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2    © 2022 DJI V Minden jog fenntartva.

DJI Mini 3 Pro Felhasználói kézikönyv

 Kulcsszavak keresése

Egy téma megtalálásához keressen rá a kulcsszavakra, mint például „akkumulátor” és „telepítés”. Ha Adobe Acrobat 
Reader-ben olvassa ezt a dokumentumot, a kereséshez nyomja meg a Ctrl + F (Windows) vagy a Command + F 
(Mac) billentyűket.

 Navigálás egy adott témához

A teljes témalista a tartalomjegyzékben található. Kattintson egy témára az adott szakaszra ugráshoz.

 A dokumentum kinyomtatása

Ez a dokumentum támogatja a nagy felbontású nyomtatást.
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A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA
Jelmagyarázat

 Figyelmeztetés  Fontos  Tippek és tanácsok  Referencia

Olvassa el az első repülés előtt 

A DJÍ™ Mini 3 Pro első használata előtt olvassa el az alábbi dokumentumokat:
1. Biztonsági utasítások
2. Gyorsindítási útmutató 
3. Felhasználói kézikönyv
Az első használat előtt ajánlott megnézni az összes oktatóvideót a DJÍ hivatalos weboldalán, és elolvasni a 
figyelmeztetéseket és biztonsági utasításokat. Készüljön fel az első repülésre a Gyorsindítási útmutató áttekintésével, 
és további részletekért olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.

Oktatóvideók

Látogasson el az alábbi címre, vagy olvassa be a QR-kódot a DJI Mini 3 Pro oktatóvideóinak 
megtekintéséhez, amelyek ismertetik a DJI Mini 3 Pro biztonságos használatát: https://s.dji.com/
quide11

Töltse le a DJÍ Fly alkalmazást

Használja a DJI Fly alkalmazást repülés közben. A legújabb verzió letöltéséhez szkennelje be a jobb oldalon található 
QR-kódot.

•	 A	DJI	RC	távirányítóra	már	telepítve	van	a	DJI	Fly	alkalmazás.	DJI	RC-N1	távirányító	használata	esetén	a	
felhasználóknak kell letölteniük a DJI Fly-t a mobileszközre.

•	 A	DJI	Fly	Android	verziója	kompatibilis	az	Android	v6.0	és	újabb	verziókkal.	A	DJI	Fly	iOS	verziója	
kompatibilis	az	iOS	v11.0	és	újabb	verziókkal.

* A fokozott biztonságért a drón repülése 30 m magasságra és 50 m távolságra korlátozódik, kivéve, ha repülés 
közben csatlakozik vagy bejelentkezik az alkalmazásba. Ez egyaránt vonatkozik a DJI Fly és a többi, DJI drónokkal 
kompatibilis alkalmazásra.

DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) letöltése

DJI Assistant 2 (fogyasztói drónok) letöltése: https://www.dii.com/mini-3-pro/downloads.

A	termék	működési	hőmérséklete	-10	-		40	°C.	Nem	felel	meg	a	katonai	szintű	szabványos	működési	
hőmérséklet-tartománynak (–55° - 125°C), amely a nagyobb környezeti változatosság elviseléséhez 
szükséges. Használja a terméket megfelelően és csak olyan helyzetekben, ahol teljesülnek a kategória 
működési hőmérséklet-tartományára vonatkozó követelmények. 
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TERMÉKJELLEMZŐK 
Ez a rész bemutatja a DJI Mini 3 Pro-t és 
ismerteti a drón és a távirányító részeit. 



