
2.4GHz FPV gerçek zamanlı video ve görüntü aktarımı Drone

 

Havacılık radyo istasyonunun elektromanyetik ortam ihtiyacını karşıladığından emin olmak 
için, havalimanı pist merkez hattını orta hat olarak alarak her iki tarafta 10 kilometre 
kapsamında uçmak KESİNLİKLE YASAKTIR veya kapsamında uçmak. Merkez olarak pistin 
her iki ucunu alarak 20 kilometre KESİNLİKLE YASAKTIR. Havayolunun güzergahında 
uçmak da YASAKTIR. Ülkemizin ilgili makam veya dairesi tarafından yasaklanmış olan her 
türlü uçan model veya insansız Quad-rotor'ları BÖLGE'de kullanmayı bırakın.

info@oyuncakhobi.com
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ÖNSÖZ
SJ Serisi GPS Drone'u satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen çalıştırmadan önce tüm 
talimatları ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Lütfen bu kullanım kılavuzunu ileride 
başvurmak ve bakım için saklayın.

ÖNEMLİ:
1. Bu ürün bir oyuncak değildir. Hassas bir cihazdır; makine ve elektroniği hava mekaniği 
ve yüksek frekanslı iletimle entegre etmek. Herhangi bir kazayı önlemek için doğru montaj 
ve hata ayıklama gerektirir. Kullanıcı bu ürünü güvenli bir şekilde çalıştırmalı ve kontrol 
etmelidir. Hatalı çalıştırma durumunda ciddi yaralanmalara veya maddi hasara neden 
olabilir. Yanlış işlem nedeniyle de kaybolabilir.
2. Bu ürün, en az 14 yaşında olan deneyimli İHA pilotları için uygundur.
3. Kullanım, çalıştırma veya bakım sırasında bir sorun olması durumunda, lütfen yerel satış 
acentesi veya perakendeci ile iletişime geçin veya şirketimizin sorumlu personeli ile 
iletişim halinde olun.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:
Bu R/C uçan model kullanımdayken tehlikeli olabilir, lütfen uçarken herhangi bir kişiden 
veya seyirciden uzak tuttuğunuzdan emin olun. Hatalı kurulum, kötü koşullar veya 
çalışmaya aşina olmayan kullanıcılar uçağa zarar verebilir veya insanları yaralayabilir veya 
beklenmedik bir kazaya neden olabilir. Lütfen uçuş güvenliğine çok dikkat edin ve kendi 
ihmaliniz nedeniyle kazaya neden olabilecek daha tehlikeli durumları tanımayı öğrenin.

1. Herhangi bir yapıdan veya kalabalıktan uzak tutun. Bu R/C uçağı, uçarken hız veya 
hassasiyette biraz değişiklik gösterebilir ve potansiyel tehlikeye neden olabilir. Bu 
nedenle lütfen kalabalıklardan, binalardan, ağaçlardan, yapılardan, yüksek voltajlı 
kablolardan vb. uzak tutun. Kullanıcının ve herhangi bir seyircinin güvenliğini sağlamak 
için lütfen yağmur, fırtına, şiddetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarında uçmaktan 
kaçının. , ve çevresindeki mülk.

2. Nemli ortamlardan uzak tutun. Uçağın içi birçok hassas elektronik ve mekanik parçadan 
oluşmaktadır. Bu nedenle, mekanik ve elektronik parçaların bozulmasına ve dolayısıyla 
bir kazaya neden olabileceğinden, lütfen herhangi bir nem veya su içeriğinin uçağın ana 
gövdesine girmesini önlemeye çalışın.

3. Yalnızca amaçlanan kullanım için verilen parçalarla çalıştırın. Uçuş güvenliğini sağlamak 
için herhangi bir yeniden donatma veya bakım için lütfen SJ Serisi tarafından üretilen 
orijinal parçaları kullanın. Lütfen yalnızca izin verilen ürün işlevi kapsamında çalıştırın ve 
kullanın. Onaylanmamış parçaların kullanılması garantiyi geçersiz kılacaktır.

Herhangi bir yasa dışı amaç için KULLANMAYIN veya yerel yasa ve 
yönetmeliklerinizin öngördüğü kapsamın dışında KULLANMAYIN.

www.oyuncakhobi.com
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NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı 
dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı 
enterferansa karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo 
frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve 
kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir.

• Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, 
radyo veya televizyon alımında, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek zararlı 
parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak 
paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:
  • Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
  • Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
  • Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
  • Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişikliklerin veya 
modifikasyonların ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabileceğini lütfen 
unutmayın.

4. Bağımsız olarak kontrol etmekten kaçının.
Yeni kullanıcılar, bu uçağı kullanmayı öğrenmenin ilk aşamalarında bazı zorluklar 

yaşayabilir. Lütfen uçağı tek başınıza kullanmaktan kaçının. Mümkün olduğunda, bu hava 
aracını her zaman daha deneyimli bir kullanıcının rehberliğinde çalıştırın.

