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Kılavuzu Kullanmak
İşaretlerin Anlamları
Uyarı

Önemli

İp Uçları

Referans

Uçuştan Önce Okuyun
Phantom 4 Professional‘ı kullanmadan önce mutlaka aşağıdakileri okuyun:
1. Kutu İçeriği
2. Phantom 4 Kullanım Kılavuzu
3. Phantom 4 Çabuk Başlangıç Kılavuzu
4. Phantom 4 Güvenlik Uyarıları ve Talimatları
5. Phantom 4 Akıllı Batarya Güvenlik Talimatları
Cihazınızı uçurmadan önce DJI web sayfasındaki uçuş videolarını izlemenizi tavsiye ediyoruz.
Daha detaylı bilgi ve daha güvenli bir uçuş için bu kullanım kılavuzunu dikkatlice inceleyin.

Video Anlatımları
Phantom 4 Professional model cihazınızı nasıl uçuracağınızı gösteren anlatım videolarına aşağıdaki
Linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.dji.com/product/phantom-4/video

DJI Go Uygulamasını İndirin
DJI Go uygulamanızı akıllı cihazınıza indirip yükleyin. Son sürümü indirmek için yandaki barkodu
taratabilirsiniz.
Android uygulaması Android 4.1.2 ve sonraki sürümleri ile
iOS versiyonu ise iOS 8.0 ve sonraki sürümleri ile uyumludur.
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Phantom Hakkında
Bu bölümde Phantom 4 ve onu oluşturan
donanımlar ve uzaktan kumanda detaylı
olarak anlatılmıştır.

© 2016 DJI. All Rights Reserved.

5

Product Profile
Giriş
DJI Phantom 4 harici bir cihaza ihtiyaç duymadan hareketli objeleri takip edebilen son derece akıllı ve gelişmiş
bir quadcopterdir. Tek bir dokunuşla dilediğiniz yere uçabilir, yolunuza çıkan engellerden korunabilirsiniz.
Tüm bunları yaparken 4K video kaydı ve 12 mpx lik fotograf çekebilme kabiliyeti ürün ile birlikte standarttır.

Phantom Hakkında

Öne Çıkan Özellikler
Tıkla ve uç, ActiveTrack DJI GO ugulamasına kazandırılan iki yeni komut ve sadece Phantom 4 ile uyumlu.
Artık uygulama içerisinden tek bir dokunuşla ekranınızda gördüğünüz herhangi bir yere uçabilecek ve hareketli
bir objeyi kolayca takip edebileceksiniz.
Kamera ve Gimbal: Yeni Phantom 4 ile artık 4K videonuzu saniyede 120 kare ile kaydedebilir ve 12 megapixellik
kristal gibi keskin fotograflar çekebilirsiniz. Yükseltilmiş yeni sensör herhangi bir uçan kameradan daha temiz,
düşük noise oranlı ve daha keskin fotograf ve videolar vaad ediyor.
HD Video Downlink: Daha az gecikmeli yüksek aralıklı (5 km‘ye varan) HD downlink yeni bir DJI Lightbridge
teknolojisi içerir.
DJI Akıllı Uçuş Bataryası: 5350 mAh kapasiteli DJI Akıllı Uçuş Bataryası geliştirilmiş hücreleri ve güncellenmiş
güç yönetim sistemi ile birlikte 28 dakikayı* bulan bir uçuş süresi ile geliyor.
Uçuş Kontrolcüsü: Yeni nesil uçuş kontrolcüsü daha güvenli, daha güvenilirbir uçuş deneyimi için güncellendi.
Yenilenmiş uçuş kaydedicisi kritik uçuş verilerini saklarken Vision Pozisyonlama Sistemi de kapalı ortam veya
GPS‘in kullanılamadığı ortamlarda daha tutarlı bir süzülme deneyimi sunuyor. Çift IMU ve pusulaya sahip tasarım
Phantom 4‘ü diğer tüm quadcopterlerden farklı kılıyor.

Uçuşa Hazırlanmak
Gimbal Koruyucunun Çıkarılması
Koruyucuyu aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi kameradan ayırabilirsiniz:
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Pervanelerin Takılması:
Siyah boyalı pervaneler siyah işaretli motorlara, gümüş pervaneler ise gümüş motorlara bağlanır.
Pervaneyi yatağında aşağıya doğru bastırın ve pervane üzerinde gösterilen kilit yönünde döndürün, bu pervanelerin
motorlara sabitlenmesini sağlar.

Phantom Hakkında

Her uçuştan önce pervanelerin motorlara güvenle sabitlendiğinden emin olun.

Bataryanın Takılması
Bataryayı aşağıda da gösterildiği gibi ok yönünde yuvasına doğru itin. Bataryanın yerine oturduğunda çıakracağı
klik sesini duyduğunuza emin olun. Bataryanın yerine otrmaması uçuş güvenliğini tehlikeye atabilir.
Uçuş güvenliğinden Pilot‘un sorumlu olduğunu unutmayın.

Uzaktan Kumandanın Hazırlanması:
Mobil cihaz taşıyıcısı tablet veya akıllı cihazınızı taşımak için tasarlanmıştır. Taşıyıcıyı size en uygun açıya
getirin ve antenleri dışa bakacak şekilde pozisyonlayın.
1. Mobil cihaz taşıyıcının üzerindeki butona basarak kıskacı serhest bırakın, mobil cihazınızı güvenle
bağlayabileceğiniz şekilde sıkıştırıp kullanın.
2. Mobil cihazınızı taşıyıcıya bağladıktan sonra, USB kablo yardımıyla uzaktan kumandanız ve mobil
cihazınızı birbirine bağlayın.
3. USB kablonun bir ucu akıllı cihazınıza diğer ucu da aşağıda şekilde gösterildiği gibi kumandanın arkasındaki
USB porta bağlayın.
2

1
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Phantom Cihaz Şeması

[1]
[2]
[3]
[4]

[6]

[1] GPS
[2] Pervaneler
[3] Motor

[5]

Phantom Hakkında

[4] Ön LED Gösterge
[5] Gimbal ve Kamera
[6] Engel Algılama Sistemi
[7]
[8]

[7] Akıllı Uçuş Bataryası
[8] Phantom Durum Göstergesi
[9] Kamera / Eşleme Durum Göstergesi
ve Eşleme Butonu
[10] Micro-USB Port

[11]
[9]
[10]

[11] Kamera Micro SD Kart Yuvası
[12] Vision Pozisyonlama Sensörü

[12]

Uzaktan Kumanda Şeması

[1] Antenler
[1]
[2]

[8]
[7]

Phantom’un kontrolü ve video
aktarım siyali için kullanılır.
[2] Mobil Cihaz Taşıyıcı

Mobil cihazınızı uzaktna kumandaya
güvenle bağlamanızı sağlar.
[3]
[4]

[6]
[5]

[3] Kontrol Kolları

Phantom’un oryantasyonu ve
kontrolü içimn kullanılırlar.
[4] Eve Dönüş (RTH) Butonu
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Phantom’un kalkış noktasına dönmesi
için butona basılı tutun (RTH).

Phantom 4 Kullanım Kılavuzu

[5] Battarya Seviye LEDleri

Uzaktan kumandanın batarya seviyesini
gösterir.
[6] Durum LEDleri

Uzaktan kumandanın durumunu gösterir.
[7] Power (Güç) Butonu

Uzaktan kumandayı açıp/kapatır.
Phantom Hakkında

[8] RTH LED

RTH Eve Dönüş Butonunun etrafındaki LED
RTH sürecinin durumunu gösterir.
[15]

[16]

[9] Kamera Ayar Kadranı

Kamera ayarlarını yapmak için kadranı döndürün.
(Sadece Uzaktan Kumanda mobil cihaza bağlı
olduğunda ve DJI Go uygulaması etkin olduğunda
İşlerdir.)

[14]

[10] Akıllı Uçuş Duraklatma Butonu

[13]

[9]
[10]

[12]

[11]

Phantom’un Tıkla Uç (TapFly), ActiveTrack ve
diğer gelişmiş modlardan çıkması için bir kez basın.
[11] Deklanşör Butonu

Fotograf çekmek için basın. Burst mode seçildiğinde
ttek bir basımda istenilen adet kadar fotograf
çekilir.
[12] Uçuş Mod Anahtarı

P-modu, S-modu, ve
A-modu.
[13] Video Kayıt Butonu

[15] Mircro-USB Port

Video kaydetmek için basın. Tekrar basarak
kaydı durdurun.

Yedek USD portu.
[16] USB Port

[14] Gimbal Kadranı

Bu kadranı kullanarak gimbalı kontrol edebilirsiniz.

DJI GO uygulamasını çalıştırmak için
mobil cihazınızı bağlayın.

[17] C1 Butonu

DJI GO aracılığıyla kişiselleştirilebilir bir butondur.
[18] C2 Butonu

[17]

[18]

DJI GO aracılığıyla kişiselleştirilebilir bir butondur.
[19] Power (Güç) Portu

Kumandanın bataryasını şarj etmek için şarj
aparatına bağlayın.

[19]
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Phantom
Bu bölümde Uçuş Kontrolcüsü, Vision Pozisyonlama
Sistemi ve Akıllı Uçuş Bataryası hakkında
detaylar anlatılmaktadır.

10
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Aircraft
Uçuş Kontrolcüsü
Phantom 4 uçuş kontrolcüsü yeni bir uçuş modu gibi hatrı sayılır yeni özellikler ile geliyor. Hata koruma,
eve dönüş gibi güvenlik modları bu modelde de korundu. Güvenlik modları kumanda sinyali kesildiğinde cihazı
Güvenle geri getirir. Ayrıca uçuş kontrolcüsü uçuş hakkındaki önemli bilgileri kaydeden dahili bir hafızaya sahiptir.
Yeni uçuş kontrolcüsü arttırılmış uçuş hassasiyeti ve hava frenlemesi ile gelmektedir.

Uçuş Modu

S-mod (Spor)：

Phantom

Üç farklı uçuş modu mevcuttur. Her modun detayı aşağıdaki gibidir:
P-modu (Pozisyonlama)：P-modunu en etkin güçlü bir GPS sinyali olduğunda kullanabilirsiniz. Phantom GPS
ve engel aldılama sistemini kullanarak uçuş hassasiyetini ayarlar, engeller arasında
uçuş yapar ve hareketli bir objeyi takip edebilir. TapFly ve ActiveTrack gibi gelişmiş
özellikler bu modda kullanılabilir.
Phantom‘un kontrolleri manevra yeteneğini arttırmak için geliştirilmiştir.
Bu modda Phantom 20m/s hıza ulaşabilir. Engel algılama özelliği bu modda
devre dışı kalmaktadır.

A-mod (Attitude)：
Hem GPS hem de Engel Algılama Sistemi kullanılamadığında, Phantom dahili barometresi
ile mevcut yüksekliğini koruyacaktır.
S-modunda (Spor) engel algılama sistemi DEVRE DIŞIDIR. Bu da Phantomun uçuş rotasındaki
olası engellerden kaçınamayacağı anlamına gelmektedir. Olası çarpışmalara karşı rotayı kontrol edin
ve engellerden kaçının.
S Modunda Phantomun hızı ve frenleme mesafesi gözle görülür şekilde arttırılmıştır.
Bu modda uçarken rüzgarlı havalarda minimum 164 feet‘lik (50 metre) bir fren mesafesinin
Gerekebileceğini unutmayın.
S Modunda Phantom‘un tepki hızı ciddi şekilde artmıştır. Bu modda küçük bir kontrol kolu
hareketinin Phantom‘un geniş bir rota hareketine neden olabileceğini unutmayın.
Bu modda uçarken her zaman göz kontağını sağlayın ve manevra için yeterli alan bırakın.
S-modunda (Spor) Phantom‘un alçalma hızı da ciddi şekilde arttırılmıştır. Rüzgarlı havalarda
50 metrelik bir frenleme mesafesi gerekebilmektedir.
Uçuş Kontrol Modu Anahtarını Phantom‘un uçuş modunu değiştirmek için kullanın. Detaylı bilgi
Sayfa 33 ―Uçuş Mod Anahtarı‖ başlığı altında anlatılmıştır.