 © 2022 DJI V Minden jog fenntartva.    7

DJI Mini 3 Pro Felhasználói kézikönyv

TERMÉKJELLEMZŐK

Bevezetés

A DJI Mini 3 Pro infravörös érzékelőrendszerrel, valamint elülső, hátsó és alsó kamerarendszerrel rendelkezik. Ez 
lehetővé teszi a beltéri és kültéri lebegést és repülést és az automatikus visszatérést a kiindulópontra, miközben 
elölről, hátulról és alulról elkerüli az akadályokat. A DJI Mini 3 Pro összecsukható és kompakt kialakítással 
büszkélkedhet,	súlya	kevesebb,	mint	249	g.	A	drón	maximális	repülési	sebessége	57,6	km/h,	maximális	repülési	ideje	
Intelligens repülési akkumulátor használatával 34 perc, Intelligens repülési akkumulátor Plus használatával pedig 47 
perc.
A DJI RC távirányítóban beépített 5,5 hüvelykes képernyő van,1920 x 1080 pixeles felbontással. A felhasználók WiFi-n 
keresztül	csatlakozhatnak	az	internetre,	az	Android	operációs	rendszer	Bluetooth	és	GNSS	funkciókat	is	tartalmaz.	
A DJI RC távirányító a drón és gimbal vezérlőelemeinek széles skálájával, valamint testreszabható gombokkal 
rendelkezik.	A	maximális	üzemidő	körülbelül	4	óra.	Az	RC-N1	távirányító	megjeleníti	a	drónról	a	DJI	Fly-ra	történő	
videóátvitelt egy mobileszközön. A drón és a kamera könnyen vezérelhetők a vezérlőgombokkal, a távirányító 
üzemideje	körülbelül	6	óra.

Fő funkciók

Gimbal és kamera: A teljesen stabilizált, 3 tengelyes gimbal és az 1/1,3” érzékelőjű kamera segítségével a DJI Mini 
3 Pro 4K videókat és 48Mpx fényképeket tud készíteni. Támogatja a Tájkép és Portré módok közötti váltást egyetlen 
kattintással a DJI Fly-ban.

Videóátvitel:	a	DJI	Mini	3Pro	a	négy	beépített	antennával	és	a	DJI	O3	nagy	hatótávolságú	átviteli	technológiával	
(OCUSYNC™	3.0)	12	km	maximális	átviteli	távolságot	kínál	a	drón	és	DJI	Fly	között,	akár	1080p	30fps	
videóminőséggel. A távirányító 2,4 és 5,8 GHz sávban egyaránt működik, és képes automatikusan kiválasztani a 
legjobb átviteli csatornát.

Haladó felvételi módok: Készítsen könnyedén komplex felvételeket olyan funkciókkal, mint a MasterShots, 
Hyperlapse és QuickShots. A drón néhány kattintással felszáll, előre beállított útvonalon repül és automatikusan 
professzionális videót készít. A QuickTransfer kényelmesebbé és hatékonyabbá teszi a fényképek és videók letöltését 
és szerkesztését.

Intelligens repülési módok: Az ActiveTrack 4.0 és a Point of Interest 3.0 segítségével a drón automatikusan 
követ vagy köröz egy tárgyat, miközben észleli az útjában lévő akadályokat. A felhasználó a drón irányítására 
koncentrálhat, míg az Advanced Pilot Assistance System 4.0 segítségével a drón elkerüli az akadályokat.

•	 A	maximális	repülési	időt	és	sebességet	szélcsendben,	tengerszint	közeli	magasságban,	21,6	km/h	állandó	
sebességgel repülve tesztelték.

•	 A	távirányító	a	maximális	átviteli	távolságot	(FCC-konform	üzemmódban)	elektromágneses	
interferenciáktól mentes, tágas, nyílt területen, kb. 120 m magasságban éri el. A maximális üzemidőt 
laboratóriumi környezetben tesztelték. Ez az érték csak tájékoztató jellegű.

•	 Az	5,8	GHz		egyes	régiókban	nem	támogatott,	és	automatikusan	kikapcsolásra	kerül.	Mindig	tartsa	be	a	
helyi törvényeket és előírásokat.

•	 Az	Intelligens	repülési	akkumulátor	Plus-t	külön	kell	megvásárolni,	és	csak	bizonyos	országokban	és	
régiókban kapható. További információkért látogasson el a DJI hivatalos online áruházába.

•	 Ha	a	drón	az	Intelligens	repülési	akkumulátor	Plus-t	használja,	a	maximális	felszállósúly	meghaladja	a	249	
grammot. Ügyeljen a helyi törvények és a felszállási súlyra vonatkozó előírások betartására. 
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Első használat

A DJI Mini 3 Pro össze van hajtva a csomagolásban. Kövesse az alábbi lépéseket a drón és a távirányító 
kicsomagolásához.