5. Uyuşturucu veya alkolün etkisi altında çalışmayın.
Lütfen bu R/C uçağını kendi durumunuza ve uçuş becerinize göre çalıştırın. Herhangi bir 

yorgunluk, kötü zihinsel durum veya yanlış operasyon, kazara risk olasılığını artırabilir.
6. En yüksek hızı kullanırken lütfen uçakla aranızda güvenli bir mesafe bırakın.
Operatör yüksek hızda uçarken, tehlikeye veya hasara neden olmamak için lütfen uçağı 

pilottan ve çevresindeki kişilerden veya nesnelerden uzak tutun.
7. Serin ve kuru bir yerde saklayın.
R/C uçağı metal, fiber, plastik, elektronik vb. malzemelerden oluşur. Bu nedenle, lütfen onu 

herhangi bir ısı kaynağından uzak tutun ve uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz 
bırakmayın. Aşırı ısıya maruz kalma bozulmaya ve hasara neden olabilir.

•
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1. Bu pakette ve kullanım kılavuzunda önemli bilgiler bulunmaktadır, lütfen ileride 
başvurmak üzere saklayın.

2. Bu uçak modelinin başkalarının vücuduna zarar vermeyeceğinden veya mülke herhangi 
bir zarar vermeyeceğinden emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

3. Bu uçağın hatalarını ayıklarken veya monte ederken lütfen kesinlikle talimat kılavuzunda 
gösterildiği gibi çalıştırın. Uçma veya iniş sırasında, yaralanmaya neden olabilecek kafaya, 
yüze veya vücuda çarpmayı önlemek için lütfen kullanıcı ile hava aracı arasında 1-2 metre 
mesafe bırakmaya daha fazla dikkat edin.

4. Vücuda zarar, kayıp veya yaralanmaya neden olabilecek yanlış işlemlerden firmamız ve 
distribütörlerimiz sorumlu olmayacaktır.

5. 14 yaş ve üzeri çocuklar bu ürünü bir yetişkinin rehberliğinde kullanmalıdır. Bu ürünün 14 
yaşından küçük çocukların kullanması YASAKTIR.

6. Lütfen bu ürünü kullanım kılavuzunda veya paketleme talimatında gösterildiği gibi 
doğru şekilde monte edin ve kullanın. Bazı parçalar bir yetişkin tarafından monte 
edilmelidir.

7. Bu ürüne küçük parçalar dahildir. BOĞULMA TEHLİKESİNİ veya yanlışlıkla yutulmasını 
önlemek için lütfen çocukların erişemeyeceği bir yere koyun.

8. Kazaya neden olmamak için yolda veya trafiğin yoğun olduğu alanların yakınında 
oynamak kesinlikle YASAKTIR.

9. Çocukların yaralanmasına neden olmamak için lütfen ambalaj malzemesini zamanında 
atın.

10. Uçuş sırasında uçağın arızalanmasına neden olabileceğinden lütfen Phantom'u 
SÖKMEYİN veya YENİDEN TAKMAYIN.

11. Şarj cihazının pil bölmesindeki piller, ürünle aynı logoya sahip belirtilen güç kaynağına 
takılmalıdır.

12. Vericiye dahil olan dahili şarj edilebilir 3.7V lityum polimer pil.
13. Yalnızca fabrikamızdan üretilen orijinal şarj cihazı kullanılabilir.
14. Şarj cihazı oyuncak değildir.
15. Pili şarj ederken lütfen bir yetişkinin gözetimi altında gerçekleştirin. Lütfen şarj ederken 

herhangi bir yanıcı nesneden uzak tutun. Lütfen şarj olurken bu uçağı görüş alanınızda 
tutun.

16. Patlamaya neden olmamak için lütfen pili kısa devre yaptırmayın veya pili SIKMAYIN.
17. Li-ion pili farklı bir pil türüyle KARIŞTIRMAYIN.
18. Dört rotora akıllı lityum pil yüklenmiştir. Şarj için hem dahili hem de harici kullanılabilir.
19. Lütfen pili kısa devre YAPMAYIN veya pili parçalamayın veya pili ateşe atmayın; Pilleri 

yüksek sıcaklık veya ısıtılmış alanın yakınına (ateşin yakını veya elektrikli ısıtma cihazının 
yakını gibi) KOYMAYIN.

www.oyuncakhobi.com
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UYARI: Ürün sadece yetişkinler ve 14 yaş ve üzeri çocuklar 
tarafından kullanılmalıdır. 14 yaşından küçük çocuklar için 
yetişkin gözetimi gereklidir.

UYARI: DRONE PİLİNİN ŞARJ EDİLMESİ HER ZAMAN BİR 
YETİŞKİN TARAFINDAN DENETLENMELİDİR. BATARYA 
TAMAMEN ŞARJ OLDUĞUNDA FİŞİ ÇIKARIN. PİLİ AŞIRI ŞARJ 
ETMEYİN.

20. Uçaklar, diğer herhangi bir elektriksel uyumdan veya ekipmandan mümkün olduğunca 
uzakta veya manyetik cismin yakınlarda bulunduğu yerden, birbirleriyle etkileşime neden 
olabileceğinden uzak tutulmalıdır.