© 2016 DJI. All Rights Reserved.
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Uçuş Durum Göstergesi
Phantom 4 ön LEDlere ve Uçuş Durum Göstergelerine sahiptir. Bu LEDlerin yerleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Phantom Durum Göstergeleri

Ön LED

Phantom
Ön LEDler Phantom‘un oryantasyonunu göstermektedir. Phantom çalışırken ön LED ler Phantom‘un yönünü
göstermek için devamlı kırmızı yanar (Burun yönü-kamera yönü). Phantom durum göstergeleri Uçuş
Kontrolcüsünden aldığı bilgilere göre yanar. Aşağıdaki tabloda LED ışıklanma durumları detaylı olarak
anlatılmaktadır:

Phantom Durum Göstergeleri Tanımları
Normal
Kırmızı, Yeşil ve Sarı Dönüşümlü
Yanıp sönmektedir.
Yeşil ve Sarı Dönüşümlü Yanıp Sönüyor
Yeşil Yanıp Sönüyor (Yavaşça)
Yeşil Yanıp Sönüyor (İki defa)
Sarı Yanıp Sönüyor (Yavaşça)

Phantom Çalıştırılıyor ve Oto Test Uygulanıyor
Isınıyor
Uçuşa Hazır (P-mod veya S-mod GPS ile, Vision
Pozisyonlama ve Engel Algılama)
Uçuşa Hazır (P-mod veya S-mod GPS ile, Vision
Pozisyonlama ve Engel Algılama)
Uçuşa Hazır (A-modu fakat GPS ve Vision
Pozisyonlama ve Engel Algılama Devre Dışı)

Uyarı
Sarı Yanıp Sönüyor (Yavaş)

Uzaktan Kumanda Sinyali Kayboldu

Kırmızı Yanıp Sönüyor (Yavaş) Flashing

Düşük Batarya Uyarısıg

Kırmızı Yanıp Sönüyor (Hızlı)

Kritik Batarya Uyarısı

Kırmızı Yanp Sönüyor (Dönüşümlü Olarak)

IMU Hatası

— Sürekli Kırmızı

Kritik Hata

Kırmızı ve Sarı Yanıp Sönüyor (Değişimli) Pusula Kalibrasyonu Gerekli
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Eve Dönüş (RTH)
Eve Dönüş (RTH) fonksiyonu Phantom‘u son kayıt edilmiş kalkış noktasına geri getirir. Üç farklı şekilde
RTH yapılabilir: Akıllı RTH, Düşük atarya RTH, ve Hata Koruma RTH. Bu bölümde üç seneryo da detayları
ile anlatılmaktadır.
Açıklama

GPS

Eğer kalkıştan önce Phantom güçlü bir GPS sinyali yakalayabildiyse
Kalkış Noktası

kalkış noktası ―Ev‖ olarak kaydedilir.Mevcut GPS sinyali gücü
uygulama içerisinden yandaki ikon ile (
) gösterilmektedir.
Kalkış Noktası kaydedildiğinde durum LED leri hızlı biçimde 2-3 ışıklanır.
Phantom

Hata Koruma RTH
Eğer kalkış noktası kaydedilmiş ve pusula sorunsuz bir şekilde çalışıyor ise, uzaktan kumanda sinyali 3sn den
daha uzun süre koptuğunda hata koruma RTH otomatik olarak devreye girecektir. Eğer dönüş sırasında kumanda
sinyali tekrar yakalanırsa RTH işlemi sonlandırılıp uçuşa devam edilebilir. Bu süreçten sonra Pilot Phantom
Üzerindeki tüm kontrolü yeniden sağlar.

Hatakoruma Seneryosu
1 Kalkış Noktasını Kayıt Et

2 Kalkış Noktası Onaylandı

3 Uzaktan Kumanda Sinyali Yok
×

LED Yeşil Yanıp Sönüyor

LED Yeşil Yanıp Sönüyor

LED Sarı Yanıp Sönüyor (Hızlı)

4 Sinyal 3 sn den uzun süredir yok

5 RTH (ayarlanabilir yükseklik)

6 İniş (5 sn süzüldükten sonra)

>3S

×

Yüksekllik HP>20m

×
20m

LED Sarı Yanıp Sönüyor (Hızlı)

×

20 metreye yüksel

LED Sarı Yanıp Sönüyor (Hızlı)

LED Sarı Yanıp Sönüyor (Hızlı)

Eğer GPS sinyali zayıfsa Phantom kalkış noktasına geri dönemeyebilir ( [

] ikon gri gösterilir)

RTH süreci tetiklendiğinde eğer Phantom kalkış noktasının etrafında 20 metrelik bir yarıçapta (65 feet)
uçuyorsa hemen inişe geçer. Eğer Phantom 20 metre (65 feet) veya üzerinde ise RTH sürecinde gaz
kolu hareket ettirilirse Phantom yükselmeyi sonlandırıp kalkış noktasına geri dönecektir.
Her uçuştan önce uygun bir RTH yüksekliği ayarlamanız önemlidir.

RTH sürecinde Phantom u engellerden kaçınmak içn kontrol edebilirsiniz.

© 2016 DJI. All Rights Reserved.
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Akıllı RTH
Kumandanız üzerinde bulunan RTH butonunu kullanarak (daha fazlası için Sayfa 33‘daki RTH bölümüne bakın)
veya DJI GO uygulaması üzerindeki RTH butonuna basarak ekranda beliren Eve Dönüş RTH prosedürlerini takip
ederek kalkış noktasına geri gelebilirsiniz. Akıllı eve dönüş işlemi uygulanırken kumandanın kontrol kollarını
kullanarak cihazınızı olası çarpma ve kazalara karşı koruyabilirsiniz. RTH yapılırken bu kontroller devre dışı
kalmazlar. RTH sürecini başlatmak için kumanda üzerindeki butona kısa bir süre için basmanız yeterlidir. Phantom
kalkış noktasına geri dönerken tekrar RTH düğmesine basılarak dönüş iptal edilebilir.

Düşük Batarya RTH
Phantom

Düşük pil seviyesi hata koruma RTH süreci; DJI Akıllı Bataryası eve dönüşü engelleyecek bir seviyeye geldiğinde
otomatik olarak devreye girer. Bu süreç başladığında kullanıcının kalkış noktasına geri dönmesi veya mümkün
olan en kısa ve uygun noktaya iniş yapması tavsiye edilir. DJI GO uygulaması piliniz azaldığında uyarı verir.
On saniyelik bir geri sayımdan sonra her hangi bir işlem yapılmazsa RTH süreci devreye girer. Bu süreçte kullanıcı
kumanda üzerinde bulunan RTH butonuna basarak süreci iptal edebilir. Pil uyarıları Phantom‘un yüksekliği ve
kalkış noktasından uzaklığı göz önünde bulundurularak farklı pil seviyelerinde otomatik olarak verilebilir.
Eğer pil seviyesi Phantom‘unuzu mevcut yükseklikten indirmeye ancak yetecek seviyedeyse; cihazınız kendi
kendine iniş moduna geçer ve güvenli bir şekilde iniş yapar. Kullanıcı iniş sırasında oluşabilecek kazalardan
kaçınmak için kumandayı kullanmaya devam edebilir.

Pil seviye göstergesi DJI GO uygulamasında gösterilmektedir ve aşağıda anlatılmıştır:

Kritik Seviyede Düşük Batarya
Seviyesi Uyarısı (Kırmızı)

Yeterli Seviyede Batarya
(Yeşil)

Düşük batarya
Seviye Uyarısı (Sarı)

Kalan Uçuş Bataryası

12:29

Eve Dönüş İçin
Gerekli Batarya
Batarya Seviye Göstergeleri

Batarya Seviye
Uyarısı

Yorum

Phantom Durum
Göstergesi

DJI GO Uygulaması

Uçuş Yönergeleri

―Go-home‖ tuşuna basarak
Phantom u kalkış noktasına
Phantom‘u en kısa
getirip otomatik indirebilirsiniz sürede çağırıp inin
Düşük Batarya Batarya seviyesi
Seviye Uyarısı düşük. Lütfen
en kısa zamanda
cihazı indirin.

Phantom durum
gösterge LEDi
yavaşça Kırmızı
Yanıp sönüyor.

veya ―Cancel‖ tuşuna basıp
Sonrasında mevcut
Uçuşa devam edebilirsiniz.
Bataryayı yenisi ile
Herhangi bir aksiyon alınmazsa değiştirin.
uygulama 10 sn. sonra RTH
sürecine girecektir. Kumanda
sesli alarm verecektir.

14 © 2016 DJI. All Rights Reserved.
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Kritik Batarya
seviye uyarısı

Phantom durum
Göstergeleri hızlı
Kırmızı yanıp
Söner

Phantom
acilen
indirilmeli.
Mevcut batarya
Seviyesine göre
kalan tahmini
Uçuş süresi.

Tahmini
kalan uçuş
süresi

DJI GO uygulaması kırmızı
Cihazın otomarik
yanıp sönecek ve cihaz
alçalıp inmesine
alçalacaktır. Uzaktan kumanda
izin verin.
sesli alarm verir.

YOK

YOK

YOK

Phantom

Kritik batarya seviye uyarısı tetiklendiğinde Phantom otomatik olarak alçalıp inmeye başlar.
Bu durumda cihazın mevcut yükseklikte süzülmesini sağlamak için gaz kolunu hafifçe yukarı itebilir
ve iniş için en optimum yeri manuel olarak bulabilirsiniz.
Batarya seviye göstergesi üzerindeki renkli alanlar kalan tahmini uçuş süresini göstermektedir.
Bu alanlar cihazın uzaklığı ve yüksekliği göz önünde bulundurularak otomatik olarak hesaplanır.

Hata Koruma Güvenlik Uyarıları

Her uçuştan önce .güvenli bir hata Koruma yüksekliği ayarlamanız önemlidir.
DJI GO uygulamasını çalıştırıp şu adımları izleyerek yükseklik tayini yapabilirsiniz.
―MODE > Advanced Settings > Failsafe mode

Eğer Phantom 20 metre‘nin altında (65 feet) uçuyorsa ve Hata Koruma
(Akıllı RTH, Düşük Batarya RTH dahil ) tetiklenirse, Phantom otomatik
olarak önce 20 metreye yükselecek (65 feet) tir.
RTH işlemini iptal ederek yükselme işlemini sonlandırabilirsiniz. Detaylı
bilgi için sayfa 33 deki RTH işlemininin iptal edilmesi bölümünü inceleyin.
Eğer Phantom kalkış noktasının etrafında 20 metrelik bir yarıçapta uçuyorsa
RTH tetiklendiğinde mevcut yükseklikten otomatik olarak inişe geçer.
H

Eğer Phantom kalkış noktasından 20 metre (65 feet) yüksekliğe veya fazlasına
ulaşmışsa Phantom kalkış noktasına geri döner.

Eğer mevcut GPS sinyali zayıfsa Phantom kalkış noktasına geri dönemeyebilir.
([

] ikon gri olarak gösterilir)

Eğer RTH sırasında gaz kolu hareket ettirilirse ve Phantom 65 feet in üzerinde
(20m) fakat önceden ayarlanmış RTH yüksekliğinin altındaysa, cihaz yükselme
işlemini iptal edecek ve kalkış noktasına geri gelecektir.
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Eve Dönüş İşlemi Sırasında Engellerden Kaçınma
Yeni Phantom hata Koruma RTH sırasında artık önüne çıkabilecek engelleri algılayabiliyor.
Olası bir engel algılandığında Phantom‘un işleteceği süreç aşağıda anlatılmıştır:
Engel algılandığnda:
1. Phantom engeli 65 feet (20 metre) mesafeden algıladığında duracaktır.
2. Sonrasında engelden kaçınmak için dikey olarak 5metre yükselecektir. 5 metre yükseldikten sonra
mevcut yükseklikte duracaktır.
3. Bu yükseklik engeli aşmaya yeterli ise RTH süreci devam ettirilecek ve Phantom kalkış noktasına
bu yükseklikten geri dönecektir.
Phantom

5 metre

15 metre

Phantom‘un statik bir doğrultuda RTH sürecinden emin olun. Engel algılama sistemi devrede iken
Hata koruma RTH süreci sırasında Phantom‘un yönünü değiştiremezsiniz.
Phantom yukarıdan gelebilecek engelleri algılayamayabilir.

