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FAITH 2
Yardımcı Kitapçık  V 4.0

Önemli
� Lütfen bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kesinlikle kılavuza uygun olarak çalıştırın.

� Lütfen uçağı kendiniz sökmeye, değiştirmeye veya onarmaya çalışmayın, lütfen gerekirse yetkili acente ile 
iletişime geçin.

� Kullanıcılar, bu kılavuzun elektronik belgesini indirmek için APP ana arayüzünün sağ üst köşesindeki 
"Yardım"a girebilir.

� Bu talimat önceden haber verilmeksizin güncellenir.
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bileşenlerini ve uzaktan kumandayı listeler.
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Faith 2, iç ve dış mekanlarda sabit bir şekilde uçmasını ve havada asılı kalmasını sağlayan bir görüş 
konumlandırma ve GPS konumlandırma sistemi ile donatılmıştır ve tek tuşla RTH, yörünge modu, 
iz ve yol noktası uçuşu vb. gibi işlevlere sahiptir. Yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar çekmek için 
3 eksenli mekanik sabitleme gimbal ile. Daha iyi hava fotoğrafçılığı deneyimi için farklı açılardan benzersiz 
fotoğra�ar ve videolar çekmek için uçuş sırasında kamera açısını ayarlayabilir.

Faith 2, uçağın ve kameranın çeşitli işlemlerini ve ayarlarını gerçekleştirmek için uzaktan kumanda ve APP ile 
kullanılabilir. Telefondaki Uygulama, gerçek zamanlı yüksek tanımlı FPV'yi (Birinci şahıs görünümü) ve 
uçuş parametreleri gibi bilgileri aynı anda görüntüleyebilir.

Uçağın maksimum hızı 19m/s'dir, maksimum iletim mesafesi 800m'ye yaklaşmaktadır. 
Maksimum uçuş süresi yaklaşımı 31 dakikadır (21 km/s'lik tutarlı bir rüzgar yok, ayrıca ortam, 
Sıcaklık, nemden de etkilenir).

-

Tanıtım

� Uçağı açın

Uçak paketin içinde katlanır. Uçağı açmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Dronun Hazırlanması

Adım 1: Kolu dışa doğru genişletin Adım 2: Pervane kanatlarını ayırın;

Adım 3: Diğer kolları açın ve tekrarlayın
adım 1~/ her kolla.

Tamamlayınız

� Pil Kurulumu

�  ＴF Kartı Kurulumu
TF kart yuvası, uçak gövdesinin sol tarafında bulunur.

TF kartını takmadan önce, sağdaki resimde gösterildiği 
gibi TF kart yuvası kapağını açın, ardından TF kartını 
yuvaya takın ve TF kartının doğru yerde olduğunu 
onaylayın, ardından TF kart yuvası kapağını kapatın.

� Pil düzgün takılmazsa, uçuş sırasında elektrik 
kesintisi nedeniyle uçak çarpabilir.

� Pili takmak için lütfen iki elinizi de kullanın. 
Pili tek elle takmak pil kurulumunun zayıf 
olmasına neden olabilir.

Note

� Lütfen iletim hızı Sınıf 10 ve üzeri veya UHS-1 
derecesine sahip mikro SD kart kullanın

� Uçak açıkken TF kartını takmayın veya çıkarmayın. 
Aksi takdirde, saklanan veriler için hatalar oluşacaktır.

Note
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Copyright          C-Fly all rights reservedC Copyright          C-Fly all rights reservedC

2. Pil üzerindeki mandalın kilitli olduğundan ve 
pilin yerinde olduğundan emin olun.

1. Pili alttan pil bölmesine yerleştirin.



Drone Diagramı

a. CCW Motor/Pervane

a. Anten

b. Kafa / Optik Akış Durum 
Gösterge Işığı c. Gimbal/Kamera

d. CW Motor/Pervane e. Drone Bataryası f. TF yuvası

g.Güç anahtarı ve durum göstergesi  --- ---

b. RTH c. Mod Gösterge ışığı d. Güç gösterge ışığı

e. Güç f. Sol Joystick g. Sağ Joystick h. Tek Tuş Kalkış/İniş

i. Beklet j.  altitude modu k.GPS  pozisyon modu

n. Gimbal Ayarı o. USB yuvası

l. Video Kaydı

m. Fotoğraf ---
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Konum Modu
Drone GPS modundayken, uçağın doğru bir şekilde havada durmasını sağlayabilir. GPS sinyali zayıf olduğunda, 
drone otomatik olarak irtifa moduna veya görüş konumlandırma moduna girecektir.

Rakım Modu
İrtifa Modunda, görsel konumlandırma koşulları karşılandığında, uçak otomatik olarak görsel konumlandırma 
moduna girer, görsel konumlandırma modunda, uçak görüş konumlandırma sistemi ile 
stabil bir şekilde havada kalabilir.

Görsel konumlandırma koşulu karşılanmadığında, hava aracı mevcut irtifayı barometre ile tutacaktır. 
Uçağın yatay olarak sürüklenme olasılığı olduğundan ve yetenekli uçuş kontrolüne sahip bir kullanıcı gerektirdiğinden, 
doğru havada asılı kalma elde edilemez.

-

Uçuş Modları

Uçağın Eve Dönüş (RTH) işlevi vardır ve 3 tür RTH vardır: tek tuşlu RTH, düşük pil RTH ve kontrol kaybı RTH. 
GPS sinyali iyi olduğunda ve uçak dönüş noktasını başarıyla kaydettiğinde, kullanıcı tek tuşla RTH'yi açarsa 
veya uçak düşük pil RTH'sini tetiklerse veya uzaktan kumanda ile uçak arasındaki iletişim sinyali kaybolursa, 
uçak otomatik olarak dönüş noktasına geri dönün ve iniş yapın. Uçak hareket etmeden önce, uçak durum 
göstergesi yeşile döndüğünde ve APP'de GPS modu görüntülendiğinde, uçağın mevcut konumu dönüş noktası 
olarak kaydedilecektir.

Tek Tuş Eve Dön RTH
GPS sinyali iyi olduğunda (uçak durum göstergesi sabit yeşildir), uçak uzaktan kumandadaki "     " düğmesi ile 
dönüş noktasına dönebilir ve dönüş süreci, kontrol kaybı RTH ile aynıdır. Fark, uçak geri dönüp 
inmeye başladığında, kullanıcının engellerden kaçınmak ve iniş pozisyonunu değiştirmek için hava 
aracını joystick aracılığıyla kontrol edebilmesidir. Dönüşten çıkmak için "    " düğmesini 2 saniyeden fazla 
basılı tuttuktan sonra, kullanıcı uçağın kontrolünü yeniden kazanabilir.

Düşük Batarya Eve Dön RTH
Uçuş sırasında, hava aracı durum göstergesinin kırmızı ışığı yavaşça yanıp söndüğünde, hava aracı düşük pil 
RTH'sini tetikler. İniş sırasında, kullanıcı engellerden kaçınmak ve pil RTH'sini değiştirmek için hava aracını 
joystick ile kontrol edebilir. İniş sırasında, kullanıcı engellerden kaçınmak ve değişiklik yapmak için 
hava aracını joystick ile kontrol edebilir.

Kontrol Mesafesi Dışına Çıkınca Eve Dön  RTH
GPS sinyali iyi olduğunda (uçak durum göstergesi sabit yeşil), pusula normal çalışıyor ve uçak dönüş noktasını 
başarıyla kaydeder, uzaktan kumanda sinyali 2 saniyeden fazla kaybolmaya devam ederse, uçuş kontrol sistemi 
uçağın kontrolünü devralacak ve uçağın kaydedilen son dönüş noktasına geri uçmasını kontrol edecektir. 
Uzaktan kumandanın sinyali uçuş sırasında daha sonra geri yüklenirse, geri dönüş süreci devam eder, ancak kullanıcı, 
Duraklat düğmesi ile dönüşü iptal edebilir ve uçağın kontrolünü geri alabilir.