21. Lütfen bükülme veya yaralanma veya kesilme tehlikesine neden olmamak için yüksek 
hızlı dönen rotordan güvenli mesafeyi koruyun.

22. Motor ısınacaktır. Lütfen yanmaktan veya yaralanmaktan kaçınmak için DOKUNMAYIN.
23. İşitme duyunuza zarar verebileceğinden lütfen bu ürünü kulağınıza KAPATMAYIN.
24. Şarj için mini USB 5V duvar şarj cihazı önerilir. 5V'tan daha güçlü şarj cihazı 

KULLANMAYIN.
25. Havacılık Telsiz Bürosu ve ilgili makam tarafından belirlenen manyetik ortam şartı 

emrine uymak için, belirli bölgelerde düzenlenen süre boyunca, bu modelin vericisini, bu 
düzenleme komutu verildiğinde lütfen kullanmayı bırakın.

26. UAS'nizi görüş alanınızda tutun.
27. Asla insan gruplarının üzerinden uçmayın.
28. Stadyumların veya spor etkinliklerinin üzerinden asla uçmayın.
29. Hava sahası kısıtlamalarını ve gereksinimlerini anlayın.

info@oyuncakhobi.com
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1. HD Kamera              3. Pervane         5. LED Gösterge
2. İniş Takımı               4. Motor

1

2
3

1. Güç Göstergesi
2. USB Şarj Yuvası
3. Açma Anahtarı

BAKIM

DRONE BATARYA

DRONE PARÇALARI 

12

3
4

Açmak için kısa basın, kapatmak için 2 saniye basılı tutun.

1. Bu ürünü sık sık temizlemek için temiz, yumuşak bir bez kullanın.
2. Isıtmadan veya güneşe uzun süre maruz kalmaktan kaçının.
3. Ürünü suya koymayın. Elektronik parçalara zarar verir.
4. Lütfen fişi ve diğer aksesuarları düzenli aralıklarla kontrol edin. Herhangi bir hasar 

varsa, lütfen tamamen tamir edilene kadar kullanmayı hemen bırakın.

Yüksek Düşük

www.oyuncakhobi.com
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Fixed Ring
Spacer Ring
Propeller

PERVANE KURULUMU

 
 
 
 

 

A B

Pic.1 Pic.2

Pic.3

KAMERA KURULUMU

Lütfen her pervanenin üzerinde "A" veya "B" harfinin yazılı olduğunu unutmayın ve tüm 
pervanelerin doğru motor konumuna takıldığından emin olun.

1. Pervane Kapağını çıkarın.
2. Küçük vidayı sökün.
3. Sabit Halkayı ve Ara Halkayı dışarı çekin, ardından pervaneyi dışarı çekin.
4. Doğru pervaneyi takın.

1. Kamera kablolarını dronun altındaki bağlantı portlarına uygun şekilde takın. (Daha 
küçük kablo küçük bağlantı noktasına bağlanırken Büyük kablo büyük bağlantı 
noktasına bağlanır Resim 1. Kablo konektörünün iki tarafı vardır A/B Resim 2, Küçük 
arayüzün bir tarafı drone'nun Başına ve Daha Büyük arayüzün bir tarafı drone'nun 
Kuyruk yönüne bakar. ).
2. Kamerayı drone'nun altındaki kamera kurulum rayına itin.
3. Kamera kilidi Pic'e basarak kamerayı çıkarın. 3. dronun alt kısmında ve kamera 
kablosunu bağlantı noktasından çıkarmak için kamerayı dışarı doğru itin.

info@oyuncakhobi.com
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4. TF Kartını Kamera bağlantı noktasına takın.
İsteğe bağlı bellek kartını (dahil değildir) web kamerası modülünün dörtlü helikopterin 
altındaki kart kanalına takın, dörtlü helikopterin gücünü bağlayın ve dörtlü helikopter ile 
uzaktan kumandayı senkronize edin. Web kamerası modülündeki mavi gösterge ışığı 
sürekli yanacaktır ve kamera fotoğraf ve videolar için hazırdır. (Hafıza kartı ayrıca satılır)

1. Gaz kumanda kolu.
2. Yön joystick.
3. Bir düğme için ANA DÖNÜŞ'e basın; Eve Dönüş'ü 

iptal etmek için tekrar basın.
4. AÇIK / KAPALI.
5. Otomatik vurgulu tek düğme kalkış, tek düğme iniş 

Acil durdurma için 3 saniye basılı tutun.
6. USB şarj bağlantı noktası.
7. Hız+/Hız-.
8. Bir kez tıklayın, Beni İzle moduna girin; Tekrar tıklayın, 

beni izle modunu iptal edin. Düğmeyi 3 saniye basılı 
tutun, Trim moduna girin. Düğmeye tıklayın, Kırpma 
modunu iptal edin. Not: GPS modunda kırpmaya 
gerek yoktur.

9. Başsız/normal mod arasında geçiş yapmak için bir 
kez tıklayın. GPS modunu kapatmak için düğmeyi 3 
saniye basılı tutun.