A drón előkészítése
A drón minden karja be van hajtva a csomagolásban. Kövesse az alábbi lépéseket a drón kinyitásához.
1. Távolítsa el a gimbalvédőt a kameráról.

 
2. Szállítás előtt minden intelligens akkumulátor hibernált módban van a biztonság érdekében. Csatlakoztassa az 

USB-töltőt	a	drón	USB-C	portjához	az	intelligens	repülési	akkumulátorok	első	töltéséhez	és	aktiválásához.

3. Hajtsa ki a hátsó karokat, majd az első karokat, majd az összes légcsavart.

•	 Ajánlatos	a	DJI	30W	USB-C	Charger	vagy	más	USB	Power	Delivery	töltő	használata.
 A drón töltőaljzatának maximális töltési feszültsége 12 V.
•	 A	drón	bekapcsolása	előtt	ellenőrizze,	hogy	a	gimbalvédő	eltávolításra	került,	és	minden	kar	ki	van	nyitva,	

különben ez befolyásolhatja a drón öndiagnózisát.
•	 Amikor	nem	használja	a	drónt,	rögzítse	a	gimbalvédőt.	A	gimbalvédő	visszahelyezése	előtt	ellenőrizze,	

hogy minden kar össze van hajtva. Először fordítsa el a kamerát úgy, hogy vízszintesen legyen és előre 
nézzen 1. A gimbalvédő felhelyezésekor először győződjön meg arról, hogy a kamera illeszkedik a 
védőbe, majd csúsztassa a védő felső részében a reteszt a drón 2 nyílásába, és illessze a két pozicionáló 
csapot a drón alján lévő nyílásokba 3.
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A távirányító előkészítése
Kövesse az alábbi lépéseket a DJI RC távirányító előkészítéséhez.
1.  Vegye ki a vezérlőkarokat a tárolórekeszekből, és szerelje fel a távirányítóra.

2. A távirányítót első használat előtt aktiválni kell, és az aktiváláshoz internetkapcsolat szükséges. A távirányító 
bekapcsolásához nyomja meg, majd nyomja meg ismét és tartsa lenyomva a bekapcsológombot. Kövesse a 
képernyőn megjelenő utasításokat a távirányító aktiválásához.

Kövesse	az	alábbi	lépéseket	a	DJI	RC-N1	távirányító	előkészítéséhez.
1. Vegye ki a vezérlőkarokat a tárolórekeszekből, és szerelje fel a távirányítóra.
2. Húzza ki a mobileszköztartót. Válassza ki a megfelelő távirányító kábelt a mobileszköz-aljzat típusának 

megfelelően	(a	Lightning	kábel,	Micro	USB	kábel	és	USB-C	kábel	tartozékok).	Helyezze	a	mobileszközt	a	tartóba,	
majd csatlakoztassa a kábel távirányító-logó nélküli végét a mobileszközhöz. Ügyeljen, hogy mobileszköz 
biztonságosan rögzítve legyen.

•	 Ha	USB-kapcsolatról	szóló	üzenet	jelenik	meg	Android	mobileszközén,	válassza	a	csak	töltés	lehetőséget.	
Ellenkező esetben a kapcsolat hibás lehet.

A DJI Mini 3 Pro drón aktiválása
A DJI Mini 3 Pro-t első használat előtt aktiválni kell. A drón és a távirányító bekapcsolása után kövesse a képernyőn 
megjelenő utasításokat a DJI Mini 3 Pro aktiválásához a DJI Fly segítségével. Az aktiváláshoz internetkapcsolat 
szükséges.
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A drón és a távirányító összekapcsolása 
Aktiválás után a drón automatikusan csatlakozik a távirányítóhoz. Ha az automatikus csatlakozás nem sikerül, 
kövesse a DJI Fly képernyőjén megjelenő utasításokat a drón távirányítóhoz való csatlakoztatásához az optimális 
garanciális szerviz érdekében.

Firmware frissítés 
Új firmware elérhetősége esetén a DJI Fly-ban megjelenik egy felszólítás. Frissítse a firmware-t rögtön a felszólítás 
után az optimális felhasználói élmény biztosításához.

