
Phantomunuzla tanışın.

Phantom 3 Advanced kamerası 2.7K video ve 12 megapiksel fotoğraf kaydı alabilir.
Aşağıdaki diagramda ayrıntılı liste bulabilirsiniz:
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Kompas Kalibrasyonu:

Çevresel Etkenler:

P Mode:

P Modu üç durum barındırır:
P-GPS: 

P-OPTI: 

PP-ATTI: 

Eve Dön:

Güvenli Uçun
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5. Kumandayı Hazırlamak

6. Uçuş Kontrolleri
Mevcutta Uzaktan kumandanız (Mode 2) olarak gelmektedir. Sol çubuk yükseklik ve yönelimi, sağ çubuk ise ileri geri ve yanal hareketi 
kontrol etminizi sağlar. Gimbal tuşu tilt hareketini sağlar.

Sinyal karışıma neden olmamak için Uçuş sırasında 2.4 Ghz cihazlarınızı kullanmayın.

Sol Kontrol Sağ Kontrol

DJI GO uygulaması ile Bu kontrolleri kişiselleştirebilirsiniz.

Mobil cihaz tutucuyu istediğiniz açıya ayarlayın, antenleri aşağıda 
gösterilen şekilde ayarlayın. Kumandanın verimliliği antenlerin 
duruş şekline göre değişiklik göstermektedir.

Güçlü Zayıf

Havaaracı ile kumanda arasındaki iletişim yandaki 
şablonda gösterildiği şekilde en güçlüdür. Eğer sinyal 
gücünüz düşükse, antenlerin pozisyonlarını düzeltin yada 
yaklaşarak daha güçlü sinyal yakalayın.

Mobil cihaz tutucu yanındaki tuşa basılı tutarak 
kepçeyi açın.
Mobil cihazınızı yerleştikten sonra kelepçeyi 
ayarlayın, güvenle tuttuğundan emin olun.
Mobil cihazınızla kumandanızı USB kablo 
yardımı ile bağlayın.  
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Uygunluk Beyanı 
 
Biz, 
17th floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building NO 18 Gaoxin South 
4th Ave, Nanshan District, Shenzhen, Çin adresinde yerleşik bulunan 
SZ DJI TECHNOLOGY CO LTD 
olarak işbu belge ile aşağıdaki ürünün: 

 
 

Ürün: Phantom 3 Adv 
Model W322A 

Marka DJI 
 
Aşağıdaki dokümanların uygulanabilir gereksinimlerine uygun olduğunu beyan ederiz: 
 

• Radyo ekipmanı ve telekomünikasyon terminal ekipmanı ve uygunluğun ortak onayına [Direktif R&TTE] 
ilişkin 1999/5/EC sayılı Direktif 

• Belli voltaj limitleri içerisinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli ekipmana ilişkin Üye Devletlerin 
yasalarıyla uyumlaştırma ile ilgili 2006/95/EC sayılı Direktif [LVD Direktifi] 

• Elektrikli ve elektronik ekipmanda tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin 2011/65/EC sayılı Direktif 
[RoHS Direktifi] 

 
Aşağıdaki uyumlu hale getirilen standartlar ve/veya yönetmeliklere uygunluk gösterilerek bu ürün için bu 
direktiflere uygunluk değerlendirilmiştir: 
 

 
 
İşbu belge ile yukarıda adı geçen ekipmanın yukarıda belirtilen spesifikasyonların ilgili bölümlerine uygun olarak 
tasarlandığını beyan ederim. Ünite Direktiflerin uygulanabilir tüm Temel Gereksinimlerine uygundur. 
Bu ürün ilk olarak 2015 yılında yapıştırılmış olan CE İşareti taşır . 
 
 
İmza 
Adı: Mingyu Wang 
Pozisyon: VP Mühendisi 
Tarih: 05.08.2015 
 
CE1313 
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GARANTİ BELGESİ  
Üretici Firma: 
Ünvanı: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD 
 
Adresi:  17th floor, West Wing, Skyworth Semiconductor 
Design Building NO.18 Gaoxin South 4th Ave,  
 Nanshan District, Shenzhen, China 
 
e-posta: info@dji.com 
 
 

İthalatçı Firma: 
Unvanı: Oyuncakhobi Teknolojik Ürünler Tic. A.Ş. 
Adresi: Ihlamur sokak no:16 köşk katı daire 2 
              Göztepe / Kadıköy/Türkiye 
Telefonu:0850 500 55 15 
Faks:      +90 212 695 75 46 
e-posta: info@oyuncakhobi.com  
Firmanın Kaşesi: 

Malın 
Markası: DJI 
Seri No: 
 

Garanti Süresi: 2 Yıl 
Azami Tamir Süresi: 24 gün 
 

GARANTİ ŞARTLARI 
 
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve ……… yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz) 
 
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. 
 
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci 
maddesinde yer alan;  
a- Sözleşmeden dönme, 
b- Satış bedelinden indirim isteme, 
c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, 
haklarından birini kullanabilir. 
 
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli 
ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla 
yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı 
tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. 
 
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla 

belirlenmesi durumlarında; 
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini 
satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, 
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 
 
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti 
süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında 
ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde 
giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir 
malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde 
geçen süre garanti süresine eklenir. 
 
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı 
dışındadır. 
 
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin 
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 
 
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. 
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