10. Kamera açısını ayarlayın: Düğmeyi aşağı çevirin: 
kamera aşağı. Döndürme düğmesi: kamera yukarı.

11. Fotoğraf çekmek için düğmeye tıklayın.
12. Video çekmek için düğmeye tıklayın; Video modunu 

iptal etmek için düğmeye tekrar tıklayın.

13. Telefon Tutucu.   18. Şarj oluyor.
14. Güç.   19. Başsız Modu.
15. Hız.   20. Beni takip et.
16. Video.   21. Trim Ayarları
17. Eve Dönüş. 

www.oyuncakhobi.com
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Uçun

Güçlü GPS
ile uçun
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Güvenli Uçun

Kullanımı ：

Yüksel-İn

Yönler

Tu
rn

 L
ef

t

UP

DOWN
Turn Right

Forward

Le
ft

Right

Backward

Açık Alanda
Uçun

 

Yasal Sınırın
Altında Kalın (120 m)

Engellerin, kalabalıkların, yüksek voltajlı elektrik hatlarının, ağaçların, havaalanlarının 
veya su kütlelerinin üzerinden veya yakınında uçmaktan kaçının.
Uçaktaki pusulayı etkileyebileceğinden, elektrik hatları ve baz istasyonları gibi güçlü 
elektromanyetik kaynakların yakınında UÇMAYIN.

Drone'yu yağmur, kar, sis ve rüzgar hızları 10 m/s veya 22 mph'yi aşan olumsuz hava 
koşullarında KULLANMAYIN.

info@oyuncakhobi.com
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Pervanelerden Uzak Durun.

Uçuş Yapılmaz

Hem sizin hem de çevrenizdekilerin güvenliği için temel uçuş kurallarını 
anlamak önemlidir. Uçuştan önce Güvenlik Yönergelerini okumayı unutmayın.

1. Uygulama Kurulumu

2. Batarya Seviyesini Kontrol Edin

 
   

UÇUŞ

- Bu modelin gücünü bağlayın ve ardından “AYARLAR”a erişin
  cep telefonunda “WIFI”yı açın ve “SJ-GPS_XXXX”i bulun.
  Bağlantı başarıyla bağlandığında, lütfen "Ayar"dan çıkın
  seçenek.
- Kontrole erişmek için cep telefonunda “SJ-GPS” yazılımını açın
  arayüz.

Apple IOS sistemi için 
“SJ-GPS” yazılımının QR kodu
(Bu yazılımı yüklemek için 
lütfen bu QR kodunu tarayın).

Android sistemi için “SJ-GPS” 
yazılımının QR kodu
(Bu yazılımı yüklemek için 
lütfen bu QR kodunu tarayın).

Yüksek Düşük

www.oyuncakhobi.com
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3. Batarya ve Kumanda Şarjı

İpucu: Verici düşük güçte olduğunda, verici üzerindeki güç gösterge ışığı yanıp 
sönmeye devam eder, bu sefer vericiyi şarj etmeniz gerekir.

1. Dengeli şarj: Dörtlü helikopterin güç düğmesi AÇIK / KAPALI durumundaysa, Dörtlü 
helikopter şarj edilebilir. USB kablosunu bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın 
ve ardından drone'nun şarj bağlantı noktasına bağlayın. Şarj ederken, güç 
anahtarındaki gösterge mavi yanıp söner; Tamamen şarj olduğunda, güç 
anahtarındaki tüm göstergeler sabit maviye döner.

2. Dört helikopter, mobil güç veya araba yüklü güç ile şarj edilebilir.
3. Tam şarj süresi yaklaşık 5 saat, Uçuş süresi yaklaşık 12-15 dakika sürer.
4. Uzak lityum pil Tam şarj süresi yaklaşık 50 dakika sürer.

Tokaya basın ve 
Pili drone'dan 
çıkarın.

Telefon 
adaptörü:
5V 2A
(Dahil değil)

Şarj süresi:
Yaklaşık 5 Saat
(Bağlı olarak
Şarj Gücü)

Şarj süresi
vericinin:
yaklaşık 50 
dakika

info@oyuncakhobi.com
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UÇUŞ/GPS KALİBRASYONU HAZIRLIĞI

1. Adım: Drone'u açın ve düz bir yüzeye bırakın*   

— *Drone, bu düz yüzeye otomatik olarak trim ayarı yapacaktır.
— Tüm ışıklar kırmızı yanıp sönüyor. 

Lütfen uçmak için geniş iç veya dış ortamı seçin, ayrıca karsız veya fırtınasız havalarda ve 
rüzgar kuvvetinin Seviye 4'ten az olması gerekir. Uçarken, lütfen kalabalıktan uzak tutun. 
, ağaç, elektrik teli, gökdelen, havaalanı veya sinyal iletme kulesi vb.

YASAL UYARI: Orijinal USB kablosunu ve standart 5V duvar 
şarj cihazını kullanmalısınız.

UYARI: Asla 5V'tan daha güçlü bir girişle şarj etmeyin. Bu, pilin 
aşırı ısınmasına neden olabilir.