Diagramm 

Drón   

1. Elülső kamerarendszer

2. Gimbal és kamera

3. Alsó kamerarendszer

4. Infravörös érzékelőrendszer

5. Légcsavarok 

6.	 Motorok

7. Drón állapotjelzők

8. Akkumulátor-csatok

9. Hátsó kamerarendszer

10. Akkumulátorszint jelző

11. Bekapcsológomb

12.	USB-C	aljzat

13. MicroSd kártyahely

14. Intelligens repülési akkumulátor 
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DJI RC távirányító

1. Vezérlőkarok
 Vez A vezérlőkarokkal irányítható a drón mozgása. A 

vezérlőkarok eltávolíthatók és könnyen tárolhatók.  
Állítsa be a DJI Fly-ban a repülésvezérlési módot

2. Állapotjelző
 A távirányító állapotát jelzi.

3. Akkumulátorszint jelző
 A távirányító akkumulátorának aktuális töltöttségi 

szintjét jelzi.

4. Repülési szünet /Hazatérés (RTH) gomb
	 Nyomja	meg	egyszer,	és	a	drón	lefékez	és	

egyhelyben	lebeg	(csak	kamerarendszer	vagy		GNSS	
elérhetőségénél).	Nyomja	meg	és	tartsa	lenyomva	
az	RTH	indításához.	Nyomja	meg	újra	az	RTH	
törléséhez.

11. Gimbaltárcsa  
 A kamera dőlésének szabályozása 

12. Felvétel gomb
	 Nyomja	meg	egyszer	a	felvétel	indításához		vagy	

leállításához.

13. Kameratárcsa
 A zoom vezérléséhez

14. Fókusz/felvétel gomb
	 Nyomja	meg	félig	a	gombot	az	autofókusz	

indításához, és nyomja meg teljesen a fénykép 
készítéséhez.

5. Repülésmód váltó
	 Váltás	Cine,	Normál	és	Sport	mód	között.

6. Bekapcsológomb
	 Nyomja	meg	egyszer	az	akkumulátorszint	

ellenőrzéséhez.	Nyomja	meg,	majd	újra	nyomja	és	
tartsa lenyomva a távirányító ki/ bekapcsolásához. 
Ha a távirányító be van kapcsolva, egy érintéssel be- 
vagy kikapcsolható az érintőképernyő.

7. Érintőképernyő 
 Érintse meg a képernyőt a távirányító 

működtetéséhez.	Ne	feledje,	hogy	az	
érintőképernyő nem vízálló. Legyen óvatos.

8. USB-C aljzat
 A távirányító töltéséhez és számítógéphez való 

csatlakoztatásához.

9. MicroSd kártyahely
 A microSD kártya behelyezéséhez

10.  Host port (USB-C)*
 A DJI Cellular Module csatlakoztatásához, amelyet 

külön kell megvásárolni.
* Később, firmware-frissítésekkel támogatott lesz.

15. Hangszóró 
 Hangkimenetek.

16. Rekesz a botkormányokhoz 
 A botkormányok tárolásához.

17. Testreszabható C2 gomb
 Váltás a gimbal központosítása vagy lefelé döntése 

között. A funkció beállítható a DJI Fly-ban. 
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18. Testreszabható C1 gomb Váltás a gimbal 
központosítása vagy lefelé döntése  között. A 
funkció beállítható a DJI Fly-ban.

DJI	RC-N1	távirányító	

1. Bekapcsológomb
	 Nyomja	meg	egyszer	az	akkumulátorszint	

ellenőrzéséhez.	Nyomja	meg,	majd	újra	nyomja	és	
tartsa lenyomva a távirányító ki/ bekapcsolásához.

2. Repülésmód váltó
	 Váltás	Cine,	Normál	és	Sport	mód	között.

3. Repülési szünet /Hazatérés (RTH) gomb
	 Nyomja	meg	egyszer,	és	a	drón	lefékez	és	

egyhelyben	lebeg	(csak	kamerarendszer	vagy		GNSS	
elérhetőségénél).	Nyomja	meg	és	tartsa	lenyomva	
az	RTH	indításához.	Nyomja	meg	újra	az	RTH	
törléséhez.