Dikkat:
� Uçak, RTH işlemi sırasında geri uçarken engellerden kaçınamaz.
� GPS sinyali zayıfsa veya kullanılamıyorsa, Spark Dönüş Noktasına dönemez.
� RTH işlemi sırasında, uçak 30 metrenin üzerinde uçarken, uçak hemen RTH işlevini yerine getirecektir;
30 metrenin altında uçarken, uçak otomatik olarak 30 metreye yükselecek ve ardından RTH işlevini gerçekleştirecektir.
� Uçak uydu sinyalini almazsa veya uzaktan kumanda sinyali 2 saniyeden fazla kaybolmaya devam ederse, 
uçak geri dönemez ve inene kadar yavaşça alçalmaya devam eder.

Eve Geri Dön (RTH)

Uçak LED'leri ve Durum Göstergesi

Yanıp sönen kırmızı ışık.

Sabit kırmızı ışık

Görüş konumlandırma hatası

Görüş konumlandırmada

a. Görüş Konumlandırma Durum Göstergesi � LED

Başlangıçta sabit mavi ışık

Sabit yeşil ışık

Yanıp sönen yeşil ışık

Kırmızı ve mavi ışık dönüşümlü yanıp sönüyor

Kırmızı ve yeşil ışık dönüşümlü yanıp sönüyor

Yanıp sönen mavi ışık

Sabit mavi ışık

Sabit kırmızı ışık

Yanıp sönen kırmızı ışık

Kırmızı ışık iki kez yanıp söner

Yeşil ışık iki kez yanıp söner

Mavi ve yeşil ışık dönüşümlü yanıp söner

kendi kendini denetleme

RC ve uçak eşleştirilir, GPS bulunur

RC ve uçak eşleştirildi, GPS bulunamadı

Yatay kalibrasyon işlemi

Dikey kalibrasyon işlemi

RC ve uçak eşleştirilmedi, GPS bulunamadı

RC ve uçak eşleştirilmemiş, GPS bulunur

Ciddi hata

Düşük pil alarmı

Şiddetli düşük pil için alarm.

Başlangıç modu (GPS konumlandırılmamış)

Pusula veri hatası

B. Uçuş Durumu Göstergesi � LED
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Uzaktan Kumanda Durum Göstergesi

Görüş Konum Sistemi

Sabit yeşil ışık

Sabit kırmızı ışık

GPS modu

Attitude Modu

a. Uçuş Modu Göstergesi -- LED

sırasında yanıp sönen yeşil ışık

Şarj sırasında sürekli yeşil ışık

Sabit yeşil ışık

Yeşil ışık yavaşça yanıp söner

Yeşil ışık iki kez yanıp söner

Doluyor

Şarj tamamlandı

Uzaktan kumanda normal çalışıyor

Düşük pil alarmı; lütfen şarj edin

Uzaktan kumanda daha uzun süre boşta

Güç açıldıktan 9 dakika sonra; istem

çalıştırıldığında otomatik olarak kaybolur

N/A

N/A

N/A

B-B-B...

B-B-B...

B. Güç Göstergesi -- LED

Ultrasonik sensör ve kameradan oluşan görüş sistemi, görüş sensörü ve ultrasonik sensörden oluşur, 
Drone'nun konum bilgisi görüş sensörü ile elde edilebilir ve mevcut yükseklik ultrasonik sensör tarafından 
değerlendirilebilir, böylece hassas konumlandırma ve güvenli Drone uçuşu sağlanabilir.

Görüş Konumlandırma Sistemi
Görüş Konumlandırma Sistemi, genellikle GPS'in zayıf olduğu veya kullanılamadığı kapalı ortamlarda kullanılır. 
Drone yüksekliği 3 metreden az olduğunda en iyi şekilde çalışır.

Not
Görüş sisteminin hassasiyeti, yüzey dokularının ışık gücü ve özelliklerinden kolayca etkilenir. Ultrasonik 
sensör, ses emici malzemelerden yapılmış nesnelerin üzerinden uçarken rakımı algılamak için normal şekilde
 çalışamazsa olur. Görüntü sensörü ve ultrasonik sensör kullanılamadığında drone otomatik olarak yükseklik
moduna geçecektir. Drone'yu aşağıdaki durumda kullanırken dikkatli olun.

� 0,5m'nin altındaki irtifada hızlı uçun.
� Tek renkli yüzeyler üzerinde uçun (saf siyah, saf kırmızı, saf kırmızı ve saf yeşil gibi).
� Güçlü, ışığı yansıtan yüzeyler veya yansımaya meyilli yüzeyler üzerinde uçun.
� Su veya şe�af nesne yüzeyleri üzerinde uçun.
� Hareket eden nesne yüzeyleri (kalabalık, sallanan hokkabazlar ve cam gibi) üzerinden uçun.

08 Ürüne Genel Bakış 09Ürüne Genel Bakış
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� Işığın çarpıcı ve hızlı bir şekilde değiştiği bir alan üzerinde uçun.
� Aşırı karanlık (lux<10) veya aşırı parlak (lux>10,000) yüzeyler üzerinde uçun.
� Ultrasonik dalgaları emen (kalın halı gibi) malzeme yüzeyleri üzerinde uçun.
� Net dokuları olmayan yüzeyler üzerinde uçun.
� Çok tekrar eden dokulara sahip yüzeyler üzerinde uçun (aynı renkte küçük ızgara tuğla).
� 30 dereceden fazla eğimli yüzeyler üzerinde uçun (ultrasonik dalganın yankısını alamayan).
� Uçuş hızı çok hızlı olmayacak şekilde kontrol edilmelidir. Drone yere karşı 1 metre olduğunda, 
uçuş hızı 2m/s'yi geçmemelidir; Drone yere karşı 2 metre iken uçuş hızı 5m/sn'yi geçmemelidir.

� Sensörleri her zaman temiz tutun.
� Görüş sistemi, yalnızca drone 3 metre yükseklikte olduğunda etkilidir.
� Görüş sisteminin zemin dokularını tanıyarak hareket bilgilerini alabilmesi için ışığın yeterince parlak ve 
yüzeylerin net dokulu olduğundan emin olun.

� Drone su, düşük ışıklı zemin ve net desenleri veya dokuları olmayan yüzeyler üzerinde uçarken 
görüş sistemi düzgün çalışmayabilir.

� Görüntü sistemi çalışırken 40KHz frekansında başka bir ultrasonik cihaz kullanmayın.
� Görsel konumlandırma, insan kulağının algılayamayacağı ultrasonik dalgalar yayacağından, 
ultrasonik dalgalar hayvanların tedirgin olmasına neden olabilir, lütfen kullanırken hayvanlardan uzak durun.

Şarj etmek
Uçuştan önce her seferinde drone pilini tamamen şarj ettiğinizden emin olun. Drone pili, resmi olarak sağlanan 
özel şarj cihazı kullanılarak şarj edilmelidir. 5V 2A adaptör ile şarj süresi yaklaşık 270 dakikadır.

Adım 1: USB güç adaptörünü ve pil dengeli şarj cihazını bir USB kablosuyla bağlayın.
Aşağıdaki adımları takip edin:

Adım 2: USB güç adaptörünü ev tipi bir elektrik prizine bağlayın.
Adım 3: Uçuş pilini dengeli şarj cihazına takın ve bağlantının sağlam olduğundan emin olun.

Drone pil kapasitesi 3100mAh ve nominal voltajı 11.4V'dir. Bu pil, yüksek enerjili pil hücreleri kullanır.

Pil Ömrünü Kontrol Edin
Mevcut kalan kapasiteyi görüntülemek için pil güç anahtarına basın

Drone Güç Anahtarı

Drone'nun güç düğmesini yaklaşık 1,5 saniye basılı tutun, drone açılacaktır. Bu sırada drone bir ses çıkaracak ve
 ön ve arka ışıklar yanacaktır; güç düğmesini yaklaşık 1,5 saniye basılı tutun, 
drone kapanacak ve ön ve arka ışıklar kapanacaktır.