ŞARJ EDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:
1. Şarj ederken lütfen bu ürünü kuru ve havalandırılmış bir alana koyun ve ısı 

kaynaklarından veya yanıcı ürünlerden uzak tutun.
2. Şarj ederken pillerin quadcopter'dan çıkarılması önerilir. Kazaya neden olmamak için 

şarj işlemi bir yetişkin tarafından denetlenmelidir. Pil ayrıca quadcopter içindeyken de 
şarj edilebilir.

3. Uçtuktan sonra, yüzey sıcaklığı hala sıcaksa lütfen pili şarj etmeyin. Pil uzun süre 
kullanılmışsa veya şişmiş görünüyorsa, lütfen pilleri değiştirin.

4. Lütfen sağlanan orijinal USB şarj kablosunu kullandığınızdan emin olun.
5. Pil, uzun süre kullanılmadığında otomatik olarak şarjını kaybeder. Çok sık şarj etmek 

veya boşaltmak pilin ömrünü kısaltabilir.

www.oyuncakhobi.com
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SJ-GPS_XXXX

Front

Front

 

 
     

 

 

2. Adım: Uzaktan kumandayı açın
— Sol joystick'te Yukarı ve ardından Aşağı'ya basın.
— Mavi (arka) ve beyaz (ön) yanıp sönen ışıklar.
— NOT: *SJ-GPS Uygulamasında mevcut drone durumunu 

görüntülemek için şu anda WiFi'ye bağlanabilir veya GPS kalibre 
edilene kadar bekleyebilirsiniz.

3. Adım: Uygulamayı Bağlayın
— Akıllı telefonunuzu Drone'un WIFI'sine bağlayın ve
  "SJ-GPS" APP'de drone'nun durumunu kontrol edin

4. Adım: Pusula Kalibrasyonu
1. Pusula Kalibrasyonu Bölüm 1
— Joystickleri saat 1 ve 11 konumuna itin.
— Hızla yanıp sönen Mavi/kırmızı (arka) ve Beyaz/kırmızı (ön) 

ışıklar.
— Uygulama drone durumu: "Pusula kalibrasyonu".
2. Pusula Kalibrasyonu Bölüm 2
— Uçağı düz tutarak arkadan drone'u alın ve vücudunuzu bir tam 

daire (360°) döndürün.
— Arka ışıklar sabit maviye dönecek.
3. Pusula Kalibrasyonu Bölüm 3
— Aşağıdan drone'u dikey olarak tutun ve kamera yere bakacak 

şekilde vücudunuzu tek bir tam daire içinde (360°) döndürün.
— Ön ışıklar sabit beyaza dönecek.
— Uygulama drone durumu: "Pusula kalibrasyonu tamam".

5. Adım: Fabrika Ayarlarına Sıfırla / Jiroskopu Kalibre Et
— Joystick'leri saat 11 ve 1 konumlarına bastırın.
— Hızlı yanıp sönen mavi (arka) ve beyaz (ön) ışıklar.
— Uygulama Drone Durumu: "Jiroskop kalibre ediliyor"
  "Jiroskop tamam".

Adım 6: GPS Kalibrasyonunu Sonlandırın (Yapmayın
  GPS Modunu iç mekanda kullanın)
— Drone'yu düz bir yüzeye geri ayarlayın.
— Işıklar hızla yanıp sönen maviye (arka) ve beyaza (ön) 

döner — Bu, drone'nun GPS kalibrasyonunu 
tamamladığı anlamına gelir*.

— *Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
— Uygulama Drone Durumu: "GPS sinyali bekleniyor".

info@oyuncakhobi.com
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APP üzerinde Uçuş Ayarları

Flight parameter settings

BEGINNER Off after the custom mode, the default novice mode

Flight distance Default 30m, (20-500m)

Flight altitude Default 30m, (10-120m)

Cruise-in altitude

Remark: Return altitude shall not be greater than flight!

Save

Default 25m, (10-120m)

UÇUŞ

 

 

Kumanda Modu Değişimi

— Basın:                              ve                   aynı anda  
    “DI” ”DI” sesi duyulduğunda mod değişmiştir. 
    Kumandayı Kapatıp açtığınızda ise eski  
    haline geri dönecektir.  

— Kumandayı Kapatın.

NOT: Örneğin, iç mekan GPS sinyali zayıf ve drone üzerindeki 
mavi ışık (arka) + beyaz ışık (ön) uzun süre yanıp sönecek; 
Drone'yu çalıştırmak istiyorsanız, GPS modunu kapatmak için 
basmaya devam edin, drone normal moda girecek ve şimdi 
drone'u çalıştırabilirsiniz, ancak tüm GPS işlevleri iptal 
edilecektir.

Varsayılan GPS Modu BAŞLANGIÇ MODUdur.  BAŞLANGIÇ MODU'nda:
1.Uçuş Mesafesi 0-30 M arasında sınırlıdır.
2.Uçuş İrtifası 0-30 M arasında sınırlıdır.
3.RTH Rakımı 25 M'nin altındadır.

Telefonunuzdaki Uygulamada parametreleri değiştirmek için BAŞLANGIÇ MODUNU 
Kapatabilirsiniz.