TapFly
Giriş
TapFly özelliği ile, Phantom‘u yönlendirmek için tek yapmanız gereken mobil cihazınızın ekranında gitmek istediğiniz
yere dokunmak. Bu sırada Phantom otomatik olarak engellerden kaçınacak ve engel çıkması durumunda frenleyecektir.
Bunun için çevre şartları ne çok karanlık ( < 300 lux) ne de çok aydınlık olmalıdır. (>10,000 lux.)

TapFly‘ın Kullanılması
Akıllı Uçuş Batarya‘nızın 50 %‘nin üzerinde olduğundan emin olun. Phantom‘u P-moduna alın.
Ve sonrasında TapFly için aşağıdaki adımları izleyin:

Kalkış yaptıktan sonra yüksekliğin yerden minimum 9 feet (3 metre) olduğundan emin olun.

ON

OFF
Auto Hold
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DJI GO uygulamasını çalıştırıp ikona

Safe to

OPTI

basın. Ekranda çıkan yönlendirmeleri okuyup anlamanız önemlidir.

S

Safe to

OPTI

S

MENU

Bir hedef noktaya dokunup yandaki ikonu bekleyin
Phantom otomatik olarak belirtilen hedefe uçacaktır.

Acti e rac

or a

Phantom

ap

S art

Ikona tekrar dokunup rotayı teyid edin. Bununla beraber

Safe to Fly (GPS)

OPTI

ISO 100 1/320 EV 0

4821 JPEG

MENU
s

Tapt

H:

39 M
V .S

2.3 M/S

D:

210 M

H.S

4.2 M/ S

232M

Phantom‘u insanlara, hayvanlara ve küçük objelere (örn: ağaç, banklar ve elektrik telleri)
veya transparan objelere (örn: cam veya su yüzeyi) karşı uçurmayın.
Uçuş hattının üzerindeki engelleri kontrol edip onlardan uzak durun.
Tapfly ile belirlenmiş rota ile gerçekleşmiş rota arasında farklar oluşabilir.
Gidilebilecek yönde uçuş mesafesi limitlidir. Ekranın en alt ve en üst köşesinde bulunan alanlara
TapFly ile uçuş yapamazsınız.
TapFly modu su veya kar gibi yüzeylerin üzerinde doğru çalışmayabilir. Bu alanların üzerinde uçarken
bu özelliğin kullanılması önerilmez.
Çok karanlık ve aydınlık alanlarda uçarken extra dikkatli olmanız gereklidir. (<300lux) veya (>10,000lux)
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TapFly ile gidilecek hedefi onayladığınızda, Phantom aşağıda gösterilen ikon ile seçilen alana doğru uçmaya başlayacaktır.
Phantom harekete geçtiğinde kumandanızdaki kontrol kolları ile Phantom‘u kontrol edebileceğinizi unutmayın.

OPTI

Safe to Fly (GPS)
ISO 100 1/320 EV 0 4821 JPEG

MENU

STOP

Phantom

H:

39 M
V .S

2.3 M/S

D:

210 M
H.S

4.2 M/ S

232M

Phantom önünde bir engel algıladığında veya yere çok yakın uçtuğunda uçuş hızını otomatik olarak ayarlayacaktır.
Bununla birlikte Pilot bu özelliğe dayanarak yere çok yakın ve engeller arasında uçuşlar yapmamalıdır.
Hata Koruma RTH süreci veya GPS sinyalinin kaybolması durumunda TapFly özelliği ile yapılan uçuş,
iptal edilecek ve Phantom kalkış noktasına otomatik olarak geri gelecektir.

TapFly‘dan Çıkmak
TapFly‘dan çıkmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. TapFly‘dan çıkmak için kumanda üzerinde bulunan Akıllı Uçuş duraklatma Butonuna bir kez basabilir veya
kumanda yön tuşuna hafifçe dokunabilirsiniz.
2. Ekrandaki ―STOP‖ (DUR) butonuna birkez basabilirsiniz.
Akıllı Uçuş Duraklatma Butonu

STOP

VEYA

VEYA

TapFly modundan çıkıldığında Phantom havada mevcut konumunda süzülecektir. Dilerseniz yeni bir hedef için TapFly
başlatabilir dilerseniz de Phantom‘u kalkış noktasına geri çağırabilirsiniz.

ActiveTrack
ActiveTrack ekranınız üzerinde hareketli nesneleri işaretleyip takip edebilmenizi sağlar. Bu uçuş sırasında Phantom
Otomatik olarak engellerden kaçınacaktır.
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ActiveTrack Özelliğinin Kullanılması

Bu özelliği kullanmadan önce bataryanızın 50%‘nin üzerinde ve uçuş modunuzun da P-mod veya S-Modunda
olduğundan emin olun. ActiveTrack için aşağıdaki adımları tekip edin:
1. Kalkın ve yerden minium 3 metre yükseklikte askıda bekleyin.

ON

3 metre

OFF
Auto Hold

Phantom

2. DJI GO uygulamasından

yandaki ikona tıklayıp çıkan modlar arasından seçiminizi yapın.
Safe to

OPTI

S

OPTI

Safe to

S

MENU

ap

AA
CcTtM
i E
e TRraAcCK

or a

SMAaR
rtT

3. Takip etmek istediğiniz objenin etrafına çıkan kutucuğu yerleştirin ve üzerine tıklayarak onaylayın.
Kutu tekrar tıkladığınızda yeşile dönecektir ve takip başlayacaktır. Eğer kutu kırmızıya dönerse, obje
tanımlanamamıştır. Bu durumda süreci tekrarlayın.

OPTI

Safe to

S

ISO 100 1/320 EV 0 4821 JPEG

MENU

ActiveTrack

H:

39 M
V .S

2.3 M/S

D:

210 M
H.S

4.2 M/ S

232M
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İnsanları, hayvanları, ve küçük objeleri seçmeyin (örn: çalılar ve elektrik kabloları)
ayrıca transparan alanlar da seçim için uygun değildir. (örn: cam veya su yüzeyi).
Özellikle Phantom geri uçarken uçuş rotasındaki engellerden uzak durun.
Aşağıdaki durumlarda ActiveTrack‘I kullanırken ekstra dikkatli olun:
a) Takip edilen nesne düz bir düzlemde hareket etmiyorsa.
b) Takip edilen nesne hareket halindeyken şekil değiştiriyorsa.
c) Takip edilen nesne uzun süre gözden kayboluyorsa –gizleniyor ya da engelleniyorsad) Takip edilen nesne karlı bir yüzeyin üzerindeyse.
e) Eğer ortam ışığı çok düşük (< 300 lux) veya çok yüksekse (> 10,000 lux).

Phantom

f) Eğer obje çevre renk ve şablonları ile çok benzerlik gösteriyorsa.
ActveTrack‘i kullanırken yerel yasa ve yürürlükleri göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.
Uçuş rotası takip edilirken Phantom engelleri algılamaya devam edecektir.

Eğer obje takip alanından çıktığında ActiveTrack sonlarınısa, takibi başlatmak için tekrar seçim
yapmanız gerekmektedir.

ActiveTrack‘ten Çıkmak:

ActiveTrack aşağıda anlatılan iki yolla sonlandırılabilir:
1. Uzaktan kumanda üzerindeki Akıllı Uçuş Duraklatma butonuna basarak.
2. Kumanda üzerindeki hareket kolunu geri doğru çekerek.

STOP

veya

ActiveTrack sonlandırıldıktan sonra, Phantom duracak ve mevcut yükseklikte askıda kalacaktır. Bu durumda dilerseniz
yeni bir takip görevi oluşturabilir dilerseniz de cihazı kalkış noktasına geri çağırabilirsiniz.

Engel ve Vision Pozisyonlama Sistemi
Phantom 4 çevresini sürekli olarak tarayan bir engellerden kaçınma sistemi ile donatılmıştır. Cihaz engeli algıladığında
çarpışmadan kaçınmak için etrafından dolaşabilir veya üzerinden geçebilir. DJI Vision Pozisyonlama Sistemi ses ötesi
sensörleri ve tekgözlü kamerası sayesinde GPS olmadığında mevcut yüksekliğini koruyabilir. Vision Pozisyonlama
sayesinde Phantom 4 mevcut yüksekliğinde daha etkin süzülebilir ve GPS in olmadığı kapalı ortamlarda pozisyonunu
koruyabilir. Yeni Phantom 4‘ün ana donanımları cihazın altında bulunmaktadır.
Bu donanımlar [3] iki ultrasonic (sesötesi) sensör [1] [2]monocular (tek gözlü) sensörler.

[1]
[2]
[3]
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Algılama Aralığı
Egel algılama sensörü ve Vision Pozisyonlama Sistemi aşağıda tasvir edilmiştir. Lütfen Phantom‘un aşağıdaki aralıkta
olmayan engelleri algılamayacağını ve kaçınamayacağını göz önünde bulundurun.

Phantom

Ön Sensörlerin Kalibrasyonu
Engel algılama ve kaçınma sensörleri iniş takımlarının üzerinde olup fabrika çıkışında kalibre edilmiştir.
Buna rağmen aşırı darbeler bu kameraların kalibrasyonunu bozabilir. Belli kullanım periyodlarında DJI Asistant 2
aracılığıyla kalibre etmeniz önerilir. Aşağıdaki adımları takip ederek bu sensör kaemraların kalibrasyonunu yapınız.

01
Phantomu ekrana doğru döndürn

02
Kutuları hizalayın

03
Phantomu ok yönülerinde
hareket ettirin

Vision Pozisyonlamanın Kullanımı

Vision Pozisyonlama Phantom çalıştırıldığında aktif hale gelir ve ek bir işlem gerektirmez. Vision Pozisyonlama
genellikle GPS sinyalinin olmadığı kapalı ortamlarda yapılan uçuşlarda gereklidir. Phantom üzerindeki sensörleri
kullanarak havada dengede kalarak mevcut pozisyonunu koruyabilir.

© 2016 DJI. All Rights Reserved.
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Vision Pozisyonlama İçin Aşağıdaki Adımları Takip Edebilirsiniz:

Phantom

1. Uçuş mod anahtarını P-moduna getirin.
2. Phantomu düz bir yüzeye yerleştirin. Lütfen gözle rahat algılanamayan yüzey şekillerinin
vision sensörlerinin çalışmasını olumsuz etkilediğini unutmayın.
3. Phantomu çalıştırın. Cihaz drum LEDleri iki defa yeşil olarak yanıp sönecektir bu

ON

OFF
Auto Hold

Vision Pozisyonlama sisteminin hazır olduğunu bildirir. Kalkış için nazikçe gaz verin,
Phantom havada sabit bir pozisyonda asılı kalacaktır.
Engel Algılama Sisteminde Desteklenmiş Frenleme
Bu sistem engel algılama sistemince desteklenmektedir. Phantom artık bir engel algıladığında aktif olarak frenleme
yapabilir. Lütfen Engel Algılama Sisteminin en etkin optimum ortam aydınlatmasında etkin olduğunu unutmayın.
Buna ek olarak, Phantom‘un uçuş hızının güvenli bir mesafede frenleyebilmesi için 8 m/sn‘yi aşmaması gereklidir.