Drone Bataryası (Pili)

Drone bataryası Şarj Cihazı

Pil kapasitesi ≤ 25%

Pil kapasitesi ≤ 50%

Pil kapasitesi ≤ 75%
Pil kapasitesi ≤ 100%

10 Ürüne Genel Bakış 11Ürüne Genel Bakış
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Yeşil ışık sabit yanar,Şarj tamamlandı

ışık açık

Işık kapalı
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Not

� Drone şarj olurken yetişkin gözetimi gereklidir. Piller yalnızca yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.

� Patlamayı önlemek için pili kısa devre yapmayın ve sıkmayın.
� Pil kısa devre yapılmamalı, bozulmamalı veya ateşe atılmamalıdır; ve pil, yüksek sıcaklıktaki ve ısıtılan 
yerlere (ateş veya elektrikli ısıtma cihazının yakını gibi) yerleştirilmemelidir.

� Model yalnızca önerilen şarj cihazını kullanabilir. Şarj cihazının kablolarının, �şlerinin, muhafazasının ve diğer
bileşenlerinin hasar görüp görmediğini kontrol etmek için düzenli kontroller yapılmalıdır. Hasar gördüğünde,
şarj cihazı tamir edilene kadar kullanılmamalıdır.

� Şarj cihazı bir oyuncak değildir; şarj cihazı yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir.
� Uçuştan sonra, saklamadan önce pilin şarj edilmesi gerekir. Kullanmıyorsanız, aşırı deşarj nedeniyle kalıcı 
pil hasarını önlemek için pili en az ayda bir kez şarj etmeniz önerilir.

� Yalnızca yerel yasa ve yönetmeliklere uygun 5V USB güç adaptörleri kullanılabilir.

Not
� A işaretli pervane demonte edilecekse, montaj için A işaretli pervaneyi seçin. B işaretli pervane kaldırılırsa, 
takmak için B işaretli pervaneyi seçmeniz yeterlidir.

-

� Pervane A ve pervane B'nin doğru konumlara takıldığından emin olun. 
Pervaneler yanlış takılırsa drone normal şekilde uçamaz.

� Pervaneler ince olduğundan, kazara çizilmeleri önlemek için monte ederken dikkatli olun.
� Değiştirmek için lütfen resmi özel pervaneleri kullanın.
� Pervaneler sarf malzemeleridir. Gerekirse lütfen resmi özel pervaneleri satın alın.

Pervanelerin Takılıp Çıkartılması

1. Saat yönünde döndürmek için paketteki 
tornavidayı kullanın 2 vidayı çevirin

2. Tamamlandı.

1. Vidayı saat yönünün tersine bastırmak için paketteki 
tornavidayı kullanın 2 vidayı dışarı çevirin

2. Söküldü.

Çıkartmak

Pervaneler pakete önceden monte edilmiştir. Pervane kullanım sırasında hasar görürse, lütfen aşağıdaki adımlara 
göre pervaneleri değiştirin:

Bu bölüm, uzaktan kumandanın özelliklerini 
açıklar ve Phantom ve kamerayı 
kontrol etmeye yönelik talimatları içerir.

Uzaktan Kumanda

12 Ürüne Genel Bakış 13Uzaktan Kumanda

takmak
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Kumandayı Açma Kapama

Güç düğmesine 1,5 saniyeden fazla basarak denetleyiciyi açın ve kapatın.

Batarya Testi ve Şarj Edilmesi
Uzaktan kumandayı açtıktan sonra güç göstergesinin durumunu gözlemleyin. Güç gösterge ışığı dört
yeşil ışık yanıyorsa, bu pilin tamamen şarj olduğu anlamına gelir. Güç gösterge ışığı tek yeşil 
yanıp sönüyorsa, pil ömrünün yetersiz olduğu anlamına gelir.

Uzaktan kumandanın işlevi ve durumu

Sabit Yeşil Işık

Sabit Kırmızı Işık

GPS modu

Attitude Modu

Gösterge ışığı

Uçuş Modu Anahtarı Düğmesi
Drone'nun uçuş modunu değiştirmek için "AÇMA/KAPAMA" düğmesini çevirin. Uçuş modu gösterge ışığı. geçerli modu gösterir.

Gimbal Ayarı
Daha iyi hava fotoğrafçılığı deneyimi için kameranın çekim açısı ayarlanabilir. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, kamera eğim açısını
 kontrol etmek için uzaktan kumandanın sol üst köşesindeki kasnağı çevirin.
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Yeşil ışık yanıp sönüyor (şarj oluyor)

Yeşil ışık sabit yanıyor (şarj tamamlandı)

Kontrol kaydırıcısını sola kaydırın, 
Kamera aşağı döner

Kontrol kaydırıcısını sağa kaydırın, 
Kamera yukarı döner.

Power Uçuş Modu
Göstergesi

Uçuş Modu Anahtarı
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Foto / Video

2 ila 3 saniye    "                   "  düğmesine uzun basın. Uzaktan kumanda sabit bir şekilde bip sesi çıkardığında, drone otomatik olarak kalkacak 
ve 1,2 metre irtifaya yükselecek ve havada asılı kalacaktır.

2 ila 3 saniye    "                   "  düğmesine uzun basın. Uzaktan kumanda sabit bir şekilde bip sesi çıkardığında, drone dikey olarak inecektir.

RTH'yi            “           ”    başlatmak için düğmesine uzun basın, RC'de "B-B-" sesiyle Drone en son kaydedilen 
dönüş noktasına geri uçacaktır. Çıkış ve dönüş sırasında joystickler kullanılamaz. İniş sırasında kullanıcı 
joystick'i açıp dronu kontrol edebilir ve iniş alanına karar verebilir. Dönüş sırasında, RTH modundan 
çıkmak için “      ” düğmesine tekrar basın, Ardından kullanıcı drone'nun kontrolünü yeniden kazanır.

Dikkat:
� Ev noktasına dönüşün mümkün olduğu kadar kesin olmasını sağlamak için, lütfen drone'u
açık alanda (50 metre yarıçapında yüksek binalar yok, 10 metre yarıçapında düz) GPS iyi çalışıyor, 
ardından eve dönüş işlevi aktive edebilmek.

� GPS konumlandırma modu açıkken, uzaktan kumanda kontrolü kaybederse otomatik olarak ev 
moduna otomatik olarak döner.

� RTH modu etkinleştirildiğinde, drone 30 metre irtifadan aşağı uçarsa, drone ana noktasına dönmeden 
önce otomatik olarak 30 metreye yükselecektir. Drone 30 metre irtifadan uçarsa, drone mevcut irtifada 
ev noktasına dönecektir. Lütfen iade işlemi sırasında başka işlevler kullanmayınız. Olası bir 
kaza durumunda lütfen dönüş yolunda herhangi bir engel bulunmadığından emin olun.

-

Duraklatma düğmesine kısa basın, uçak mevcut modu kesecek (iz, kontrol geri dönüşünü kaybetme, 
yol noktası, hızlı çekimler veya yörünge modu gibi) ve konum moduna geçecektir.

Optimum İletim Bölgesi
Drone'nun optimum iletim bölgesi içinde uçtuğundan emin olun. Optimum iletim performansını korumak 
için, uzaktan kumandayı ve antenleri ayarlayın ve uçuş sırasında kumanda ile drone arasındaki 
boşluğu boş tutun.

� Lütfen drone'yu uzaktan kumanda ile drone arasında herhangi bir engel olmadan uzaktan kumandanın 
önündeki menzil içinde tutun.

� Drone zayıf bir iletişim alanındayken, anten ucunun drone'a dönük olmasından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
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RTH Tuşu  / Pause Tuşu 

Video Kayıt

Tek Tuş
İniş / Kalkış

Fotoğraf Çek

RC'de           düğmesine basın; Bip sesi ile  fotoğrafın başarıyla çekildiği anlamına gelir.