Işıklar tamamen yandığında uçmaya hazırsınız!
— Mavi (arka) ve beyaz (ön) ışıkların tümü sabittir (yanıp sönmez).
— Uygulama Drone Durumu: "Uçmaya hazır".

www.oyuncakhobi.com
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UYGULAMA

Waiting for GPS Signal D:00 H: 0.0 DS: 0.0 VS: 0.0

Ana Menüye Dön

Kontroller Kapalı/açık

Uçuş AyarlarıDrone Bataryası

Ekranı Çevir

VR Ekranı

Kumanda Bataryası

Uçuş Kaydı

GPS Sİnyal Gücü

Medya Galerisi

Beni Takip Et

Eve Geri Dön

Otomatik Kalkış

Otomatik iniş 

Kayıtta

Foto Çek

Video Kaydı

Drone Durumu
Uzaklık (metre)

Yükseklik (metre)

Hız(metre/sn)

Uçuşa başlamadan önce Drone Durumunun "Uçmaya Hazır" yazana kadar bekleyin. 
Bu, GPS'inizin senkronize edilmesini ve drone'nuzun uçmaya hazır olmasını 
sağlayacaktır.

info@oyuncakhobi.com



2017-12-28

照片 视频 NO
AirDrop. Tap to turn on WLAN and Bluetooth to
share with AirDrop.

2017-12-28

Photo Video NO

2017-12-28

Photo Video NO
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Waiting for GPS Signal D:00 H: 0.0 DS: 0.0 VS: 0.0

UYGULAMA TEK TUŞLA PAYLAŞIM

1. Uygulamada                     tıklayarak, dosyalara girin. (Pic 1.)
2. Bir kere Tıklayarak         fotoğra�arı seçin , paylaşmak için tıklayın
    paylaşılacak platformu seçin (Pic 3).

Hatırlatma: Aynı anda 1 resim veya 9 resim paylaşabilirsiniz. Ancak her seferinde 
paylaşmak için yalnızca bir video seçebilirsiniz.

Pic. 3

Pic. 2

Pic. 1

Hepsini Seç Paylaş Albüme
Kaydet

Sil

www.oyuncakhobi.com



Dönen pervaneler tehlikeli olabilir. Yakınlarda insanlar varken 
motorları ÇALIŞTIRMAYIN.

         tuşuna basın, pervaneler dönecek ve drone bir anda havalanacak.
yaklaşık 1.5 metre yükseklikte. (Dronenin başını daima ileriye dönük tutun).

         tuşuna basın, drone otomatik olarak inecektir. Motorlar döndüğü
sürece ellerinizi her zaman kumandanın üzerinde tutmayı unutmayın.
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KALKIŞ/İNİŞ/ACİL DURDURMA

Yaklaşık 3 metre

Motorları uçuşun ortasında yalnızca acil durumlarda durdurun, 
bunu yaparken hasar veya yaralanma riskini azaltın.

Acil DURDUMA için 3sn basılı tutun.

info@oyuncakhobi.com



1. Drone'u en az 10 �t yüksekliğe ve 100 �t mesafe konumuna ayarlayın.
2. İşareti                 Tıklayın, kumanda yada uygulamada. 
3. Uygulamanın ”SJ-GPS” drone durumunu ”Follow Me ready” olacak 
şekilde güncellemesini bekleyin. Drone şimdi telefonu takip edecektir. 
4. Sonlandırmak için uygulamada işreti                   tıklayın.  

17

BENİ TAKİP ET / (follow me)

Follow Me işlevi aktif olduğunda, drone nereye giderseniz gidin 
sizi takip etmek için akıllı telefonunuzdaki GPS'i takip edecektir.

 

Follow Me Modu:

Ortak sorunlar:

Beni Takip Et modu zorlukla etkinleştirilir Telefonun GPS sinyali çok zayıfsa, 
Bunun nedeni çevredeki binalardan, ağaçlardan gelen sinyal kaybı veya 
bölgedeki çok sayıda cep telefonundan kaynaklanan tıkanıklık olabilir.

 * Açık alanda kullanın ve çevrenize dikkat edin. 
Drone engellerden kaçınma özelliğine sahip DEĞİLDİR.

Ön koşul: Drone GPS modunda çalıştırıldığında, tıkla uç etkinleştirilebilir. 

1. Cep telefonundan APP arayüzünü açın, tıklayın      
2. Arayüzde Harita Koordinatları belirdi;
3. Haritadaki WIFI etkin mesafesinden bir noktaya tıklayın, 
tıklayın, ardından noktadan noktaya uçabilirsiniz.

Waiting for GPS Signal D:00 H: 0.0 DS: 0.0 VS: 0.0 Waiting for GPS Signal D:00 H: 0.0 DS: 0.0 VS: 0.0

TIPS

NO YES

START TO FLY

TIKLA UÇ

www.oyuncakhobi.com



EVE GERİ DÖN (RTH)
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1. Akıllı Eve Geri Dön

2. Düşük Batarya Eve Geri Dön - RTH

 
 

 
 
 

 

UYARI:
Bu drone engellerden kaçınma özelliğine sahip DEĞİLDİR.

