ötesine ayarlamadan önce uyarı mesajlarını ve feragatnameyi
okuyun ve anlayın.
d. GEO zonlarının yakınındaki veya çevresindeki uyarı mesajlarını ve sorumluluk reddi uyarılarını
okuyun ve anlayın.
e. Akıllı Uçuş Modunu kullanmadan önce uyarı mesajlarını okuyun ve anlayın.
• Uygulamada bir iniş istemi görünürse, hava aracınızı hemen güvenli bir yere inin.
• Her uçuştan önce uygulamada görüntülenen kontrol listesindeki tüm uyarı mesajlarını gözden
geçirin.
• Hava aracını hiç kullanmadıysanız veya hava aracını güvenle kullanmak için yeterli deneyime
sahip değilseniz, uçuş becerilerinizi geliştirmek için uygulama içi öğreticiyi kullanın.
• Her uçuştan önce internete bağlanarak uçağı uçurmak istediğiniz bölgenin harita verilerini
önbelleğe alın.
• Uygulama operasyonunuza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kendi takdirinizi kullanın ve hava
aracını kontrol etmek için uygulamaya güvenmeyin. Uygulamayı kullanımınız DJI Fly Kullanım
Koşulları ve DJI Gizlilik Politikasına tabidir. Bunları, uçuştan önce uygulamada dikkatlice okuyun.
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Uçuş
Bu bölümde güvenli uçuş
uygulamaları ve uçuş kısıtlamaları
açıklanmaktadır.
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Uçuş
Uçuş öncesi hazırlık tamamlandıktan sonra, uçuş becerilerinizi geliştirmeniz ve güvenle
uçmayı denemeniz önerilir. Tüm uçuşlarınızı açık bir alanda yaptığınıza emin olun. Hava
aracını kontrol etmek için, uzaktan kumandayı ve uygulamayı kullanma hakkında bilgiye
ulaşmak için Uzaktan Kumanda ve DJI Fly bölümlerine bakın.

Uçuş Ortamı Gereksinimleri
1. Hava aracını 8 m / s hızı aşan rüzgarda, kar, yağmur ve sis gibi şiddetli hava koşullarında
kullanmayın.
2. Açık alanlarda uçun Yüksek yapılar ve büyük metal yapılar araçtaki pusula ve GPS
sisteminin doğruluğunu etkileyebilir.
3. Engeller, kalabalık insan kümeleri, yüksek gerilim enerji hatları, ağaçlar ve su üstünde veya
yakınında uçmaktan kaçının.
4. Enerji hatları, baz istasyonları, trafolar ve yayın kuleleri gibi yüksek elektromanyetizma
seviyelerine sahip alanlardan kaçınarak paraziti en aza indirin.
5. Hava aracı ve pil performansı, hava yoğunluğu ve sıcaklık gibi çevresel faktörlere tabidir.
Pilin ve hava aracının performansı düşebileceğinden, deniz seviyesinden 3000 m (9842 ft.)
veya daha yüksek irtifada uçarken dikkatli olun.
6. Mavic Mini, Kutup Bölgelerinde GPS kullanamaz. Bu gibi yerlerde uçarken Aşağı Görüş
Sistemini kullanın.

Uçuş Sınırları ve GEO Zonları
İnsansız hava aracı (İHA) operatörleri, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Federal Havacılık
İdaresi ve yerel havacılık otoriteleri gibi özdenetim kuruluşlarının düzenlemelerine uymalıdır.
Güvenlik nedeniyle, kullanıcılara bu hava aracını güvenli ve yasal olarak kullanmalarında
yardımcı olmak için uçuş sınırlamaları etkin olarak kullanılmaktadır. Kullanıcılar yükseklik ve
mesafe için uçuş sınırlamaları belirleyebilir.
İrtifa sınırları, mesafe sınırları ve GEO zonları, GPS mevcut olduğunda uçuş güvenliğini
yönetmek için aynı anda çalışır. GPS kullanılamadığında yalnızca irtifa sınırlanabilir.
Uçuş İrtifa ve Mesafe Sınırlamaları
DJI Fly'da Uçuş İrtifa ve Mesafe Sınırlamaları değiştirilebilir. Bu ayarlara bağlı olarak, hava
aracı aşağıda gösterildiği gibi sınırlı bir silindir içinde uçacaktır:

Maksimum Yarıçap
Maksimum Uçuş İrtifası

Açıldığında hava
aracının yüksekliği
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Eğer GPS mevcutsa
Uçuş sınırlamaları
Maksimum
yükseklik
Maksimum
Yarıçap

Hava aracının yüksekliği belirtilen
değeri aşamaz
Uçuş mesafesi maksimum yarıçap
içinde olmalıdır

DJI Fly Uygulaması
Uyarı: Yükseklik
sınırına ulaşıldı
Uyarı: Yükseklik sınırına
ulaşıldı

Hava Aracı
Durum
Göstergesi
Alternatif olarak yeşil
ve kırmızı renkte
yanıp söner

Sadece Aşağı Görüş Sistemi mevcuttur
Uçuş sınırlamaları
Maksimum
yükseklik

Maksimum
Yarıçap

GPS sinyali zayıf ve Aşağı Görüş Sistemi
etkinleştirildiğinde yükseklik 5 m (16 ft) ile
sınırlandırılmıştır. GPS sinyali zayıf ve Aşağı
Görüş Sistemi etkin olmadığında yükseklik
30 m (98 ft) ile sınırlandırılmıştır.
Sarı yanıp sönme

DJI Fly
Uygulaması
Uyarı: Yükseklik
sınırına ulaşıldı

Hava Aracı
Durum
Göstergeleri
Alternatif olarak
yeşil ve kırmızı
renkte yanıp
söner

• Hava aracı bir GEO bölgesindeyse ve zayıf bir GPS sinyali varsa veya hiç GPS sinyali yoksa,
hava aracı durum göstergesi her on iki saniyede bir beş saniye boyunca kırmızı renkte
yanacaktır.
• Hava aracı bir sınıra ulaşırsa yine de hava aracını kontrol edebilirsiniz, ancak daha uzağa
uçamazsınız. Hava aracı maksimum yarıçapının dışına çıkarsa; GPS sinyali güçlü olduğunda
otomatik olarak menzil içine geri uçacaktır.
• Güvenlik nedeniyle, havaalanlarına, otoyollara, tren istasyonlarına, tren hatlarına, şehir
merkezlerine veya diğer hassas alanlara yakın uçmayın. Hava aracını yalnızca görüş alanınız
dahilinde uçurun.

GEO Zonları
Tüm GEO zonları DJI resmi web sitesinde http://www.dji.com/flysafe adresinde listelenmiştir GEO zonları
farklı kategorilere ayrılmıştır ve hava alanları, insanlı uçakların düşük rakımlarda sefer yaptığı uçuş alanları,
ülkeler arasındaki sınırlar ve enerji santralleri gibi hassas konumları kapsamaktadır.
DJI Fly uygulamasında yakındaki GEO zonları ile ilgili kullanıcıları uyaran istemler olacaktır.

Uçuş Öncesi Kontrol Listesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uzaktan kumandanın, mobil cihazın ve Akıllı Uçuş Pilinin tam olarak şarj edildiğinden emin olun.
Akıllı Uçuş Bataryasının ve pervanelerin güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
Hava aracının kollarının açık olduğundan emin olun.
Gimbal ve kameranın normal şekilde çalıştığından emin olun.
Hiçbir şeyin motorları engellemediğinden ve normal şekilde çalıştıklarından emin olun.
DJI Fly'ın hava aracına başarıyla bağlandığından emin olun.
Kamera merceğinin ve Görüş Sistemi sensörlerinin temiz olduğundan emin olun.
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8. Yalnızca orijinal DJI parçalarını veya DJI tarafından onaylanmış parçaları kullanın. Yetkisiz parçalar
veya DJI sertifikalı olmayan üreticilerin parçaları sistem arızalarına neden olabilir ve güvenliği tehlikeye
atabilir.

Otomatik Kalkış / İniş
Otomatik Kalkış
1. DJI Fly'i başlatın ve ana ekrana ulaşın.
2. Uçuş öncesi kontrol listesindeki tüm adımları tamamlayın.
3. Dokunun

. Kalkış için koşullar güvenliyse, butona basın ve onaylamak için butonu basılı tutun.