RC'de         düğmesine basın,"B-B-" sesiyle, bu da videonun başarıyla kaydedilmeye başladığı , tekrar             basarak

RC'de "B-B-" sesiyle, bu da videonun başarılı bir şekilde kaydedilmesi için durması anlamına gelir.

Not
Drone, TF kartı ile takılmadığında veya TF kartı arızalandığında, fotoğra�ar ve videolar mobil cihazda saklanacaktır, 
video dosyalarının kalitesi nispeten düşüktür.

� Lütfen kapatmadan önce kaydı durdurun, aksi takdirde dosyanın zarar görmesine neden olur.

� Kayıt sırasında fotoğraf çekilemez.

Tek Tuşla Kalkış İniş
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� Mod 2'ye geçin (Varsayılan ayar)
Açmadan önce, sol joystick'i en alt konuma çekin, düğmelerine aynı anda basın                 "              " ve "         " 
ve hareketsiz kalın, uzaktan kumandanın bip yapmasını ve iki yeşil ışığın başarıyla 
yanmasını bekleyin. "Mod 2"ye geçin, kullanıcı bunu uzaktan kumandayı yeniden başlattıktan sonra kullanabilir.

Açmadan önce, sol joystick'i en alt konuma çekin, düğmelerine aynı anda basın                 "              " ve "         " 
ve hareketsiz kalın, uzaktan kumandanın bip yapmasını ve iki yeşil ışığın başarıyla 
yanmasını bekleyin. "Mod 1"ye geçin, kullanıcı bunu uzaktan kumandayı yeniden başlattıktan sonra kullanabilir.

Uçağı uçurmadan önce APP'yi bağladığınızdan emin olun. 
Kullanıcı, APP aracılığıyla uçuşu kontrol edebilir, gimbal / kamerayı 
çalıştırabilir ve drone'nun uçuş parametrelerini ayarlayabilir.

Uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın
Lütfen mobil yazılım ortamının Android 6.0 veya üzeri ve IOS 9.0 veya üzeri
olduğundan emin olun, aksi takdirde APP tam olarak kurulamayabilir 
veya hatalarla çalışabilir.

-

Gaz Kelebeği Kontrol Çubuğu Modu

Mode 1

Mode 2(Default setting)

Mod 2/ Mod 1 Değişimi

Uygulamayı indir
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Sol Rotasyon

İleri

Geri

Sağ Rotasyon Sol

Yüksel

Sağ

Alçal

Sol Rotasyon

Yüksel

Alçal

Sağ Rotasyon Sol

İleri

Sağ

Geri

Mod 2 Mod 1

� Mod 1'e geç
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Fotoğraf ve Video Kaydı

� SD kart takılı değilse, video ve fotoğra�ar mobil uygulamaya kaydedilir. Bu durumda, video kalitesi nispeten 
düşüktür (önerilmez).

� Drone'a bir SD kart takılıysa, videolar ve fotoğra�ar SD karta kaydedilecektir. Bu durumda, video kalitesi 
çok daha iyidir (önerilir).

� SD karttaki videolar ve fotoğra�ar mobil APP'ye aktarılabilir.

� FPV iletim kalitesi ve mesafesi, farklı cep telefonlarına ve farklı çevresel koşullara göre değişir. -

� Daha iyi bir FPV iletim deneyimi için lütfen drone'yu mümkün olduğunca açık ve rahatsız 
edilmeyen bir ortamda uçurun.

� Gerçek test, parazitsiz bir ortamda maksimum FPV iletim mesafesinin 5000 metreye 
yaklaştığını gösterir.

Bu bölümde güvenli uçuş uygulamaları ve uçuş 
kısıtlaması anlatılmaktadır.

Uçuş

3840 x 2160

20 Uzaktan Kumanda 21Uçuş
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Uçuş Ortamı Gereksinimleri

� Drone'yu şiddetli rüzgar, kar, yağmur, sisli hava vb. gibi kötü havalarda uçurmayın.
� Uçuş alanı olarak çevrelenmiş yüksek binaların olmadığı geniş, açık bir yer seçin. Çok fazla çelik çubuk 
kullanan binalar pusulanın çalışmasını etkileyebilir ve GPS sinyallerini engelleyebilir, bu da zayıf konumlandırmaya 
ve hatta drone'nun yerinin tespit edilememesine neden olabilir.

� Uçarken lütfen drone'yu engellerden, kalabalıktan, sudan vb. uzakta tutun.
� Uzaktan kumandanın sinyal parazitini önlemek için yüksek gerilim hatları, iletişim baz istasyonları veya iletim 
kuleleri vb. bulunan alanlarda uçmayın.

� 5000m irtifadan yüksekte uçarken, çevresel faktörlerden dolayı drone pil ve güç sisteminin performansı 
düşecek, dolayısıyla uçuş performansı etkilenecektir. Lütfen dikkatli uçun.

� Arctic Circle ve Antarctic Circle'da uçuş için GPS mevcut değildir.

Özel Alan Uçuş Kısıtlamaları ve Uçuş Limitleri

Hava tra�k kontrol yönetmeliklerine ve ICAO ve farklı ulusların hava tra�k kontrolünün drone yönetimi 
yönetmeliklerine göre, drone'lar öngörülen hava sahasında uçmalıdır.

-

Uçuş Öncesi Muayene

� Uzaktan kumandanın, drone pilinin ve mobil cihazın tamamen şarj olduğundan emin olun;
� Pervanelerin sağlam ve doğru takıldığından emin olun;
� Ön ve arka kolların ve bıçakların tamamen açılmış olduğundan emin olun;
� Kamera merceğinin temiz olduğundan emin olun;
� TF kartının doğru takıldığından emin olun;
� Pilin tam olarak takıldığından emin olun;
� Daima Üretici tarafından onaylanmış orijinal bileşenleri veya aksesuarları kullanın. Orijinal olmayan 
aksesuarların kullanılması drone kullanımı için tehlike oluşturabilir."

Test Uçuşu

Başlangıç Modu
Yeni başlayanlar için lütfen başlangıç modunu açın. Mod etkinleştirildiğinde, drone yerini belirleyecektir.
almaya hazır olmadan önce GPS ile kendi konumunuz. Drone, çekimden sonra kontrol edilemezse, RTH
drone'nun otomatik olarak geri dönmesine izin vermek için kullanılabilir.

Uzaktan Kumandayı ve Drone'u Yeniden Eşleştirin
Drone, paketteki uzaktan kumanda ile önceden eşleştirilmiştir, kullanıcılar bir kez açtıktan sonra kullanabilirler.
Ancak, uzaktan kumanda değiştirilirse veya drone ile uzaktan kumandanın eşleşmesinde bir arızaya neden 
olan başka nedenlerle, lütfen aşağıdaki adımları izleyerek bağlamayı tamamlayın:

（1）Uçak ve uzaktan kumandayı açın.

（2）Telefonunuzu açın ve mevcut Wi-Fi sinyalinin listesini görmek için Ayarlar - WLAN menüsüne gidin. 
Kullanıcı, uzaktan kumandanın Wi-Fi sinyalini görebilir: Ground-xxxxxx (xxxxxx, harflerden ve Rakamlardan oluşan 
bir seri numarasıdır). Lütfen bekleme için uzaktan kumandanın seri numarasını kaydedin.

-

（3）Uzaktan kumandanın Wi-Fi Sinyalini seçin ve bağlayın.

（4） Uygulama Arayüzüne girin ve sağ üst köşedeki "…" seçeneğine tıklayın. Gösterildiği 
gibi genel ayarlar menüsüne gidin ve ardından "Eşleştir"e tıklayın;

（5）Taranan Wi-Fi adı iletişim kutusunda görüntülenecektir, Lütfen Drone-xxxxxx gibi uçağın 
Wi-Fi'sini seçin ve ardından "Tamam"a tıklayın

 (6) Seri numarası değiştirilmişse, bağlama tamamlanmıştır. bu noktada uçağın arka kol gösterge 
ışığı yeşil renkte yanıp söner veya yanmaya devam eder. -

Drone Kendi Kendine Teşhis Testleri
Uçağı açın, Uçağın kendi kendine teşhis için 30 saniyeden fazla yatay olarak yerleştirildiğinden emin olun. -

Drone ve Uzaktan kumanda başarıyla bağlandığında, durum göstergesi sabit maviye döner, 
bu da drone'nun kendi kendine teşhis testleri prosedürüne girdiği anlamına gelir. 
Bu sırada lütfen drone'nun yatay zemine statik olarak yerleştirildiğinden emin olun.