Vision Pozisyonlama Sistemi üzerinde uçtuğu yüzeyden pozitif veya negatif olarak etkilenmektedir.
Ses dalgalarını abzorbe edebilecek yüzeyler üzerinde uçuş yapıldığında uçuş yüksekliği doğru ölçülmeyebilir.
Bununla birlikte; negatif ortam koşullarında kamera da doğru çalışmayabilir. GPS sinyalinin yakalanamadığı
ve Vision ssiteminin kullanılamadığı durumlarda Phantom otomatik olarak P-modundan A-moduna geçebilir.
Aşağıdaki durumlar oluştuğunda Phantom‘u ekstra dikkatli uçurmanız gerekir:
Tek renkli yüzeylerin üzerindeki uçuşlarda (örn: saf siyah, saf beyaz, saf kırmızı, saf yeşil).
Yansıtma özelliği yüksek alanlarda.
Yüksek hızlı uçuşlarda (2 metre yükseklikte 10 m/sn veya 1 metre yükseklikte 5 m/sn).
Su veya transparan yüzeylerin üzerndeki uçuşlarda.
Hareketli obje veya yüzeylerin üzerindeki uçuşlarda.
Işıklandırma frekansının ani ve sürekli olarak değiştiği ortamlarda.
Aşırı karanlık (lux < 10) veya aşırı aydınlık (lux > 100,000) ortam ve yüzeylerdeki uçuşlarda.
Ses dalgalarını emebilecek yüzeylerin üzerindeki uçuşlarda (örn: kalın halılar).
Anlaşılabilir bir yüzeyi veya şablonu olmayan yüzeylerin üzerindeki uçuşlarda.
Sürekli tekrar eden şablon ve şekillerden oluşan yüzeyler (örn: Aynı desendeki döşemeler).
Ses dalgalarının Phantom‘dan uzağa yansımasına neden olacak olan eğimli yüzeyler.
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Sensörlerin her zaman temiz olduğundan emin olun. Kir ve toz gibi etkenler sensörleri engelleyebilir.

Phantom

Vision Pozisyonlama Sistemi Phantom‘un 0.3m ile 10m aralığında olduğu yüksekliklerde etkindir.
Vision Pozisyonlama Sistemi su üzerinde yapılan uçuşlarda çalışmayabilir.
Vision Pozisyonlama Sistemi düşük ışıkta (100 lux‘den küçük) yüzeyi aldılayamayacağı için
doğru çalışmayabilir.
Vision Pozisyonlama devrede iken 40 KHz frekansındaki cihazları kullanmamanızı öneririz.
Eş değerdeki frekanslar Vision Sisteminin çalışmasını engelleyebilir.
Vision Pozisyonlama Sistemi yere çok yakın yapılan uçuşlarda (0.5m nin altı) Phantom‘un yüksekliğini
sabit tutamayabilir.
Vision Sistemi devredeyken hayvanları cihazdan uzak tutun. Sonar sensör hayvanları rahatsız edecek
düzeyde yüksek frekanslı sesler yayabilir.

Uçuş Kaydedici
Uçuş sırasında oluşturulan uçuş dataları Phantom‘un dahili hafızasına otomatik olarak kaydedilir. Bu datalar
arasında uçuş telemetrisi, Phantom durum bilgisive diğer parametreler vardır. Bu datalara ulaşabilmek için,
Phantom‘u Micro-USB Port aracılığıyla PC‘ye bağlayın ve DJI GO uygulamasını çalıştırın.

Pervanelerin Takılıp Çıkarılması
Yeni Phantom 4 cihazınız ile sadece DJI‘ın önerdiği orjinal pervaneleri kullanın. Pervane üzerindeki siyah ve gümüş
renkler pervanelerin hangi motora takılacağını ve hangi yönde döneceğini gösterir. Pervaneleri doğru takabilmek
için, pervaneleri aynı renkli motor akslarına bağlayın.

Pervaneler

Gümüş Boyalı

Siyah Boyalı

Şekli
Doğru Motor
Uyarılar

Gümüş akslı motorlar

Siyah akslı motorlar

Bağlama: pervaneleri üzerinde gösterilen yönde döndürerek sabitleyin.
Sökme: Gevşetmek ve çıkarmak için pervaneleri gösterilen yönde döndürün.
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Pervanelerin Bağlanması
1. Pervaneleri bağlamadan önce motor üzerindeki uyarı etiketlerini sökmeyi unutmayın.
2. Siyah boyalı pervaneleri siyah akslı motorlara takın. Aynı şekilde gümüş boyalı pervanelerin gümüş akslı
motorlara bağlanması gereklidir. Pervaneleri motor üzerine yerleştirdikten sonra bağlantı tablasına doğru
bastırıp güvenle motora sabitlenene kadar üzerlerinde gösterilen yönde döndürmelisiniz.

Phantom
Her uçuştan önce pervanelerin uygun şartlarda olduğundan emin olun. Yıpranmış, çatlamış,
veya kırılmış pervaneleri ASLA KULLANMAYIN.
Motorlar çalışırken pervanelere KESİNLİKLE DOKUNMAYIN.

Pervanelerin Çıkarılması
Motorları durduru. Bir elinizle motoru sabit tutup diğer elinizle pervaneyi gösterilen yönde döndürüp gevşetin.
Her uçuştan önce pervanelerin doğru bağlandığını ve motorların güvenli olduğunu kontrol edin.
Her uçuştan önce pervanelerin uçuşa elverişli olduğundan emin olun. Yıpranmış, çatlamış ve
kırılmış pervaneleri KULLANMAYIN.
yaralanmalardan ve kazaalrdan kaçınmak için motorlar çalışırken pervanelere ASLA DOKUNMAYIN.
Daha güvenli ve performanslı bir uçuş için SADECE DJI marka pervaneler kullanın.

DJI Akıllı Uçuş Bataryası
DJI Akıllı Uçuş Bataryası 5350 mAh lik kapasite, ve 15.2 V‘luk akıllı şarj/deşarj özelliğine sahip bir bataryadır.
Bataryanızı DJI‘ın onayladığı ve tavsiye ettiği bir şarj ünitesi ile şarj etmeniz uçuş güvenliğiniz açısından çok
önemlidir.

Akıllı Uçuş Bataryası

Şarj Ünitesi

İlk kullanımdan önce bataryanızı tam kapasite ile şarj etmelisiniz. Batarya ile ilgili daha fazla bilgi için
―Akıllı Uçuş Bataryası‖ bölümüne bakınız.
Şarj ünitesinin çıkış gücü 100W‘dır.

24
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Phantom

DJI Akıllı Batarya Fonksiyonları
1. Batarya Seviye Göstergesi: LED göstergeler mevcut batarya seviyesini gösterir.
2. Batarya Ömür Göstergesi: LED göstergeler bataryanın ömür döngüsünü gösterir..
3. Oto-Deşarj Fonksiyonu: Şişmeleri engellemek için, batarya on günden daha uzun bir süre kullanılmadığında
otomatik olarak şarj durumunu 65% seviyelerine indirir. Bataryanın 65%‘e ulaşması yaklaşık 2 gün surer.
Bu sürede bataryanın ısı yayması normaldir. Deşarj süreleri DJI GO uygulaması aracılığıyla değiştirilebilir.
4. Dengelenmiş Şarj Hücreleri: Akıllı batarya her hücrenin şarj voltajını otomatik olarak dengeler.
5. Aşırı Şarj Koruması: Batarya tam kapasite ile şarj edildiğinde şarj adaptörü otomatik olarak şarjı durdurur.
6. Sıcaklık Algılama: Batarya sadece 5°C (41°F) ve 40°C (104°F) ortam sıcaklığında şarj edilebilir.
7. Aşırı Akım Koruması: Yüksek bir akım (8A üzeri) tespit edildiğinde şarj cihazı otomatik olarak kapatılır.
8. Aşırı Deşarj Koruması: Aşırı deşarj hasarlarından korunmak için, batarya 12V‘un altına indiğinde deşarj süreci
otomatik olarak sonlandırılır.
9. Kısa Devre Koruması: Kısa devre fark edildiğinde güç kaynağı otomatik olarak kapatılır.
10. Batarya Hücre Hasar Koruması: Zarar görmüş bir batarya hücresi fark edildiğinde DJI GO uygulaması uyarı
verecektir.
11. Batarya Arıza Logları: Geçmiş batarya hasarlarının kayıtlarında DJI GO uygulaması aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
12. Uyku Modu: Güç tasarrufu için, batarya 20 dakika boyunca işlem görmezse uyku moduna girmektedir.
13. İletişim: Batarya voltajı, kapasitesi, akımı, gibi bilgiler Phantom‘un ana kontrolcüsüne aktarılır.

Batarya kullanımı ile ilgili Pilot‘un tam sorumlu olduğunu unutmayın.

Bataryanın Kullanılması

LED1
LED2
LED3
LED4
Power (Güç) Butonu (Dahili LED)
Batarya Seviye Göstergeleri

Bataryanın Çalıştırılması/Kapatılması
Çalıştırılması: Güç düğmesine bir kez basıp bırakın ve ardından tekrar basarak çalışana kadar 2sn basılı tutun.
Batarya çalıştığında güç düğmesi kırmızı olarak yanacak ve seviye gösterge çubukları ışıklanacaktır.

Kapatılması: Yukarıdaki çalıştırma işlemini tekrarlayın. Bataryanın güç LEDi ve seviye gösterge LEDleri
sönecektir. Eğer kapatma işlemi yapıldığında MicroSD kart data yazıyor ise data yazma süreci
bitene kadar batarya kapanmaz. Sonrasında güvenle otomatik olarak kapanır.
Şarj ve deşarj işlemi sırasında batarya seviye gösterge LEDleri mevcut batarya durumunu gösterecektir.
Durum ışıklanlamaları aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.
: LED işıklı
: LED ışıksız

: LED yanıp sönüyor
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Batarya Seviyesi

LED1

LED2

LED3

LED4

Batarya Seviyesi
87.5%~100%
75%~87.5%
62.5%~75%
50%~62.5%
37.5%~50%
25%~37.5%

Phantom

12.5%~25%
0%~12.5%
=0%

Düşük Sıcaklık Uyarıları:
1. Soğuk çevre koşullarında uçulduğunda batarya seviyesi (< 0°C) hızla tükenir.
2. Uçuş güvenliği için çok soğuk ortam koşullarında uçulmaması (< -10°C) tavsiye edilir.
3. Soğuk çevre koşullarında uçarken DJI Pilot uygulaması ―Low Battery Level Warning‖ mesajı verdiğinde
uçuş acilen sonlandırılmalıdır.
4. Soğuk havada uçmadan önce bataryayı kapalı bir ortamda ısıtarak kullanın.
5. Bataryadan optimum verimi almak için sıcaklığını 20°C‘de tutun.
6. Eğer batarya sıcaklığı uygun bir aralıkta değilse (0°C ~ 40°C ) şarj adaptörü şarj işlemini otomatik
olarak sonlandıracaktır.

Soğuk ortam koşullarında uçmadan önce kalkıştan sonra Phantom‘unuzu yerden 1-2 metre yükseklikte
1-2 dakika asılı kalacak şekilde uçurun.

Batarya Seviyesinin Kontrolü
Batarya seviye göstergeleri ne kadar şarj kaldığını gösterir. Kalan şarjı görmek için batarya kapalı iken
güç düğmesine bir kez basmanız yeterlidir. Seviye gösterge çubukları kalan voltajı gösterecektir. Daha
fazla bilgi için bir sonraki sayfaya bakınız.

Batarya Ömrü
Batarya ömrü; bataryanın yenisi ile değiştirlmeden önce daha ne kadar şarj/deşarj edileceğini gösterir.
Bataryanın kalan ömrünü görmek için batarya güç düğmesine 5 sn boyunca basılı tutun. Batarya seviye
göstergeleri 2 sn boyunca aşağıdaki bilgiler uyarınca yanacak/yanıp sönecektir.