4. Hava aracı kalkışı tamamlayacak ve yerden 1,2 m yükseklikte havada süzülecektir.
• Hava aracı durum göstergesi, hava aracının uçuş kontrolü için GPS ve / veya Aşağı Görüş
Sistemi kullanıp kullanmadığını gösterir. Otomatik kalkış kullanmadan önce GPS sinyalinin güçlü
olmasını beklemeniz önerilir.
• Tekne veya araç gibi hareketli yüzeylerden kalkış YAPMAYIN.

Otomatik İniş
Hava aracı otomatik iniş yaparken durum göstergesi yeşil yanıp söner.
1. Dokunun

. İniş için koşullar güvenliyse, butona basın ve onaylamak için butonu basılı tutun.

2. Otomatik iniş dokunarak iptal edilebilir
3. Görüş Sistemi normal çalışıyorsa, İniş Koruması etkinleştirilecektir.
4. İnişten sonra motorlar duracaktır.
İniş için uygun yeri seçin.

Motorları Çalıştırma/durdurma
Motorları çalıştırma:
Motorları çalıştırmak için bir Kombine Çubuk Komutu (CSC) kullanılır. Motorları çalıştırmak için her iki
çubuğu da alt iç veya dış köşelere itin. Motorlar dönmeye başladıktan sonra, her iki çubuğu da aynı anda
serbest bırakın.

VEYA

Motorları durdurma
Motorları durdurmanın iki yöntemi vardır.
1. Yöntem 1 Hava aracı indiğinde, sol çubuğu aşağı doğru itin ve tutun. Motorlar üç saniye sonra
duracaktır.
2. Yöntem 2 Hava aracı indiğinde, sol çubuğu aşağıya doğru itin, ardından yukarıda tarif edildiği gibi
motorları çalıştırmak için kullanılan CSC'yi uygulayın. Motorlar hemen duracaktır. Motorlar
durduktan sonra, her iki çubuğu da serbest bırakın.
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Yöntem 1

Yöntem 2

Uçuş ortasında motorları durdurma
Uçuş ortasında motorları durdurma hava aracının çakılmasına neden olacaktır. Motorlar uçuş sırasında
ancak bir çarpışma meydana gelmesi veya hava aracının kontrolden çıkması ve çok hızlı bir şekilde
yükselmesi / alçalması, havada taklalar atması gibi acil durumlarda durdurulmalıdır. Motorları uçuş
sırasında durdurmak için motorları çalıştırmak için kullanılan CSC'yi kullanın.

Uçuş Testi
Kalkış/İniş Prosedürleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hava aracını, durum göstergesi size dönük olacak şekilde açık ve düz bir alana yerleştirin.
Uzaktan kumandayı ve hava aracını açın.
DJI Fly'i başlatın ve kamera görünümüne girin.
Hava aracı durum göstergesinin Yeşil Yanıp Söndüğünü görene kadar yani Yer İşaretinin kaydedildiğini
ve uçmanın artık güvenli olduğunu anlayana kadar bekleyin.
Kalkış için gaz kolunu hafifçe itin veya otomatik kalkış yapın.
Hava aracını indirmek için gaz kolunu çekin veya otomatik inişi kullanın.
İnişten sonra gaz kolunu aşağı itin ve tutun. Motorlar üç saniye sonra duracaktır.
Hava aracını ve uzaktan kumandayı kapatın.

Video Önerileri ve İpuçları
1. Uçuş öncesi kontrol listesi, güvenli bir şekilde uçmanıza yardımcı olmak ve uçuş sırasında video
çekebilmenizi sağlamak için tasarlanmıştır. Her uçuştan önce tam uçuş öncesi kontrol listesini gözden
geçirin.
2. DJI Fly'da istediğiniz gimbal çalışma modunu seçin.
3. P veya C modunda uçarken video çekin.
4. Yağmurlu veya rüzgarlı hava gibi kötü hava koşullarında uçmayın.
5. İhtiyaçlarınıza en uygun kamera ayarlarını seçin.
6. Uçuş rotaları oluşturmak ve çekimleri önizlemek için uçuş testleri yapın.
7. Hava araçlarının hareketlerini düzgün ve sabit tutmak için kontrol çubuklarını hassas kullanın.
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Ek
Teknik Özellikler
Hava Aracı
Kalkış Ağırlığı