Pusula Kalibrasyonu
Drone, akıllı uçuş sırasında dronun doğru bir rotayı korumasını sağlayan yerleşik bir pusulaya sahiptir. 
Her uçuştan önce pusula durumu kontrol edilmelidir. Aşağıdaki durumlarla karşılaşırsanız, lütfen drone 
pusulasını yeniden kalibre edin:

-

� Yeni bir uçuş alanına uçuştan önce.
� Drone durum göstergesi pusulada hatalar olduğunu gösterdiğinde.
� APP ve drone pusulayı kalibre etmeyi hatırlattığında.
� Dronun havada asılı kalması veya uçması sırasında ciddi kayma yaşadığında.
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Scanning equipment

cancel

Yes cancel

Note

Is it connected：Drone-xxxxxx
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APP ile Pusula Kalibrasyonu

Dronet uygulamaya bağlandıktan sonra, "Genel Ayarlar" menüsüne girmek için APP kontrol arayüzünün 
sağ üst köşesindeki "..." düğmesine dokunun, ardından "Kalibrasyon" düğmesine dokunun. APP'de bir istem belirdiğinde, 
mevcut ortamı kontrol edin ve istendiği gibi metal nesnelerden uzak durun. Ardından "Kalibrasyon" düğmesine dokunun 
Bu durumda drone'nun arka kolundaki durum göstergesi dönüşümlü olarak mavi ve kırmızı yanıp söndüğünde pusula 
kalibrasyon modu başlar.

(2) Pusula Kalibrasyonu

(1) Kalibrasyon Modu

� APP, drone'u yatay olarak döndürmenizi istediğinde, drone'u elinize yatay olarak yerleştirin, 
ardından drone'yu, drone'nun arka kolundaki durum göstergesi alternatif olarak yanıp sönen kırmızı ve yeşil 
ışığa değişene kadar yatay olarak çevirin; kalibrasyon başarılı

� Dikey Kalibrasyon: APP, drone'nun başını yukarı ve döndürmek üzere yerleştirmesini istediğinde, 
drone'u elinize yerleştirin ve drone gövdesinin yere dik olduğundan emin olun; daha sonra drone'yu 
yatay olarak döndürür. Drone'nun arka kolundaki durum göstergesi yeşile döndüğünde 
(sabit veya yanıp sönen), pusula başarıyla kalibre edilmiştir, Bu esnada APP "Kalibrasyon Başarılı" 
mesajını verir, ardından pusula kalibrasyonu başarısız olur. Lütfen başka bir yere 
gidin ve yeniden kalibre edin.

Not
� Uçuş yerini değiştirdikten sonra, ilk uçuştan önce pusulayı kalibre ettiğinizden emin olun.
� Uçak göstergesi uçuş sırasında dönüşümlü olarak mavi ve yeşil yanıp sönerse, bu, pusulanın anormal 
olduğu ve kalibre edilmesi gerektiği anlamına gelir.

� Kalibrasyon sırasında manyetik parazit bulunan ortamdan uzak durun, aksi takdirde kalibrasyon başarısız olabilir.

� Manyetik madenler, otoparklar ve yeraltı güçlendirmesi olan bina alanları gibi güçlü manyetik alanlara sahip 
alanlarda kalibrasyon yapmayın.

� Anahtar, cep telefonu vb. gibi ferromanyetik malzemeleri yanınızda taşırken kalibrasyon yapmayınız.
� Yakınlarda büyük metal parçalar varken kalibrasyon yapmayın.

(1) Drone'yu, ön tarafı kullanıcının önü olacak şekilde geniş bir açık alana yerleştirin.
(2) Uçağı ve uzaktan kumandayı açın.
(3) Uzaktan kumandayı drone ile bağlayın ve ardından drone kendi kendine teşhis testlerine devam edin.
(4) APP'yi mobil cihaza bağlayın ve FPV arayüzüne girin.
(5) Uygulama şunları gösterdikten sonra dronun kilidini açın: hazır olun.
(6) Gaz kolunu yukarı çekin, ardından drone havalanır ve drone uçuşunu sol/sağ çubukla kontrol edin.
(7) 下 Uçağı yere indirmek için gaz kolunu aşağı çekin.
(8) Gaz kolunu en alt konuma çekin ve drone'u kilitlemek için 3 saniye bekleyin.
(9) Pili drone'dan çıkarın ve ardından uzaktan kumandayı kapatın.

Video Önerisi ve İpuçları:
(1) Uçuştan önce drone bileşenlerinin normal olduğundan emin olun.
(2) Kayıt için güneşli, rüzgarlı havayı seçin.
(3) Uçuş rotalarını belirlemek ve sahneleri önizlemek için test uçuşları gerçekleştirin.
(4) Drone hareketini pürüzsüz ve sabit tutmak için kontrol çubuğunu ha�fçe itin.
(5) Uygun gimbal atış açısını seçin.
(6) Konumlandırma Modu altında videoları kaydetmeye çalışın.

APP'nin sağ üst köşesindeki "..." düğmesine dokunun "Genel Ayarlar" menüsüne girin

Kalibrasyon Arayüzü 1 Kalibrasyon Arayüzü 2 Temel Uçuş Operasyon Adımları

Dikey Kalibrasyon / Yatay Kalibrasyon
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Açın
Drone'yu düz bir yüzeye koyun, Uzaktan kumandayı açın ve sırayla drone'u çalıştırın, kendi kendine teşhis testleri 
için drone'yu düz zeminde yaklaşık 30 saniye bekleyin.

Uçak gösterge ışığı yanıp sönen veya sabit maviden yanıp sönen veya sabit yeşile döndüğünde, bu, Uzaktan kumanda 
ve drone'nun bağlı olduğu anlamına gelir.

GPS Sinyal Durumu
Drone'nun durum göstergesi sabit yeşil olduğunda, GPS konumlandırmasının normal olduğunu ve drone'nun 
güvenle hareket edebileceğini gösterir.

Drone durum göstergesinde yeşil ışık yanıp söndüğünde, GPS sinyalinin zayıf olduğunu veya sinyal olmadığını 
gösterir ve çalışma için yükseklik modu seçilebilir (bu modun çalıştırılması zordur, yeni başlayanlar için önerilmez).-

【Not】
� Spark'ı kurun ve Spark gösterge ışığı sabit yeşil yandıktan sonra (GPS sinyalinin iyi olduğunu gösterir) kalkışa hazırlanın.
� Lütfen açık ve ferah bir alan seçin. Uzun çelik yapılar ve metal malzemeler pusulayı ve GPS'i etkileyecektir.

Uygulamaya bağlan

WLAN ayarına tıklayın ve "Ground-XXXXXX"e tıklayın, Wi-Fi Bağlantısı Başarıyla Tamamlandıktan sonra Ayarlar Seçeneklerinden 
çıkın. Uygulamayı açın, gösterildiği gibi ana sayfaya girin, Bağlantılı arayüz açıldığında, uçuş operasyon arayüzüne girmek, 
gerçek zamanlı görüntüleri izlemek veya gerekli işlemleri gerçekleştirmek için lütfen "Kontrol Et"e ve ardından "Uçmaya Başla"ya 
dokunun.

Not
� Lütfen mevcut wi-� bağlantısını koruyun ve mobil ağa geçiş yapmayın.
� Dron'un görüntüsünü ve mevcut durumunu izlemek için APP'u kullanın.

Uzaktan Kumanda ile Uçuş Kontrolü
Kalkıştan sonra, dronun uçuşunu gösterildiği gibi kontrol edin.