26
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Batarya Ömrü

LED1

LED2

LED3

LED4

Batarya Ömrü
90%~100%
80%~90%
70%~80%
60%~70%
50%~60%
40%~50%
Phantom

30%~40%
20%~30%
20%‘nin altında

Batarya ömrü 0%‘ın altına indiğinde Batarya kullanılmamalıdır. Lütfen yenisi ile değiştiriniz.
Batarya hakkında daha fazla bilgi için, DJI GO uygulamasını çalıştırın ve batarya sekmesinin altındaki
bilgilere bakın.

Akıllı Bataryanın Şarj Edilmesi:
1. Batarya şarj adaptörünü güç kaynağına bağlayın (100-240 V 50/60 Hz).
2. Koruma kapağını açın ve akıllı bataryayı şarj aletine bağlayın. Batarya seviyesi %95‘in altındaysa
şarj etmeden önce bataryayı çalıştırın.
3. Batarya seviye göstergesi şarj sırasında batarya durumunu göstermeye devam edecektir.
4. Batarya durum gösterge LED lerinin tamamı söndüğünde Akıllı Bataryanız tamamen şarj olmuş demektir.
5. Her uçuştan sonra ısınan bataryanızı hava ile soğutun. Kutusuna koymadan önce bataryanın sıcaklığının
oda sıcaklığına düştüğünden emin olun. Bu pil ömrünüzü arttıracaktır.

Bataryanızı Phantom 4‘ünüze takarken her zaman kapalı olduğundan emin olun.
Batarya çalışır haldeyken asla sökülüp takılmamalıdır.

Güç Kaynağı
Şarj Adaptörü
Akıllı Uçuş Bataryası

© 2016 DJI. All Rights Reserved.

27

Phantom 4 Kullanım Kılavuzu
Batarya Şarj Edilirken LED Gösterge Durumları

LED1

LED2

LED3

LED4

Batarya Seviyesi
0%~25%
25%~50%
50%~75%
75%~100%
Batarya Tam Dolu

Phantom

Batarya Koruma LED Göstergeleri
Aşağıdaki tabloda batarya koruma mekanizması ve buna bağlı LED ışıklanma şablonları gösterilmiştir.
Şarj Esnasındaki Batarya Seviye Göstergeleri

LED1 LED2 LED3 LED4 Işıklanma Şablonları

Batarya Koruması

LED2 saniyede iki defa

Aşırı akım tespit edildi

LED2 saniyede üç defa

Kısa devre tespit edildi

LED3 saniyede iki defa

Aşırı şarj tespit edildi

LED3 saniyede üç defa

Aşırı voltaj tespit edildi

LED4 saniyede iki defa

Şarj sıcaklığı çok düşük

LED4 saniyede üç defa

Şarj sıcaklığı çok yüksek

Tüm durumlar düzeltildiğinde batarya güç düğmesine basarak seviye göstergelerini kapatın. Akıllı bataryayı
şarj aletinden ayırıp tekrar takarak şarj işlemine devam edebilirsiniz. Eğer şarj hatası oda sıcaklığının
uygunsuzluğundan kaynaklanıyorsa bataryayı çıkarıp tekrar takmanıza gerek yoktur. Oda sıcaklığı
optimum düzeye ulaştığında şarj işlemi otomatik olarak devam edecektir.
Orjinal olmayan şarj adaptörlerinin kullanımından kaynaklanan sorunlardan DJI sorumlu değildir.
Akıllı Bataryanın Deşarj Edilmesi:
Yavaş : Akıllı bataryanızı Phantom 4 cihazına takın ve çalıştırın. Pil yüzdesi %8‘in altına düşene kadar
veya tamamen tükenene kadar bekleyin. Batarya seviyesine DJI GO uygulaması aracılığıyla
bakabilirsiniz.
Hızlı : Phantom 4 ‗ünüzü açık alanda pil seviyesi %8‘in altına düşene kadar uçurun.
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Uzaktan Kumanda
Bu bölümde uzaktan kumandanın özellikleri
ve Phantom‘un kontrol edilmesi hakkında
detaylı bilgiye yer verilmiştir.
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Uzaktan Kumanda Hakkında
Phantom 4‘ün uzaktan kumandası video downlinkine sahip ve cihazı uzaktan kontrol edebilen
çok fonksiyonlu kablosuz bir iletişim aletidir. Video linki ve uzaktan kumanda sistemi 2.4 GHz bandında
çalışır. Kumanda üzerinde kamerayı kontrol edebilecek fotograf çekme, video fotograf ön izlemesi ve gimbal
hareket kontrolü gibi fonksiyonlar da mevcuttur. Uzaktan kumanda iki adet şarj edilebilir 2S batarya ile çalışır.
Batarya seviyeleri kumandanın ön panelindeki LED ler ile gösterilmektedir.
Uyumlu Versiyonlar: Kumanda yerel yönetmelik ve uygulamalarla uyumludur.
Çalışma Modu: Kumandayı Mod 1, Mod 2 veya kişiselleştirilmiş bir modda kullanabilirsiniz.
Mod 1: Bu modda sağ kumanda kolu gaz olarak çalışır.
Mod 2: Bu modda sol kumanda kolu gaz olarak çalışır.
Uzaktan Kumanda

Sinyal kayıplarının yaşanmaması için aynı alanda üçten fazla Phantom uçurmayın.

Uzaktan Kumandanın Kullanılması
Kumandanın çalıştırılıp kapatılması
Phantom 4‘ün kumandası iki adet 6000mAh‘lik şarj edilebilir 2S pil ile çalışır. Batarya güç seviyesi
kumanda üzerindeki LED ışıklar ile gösterilir. Kumandanızı çalıştırmak için şu adımları izleyin:
1. Kumanda kapalı iken ―Power‖. (Güç) düğmesine bir kez basarak pil seviyesini görebilirsiniz.
2. Power (Güç) düğmesine basılı tutarak kumandanızı çalıştırabilirsiniz.
3. Kumanda çalıştığında ―Bip‖ sesi çıkaracaktır. Üzerindeki LED ışık hızlıca yeşil yanacaktır, bu kumandanın
Phantom‘a bağlanmaya çalıştığını gösterir. Bağlantı sağlandığında durum LEDi yeşil olarak yanacaktır.
4. İkinci adımı takip ederek kumandanın kapanmasını sağlayabilirsiniz.

Uzaktan Kumandanın Şarj Edilmesi
Bataryayı dahili şarj aletini kullanarak şarj edin. Daha detaylı bilgi için bir sonraki sayfadaki şekle bakın .
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Güç Kaynağı
Şarj Adaptörü

Power (Güç) Butonu

Kameranın Kontrol Edilmesi
Videolar/Fotograflar çekin, çekilmiş fotografları ön izleyin, ve deklanşör tuşu ile kamera ayarlarını yapın.

[4]
[3]

Uzaktan Kumanda

Kamera ayar kadranı, önizleme tuşu, ve video kayıt tuşu aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

[1]

[2]

[1] Kamera Ayar Kadranı
ISO, enstantene ve odak gibi ayarları yapmak için bu kadranı kullanın. Ön izleme modunda ise fotograf ve
videolar arasında geçiş yapmak için kadranı sağa veya sola doğru döndürün. Bu ayarlar arasında geçiş yapmak
için ise kadranı aşağıya doğru basın.
[2] Deklanşör Tuşu
Bu tuşa basarak fotograf çekebilirsiniz. ―Burst‖ modu aktif edilmişse tek bir dokunuşla bir çok fotograf çekilir.
[3] Video Kayıt Butonu
Sadece bir kez basarak video kaydı başlatılır ve tekrar basıldığında kayıt sonlandırılır.
[4] Gimbal Kadranı
Gimbal hareketleri için bu kadranı kullanın.

Phantom‘un Kontrol Edilmesi
Bu bölümde Phantom‘un oryantasyonunun uzaktan kumanda ile nasıl yapılacağı anlatılmıştır.
Uzaktan kumanda fabrika çıkışında Mode 2‘ye göre ayarlanmıştır.
Kol Nötr/Orta Noktada: Kontrol kolları merkez (tam orta) noktada.
Kontrol Kollarının Hareket Ettirilmesi: Kolun merkez noktadan farklı bir noktaya alınması.
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Uzaktan Kumanda
(Mode 2)

Phantom
( Kamera Yönünü Gösterir)

Açıklamalar
Sol kolun ileri ve geri itilmesi cihazın yüksekliğini
değiştirir. Kolu ileri iterek yükselebilir, geri çekerek
alçalabilirsiniz. Her iki kol merkez pozisyonda
iken Phantom 3 havada askıda kalacaktır. Kollar
merkez noktadan ne kadar uzağa itilirse cihazın
ivmesi o kadar artacaktır. Beklenmedik yükseklik
değişimlerinin yaşanmaması için kolları her zaman
nazikçe hareket ettirin.

Uzaktan Kumanda

Kumanda üzerindeki sol kolun sola veya sağa
hareketi Phantom‘un oryantasyonunu değiştirir.
Phantom‘u saatin ters yönünde döndürmek için sol
kolu sola doğru çekin, saat yönünde döndürmek
için ise sağa doğru itin. Eğer kol orta merkez noktada
ise Phantom mevcut oryantasyonunu koruyacaktır.
Kol merkez noktasından ne kadar uzağa itilirse
cihaz o kadar hızlı oryantasyon değiştirecektir.
Kumandanın sağ kolunun yukarı veya aşağı itilmesi
cihazın ileri veya geri hareket etmesini sağlar. İleri
uçmak için sağ kolu yukarıya, geri uçmak içinse
kolu aşağıya doğru çekin. Kol merkezi noktada
iken cihaz mevcut pozisyonunu koruyacaktır. Kol
merkez noktasından ne kadar uzağa itilirse Phantom
o kadar ivme kazanacaktır.
Kumandanın üzerindeki sağ kolun sağa veya sola
çekilmesi Phantom‘un sağa veya sola gitmesini
sağlar. Kolu sağa uçmak için sağa, sola uçmak için ise
sola çekiniz. Kol merkez pozisyonunda ise cihaz
olduğu noktada sabit kalacaktır.

Kumanda üzerindeki Uçuş Duraklatma Butonuna bir
kez basarak ActiveTrack, TapFly ve Akıllı Navigasyon
uçuş modundan çıkabilirsiniz. Bu modlardan çıkıldığında
Phantom mevcut yüksekliğinde havada asılı kalacaktır.
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Kontrol Kollarının Ayarlanması
Kontrol kllarını tutup saat yönüne veya saat yönünün tersine çevirerek
Kolların hareket mesafesini ayarlayabilirsiniz. Uygun bir mesafede ayarlanmış
kollar uçuş hassasiyetini etkileyecektir.

Uçuş Modu Anahtarı
Dilediğiniz uçuş modunu seçmek için bu anahtarı kullanın.
P-modu F-modu ve A-modu arasından birini seçebilirsiniz.
Pozisyon 1
Pozisyon

Şekil

Uçuş Modu
P-mod

Pozisyon 2

S-mod

Pozisyon 3

A-mod

Pozisyon 2

Uzaktan Kumanda

Pozisyon 1

Pozisyon 3

P-mode (Positioning)： P-modu en etkin güçlü bir GPS sinyali olduğunda kullanılır. Phantom GPS sinyalini

ve Engel Algılama Sistemini kullanarak kendini otomatik olarak dengeler. Böylece
engeller arasında uçabilir veya hareketli bir objeyi takip edebilirsiniz. TapFly ve
ActiveTrack gibi özellikler bu modda kullanılabilir.

S-mode (Sport)：

A-mode (Attitude)：

Spor modunda Phantom‘un manevra yeteneği en üst seviyeye taşınmıştır.
Maximum uçuş hızı 20m/s i bulabilir. Bu mod devredeyken Phantom‘un
Engel Algılama ve Kaçınma sisteminin devrede olmayacağını unutmamanız gerekir.
GPS ve Engel Algılama Sistemi kullanılamadığında, Phantom yüksekliğini sabitlemek
için dahili baramotresini kullanacaktır.