249 g / 199 g (JP versiyonu)

Boyutlar (BxExY)

Katlanmış hali: 140x82x57 mm
Açık hali: 160x202x55 mm
Açık hali (pervaneler ile birlikte): 245x290x55 mm

Diyagonal Mesafe

213 mm

Maksimum Çıkış Hızı

4 m/s (S Modu)
2 m/s (P Modu)
1.5 m/s (C Modu)

Maksimum İniş Hızı

3 m/s (S Modu)
1.8 m/s (P Modu)
1 m/s (C Modu)

Maksimum Hız (deniz
seviyesine yakın, rüzgarsız
havada)

13 m/s (S Modu)
8 m/s (P Modu)
4 m/s (C Modu)

Maksimum servis yüksekliği
(deniz seviyesinden)

3000 m

Maksimum Uçuş Süresi

30 dakika (rüzgarsız koşullarda saatte 14 km hızla uçarken ölçülmüştür)
JP versiyonunda 18 dakika (rüzgarsız koşullarda saatte 12 km hızla
uçarken ölçülmüştür)

Maksimum Rüzgar Hızı Direnci 8 m/s (Ölçek 4)
Maksimum Eğim Açısı

30° (S Modu)
20° (P Modu)
20° (C Modu)

Maksimum Açısal Hız

150°/s (S Modu)
130°/s (P Modu)
30°/s (C Modu)

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F)

GNSS (Global Navigasyon
Uydu Sistemi)

GPS+GLONASS

İşletim Frekansı

MT1SS5 Modeli 5.725-5.850 GHz:
MT1SD25 Modeli 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz

Transmisyon Gücü (EIRP)

MT1SS5 Modeli
5.8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC)
MT1SD25 Modeli
2.4GHz:<19dBm(MIC/CE)
5.8GHz:<14dBm(CE)
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Asılı Kalma Hassasiyeti
Aralığı

Dikey: ± 0,1 m (Görüş Konumlandırma ile), ± 0,5 m (GPS Konumlandırma
ile)
Yatay: ± 0,3 m (Görüş Konumlandırma ile), ± 1,5 m (GPS Konumlandırma
ile)

Gimbal
Mekanik Aralık
Kontrol Edilebilir Aralık
Stabilizasyon
Maksimum Kontrol Hızı
(eğim)
Açı Titreşim Aralığı
Algılama Sistemi
Aşağıya doğru
Çalışma Ortamı

Eğim:-110° to+35°
Rol: -35° to +35°
Pan: -20° to +20°
Eğim: -90 ° ila 0 ° (varsayılan ayar), -90 ° ila + 20 ° (uzatılmış)
3 eksenli (eğim, rol, pan)
120°/s
±0.01°
Çalışma Aralığı 0.5-10 m
>% 20'den fazla dağınık yansıtıcılığa sahip ve lux>15 normal
ışıklandırmaya sahip yansıtıcı olmayan, farkedilebilir yüzeyler

Kamera
Sensör
Lens

ISO

Deklanşör hızı
Fotoğraf Boyutu
Hareketsiz Fotoğraf Modları
Video Çözünürlüğü
Azami Video Bit Oranı
Desteklenen Dosya Biçimleri
Fotoğraf Formatı
Video Formatı
Uzaktan Kumanda
İşletim Frekansı
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1/2.3” CMOS, Etkin
piksel: 12 MP
FOV 83°
33 mm formatı dengi: 24 mm
Açıklık: f/2.8
Odak Aralığı: 1 m
Video:
100-3200 (Otomatik)
Fotoğraf:
100-3200
Elektronik Deklanşör
Video: 1/8000-1/fps(Otomatik)
Fotoğraf: 4-1/8000 s (Manuel), 1-1/8000 s (Otomatik)
4:3 4000x3000 16:9: 4000x2250
Tek çekim
Aralık: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
2,7K: 2720x1530 25/30 p
FHD: 1920x1080 25/30/50/60 p
40 Mbps
FAT32 (< 32 GB)
exFA (> 32 GB)
JPEG
MP4 (H.264/MPEG-4 AVC)
MR1SS5 Modeli 5.725 - 5.850 GHz
MR1SD25 Modeli 2.400 - 2.4835 GHz, 5.725 - 5.850 GHz
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Maksimum Transmisyon
Mesafesi (engelsiz,
parazitsiz)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı
Verici Gücü (EIRP)
Pil kapasitesi
Çalışma akımı/voltajı
Desteklenen Mobil Cihaz
Boyutu
Desteklenen USB bağlantı
noktası tipleri
Video İletim Sistemi
Canlı Görüntü Kalitesi
Maksimum Bit oranı:
Gecikme süresi (çevresel
koşullara ve mobil cihaza bağlı
olarak)
Şarj Cihazı