Uçuşu Kontrol Dronun Kalkışı
� Method 1: Manuel Kalkış
Pervaneleri döndürmeye başlamak için sol ve sağ 
joystickleri dışa doğru çevirin.

� Method 2: Tek Tuş Kalkış
2 ila 3 saniye boyunca " " düğmesine uzun basın. 
Uzaktan kumanda sürekli bip sesi çıkardığında, drone 
otomatik olarak kalkacak ve 1,2 metre irtifaya yükselecek 
ve havada asılı kalacaktır.
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Left  joystick Right  joystick

  

： kcitsyoj  tfeL
① İleri
② Geri
③ Sola Rotasyon
④ Sağa Rotasyon

： kcitsyoj  thgiR
① Yüksel
② Alçal
③ Sol
④ Sağ

  

②

①

③ ④

②

①

③ ④

： kcitsyoj  thgiR
① İleri
② Geri
③ Sol
④ Sağ

： kcitsyoj  tfeL
① Yüksel
② Alçal
③ Sol Rotasyon
④ Sağ Rotasyon

②

①

③ ④

②

①

③ ④

WLAN ayarları Tamam Kullanıcı arayüzü

İniş
Kalabalıktan ve engellerden kaçınmaya dikkat edin ve inmeden önce drone'nun iniş alanının üzerinde 
durduğundan emin olun. İniş yeri olarak açık ve düz bir alan seçin.

Method 1 : Manuel İniş
Uçağın inmesini kontrol etmek için gaz kumanda kolunu yavaşça değiştirin. Drone yere indiğinde, 
pervanelerin dönmesi durana kadar joystick'i en düşük konuma getirmeye devam edin.

Method 2 : Tek Tuş İniş
2 ila 3 saniye    "                   " düğmesine uzun basın. Uzaktan kumanda sabit bir şekilde bip sesi çıkardığında, 
drone dikey olarak inecektir.

Kapatma
Uçuşu tamamladıktan sonra, önce drone'u ve ardından uzaktan kumandayı kapatın.
Lütfen uçak indikten sonra motora dokunmayın!

Setting
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Bu bölüm, CFLY 2 APP'nin ana işlevlerini tanıtır.

CFLY  2 APP

Kayıt, Giriş

Bir hesap oluştur

Hesap girişi

Ana arayüz

a

b

c

İlk ziyaret için kullanıcının cep telefonu veya e-posta ile bir hesap açması gerekir.

Kayıttan sonra, giriş yapmak için hesabı ve şifreyi girin

Giriş yaptıktan sonra, kullanıcı ana arayüzde hava aracının bağlanma durumunu kontrol edebilir.
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Bir hesap oluştur Hesap girişi Ana arayüz

k
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n

fedcba

g

h

i
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Arayüz

ana sayfaya geri dön

Uçağın mevcut durumunu görüntüleyin.

Geçerli uçuş modu görüntülenir. Uçuş modu listesini açmak ve uygun uçuş modunu 
seçmek için buraya tıklayın. İlgili uçuş modu işlevleri için aşağıdaki metindeki 
ilgili açıklamaya bakın.

Şu anda uçağa bağlı olan GPS sayısını göster

Uçağın mevcut pil ömrünü görüntüleyin.

Genel ayarlar menüsüne girmek için tıklayın.

Uçak kalkmadan önce kalkış simgesi                    "                                     "     görüntülenir. Tıkladıktan sonra, 
uçak otomatik olarak kalkacak ve 1,2 metre yükseklikte havada süzülecektir.

.

Uçak hareket ettikten sonra, iniş simgesi                "                          "     görüntülenir ve uçak, tıkladıktan sonra 
otomatik olarak yere iner. otomatik olarak kalkacak ve 1,2 metre yükseklikte süzülecek

.

Bu simge, Spark "otomatik dönüş" durumundayken görüntülenir.

rocket,dronie,helix,boomerang modlarını kullanın.

Arayüzü büyütmek ve haritayı mevcut konumun yakınında görüntülemek için dokunun.

Uçağa bir TF kartı takılmadığında N/A görüntülenir ve TF kartı takıldıktan 
sonra mevcut depolama durumu görüntülenir.

"Fotoğraf ve Video" menüsünü gösterin veya gizleyin.

Bu işlev, fotoğraf ve video modu arasında geçiş yapmak içindir.

Kaydı başlat/durdur.

resim çekmek için tıklayın.

Çekilen fotoğra�arı veya videoları görüntülemek üzere albüme girmek için dokunun.

Uçağın mevcut konumu ile kalkış noktası arasındaki mesafe.

Uçağın mevcut konumu ve kalkış noktasının irtifası.

Uçağın mevcut yatay uçuş hızı.

Uçağın mevcut dikey uçuş hızı.

Mobil cihaz konumlandırma durumu.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

o

j

k

l

m

m

n

p

Uçuş durumu

Uçak durumu istemi

GPS sinyali

Pil ömrü

Genel ayarlar

Tek tuşla Kalkış

Tek tuşla İniş

Hızlı çekimler

RTH

Harita

TF kart durumu

Menü görüntüleme/saklam

Fotoğraf/Video anahtarı

Video modu kaydetme

Fotoğraf çekme modu

Album

Uçak uçuş durumu verileri

ana sayfaya geri dön

30 APP Tanıtımı 31APP Tanıtımı

a

b

c

d
e
f

g
h
i

Genel Ayar arayüzü

Genel Ayar arayüzü
Uçak kalkmadan önce, kullanıcı başlangıç modunu açabilir veya kapatabilir ve uçuş mesafesi 
ve irtifa sınırını ayarlayabilir.

Uçak kalkmadan önce, limit uçuş irtifasını ayarlayın. Varsayılan 120m'dir, yükseklik aralığı

30m~500m。 olarak ayarlanmalıdır.

Alçak gerilim alarm ayarı

f

a

b

d

e

Voltaj

Alt sınır ayarı

Uzaktan kumandayı eşleştirmek için işlevleriyle ilgili talimatlara bakın.g Uzaktan kumandayı eşleştirin

Uygulama versiyonu, uçuş kontrol yazılımı versiyonu, röle yazılımı versiyonu,

uzaktan kumanda donanım yazılımı sürümü ve görüntü donanım yazılımı sürümü.

i Bellenim sürümü

Pusulayı dikey veya yatay olarak kalibre etmek için işlevleriyle ilgili talimatlara bakın.

Mevcut uçak akü voltajını göster

c Auxiliary grid lines Hava fotoğrafçılığı sırasında, resim kompozisyonu için yardımcı çizgiler kullanılabilir.

Pusula kalibrasyonu

Mevcut APP ve uçağın bağlantısını kaldırın, ardından diğer kullanıcılar bağlanabilir.h APP bağlantısını kaldır

Başlangıç modu anahtarı

Düşük pil alarmı sırasında güç seviyesi ayarlanabilir, varsayılan %10'dur,

ve ayar aralığı %10~80'dir.
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Altitude Modu
Bu modda drone, GPS konumlandırma olmadan yalnızca görüş konumlandırma moduna sahiptir ve drone 
hareketi daha esnektir. Uçağın uçuşunu kontrol etmek için yetenekli bir operasyona ihtiyaç duyar, Uçuş sürecinde, 
görüş konumlandırma koşulu karşılanmazsa (ön ışık kırmızı yanıp söner), görüş konumlandırma işlevi başarısız 
olur ve insansız hava aracının hareketi manuel kontrole dayanır. Konum Modunun işleyişine tam olarak hakim 
olduktan sonra, kullanıcı Rakım Modunu seçebilir.

Ara Nokta UçuşuOrbit Modu
Konumlandırma Modunda, Yörünge Modu etkinleştirildiğinde, drone mevcut konumu etrafında dönecektir. 
Şu anda, dronun ileri veya geri hareket etmesini kontrol etmek, yörünge yarıçapını ayarlayabilir, 
uçağın uçuş yüksekliğini değiştirmek için gaz kelebeği çubuğunu itebilir.