RTH Butonu (Eve Dönüş Butonu)
Eve dönüş sürecini başlatmak için RTH butonuna kısa bir süre için basılı tutmalısınız. Phantom‘un RTH moduna
girdiğini göstermek için kumandanın RTH butonunun etrafındaki LED beyaz olarak yanacaktır. Bundan sonra
Phantom kayıtlı kalkış noktasına geri gelecektir. Cihaz üzerinde tam kotrol sağlamak ve RTH yi iptal etmek için
bu düğmeye tekrar basınız.
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Mobil Cihazın Kumandaya Bağlanması
Mobil cihaz tutucuyu akıllı cihazınızın boyuna göre ayarlayın. Bunu yaparken tutucunun yanındaki düğmeye basın
ve tutucu yatağının genişliğini ayarlayın. Cihaz kumanda bağlantısını yapabilmek için USB kablonuzun bir ucunu
akıllı cihazınıza diğer ucunu ise uzaktan kumandanın USB portuna bağlayın.

Uzaktan Kumanda
Optimum Aktarım Aralığı Çapı:
Phantom ve uzaktan kumanda arasındaki veri aktarım mesafesi aşağıdaki şekilde de anlatıldığı gibi
değişkenlikler gösterebilir.
Optimum Aktarım Çapı

güçlü

zayıf

Phantom‘unuzun her zaman optimum aktarım aralığında uçtuğundan emin olun. En iyi aktarım kalitesini
sağlamak için pilot her zaman Phantom‘un uçuş pozisyonuna göre kendini ayarlamalı ve bunu gözetmelidir.

Uzaktan Kumanda Durum LED leri
Kumanda üzerindeki durum LED leri Phantom ve kumanda arasındaki bağlantı gücünü gösterir. RTH LEDi
cihazın RTH statüsünü gösterir. Aşağıdaki tabloda bu göstergeler ile ilgili daha fazla bilgi verilmiştir.

RTH LED

Durum LED
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Durum LED Gödstergesi

Alarm

— Sürekli Kırmızı

Çınlama

Kumanda Phantom arasındaki sinyal kayboldu.

— Sürekli Yeşil

Çınlama

Kumanda Phantom‘a Bağlandı.

Kırımı Yanıp Söner D-D-D......
/
Kırmızı ve Yeşil/ Kırmızı
Sarı Değişimli Yanıp Söner
RTH LED
— Sürekli Beyaz

Uzaktan Kumanda Hatası.

Yok

HD downlink (Görüntü Aktarımında) Hata.

Ses

Uzaktan Kumanda Durumu

Çınlama

Phantom Kalkış Noktasına Dönüyor.
Phantom‘a Eve Dönüş Sinyali Yollanıyor.

Beyaz Yanıp Söner

DD .. .. ..

Eve Dönüş Süreci Sürdürülüyor.

Kumandanın pili kritik seviyeye ulaştığında durum LEDi kırmızı yanıp sönecek ve sesli uyarı verecektir.

Kumandanın Phantom‘a Eşleştirilmesi
Phantom‘u satın aldığınızda kumanda ve cihaz eşleşmesi yapılmış olarak gelir. Fakat yeni bir kumandayı
ilk defa kullanacağınız zaman cihazınıza aşağıdaki gibi kumandayı eşlemelisiniz.
1. Kumandanızı çalıştırın ve mobil cihaz bağlantısını yapıp DJI Pilot uygulamasını çalıştırın.
2. Akıllı Uçuş Bataryanıza basıp Phantom‘u çalıştırın.
3. ―Camera‖ seçeneğine girin
ve ―Eşleme‖ butonuna aşağıda gösterildiği gibi basın.

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

Button Customization
ot Defined
ot Defined
You can customize the C1 and C2 buttons on the back of the RC.

Linking RC
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Beyaz Yanıp Söner

D...

Phantom 4 Kullanım Kılavuzu
4. Uzaktan kumanda bağlantıya hazır. Kumanda durum LEDi mavi olarak yanıp sönüyor ve bir ―Bip‖ sesi geldi.

Stick Mode
Searching for aircraft frequency,
timeout in 54 seconds

Button Customization

Press the linking button on the aircraft
to link this remote controller

Uzaktan Kumanda

Cancel

ot Defined

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

Linking RC

5. Bundan sonra Phantom üzerinde aşağıda gösterildiği gibi eşleme butonuna basmanız gerekli.
Bu düğmeye basıldığında uzaktan kumandanız Phantom ile bağlanacak ve üzerindeki LED yeşile
dönecektir.

Eşleme Butonu

Phantoma yeni bir kumanda tanımlandığında ve bağlandığında eski kumanda artık aynı Phantom ile
Kullanılmaz hale gelir. Kullanılması için yukarıdaki süreç tekrarlanmalı ve Phantom‘a bağlanmalıdır.

Uzaktan Kumanda Uyumluluk Versiyonu
Uzaktan kumanda tüm CE ve FCC gerekliliklerini taşımaktadır.
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Kamera ve Gimbal
Bu bölümde kameranın teknik özellikleri
ve gimbal sisteminin kullanım modları
detaylı olarak anlatılmaktadır.
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Kamera and Gimbal
Kamera Profili
Phantom‘un dahili kamerası 1/2.3 inch-lik CMOS sensörü ile (4K saniyede 30 kare) 12 mega pixellik
fotograf çekebilir. Kamera ile dilerseniz MOV dilerseniz ise MP4 formatında video kaydedebilirsiniz. Hazır çekim
modları ―burst (çoklu), continious (sürekli) ve time-lapse modlarıdır. DJI Go uygulaması ile kameranın çektiği
açıyı ön izleme olarak akıllı mobil cihazınızdan görebilir ve açıyı dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Kamera Micro-SD Kart Yuvası
Çekilen video ve fotografların depolanabilmesi için, şekilde de gösterildiği gibi Phantom 4 kameranıza,
Micro-SD kart takmanız gerekir. Paket içerisinden çıkan 16 GB Micro-SD kartı kullanabilirsiniz. Kameranız
64 GB‘a kadar Micro-SD kart ile kullanılabilir. Yüksek çözünürlüklü videoları kaydedebilmeniz için UHS-1
Micro-SD kart kullanmanız önemle tavsiye edilir.
Kamera ve Gimbal
Phantom‘unuz çalışır haldeyken lütfen Micro-SD kartınızı yuvasından çıkartmayın.

Kamera Data Bağlantısı
Phantom 4‘ünüzü çalıştırıp bilgisayarınıza data kablosu ile bağlayarak çektiğiniz video ve fotografları
bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.

Micro-SD kart verilerine ulaşabilmek için kablonuzu bağladıktan sonra Phantom‘u çalıştırın.
© 2016 DJI. All Rights Reserved.

38

Phantom 4 Kullanım Kılavuzu

Kamera‘nın Kullanımı
DJI GO uygulaması ile video ve fotograf çekmek için video kayıt ve deklanşör tuşlarını kullanın. Butonların
daha detaylı kullanımı için Sayfa 31 deki ―Kameranın Konrol Edilmesi‖ konusuna bakın.

Kamera LED Göstergesi
Kamera LED göstergesi akıllı batarya çalıştırıldıktan sonra yanmaya başlar. Kameranın mevcut çalışma
durumu ve modu ile ilgili bilgi sağlar.

Kamera LED Göstergeleri
Yaşil Yanıp Sönüyor (Hızlı) (0.2s ışıksız, 0.1s ışıklı)

Kamera Durumu
Sistem ısınıyor.
Tek fotograf çekiliyor.

Yeşil Yanıp Söner (Üç Kez) (0.3s ışıksız, 0.1s ışıklı)

Tek seferde 3/5 fotograf çekiliyor.

Kırmızı Yanıp Sönüyor (Yavaş) (1.6s ışıklı, 0.8s ışıksız )

Video Kaydı Yapılıyor.

Kırmızı Yanıp Sönüyor (0.5s ışıksız, 0.2s ışıklı)

SD kart hatası.

Kırmızı Çift (0.1s ışıksız, 0.1s ışıksız, 0.1s ışıklı, 0.1s ışıksız)

Kamera Aşırı Isındı.

Sürekli Kırmızı

Sistem Hatası.

Yeşil ve Kırmızı Yanıp Sönüyor (0.8s yeşil, 0.8s kırmızı)

Yazılım Yükseltiliyor.

Gimbal
Gimbal Profili:
3-eksenli gimbal taşıdığı kameraya titreşimsiz dengeli bir açı sağlar, böylece temiz, titreşimsiz video ve fotograflar
çekebilirsiniz. Gimbal kamerayı 120˚‘lik bir aralıkta hareket ettirir.

30°

0°

-90°
Kamerayı hareket ettirmek için uzaktan kumanda üzerindeki gimbal kadranını çevirin.
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Kamera ve Gimbal

Yeşil Yanıp Söner (Bir Kere) (0.5s ışıksız, 0.4s ışıklı)

Phantom 4 Kullanım Kılavuzları

Gimbal Kullanım Modları
İki adet gimbal kullanım modu vardır. Bu iki mod arasında DJI GO uygulamasının ―Camera‖ sekmesinden
seçim yapabilirsiniz. Yaptığınız değişkliklerin hayata geçmesi için akıllı cihazınızın uzaktan kumandaya
bağlı olması gerektiğini unutmayın. Detaylı bilgi için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Follow Mode Phantom ve gimbal oryantasonu arasındaki açı her zaman sabit kalacaktır.
FPV Mode

Gimbal her zaman Phantom‘un hareketleri ile senkronize olacak ve FPV uçuş
deneyimi sunacaktır.

Kamera ve Gimbal

Bazı durumlarda gimbal motor hatası verebilir: (1) Phantom eşit ağimli bir yüzeyde olmadığında ya da
gimabl hareketi (koruyucu ile vb) engellendiğinde. (2) Gimbal (çarpışma gibi) dışarıdan gelen bir
darbeye uğradığında. Lütfen her zaman düz ve engebesiz alanlardan kalkış yapın ve gimbalı her zaman
koruyun.
Yoğun sis ve bulutlar arasında uçmak gimbalın nemlenmesine ve geçici olarak arızalanmasına neden
olabilir. Gimbal kuruduktan sonra tam işlerliğine kavuşacaktır.
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DJI GO uygulaması
Bu bölümde DJI GO Uygulamasının dört ana
Fonksiyonu anlatılmaktadır.
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DJI GO Uygulaması
DJI GO Uygulaması Phantom için özel olarak tasarlanmış bir mobil uygulamadır. Bu uygulama
Gimbalı, Kamerayı ve Phantom‘un diğer fonksiyonlarını kolaylıkla kontrol edebilir. Uygulama içerisinde
Ayrıca Library, Discovery ve kullanıcı merkezi gibi Phantomunuzu daha etkin kullanmanızı sağlayacak eklentiler
de mevcuttur. Arttırılmış bir uçuş deneyimi için mobil cihaz olarak tablet kulanmanız önerilir.
iPad

80%

Connect your Aircraft, Take to the Skies

PHANTOM 4

DJI GO Uygulaması

Learn More>

Use AEB shoot to get more dynanic image
Enter Camera View

Equipment

Library

Discorvery

Me

Kamera
Kamera sayfasında Phantom 4 kameranızın çektiği görüntüden canlı ve HD ön izleme alabilirisniz.
Ayrıca bir çok kamera ayarı da bu sayfadan yapılmaktadır.
[1]
[18]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Safe to Fly (GPS)

OPTI

ISO 100

[17]

1/320

EV 0

4821 JPEG

MENU

[16]

[15]
[10]

[14]

H:

[13]

39M

D:

210M

V.S

H.S

2.3M/S

4.2 M/S 232 M

[12]
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[11]

Phantom 4 Kullanım Kılavuzu
[1] Uçuş Modu
: Mevcut uçuş modu bu ikonun yanında belirtilmiştir.
Ana kontrolör ayarları için bu sekmeyi kullanın MC (Main Controller). Uçuş limitleri, kamera gren ayarları
gibi ayarları buradan yapabilirsiniz.