RTH Button The apṕs RTH Button

3. Bağlantı Kesildiğinde Geri Dön - RTH

Eve Dönüş(RTH) işlevi, drone'yu en son kaydedilen Kalkış Noktasına geri getirir.
Üç tür RTH vardır: Akıllı RTH / Düşük--Pil RTH / Başarısız bağlantı RTH

Vericinizdeki Ana Ekrana Dön Düğmesine basın veya akıllı telefonunuzun 
Uygulamasına dokunun, verici bip sesi çıkarmaya başlayacaktır. Drone'nuz KALKIŞ 
Noktasına dönecektir. RTH prosedürünü durdurmak için düğmeye tekrar basın. 
Uçağı güvenli bir alana indirmek için gazı aşağı çekin.

Düşük Pil RTH, Uçuş Pil seviyesi düşük olduğunda tetiklenir, Düşük Pil RTH 
etkinleştirildiğinde, drone sizden yaklaşık 100 fit uzakta olan yere geri uçar ve yine 
de drone'nuzu kontrol edebilirsiniz. Uçağı güvenli bir alana indirmek için gazı aşağı 
çekin. Drone'nun gücü tamamen boşaldığında, drone belirlediğiniz KALKIŞ 
noktasına geri dönecektir.

Vericiye giden sinyalin kaybolması durumunda Drone Ev Moduna Dönecektir. Drone 
görüş alanınıza geri dönerse vericiyi drone'a yeniden bağlayın. Uçağı güvenli alana 
indirmek için gazı aşağı çekin.

info@oyuncakhobi.com
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BAŞSIZ MOD VE NORMAL MOD

Drone eşleştirildiğinde kontrol yönü.

Yönünü çevirme. Yönünü çevirme.

 
 
 

1. Quadcopter ve uzaktan kumanda başarılı bir şekilde eşleştirildiğinde Normal 
Modu varsayılan olarak ayarlar,         tıklayın, Headless moduna girin;           tekrar 
tıklayın, Başsız modundan çıkın.
2. Normal mod: Kalkıştan önce, gitmekte oldukları quadcopter üzerindeki beyaz 
ışıklar ileri yönü gösterir.
3. Başsız mod: Kalkıştan önce, quadcopter'in gittikleri yerdeki beyaz ışıklar ileri 
yöndür.(Quadkopter uçuşta döndüğünde, uçuş yönü değişmeyecektir)

Başsız Modda, ileri yön, pilotun drone ile vericiyi eşleştirdiği yerde pilotun baktığı 
yöndür. Pilot yön kumanda kolunu ileri iterse, drone ileri uçacaktır. Pilot yön 
kumanda kolunu geriye doğru iterse drone ona doğru uçacaktır. Pilot sağ çubuğu 
sola veya sağa hareket ettirirse, drone da size göre sola veya sağa hareket edecektir. 
Pilotun pozisyonunu veya baktığı yönü değiştirmemesi drone üzerinde kafa 
karışıklığına neden olacağı için çok önemlidir.

www.oyuncakhobi.com



 

 
 

GPS OLMADAN UÇUŞTA TRIM
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1. Dronu aramak için Harita açın       3 kez tıklayın.

KAYIP DRONE NASIL ARANIR

Waiting for GPS Signal D:00 H: 0.0 DS: 0.0 VS: 0.0

Distance:317297.0/m
Latitude:23.517144953653727
Longitude:116.78334974899975

2. Kaybedilen dronun son konumu HARİTA'da görüntülenecektir.

Cep telefonunun mevcut konumu

Drone, NO GPS Modunda uçarsa, daha dengeli uçuş elde etmek için drone'u 
kırpabilirsiniz.               3 saniye basılı tutun ve trim moduna gireceksiniz. Uçağı 
yeniden dengelemek için yön çubuğunu dronun sürüklediği karşı tarafa doğru itin. 
Örneğin, drone sola doğru kayıyorsa, drone'u dengeli hale getirmek için yön 
çubuğunu sağa doğru itin. Trim Modundan çıkmak için            tekrar basın.

info@oyuncakhobi.com



NOT: "SJ-GPS" uygulamasını kullanırken, orijinal fotoğra�ar ve videolar 
sıkıştırılacak ve akıllı telefona kaydedilecektir.

Orijinal görüntüler ve videolar TF kartına kaydedilir. TF kartını çıkarmak için 
ha�fçe bastırın, ardından kartı kart okuyucuya takın ve TF kartındaki verileri 
okumak için bilgisayarın USB çıkışına takın. 
Görüntüler Uygulamada da görüntülenebilir.