MR1SS5 Modeli 5,8 GHz 4000 m (FCC); 2500 m (SRRC)
MR1SD25 Modeli
2,4 GHz 2000 m (MIC/CE) 5.8 GHz: 500 m (CE)
0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F)
MR1SS5 Modeli 5.8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC)
MR1SD25 Modeli 2.4 GHz: <19 dBm (MIC/CE)
5.8 GHz:<14 dBm (CE)
2600 mAh
1200 mA 3.6 V (Android)
450 mA 3.6 V (iOS)
Maksimum uzunluk 160 mm
Maksimum kalınlığı: 6.5 - 8.5 mm
Aydınlatma, Micro USB (Tip-B) USB-C
Geliştirilmiş Wi-Fi
Uzaktan Kumanda 720p@30fps
4 Mbps
170-240 ms

Giriş
100-240V 50/60 Hz, 0.5A
Çıkış
12V1.5A/9V2A/5V3A
Anma Gücü
18W
Akıllı Uçuş Pili (Genel Versiyonu)
Pil kapasitesi
2400 mAh
Voltaj
7.2 V
Maksimum Şarj voltajı:
8.4 V
Pil Tipi
Lityum iyon pil
Enerji
17.28Wh
Ağırlık
100 g
Şarj Sıcaklığı Aralığı
5° C ila 40° C (41° F ila 104° F)
Maksimum şarj gücü
24 W
Akıllı Uçuş Pili (JP Versiyonu)
Kapasite
1100 mAh
Voltaj
7.6 V
Maksimum Şarj voltajı:
8.7 V
Pil Tipi
LiPo 2S
Enerji
8,36 Wh
Ağırlık
50 g
Şarj Sıcaklığı Aralığı
5° C ila 40° C (41° F ila 104° F)
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Maksimum şarj gücü

18W

Uygulama
Uygulama

DJI Fly

Gerekli İşletim Sistemi

iOS v10.0.2 veya üstü; Android v6.0 veya üstü

SD Kartları
Desteklenen SD Kartlar

UHS-I Hız Sınıfı 3 dereceli microSD kart gerektirir

Önerilen microSD Kartları 16GB SanDisk Extremei Lexar 633x
32 GB Samsung PRO Endurance, Samsung EVO Plus, SanDisk
Industrial,
SanDisk Extreme V30 A1/A2, SanDisk Extreme PRO V30 A1/A2, Lexar
633x, Lexar 667x
64 GB Samsung PRO Endurance, Samsung EVO Plus, SanDisk Extreme
V30 A1, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Toshiba Exceria M303
V30
A1, Netac PRO V30 A1
128 GB Samsung PRO Plus, Samsung EVO Plus, SanDisk Extreme V30
A1, SanDisk Extreme Plus V30 A1/A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar
1000x, Toshiba Exceria M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 256GB,
SanDisk Extreme V30 A1
• Hava aracı kalkış ağırlığına pil, pervaneler ve microSD kart dâhildir.
• Bazı ülke ve bölgelerde kayıt gerekli değildir. Kullanmadan önce yerel kuralları ve yönetmelikleri
kontrol edin.
• Bu özellikler en son ürün yazılımı ile yapılan testlerle belirlenmiştir. Yazılım güncellemeleri
performansı artırabilir. En son ürün yazılım ile güncellenmesi önemle tavsiye edilir.