Phantom‘un fabrika çıkış ayarları―Beginner Mode‖ (Yeni Pilot) a ayarlıdır. Beginner Mode‘da cihaz kalkış
noktasının sadece 30 metre yüksekliğine ve uzağına gidebilir. Ayarlar sekmesinden Beginner Modu ―Disable‖
konumuna getirmeniz gerekir.
[2] GPS Sinyal Seviyesi
: Bu ikon mevcut GPS sinyalinin seviyesini gösterir. Yeşil çubuklar elverişli GPS seviyesini gösterir.
[3] Engel Algılama Sistem Durumu

[4] Sistem Statüsü
: Bu ikon mevcut Phantom durumunu ve GPS sinyalinin gücünü gösterir.
[5] Batarya Seviye Göstergesi
: Batarya seviye göstergesi bataryanın mevcut kullanılabilir gücünü gösterir. Batarya seviyelerindeki
renkli bölümler bataryanın kullanılabilir kısmını göstermektedir.

DJI GO Uygulaması

: Bu ikona basarak Engel Algılama Sistemini aktif/pasif hale getirebilirsiniz.

[6] Uzaktan Kumanda Sinyal Durumu
: Bu ikon uzaktan kumanda ve Phantom arasındaki sinyal durumunu gösterir.
[7] HD Video Link –Aktarım- Sinyalinin Gücü
: Bu ikon Phantom ve uzaktan kumanda arasındaki HD video downlink bağlantısının gücünü
gösterir.
[8] Battarya Seviyesi
: Bu ikon mevcut batarya seviyesini gösterir.
İkona basarak bataryanın uyarı seviyelerini ve geçmiş batarya uyarı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
[9] Genel Ayarlar
: Bu ikona tıklayarak genel ayarlara ulaşabilirsiniz. Bu sayfa ile, uçuş parametrelerini belirleyebilir,
kamerayı resetleyebilir, hızlı bakış özelliğini aktif edebilir, gimbal yuvarlanma oranını ayarlayabilir, ve uçuş
rotası kırılımlarını ayarlayabilirsiniz.
[10] Kamera Kullanım Çubuğu
Deklanşör ve Video Kayıt Ayarları Settings
MENU: Çeşitli kamera ayarları için butona basın, color space, video çözünürlükleri, görüntü boyutu vb.
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Deklanşör
: Bu düğme aracılığıyla fotograf çekebilirsiniz. Bu düğmeye uzun süre basarak, tek çekim, üçlü çekim
veya time lapse çekim gibi diğer seçenekleri seçebilirsiniz.
Kayıt
: Bir kere basarak video kaydını başlatabilir, tekrar basarak kaydı sonlandırabilirsiniz. Aynı
fonksiyonları DJI Pilot uygulamasındaki butona basarak da sağlayabilirsiniz.
İzleme
: Butona basarak içerik izlemeye girebilirsiniz. Çektiğiniz video ve fotografları buradan görebilirsiniz.

Kamera Ayarları
: : Kameranın ISO, enstantene ve otomatik parlaklık gibi değerleri için buraya tıklayın.
DJI GO Uygulaması

[11] Harita
Mevcut uçuş haritasını göstermektedir. Kamera GUI ve Harita GUI arasında seçim yapabilirsiniz.

[12] Vision Pozisyonlama
: Phantom‘un kalkış noktasına olan uzaklığı. Phantom yere yakın uçuş yaparken bu ikonun mevcut
şekli bu olacaktır

ve Vision sensörü cihazın yerden yüksekliğini iletecektir.

[13] Uçuş Telemetrisi

H:

39M

D:

210M

V.S

H.S

2.3M/S

4.2 M/S

Vision Pozisyonlama Sistemi kullanılırken Pozisyonalama ikonu aydınlatılacaktır.
Uçuş yüksekliği kendi ikonunun yanında gösterilir.
(1) Phantom‘un burun notası (kamera yönü) ve yönü kırmızı ok-un baktığı yöndür.
(2) Açık mavi ve koyu mavi alanlar eğimi gösterir.
(3) Açık mavi ve koyu mavi alnlar arasındaki sınırlar yuvarlanma açısını (kanat düzlemi) ni
göstermektedir.
[14] Engel Algılama Butonu
: Bu butona basaratk, TapFly, ActiveTrack, Normal ve Akıllı Uçuş Modları arasından seçim yapabilirsiniz.
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[15] Eve Dönüş (RTH-Return To Home-)
: RTH sürecini başlatır. Son kayıtlı kalkış noktasına dönmek için basın.
[16] Oto Kalkış / Oto İniş
: Otomatik kalkış ve inişi gerçekleştirmek için bu düğmeyi kullanın.

/

[17] Canlı Yayın Akışı
: Canlı yayın ikonu mevcut akışın YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanma durumunu gösterir.
Bu özelliğin kullanılabilmesi için mobil cihazda internet hattının kullanılabiliyor olması gerekir.
[18] Geri
: Ana GUI ye dönmek için basınız.

DJI GO App

Library
Tüm içeriği, görüntüle, düzenle ve tek yerden paylaş. Library tüm video ve fotograflarınızı düzenlemek için
sayısız araca sahiptir. İçeriğinizi oluşturur oluşturmaz hemen düzenleyip online olarak paylaşabilirsiniz.

Discovery
En son haber, event ve ürünler hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşın. Ayrıca Skypixel yüklemeleri de buradadır.

Me
Eğer hali hazırda bir DJI hesabınız varsa, forum paylaşımlarında yer alabilir, DJI mağazasından kredi kazanabilir
ve çalışmalarınızı tüm grupla paylaşabilirsiniz.
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Uçuş
Bu bölümde güvenli uçuş pratikleri ve uçuşa
yasaklanmış alanlar hakkında bilgi aktarılmaktadır.

46 © 2016 DJI. All Rights Reserved.

Uçuş
Uçuş ön hazırlıklarınızı tamamladıktan sonra, daha güvenli bir uçuş için DJI GO uygulaması içerisindeki
Uçuş simulatörünü kullanarak deneyim kazanmanız önerilir. Tüm uçuşlarınızı açık ve geniş bir alanda yapmanız
önem taşımaktadır.

Uçulacak Alan Gereksinimleri
1. Phantom‘u zorlu hava koşullarında kullanmayın. Örn. 10 m/s geçen rüzgar, kar, yağmur ve sis.
2. Sadece açık alanlarda uçun. Uzun ve geniş metal yapılar dahili pusula ve GPS sistemini etkileyebileceğinden
dolayı uzak durmanız önerilmektedir.
3. Engellerden, kalabalıktan, yüksek voltaj güç kablolarından ,ağaçlar ve sudan sakının.
4. Baz istasyonları, radio verici kuleleri gibi yüksek seviyede elektromanyetik dalgalar yayan alanlardan
uzak durun ve kaçının.
5. Phantom ve batarya performansı geniş oranda hava yoğunluğu ve sıcaklığı gibi çevresel faktörlere bağlıdır.
Deniz seviyesinden yüksek alanlarda uçarken özellikle dikkatli olun. Bu seviyeler bataryanızı ciddi anlamda etkileyebilir.
6. Phantom 4 kutup bölgesinde kullanılamaz.

Uçuş

Uçuş Kısıtlamaları ve Uçuşa Yasak Alanlar
Tüm İnsansız Hava Aracı Operatörleri (IHA) hem ilgili ülkenin hükümetinin koyduğu kanunlara hem de ICAO
ve FAA‘in koyduğu kanun ve yürütmelere uymak zorundadır. Güvenlik gerekçeleri ile operatörler bu kullanım
kılavuzundaki direktiflere uymak zorundadır. Uçuş kısıtlamalarının başlıcaları; yükseklik limitleri, uzaklık limitleri
ve uçuşa yasaklı alanlardır. P-modunda uçarken yükseklik, uzaklık ve uçuşa kapalı alanlar otomatik olarak
limitlenmektedir. A-Modunda sadece yükseklik limitleri etkindir, bu modda uçarken 450 metreyi aşmamanız
önerilir.

Maximum Uçuş Yüksekliği ve Yarı Çap Limitleri
Maximum uçuş yüksekliği ve uçuş yarı çapı limitleri DJI Pilot uygulaması içerisinden değiştirilebilir..Yükseklik
limitinizin 450 metreyi geçmemesi gerektiğini göz önünde bulundurun. Bu ayarlar göz önünde bulundurulduğunda
Phantom 4 cihazınız aşağıdaki şemada gösterildiği gibi uçacaktır.

Maximum Uçuş Yüksekliği

Max Yarıçap

Kalkış Noktası
Çalışırken cihazın
yüksekliği
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Yeşil Yanıp Sönüyor

GPS Sinyali Güçlü

Phantom Durum Gösterge

Uçuş Limitleri

DJI GO Uygulaması
Uyarı: Yükseklik

Yüksekliği

Cihazın yüksekliği
Belirlenen değeri geçemez.

Uyarı: Mesafe

Max Çap

Uçuş mesafesi max.
Çapı geçmemelidir.

Hızlı Kırmızı Yanıp sönem
maximum yarıçap

limiti aşıldı.

limitine ulaştığında.

Maximum Uçuş

GPS Sinyali Zayıf

Yok

limiti aşıldı.

Sarı Yanıp Sönüyor
DJI GO uygulaması

Maximum
Uçuş
Yüksekliği

Yükseklik 400 feet ile
Sınırlıdır (120m)

Uyarı: Yüksekik limitine
ulaşıldı.

Max Çap

Limit yok

Phantom Durum Gösterge
Yok
Uçuş

Uçuş Limitleri

Limitler dışında dahi uçuyor olsanız, Phantom 4‘ünüzü kontrol edebilirsiniz fakat daha uzağa
uçuramazsınız. Ready to Fly (non-GPS) modunda max yarıçap limitini aşabilirsiniz fakat Phantom limit
aşıldığında otomatik olarak belirlenen yarıçapa geri dönecektir.
Ready to Fly (non-GPS) modunda, Phantom 4 yarı çap limitlerini aştığında belirlenen optimum yarıçap
limitlerine otomatik olarak geri uçacaktır.

Uçuşa Yasaklı Alanlar
Tüm uçuşa yasaklı alanlar DJI‘ın web sayfasında http://flysafe.dji.com/no-fly listelenmiştir. Bu bölgeler havaalanları
ve yasaklı alanlar olarak bölünmüştür. Havaalanları alçak uçuşların yapıldığı ve yüksek hava trafiğinin olduğu
bölgelerdir. Yasaklı alanlar ise Ülke sınır çizgileri ve hassas kamu binalarıdır. Uçuşa yasaklı bölgeler aşağıdaki
gibi tanımlanmıştır.
Havaalanları

(1) Uçuşa yasak havaalanları kalkış ve yasaklı yükseklik alanlarıdır. Her alanın uçuş konisi ve yarı çapı farklılık
gösterir ve farklı çaplarda olabilir.
(2) R1 mil (R1 değeri havaalanının boyutudur) havaalanının çevresi ve içi kalkışa ve uçuşa yasaklı
alandır ve hiç bir şekilde uçuşa izin verilmemektedir.
(3) R1 milden R1 + 1 mil havaalanı çevresi uçuş yüksekliği 15 derecelik eğim konisi ile uçuşa uygundur.
65 feet (20 metre) havaalanının bitiş noktasından dışa doğru bir konidir. R1+1 milde uçuş yüksekliği
1640 feet yani 500 metre ile sınırlıdır.
(4) Phantom uçuşa yasaklı bir alana 320 feet (100 metre) yaklaştığında DJI Pilot uygulamasında bir uyarı
mesajı iletilecektir..
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feet
feet
ie
feet

feet
feet
ie
feet

Kısıtlanmış Alanlar
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Uçuş

(1) Uçuşa kısıtlanmış alanlar belirli bir uçuş yükseklik limitine sahip değildir.
(2) Kısıtlı alanın ―R mil‖ uzaklığı kalkışa kısıtlanmıştır. Phantom bu alanda kalkış yapamaz.
R değeri uçuşa kısıtlanmış alanın türüne ve boyutuna göre farklılık gösterir.
(3) Uçuşa kısıtlı alanın çevresine ―uyarı alanı‖ tanımlanmıştır. Phantom bu alana 0.062 mil (100 metre)
yaklaştığında DJI GO uygulamasında operatör uyarı ile bilgilendirilir.
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GPS Sinyali Güçlü LED Yeşil Yanıp Sönüyor

Alan

Uçuşa Yasaklı

DJI GO Uyarıları

Motorlar Çalışmaz.