KAMERA FONKSİYONLARI

21

Foto Çek

Video Kaydet

Uygulamada İkon

TF

 
 

Hafıza Kartı (Ayrıca Satılır)

Kumandada           basın veya uygulamada          'ye dokunun
bir kez yanıp sönerek kameranın bir fotoğraf çektiğini gösterir.
Kumandada           basın veya uygulamada         'ye dokunun, kırmızı gösterge
yanıp sönerek kameranın video çektiğini gösterir.
Videoyu kaydetmek için             tekrar basın.
Video çekerken fotoğraf çekmeyin.

www.oyuncakhobi.com



(Koşullara ve mobil cihaza bağlıdır)
Gecikme: Düşük Gecikmeli Video (koşullara ve mobil cihaza bağlıdır)
Gerekli İşletim Sistemleri: iOS 8.0 veya üstü / Android 4.4.4 veya üstü
Önerilen Cihazlar: 4,7˝ ila 6,5˝ Akıllı telefonlar

22

ÖZELLİKLERİ

● Drone

● Kamera

● Uygulama / Canlı Görüntü

Mobil Uygulama: SJ-GPS          Frekans: 2.4 GHz ISM

2.4G

Foto
Video

5G

Foto
Video
Foto
Video
Foto
Video

3840X2160P
1280X720P
2048X1152P
2048X1152P
3840X2160P
1280X720P
2048X1152P
2048X1152P

25 fps

25 fps

25 fps

25 fps

Telefon

Telefon

Telefon

Hafıza 
Kartı

Hafıza 
Kartı

Hafıza 
Kartı

2.4G

1080P

1080P

720P

AYAR Saklama Methodu Çözünürlük

Foto
Video
Foto
Video

1280X720P
1280X720P
1280X720P
1280X720P

25 fps

25 fps

Aktarım
Kare Oranı

MODEL: S70
Ağırlık (Pil Dahil): 677g/23,9 oz
Uçuş Süresi: 12-15 dakika
WIFI Mesafesi: 100-150m/400m (Dış mekan ve engelsiz, koşullara 

ve mobil cihaza bağlıdır)
Motor Modeli: 180 Gezinme: Etkin
Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0° - 40° C
Uydu Sistemleri GPS / GLONASS
Boyutlar: 420X420X170 mm

Kontrol Edilebilir Aralık: Eğim: -90° ila 0°
Objektif: FOV 120°/2.0
Fotoğraf Modları: Tek çekim
Video Kayıt Modları:
HD 1280x720P / FHD 1920x1080P
FHD1920*1080P-5G (Koşullara ve mobil cihaza bağlıdır)
Fotoğraf: JPG Video: MP4 / AVI / MOV
Desteklenen SD Kartlar: TF Kartı 8GB (dahil değildir)
Çalışma Sıcaklığı: 32° - 104° F (0° - 40° C)

info@oyuncakhobi.com



Pervane X4

Tornavida
 X1

Vida X4Pervane Kapağı X2

USB Kablo
Sadece Şarj için

İniş Takımı
X2

Paket İçeriği

23

● Uzaktan Kumanda

● Drone Bataryası ● USB Kablo

Çalışma Frekansı: 2,4 GHz
Maksimum iletim mesafesi: 500m (Dış mekan ve engelsiz)
Çalışma Gerilimi: 3.7V
Mobil Cihaz Tutucu: 4,7˝ ila 6,5˝ Akıllı Telefonlar
Çalışma Sıcaklığı: 32° - 104° F (0° - 40° C)

Voltaj: 5V 2A
Nominal Güç: ≤10 W

Kapasite: 2500 mAh
Voltaj: 7.4V
Pil Türü: Lipo
Enerji: 18.5Wh
Net Ağırlık: 175 g / 6.1 oz
Maksimum Şarj Gücü: 5-10W
Maksimum Şarj Süresi: Yaklaşık 5 saat (Şarj Gücüne bağlı olarak)
Şarj Sıcaklık Aralığı: 14° - 104° F ( -10° - 40° C )

www.oyuncakhobi.com
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ORTAK SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

SORUN SEBEP KARŞI ÖNLEMLER
Drone ışıkları yanıp 
sönüyor ve çalışırken 
drone'dan yanıt gelmiyor.

1. Uzaktan kumanda 
drone ile senkronize değil.
2. Yetersiz pil gücü

1. Hızlı Başlangıç kılavuzuna 
bakın ve drone'yu yeniden 
senkronize edin.
2. Pili yeniden şarj edin.

1. Pili yeniden şarj edin.
2. Pervaneleri değiştirin.

Pervaneleri değiştirin.

1. Bıçakları değiştirin.
2. Motoru değiştirin

Drone'yu yeniden başlatın ve 
yeniden kalibre edin.

1. Yetersiz pil gücü.
2. Pervaneler bozuk.

Pervaneler hasarlı.

1. Pervaneler hasarlı.
2. Motor düzgün 
çalışmıyor.

Üç eksenli hızlanma 
sensörü çarpma sonrası 
dengesini kaybeder.

Kanatlar dönüyor, ancak 
drone havalanamıyor.

Drone şiddetli bir şekilde 
sallanıyor.

Drone uçuşta dengede 
kalamaz.

Drone düştükten sonra 
sabit değil.

Müşteri Hizmetleri
0850 500 55 15
info@oyuncakhobi.com

Oyuncakhobi Teknolojik Ürünler Ticaret Anonim Şirketi
Kavaklı mh. İstanbul Cd. no:27 A-Blok B:21-22 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

info@oyuncakhobi.com