Pusulayı Kalibre Etmek
Açık havada uçarken pusulanın aşağıdaki durumlardan herhangi birinde kalibre edilmesi önerilir:
1. Hava taşıtını son uçurulduğu yerden 50 km'den (31 mil) daha uzak bir yerde uçurmak.
2. Uçak 30 günden fazla bir süredir uçmamışsa.
3. DJI Fly'de bir pusula uyarı işareti belirir ve / veya hava aracı durum göstergesi alternatif olarak kırmızı ve
sarı yanıp sönerse.
• Pusulayı manyetit birikintilerine yakın yerlerde veya park yapıları, çelikle güçlendirilmiş binalar,
köprüler, arabalar veya iskele gibi büyük metalik yapılar yakınında, manyetik parazitlerin meydana
gelebileceği yerlerde kalibre ETMEYİN.
• Kalibrasyon sırasında ferromanyetik malzemeler içeren cisimleri (cep telefonları gibi) üstünüzde
bulundurmayın. Uçak yakınında bulunmayın.
• İç mekanda uçarken pusulanın kalibre edilmesi gerekli değildir.

Kalibrasyon Prosedürü
Aşağıdaki prosedürü uygulamak için açık bir alan bulun.
1. DJI Fly'de Sistem Ayarları'na dokunun, "Kontrol" ü seçin ve sonra "Kalibre Et" i seçin ve ekrandaki
talimatları izleyin. Hava aracı Durum Göstergesi yavaşça sarı renkte yanıp söner ve kalibrasyonun
başladığını belirtir.
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2. Hava aracını yatay olarak tutun ve 360 derece döndürün. Hava aracı durum göstergesi
sürekli yeşil yanacaktır.
3. Hava aracını dikey olarak tutun ve dikey bir eksen etrafında 360 derece döndürün.
4. Hava aracı durum göstergesi kırmızı renkte yanıp sönüyorsa, kalibrasyon başarısız
olmuştur. Konumunuzu değiştirin ve kalibrasyon prosedürünü tekrar deneyin.

• Kalibrasyon tamamlandıktan sonra hava aracı durum göstergesi alternatif olarak kırmızı ve
sarı renkte yanıp sönüyorsa, bu, manyetik parazit seviyesi nedeniyle mevcut konumun uçağın
uçması için uygun olmadığını gösterir. Konumunuzu değiştirin.
• Kalkıştan önce pusula kalibrasyonu gerekiyorsa DJI Fly'de bir istem görünecektir.
• Kalibrasyon tamamlandığında hava aracı hemen kalkabilir. Kalibrasyondan sonra kalkış için üç
dakikadan fazla beklerseniz, kalibrasyon işlemini tekrarlamanız gerekebilir.
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Donanım Yazılımı Güncellemesi
Hava aracını ve uzaktan kumanda ürün yazılımını güncellemek için DJI Fly veya Mavic için
DJI Assistant 2 kullanın.
DJI Fly Kullanımı
Hava aracını ve uzaktan kumandayı DJI Fly'e bağladığınızda, yeni bir ürün yazılımı
güncellemesi olup olmadığı size bildirilir. Güncellemeye başlamak için mobil cihazınızı
İnternet'e bağlayın ve ekrandaki talimatları izleyin. Uzaktan kumanda hava aracına bağlı
değilse ürün yazılımını güncelleyemeyeceğinizi unutmayın.
Mavic için DJI Assistant 2'yi kullanma
Mavic için DJI Assistant 2'yi kullanarak hava aracı ve uzaktan kumanda ürün yazılımını ayrı
ayrı güncelleyin.
Mikro USB bağlantı noktası, donanım yazılımını güncellemek için hava aracını bir bilgisayara
bağlarken kullanılır. Mavic için DJI Assistant 2 aracılığıyla hava aracı ürün yazılımını
güncellemek için aşağıdaki talimatları izleyin:
1. Mavic için DJI Assistant 2'yi başlatın ve DJI hesabınızla giriş yapın.
2. Hava aracını açın ve ardından 20 saniye içinde hava aracını bir Micro USB kablosu
kullanarak Micro USB bağlantı noktası üzerinden bir bilgisayara bağlayın.
3. "Mavic Mini" yi seçin ve sol paneldeki Ürün Yazılımı Güncellemeleri'ne tıklayın.
4. Güncellemek istediğiniz ürün yazılımı sürümünü seçin.
5. Ürün yazılımının indirilmesini bekleyin. Yazılım güncellemesi otomatik olarak başlayacaktır.
6. Yazılım güncellemesi tamamlandıktan sonra hava aracı otomatik olarak kapatılacaktır.