-

İzleme Modu (GPS başarıyla konumlandırıldığında)
Konum Modunda, Takip Modu etkinleştirildiğinde drone, kullanıcının mobil cihazını otomatik olarak takip edecektir.

(1) Lütfen İzleme Modunda GPS sinyal durumuna dikkat edin:
İzleme Modu, APP'de GPS sinyali dolduğunda kullanılabilir;
Uygulamadaki GPS sinyali dolu olmadığında İzleme Modunun kullanılması tavsiye edilmez. Kullanıcının kullanması gerekiyorsa,
drone durumuna ve çevredeki çevreye çok dikkat ettiğinizden emin olun!
Uygulamadaki GPS sinyali zayıf olduğunda İzleme Modu kullanılmamalıdır!

Uyarı: Doğru dönüş konumunu sağlamak için, lütfen geniş ve açık bir alan seçin (50 metre içinde büyük binalar 
ve 10 metre içinde engel yok) ve RTH işlevinin normal şekilde çalışabilmesi için GPS sinyalinin iyi olduğundan 
aemin olun. Cep telefonunun başarılı ve doğru bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

-

32 APP Tanıtımı 33APP Tanıtımı

Orbit

5m

Drone, cep telefonunu 5 metre mesafeden takip edecek

Uçuş Modu Detayları

APP kontrol arayüzünün uçuş modu çubuğunda aşağıdaki uçuş modları görüntülenebilir.

GPS modu
Drone açıldığında varsayılan uçuş modu GPS modudur. Drone konumlandırıldığında (drone durum 
göstergesi sabit yeşildir), drone kilidi açılacaktır. Bu modda drone, GPS tarafından otomatik olarak 
konumlandırılacak, böylece daha iyi uçuş stabilitesi ve güvenliği olacak.
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Waypoint Flying 2

Waypoint Flying 1

Aircraft Position Map

Waypoint
Route Planning
My Position

Start



Diğerleri

Not
� Uçağa TF kartı takılıysa, fotoğraf ve video TF kartında saklanır. Aksi takdirde, fotoğraf ve video APP'nin fotoğraf 
albümüne kaydedilir. Video depolama dosyalarının kalitesi SD kartta daha iyidir.

� Bir TF kartı kullanırken, video depolama dosya kalitesi daha iyidir. Cep telefonunda saklanan dosyaların kalitesi düşük.

(1) APP ana arayüzünün sol köşesindeki haritaya dokunun, harita / Waypoint Flying'i açacaktır.
(2) Waypoint Flying modunu etkinleştirmeden önce drone ve cep telefonunun pil seviyesinin yüksek 
olduğundan emin olun. Çekildikten sonra "Yol Noktası Uçması" veya "Uçuş Planlaması"na dokunun ve bildirimi okuyun.

(3) Ekranda ara noktalara dokunun ve ekranın sağ tarafında rakımı (varsayılan 30 metredir) ayarlayın. Ardından ara 
nokta uçuşunu başlatmak için "Başlat"a dokunun. Kullanıcı, dronun ön ayar noktalarına doğru uçtuğunu görecektir.

(4) Waypoint Flying modundan çıkmak için "Durdur"a dokunun. Drone son ara noktaya doğru uçtuğunda, o noktada 
havada duracaktır.

Not
� Lütfen daire içindeki ara noktalara dokunun (100 metre yarıçapında). Waypoint Flying modu kapatıldığında, 
drone havada duracaktır. Yeniden başlatmak için kullanıcı bu modu tekrar açmak için yeni ara noktalara 
dokunabilir. İniş dönüşü sırasında, drone otomatik olarak Waypoint Flying modundan çıkacak ve ana noktaya 
dönecek veya yere inecektir.

� Kullanıcının kişisel ve mal güvenliği için lütfen bu işlevi dikkatli kullanın. Drone'u uçurmak için her zaman 
kalabalıktan uzak, açık ve ferah bir açık alan seçin. Ayrıca her zaman uçuş ortamına ve 
uçuş yüksekliğine dikkat edin.

-
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Check the instructions for all models.

Me

Flight record

a

b

c

Tüm model açıklamalarını görüntüleyin

Hesap ayarı, Sistem ayarı

Uçuş günlüğünü kaydedin

Other

b.Me c. Uçuş kaydıa.Tüm modeller için talimatları kontrol edin

Copyright          C-Fly all rights reservedC Copyright          C-Fly all rights reservedC

Hızlı Çekim

Hızlı çekimler roket, dronie, helis, bumerang modunu içerir, Uçak seçilen çekim moduna göre otomatik olarak uçabilir 
ve karakteristik süreyi sürekli olarak çekebilir ve sonunda otomatik olarak kısa video üretebilir.

： tekcoR Uçak dikey olarak yükselir ve kamera ateş etmek için hedefe bakar.
： einorD Uçak geri çekilip yükselirken kamera hede� takip eder.
： xileH Uçak hedef merkez olarak mobil cihazı alır ve spiral yükselişle fotoğraf çeker.

： gnaremooB Uçak başlangıç konumunu başlangıç noktası olarak alır, hede�n etrafında eliptik bir yörüngede uçar ve uçağın 
etrafında yeterli boşluk olmasını sağlamak için atış için başlangıç noktasına geri uçar. 
(30 m yarıçapında, 10 cm yukarıda).



Bu bölüm, hava aracının sistem bileşimini, 
paket listesini, özelliklerini ve güvenlik 
önlemlerini tanıtır.

Appendix

Faith 2'nin Özellikleri 

Drone

）H*W*L（ mm 47 X 552 X 281

）H*W*L（ mm 47 X 801 X 071

280 mm

515g Ağırlık

Dingil açıklığı

5m/s(sport mode)  、  2m/s(Normal mode)  、  2m/s(Calm mode)

2m/s(sport mode)  、  1.5m/s(Normal mode)  、  1.5m/s(Calm mode)Maksimum İniş Hızı

Maksimum Çıkış Hızı

Boyut (Katlama)

Boyut (Açılır)

19m/s(sport mode)   、  10m/s(Normal mode)  、  5m/s(Calm mode)

5000m

31mins (21 km/s sabit hızda rüzgar yok, ayrıca ortam, Sıcaklık ve nemden de etkilenir)Maksimum Uçuş Süresi

0�~40�

GPS/GLONASS

dikey： +/- 0,5 m± 0,2 m（ultrasonik sistem, optik akış sistemi çalışır）

yatay: +/- 1.5m± 0.3 m(ultrasonik sistem,optik akış sistemi çalışır)

Uydu Konumlandırma Sistemleri

5.8GHz/2.4GHzÇalışma Frekansı

120m, maksimum 500m (uygulamada ayarı değiştirmeniz gerekir)Maksimum uçuş yüksekliği

Hover Doğruluk Aralığı

Çalışma Sıcaklık Aralığı

Deniz Üstü Maksimum Hizmet Tavanı

Max hız

Optik akış sistemi

Evet

Net desenli ve yeterli aydınlatmalı yüzey (lüks > 15)

yerden 6,6 ft (2 m) yükseklikte ≤1,5 m/sHız Aralığı

Çalışma ortamı

0.5~5mRakım Aralığı

Optik akış sistemi

Ultrasonik yükseklik sistemi

su yüzeyi veya emici malzeme zemini (kalın halı gibi) hariç

≤3m/s

0.2~4.5mRakım Aralığı

Hız Aralığı

Çalışma ortamı

evetUltrasonik yükseklik sistemi

3-axis gimbal

）°03±:esruoc,°53 ±:llor，°021-/03+:hctip（sixa-3

°0~°09-： hctipKontrol Edilebilir Menzil

Stabilizasyon

36 Appendix 37Appendix
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Kamera

Ambarella A12,SONY CMOS

5120×3840(20MP)

3840×2160

60 MbpsMaksimum Video Biti

Video Kayıt Çözünürlüğü

FAT32(<=32GB) /exFAT(>32GB)