Warning:You are in a No-fly
zone.Take off prohibited.
(Yasaklı alan uçuş yok)

Phantom A-modunda
kısıtlamalı alana girerse ve
uçuş modu P-Moduna
getirilirse cihaz yavaşça alçalır,
iner ve motorlarını durdurur

Phantom A-modunda
kısıtlamalı alana girerse ve
uçuş modu P-Moduna
getirilirse cihaz yavaşça alçalır,
ve yükseklik limitinin 15 feet
altında havada asılı kalır

R1:Warning:You are in a
Restricted zone. Descending to
Safe altitude.
R2:Warning:You are in a
Restricted zone. Maximumf light
Altitude is restricted to between
20m and 500m.Flycautiously.
(R1: Güvenli yüksekliğe iniliyor.
R2: 20m ve 500 m aralığında
uçun)

Her hangi bir kısıtlama olmaz
fakat uyarı mesajı verilir

Warning: You are approaching a
Restricted zone, Fly cautiously.
(Kısıtlanmış alana
yaklaşıyorsunuz dikkatli uçun)

Kırmızı
yanıp
sönüyor

Kısıtlama yoktur.

Yok

Yok

Uyarı Alanı

Serbest Alan

Warning: You are in a no-fly
zone.
Automatic landing has begun.
(Uçuşa Yasaklı Alan Otomatik
İniş Başladı)

Uçuş

Yükseklik
Limitli Alan

Phantom
LED Statü
Göstergesi

Kısıtlama

Yarı-Otomatik Alçalma: Alçalma ve inme sürecinde gaz kolu hariç diğer tüm kumandalar devrededir.
İnişten sonra motorlar otomatik olarak kapatılır.
Güvenli alanda uçarken, Phantom LED göstergeleri 3sn. boyunca hızlıca kırmızı yanıp sönecek ve
sonrasında mevcut uçuş moduna göre 5sn boyunca yanıp sönecek ve sonra tekrar kırmızıya dönecektir.
Güvenlik gerekçeleri ile lütfen havaalanlarına, otoyollara, tren istasyonlarına, tren yollarına, şehir
merkezlerine veya diğer hassas alanların yakınında uçmayın. Cihazı her zaman görüş alanınızda tutun.
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Uçuş Öncesi Kontrol Listesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uzaktan kumandanızın, Akıllı bataryanızın ve mobil cihazınızın pilinin tam dolu olduğundan emin olun.
Pervanelerin dğru ve sıkıca takıldığını kontrol edin.
Eğer çekim yapılacaksa Micro-SD kartın yuvasında ve hazır olduğundan emin olun.
Gimbal‘ın kullanılır olup olmadığını kontrol edin.
Motorların çalışır ve fonksiyonel olduğunu kontrol edin.
DJI GO uygulamasının Phantom‘a bağlandığından emin olun.

Pusula Kalibrasyonu
ÖNEMLİ: HER YENİ ÜÇUŞTA PUSULAYI KALİBRE EDİN. Pusula elektromanyetik yüzeylere karşı
çok hassastır. Elektromanyetik bir alandan geçildiğinde pusula anormal olarak işlem yürütebilir ve bu da uygunsuz
bir uçuş deneyimi yaratabilir. En iyi performans ve güvenli uçuş için her uçuş öncesi pusulanızı kalibre edin.

Yüksek elektromanyetizma riski taşıyan yerlerde pusula kalibrasyonu yapmayınız.
Uçuş

Mıknatıs, park otomatları ve yoğun metal yapıların bulunduğu alanlar risk bölgeleridir.
Metal manyetizması yaratabilecek anahtarlık, cep telefonu gibi cihazları pusula kalibrasyonu sırasında
üzerinizde bulundurmayın.
Metal yüzeylerin yanında kalibrasyon yapmayın.
Kapalı alanlarda kalibrasyon YAPMAYINIZ.

Kalibrasyon Aşamaları
Kalibrasyon sırasında aşağıdaki aşamaları açık alanlarda uygulayınız.
1. Pusulanın kalibre edildiğinden emin olun. Eğer uçuş öncesi hazırlıklarınızda kalibrasyon yapmadıysanız veya
son kalibrasyondan sonra farklı bir yere gittiyseniz, uygulama içerisinden ―Aircraft Status Bar‖ a basıp
―Calibrate‖ i seçin, ve sonrasında ekran yönergelerini yerine getirin.
2. Phantomu yatay olarak tutup 360 derece kendi etrafında döndürün. LED durum aydınlatmaları sürekli yeşil
yanacaktır.
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3. Phantom‘u düşey olarak tutun, cihazın burnu yere bakacak şekilde 360 derece kendi etrafında döndürün.
Eğer cihazın durum gösterge LED leri sürekli kırmızı yanmaya devam ederse tekrar kalibre edin.

Uçuş
Eğer cihazınızı kalibre ettikten sonra LED ler kırmızı ve sarı yanmaya devam ederse kalibrasyon
işlemini farklı bir yerde tekrar deneyin.
Pusula kalibrasyonunu her uçuş öncesi yapınız. DJI GO uygulamasını çalıştırın ve ekrandaki
yönergeleri takip ederek kalibrasyonu tamamlayın. Pusulayı metal köprüler, arabalar gibi metal
yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde kalibre etmeyin.

Kalibrasyon Ne Zaman Tekrarlanmalı
1. Pusula datası anormal olduğunda ve cihaz durum LED leri yeşil ve sarı yanıp söndüğünde.
2. Yeni bir lokasyonda uçarken uçuş öncesi pusula kalibrasyonu HAYATİDİR.
3. Cihazın mekanik veya fisiksel yapısı değiştirildiğinde.
4. Uçuş sırasında cihaz yalpalama yapıyorsa, örn. Phantom 4 düz bir çizgide uçamıyorsa.

Otomatik Kalkış ve İnme
Otomatik Kalkış
Otomatik kalkış özelliğini sadece LED göstergeleri yeşil yanıyorsa kullanın. Kalkış özelliği için aşağıdaki
aşamaları takip edin:
1. DJI GO uygulamasını çalıştırın ve ―Camera‖ sayfasına girin.
2. Phantom‘un P- modunda olduğundan emin olun.
3. Uçuş öncesi kontrol listesindeki tüm aşamaları takip edin.
4.
― ‖, ikona basın ve koşulların uçuşa güvenli olduğundan emin olun. Kalkışı onaylamak için ikonu kaydırın.
5. Cihaz kalkış yaparak yerden 1.2 metre yükseklikte havada askıda kalır.
Vision Pozisyonlama Sistemi devrede olduğunda LED ler hızlıca yanıp söner.
Phantom yerden 3 metre yükseklikte havada askıda kalacaktır. Otomatik kalkış özelliğini kullanmadan
önce Phantom‘un güçlü bir GPS sinyali yakalamasını beklemeniz şiddetle önerilir.
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Otomatik İniş
Otomatik iniş özelliğini sadece LED göstergeleri yeşil olarak yanıp sönüyorsa kullanın. Otomatik iniş için
aşağıdaki adımları takip edin:
1. Phantom‘un P- modunda olduğundan emin olun.
2. İnilecek zeminin uygunluğunu kontrol ettikten sonra ―
adımlar mobil cihazın ekranında gösterilecektir.

‖, ikonuna basın ve inişi başlatın. Gerekli

Motorların Çalıştırılması ve Durdurulması
Motorların Çalıştırılması
Motorların çalıştırılması için konrol kolları bir Birleşik Kol Kombinasyonunda kullanılmalı (BKK).
Her iki kolu aşağıya, içeri veya dışarıya doğru aynı anda alarak motorları çalıştırabilirsiniz.

veya

Uçuş

Motorların Durdurulması
Motorlar iki yolla durdurulabilir.
Metod 1: Phantom 3 Professional indiğinde, gaz kolunu aşağıya çekin, ve yukarıda anlatılan
motor çalıştırma kombinasyonunu yaparak motorları durdurabilirsiniz. Motorlar durur durmaz
kolları merkez pozisyonlarında serbest bırakın.
Metod 2: İniş tamamlandığında gaz kolunu aşağıya çekip 3 sn bekleyin. Motorlar çalışmayı durduracaktır.

veya

Metod 1

Metod 2

START/STOP (BKK) kombinasyonunu cihaz havadayken yapmayın, yoksa motorlar stop edecektir.

Test Uçuşu
Kalkış/İniş Prosedürleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Phantom‘u açık ve düz bir alanda, batarya seviye ledleri size bakacak şekilde yerleştirin.
Uzaktan kumandanızı, mobil cihazınızı, ve akıllı bataryanızı çalıştırın.
DJI Pilot uygulamasını çalıştırın ve kamera ön izleme sayfasına girin.
Durum LED leri yeşil olana kadar bekleyin. Bu kalkış noktasının kaydedildiği ve uçuşa elverişli olduğu
anlamına gelir. Eğer LED ler yeşil değil sarı yanıyorsa kalkış noktası kaydedilmemiştir.
Kalkış için gaz kolunu yavaşça yukarıya itin veya otomatik kalkış tuşunu kullanın.
DJI Pilot uygulamasını kullanarak video ve fotograf çekebilirsiniz.
İniş için, yüzeyin üzerinde biraz askıda kalıp yavaşça gazı aşağıya çekip inebilirsiniz.
İnişten sonra, kumanda kolu (BKK) kombinasyonu ile ya da gazı aşağıya çekerek motorları kapatın.
İlk önce Akıllı Bataryayı sonra Uzaktan Kumandayı kapatın.
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Phantom durum gösterge LED leri uçuş sırasında hızlıca sarı yanıp sönüyorsa, cihaz (Failsafe) hata
kurtarma moduna geçti demektir.
Uçuş sırasında LED ler yavaşça veya hızlıca kırmızı yanıp sönüyorsa akıllı batarya voltaj seviyesi
azalmış emektir.
Daha fazla bilgi için videolu anlatım derslerine bakabilirsiniz. Youtube.com : DJI Tutorials

Video Çekim Önerileri ve İpuçları
1. Her uçuş öncesinde uçuş kontrol listesini gözden geçirin.
2. DJI Pilot uygulaması içinden istediğiniz Gimbal operasyon modunu seçin.
3. Sadece P-modunda iken video çekin.
4. Sadece iyi hava koşullarında uçun. Yağmur ve sert rüzgarlı havalarda uçmaktan kaçının.
5. Talebinize göre bir kamera ayarı seçin. Çözünürlük, ISO, beyaz dengesi gibi.
6. Ön sahneler ve rotalar için test uçuşları yapın.
7. Daha stabil ve akıcı videolar için cihazın kontrol kollarını yavaşça hareket ettirin.

Uçuş
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T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GARANTİ BELGESİ
Bubelgeninkullanılmasına;4077sayılı TüketicininKorunmasıHakkındaKanun vebuKanunadayanılarak yürürlüğe
konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca,
T.C.GümrükveTicaretBakanlığıTüketicininKorunmasıvePiyasaGözetimiGenelMüdürlüğütaraOndanizin verilmiştir.
İthalatçı Firmanın
Ünvanı: Oyuncakhobi Teknolojik Ürünler Ticaret Anonim Şirketi
Merkez Adresi: Merkezmah. özarı sokaksezaiaptno:6/b -Avcılar|İstanbul
Telefonu: 0850 500 5515
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
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü
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www.oyuncakhobi.com
info@oyuncakhobi.com
0850 500 55 15

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.tr
İçerik haber vermeksizin
değiştirilebilir. Son güncel
döküman linkten indirilebilir.
http://www.dji.com/product/phantom-3
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