Mavic için DJI Assistant 2 aracılığıyla hava aracı ürün yazılımını güncellemek için aşağıdaki
talimatları izleyin:
1. Mavic için DJI Assistant 2'yi başlatın ve DJI hesabınızla giriş yapın.
2. Uzaktan kumandayı açın ve ardından Mikro USB kablosu kullanarak Mikro USB bağlantı
noktası üzerinden bir bilgisayara bağlayın.
3. "Mavic Mini uzaktan kontrol" ü seçin ve sol paneldeki Ürün Yazılımı Güncellemeleri'ne
tıklayın.
4. Güncellemek istediğiniz ürün yazılımı sürümünü seçin.
5. Ürün yazılımının indirilmesini bekleyin. Yazılım güncellemesi otomatik olarak başlayacaktır.
6. Ürün yazılımının indirilmesini bekleyin.
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• Ürün yazılımını güncellemek için tüm adımları izlediğinizden emin olun. Aksi takdirde, güncelleme
başarısız olabilir.
• Yazılım güncellemesi yaklaşık 10 dakika sürecektir. Gimbalın yalpalaması, hava aracı durum
göstergelerinin yanıp sönmesi ve uçağın yeniden başlatılması normaldir. Güncelleme
tamamlanana kadar sabırla bekleyin.
• Bilgisayarın internete erişimi olduğundan emin olun.
• Güncelleme yapmadan önce Akıllı Uçuş Pili ve uzaktan kumandanın en az % 30 güce sahip
olduğundan emin olun.
• Güncelleme sırasında cihazın bilgisayarla bağlantısını kesmeyin.
• Uzaktan kumandanın güncelleme sonrasında hava aracı ile bağlantısı kesilebilir. Uzaktan
kumandayı ve hava aracını yeniden bağlayın. Güncellemenin RTH yüksekliği ve maksimum uçuş
mesafesi gibi çeşitli ana denetleyici ayarlarını varsayılan ayarlara sıfırlayabileceğini unutmayın.
Güncellemeden önce, tercih ettiğiniz DJI Fly ayarlarınızı not edin ve güncellemeden sonra yeniden
ayarlayın.

Satış Sonrası Bilgileri
Satış sonrası hizmet politikaları, onarım hizmetleri ve destek hakkında daha fazla bilgi için,
https://www.dji.com/support internet sitesini ziyaret edin.

1.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında
garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2.

Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garantisi kapsamındadır.

3.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre
garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 (yirmi) iş günüdür. Bu
süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya
satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis
istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın garanti süresi içerisinde yetkili
servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü
içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçının; malın tamiri
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin
kullanımına tahsis etmesi zorunludur.

4.

Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde
arızalanması halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka
herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.

5.
6.
7.
8.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya
ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel
iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

9.

Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

10. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu
olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda;
verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep
edilemez.
11. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne
başvurulabilir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI
1.

Malın ayııplı oldığunun anlaşışması durumunda tüketici
a. Satılan geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak
üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik
haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.

2.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin
seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya
yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, içinde yerine getirilmesi zorunludur.
Ancak, bu Kanunun 58inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer
alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik
haklarını kullanmakta serbesttir.

3.

Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar tüketicinin
seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır.

6502 Sayılı Yasaya Göre Tüketici Hakem Heyetine Başvurlar
Tüketicinin satın aldığı ve şikayet konusu olan mal veya hizmet ile ilgili olarak tüketici;
sorunları için hakem heyetleri ve/veya tüketici mahkemelerine başvurabilir. Tüketici
Mahkemeleri ise her il ve ilçenin Adliye binalarında bulunmaktadır (İlçelerde Asliye
Hukuk Mahkemeleri Tüketici Mahkemesi sıfatı ile çalışmaktadır). Şikayet konusunu
içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura, satış fişi, garanti belgesi
sözleşme vb.) bizzat başvurabilirsiniz.