JPEG /JPEG+DNGFoto

Desteklenen Dosya Sistemleri

Görüntü boyutu

Sensor

MP4

Micro SD™      Maks kapasite:128GB. UHS-I Speed Grade 3 rating required

0°C~40°CÇalışma Sıcaklık Aralığı

Desteklenen SD Kartlar

Video

Uzaktan Kumanda

5.8 GHz / 2.4GHz

800m  

0°C~40°C

mBd02=< : CRRS          mBd 41≤： EC        mBd 62≤： CCFVerici Gücü (EIRP)

Çalışma Sıcaklık Aralığı

500ma @ 3.7V

Desteklenen Kalınlık: 6.5-8.5mmDesteklenen Mobil Cihaz Boyutu

Çalışma Akımı/Voltajı

Maksimum İletim Mesafesi

Çalışma Frekansı

3.7v 2600 mAh

LiPo 18650

9.62 WhPil gücü

USB

< 3saat (5V 2A adaptör ile)

5W

Şarj süresi

Şarj etmek

Maksimum şarj gücü

Pil Türü

Pil kapasitesi (dahili)

Batarya

3100mAh

11.4V

LiPo 3S

35.34WhEnerji

Batarya Tipi

196 gr

0°C~40°CŞarj Isısı

Net Ağırlık

Voltaj

Kapasite

35 W

<5h(5V 2A adaptör ile)Şarj Süresi

Maksimum şarj gücü

APP

C-Fly 2/Enjoy Fly 2

720p

800m

dronie,rocket,circle,helix

FPV iletim mesafesi

Canlı Görüntü Kalitesi

Hava fotoğrafçılığı modu

Andrio 6.0 üzeri，IOS 9.0 üzeriGerekli İşletim Sistemleri

Mobile App

Şarj Cihazı

5 V 2A(önerilen)

4.35V 0.7A*3Çıkış

Giriş

38 Appendix 39Appendix

Copyright          C-Fly all rights reservedC Copyright          C-Fly all rights reservedC



Paket listesi

Drone Kumanda Pervane

Batarya Şarj Cihazı

USB kablo

Tornavida

Klavuz (ingilizce)

Önemli Bilgilendirme

Not
Bu ürünü kullanmadan önce lütfen ürün paketinin aşağıdaki tüm öğeleri içerip içermediğini kontrol edin. Eğer
bir şey eksikse, lütfen şirketimiz veya yetkili satıcılarımızla iletişime geçin.

� Bu ürün bir oyuncak değil, mekanik, elektronik, aerodinamik ve yüksek frekanslı emisyon gibi profesyonel 
bilgileri birleştiren hassas bir cihazdır. Doğru montaj ve hata ayıklama ile kazalardan kaçınılabilir. 
Ürün sahibi, işletmek ve kontrol etmek için güvenli bir yol kullanmalıdır; yanlış çalıştırma ciddi kişisel 
yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.

-

� Bu ürün, model uçak kullanma tecrübesi olan ve en az 14 yaşında olan kişiler için uygundur.

� Kullanıcı kullanım, çalıştırma, bakım vb. ile ilgili sorunlarla karşılaşırsa, lütfen yerel bayi veya şirketimizin 
ilgili personeli ile iletişime geçin. Şirketimiz ve satıcı, uygunsuz çalışma ve kişisel yaralanmalardan 
kaynaklanan herhangi bir kayıp ve hasardan sorumlu değildir.

� Bu ürün küçük parçalar içerir, yutma veya boğulma riskini önlemek için lütfen çocukların erişemeyeceği 
bir yerde saklayın.

Uzaktan kumandalı model uçak en tehlikeli maldır, bu nedenle kullanıcının uçarken kalabalıktan 
uzak durması gerekir. Uygun olmayan montaj veya gövde hasarı, zayıf elektronik kontrol ve bilinmeyen 
işlemler, hava aracının hasar görmesi veya kişisel yaralanma gibi öngörülemeyen kazalara neden olabilir. 
Lütfen uçarken dikkatli olun Güvenli olmak için, kullanıcı kendi ihmalinizden kaynaklanan kazaların 
sorumluluğunu anlamalıdır.

Engellerden ve kalabalıktan uzak durun
Uzaktan kumandalı uçağın uçuş sırasında belirsiz bir uçuş hızı ve durumu vardır ve potansiyel olarak tehlikelidir. 
Uçarken kalabalıklardan ve yüksek binalardan uzak durun Aynı zamanda rüzgar, yağmur, gök gürültüsü ve 
şimşek gibi kötü havalarda uçmaktan kaçının. Uçağın hata ayıklaması ve kurulumu, çalıştırma talimatlarına 
kesinlikle uymalıdır. Yukarıya doğru uçarken, hava aracını kullanıcıdan veya diğer insanlardan 1-2 metre uzakta 
tutmaya dikkat edin. Uçağın uçarken veya inerken yaralanmaya neden olabilecek şekilde insanların başına, 
yüzüne ve vücuduna çarpmasını önleyin.

-
-

Nemli ortamdan uzak tutun
Uçağın içi, birçok gelişmiş elektronik bileşen ve mekanik parçadan oluşur. Bu nedenle uçağın ıslanmasını 
veya su buharının uçak gövdesine girmesini önlemek gerekir. Mekanik ve elektronik bileşen arızasından 
kaynaklanan kazalardan kaçının. Lütfen bakım sırasında yüzey lekelerini temiz bir bezle silin.

Tek başına kontrol etmekten kaçının
Uzaktan kumandalı uçakların kontrol becerilerinin erken aşamada öğrenilmesi zordur. Mümkün olduğunca 
yalnız uçmaktan kaçınılmalı ve deneyimli kişilerin rehberliği gereklidir.

Satış Sonrası ve Garanti

En son satış sonrası garanti bilgileri için lütfen resmi web sitesine göz atın.

Güvenlik önlemleri
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Yüksek hızlı dönen parçalardan uzak durun
Uçak rotoru yüksek hızda dönerken, tehlike ve hasarı önlemek için lütfen pilotu, çevredeki insanları ve 
nesneleri dönen parçalardan uzak tutun.

Isıdan uzak tutun
Uzaktan kumandalı uçak metal, �ber, plastik, elektronik bileşenler ve diğer malzemelerden oluşur. Bu nedenle 
ısı kaynaklarından uzak durmak, güneş ışığından korunmak ve yüksek sıcaklıktan dolayı deformasyon ve hatta 
hasar görmemesi gerekir.

Çevresel Gereklilikler
Çevreyi etkileyebilecek ürünü istediğiniz zaman atın, lütfen yerel yasa ve yönetmeliklere göre uygun şekilde 
geri dönüştürün.

42 Appendix

Bu ürünü doğru kullanın
Uçuş güvenliğini sağlamak için değişiklik veya onarım için lütfen orijinal parçalar kullanın. Lütfen ürün fonksiyonunun izin 
verdiği kapsamda çalıştırın ve kullanın ve güvenlik yasaları dışında yasa dışı amaçlar için kullanılmamalıdır.

Güvenli operasyon
（1）Lütfen uzaktan kumandalı hava aracını kendi durumunuza ve uçuş becerilerinize göre çalıştırın. 
Yorgunluk, moral bozukluğu veya yanlış kullanım kaza riskini artıracaktır Olasılık.
（2）Kulakların yakınında kullanmayın! Yanlış kullanım işitme hasarına neden olabilir.
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FCC AÇIKLAMASI:
Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:
(1) Bu cihaz zararlı enterferansa neden olamaz ve;
(2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri 
kabul etmelidir.

Uyarı: Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modi�kasyonlar, kullanıcının 
ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun 
bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı enterferansa karşı makul koruma sağlamak üzere 
tasarlanmıştır. Bu ekipman kullanımlar üretir ve radyo frekansı enerjisi yayabilir ve talimatlara uygun şekilde 
kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda 
parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo 
veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını 
alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

· Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
· Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
· Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
· Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:
Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipman, radyatör 
ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.