4. Akkumulátorszint jelző
 A távirányító akkumulátorának aktuális töltöttségi 

szintjét jelzi. 

5. Vezérlőkarok
 A vezérlőkarok eltávolíthatók és könnyen tárolhatók. 

Állítsa be a DJI Fly-ben a repülésvezérlési módot. 

6. Testreszabható gomb 
	 A	gomb	funkciója	beállítható	a	DJI	Fly-ban.		Nyomja	

meg egyszer a gimbal központosításához vagy a 
gimbal lefelé döntéséhez (alapértelmezett beállítás).

7. Fotó/videó váltás
Nyomja	meg	egyszer	a	fotó	és	videó	mód	közötti	

váltáshoz.

8. Távirányító-kábel
 Csatlakozzon a mobileszközhöz egy 

videókapcsolathoz a távirányító kábelével. 
Válasszon a mobileszköz aljzatához illő kábelt.

9. Mobileszköztartó
 Biztonságosan rögzíti a mobileszközt a 

távirányítóhoz.

10. Antennák
 Továbbítják a drón vezérlését és a vezeték nélküli 

videojelet.

11. USB-C aljzat
 A távirányító töltéséhez és számítógéphez való 

csatlakoztatásához.

12. Rekesz a botkormányokhoz 
 A botkormányok tárolásához.

13. Gimbaltárcsa
	 A	kamera	dőlésének	vezérlése.	Nyomja	meg	és	

tartsa lenyomva a testreszabható gombot, és a 
gimbaltárcsával vezérelheti a zoom-ot.

14. Exponáló/felvétel gomb
	 Nyomja	meg	egyszer	fénykép	készítéséhez	vagy	a	

felvétel elindításához/leállításához.

15. Mobileszköz helye
 A mobileszköz rögzítésére szolgál. 
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DRÓN
A DJI Mini 3 Pro távirányítót, videóközvetítő 
rendszert, kamerarendszereket, infravörös 
érzékelő rendszert, meghajtórendszert és 
intelligens repülési akkumulátort tartalmaz.
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DRÓN

Bevezetés 

A DJI Mini 3 Pro távirányítót, videóközvetítő rendszert, kamerarendszereket, infravörös érzékelő rendszert, 
meghajtórendszert és intelligens repülési akkumulátort tartalmaz. 

Repülési módok 

A DJI Mini 3 Pro drónnak három repülésmódja van, valamint egy olyan negyedik repülésmódja, amelybe a drón 
bizonyos helyzetekben átvált. Használja a repülésmód-kapcsolót a távirányítón a drón repülési módjai közötti 
váltáshoz.

Normál mód:	A	drón	GNSS-t,	elülső,	hátsó	és	alsó	kamerarendszereket,	valamint	infravörös	érzékelőrendszert	
használ	a	tájoláshoz	és	stabilizáláshoz.	Ha	a	GNSS-jel	erős,	a	drón	a	GNSS-t	használja	a	helymeghatározáshoz	
és	stabilizáláshoz.	Ha	a	GNSS	gyenge,	de	a	fényviszonyok	és	egyéb	környezeti	feltételek	megfelelőek,	akkor	
kamerarendszereket használ. Ha az elülső, hátsó és alsó kamerarendszer be van kapcsolva, és a fényviszonyok és 
egyéb környezeti feltételek megfelelőek, a maximális dőlésszög 25°, a maximális sebesség pedig 10 m/s.

Sport mód:	Sport	módban	a	drón	a	GNSS-t	használja	a	tájoláshoz,	és	a	drón	reakciói	a	mozgékonyságra	és	a	
sebességre	optimalizálódnak,	így	jobban	reagál	a	botkormány	mozdulataira.	Ne	feledje,	hogy	az	akadályérzékelés	ki	
van	kapcsolva,	és	a	maximális	repülési	sebesség	16	m/s.

Cine mód:	ez	az	üzemmód	a	Normál	módon	alapul,	korlátozott	repülési	sebességgel,	így	a	drón	stabilabb	a	
felvételek készítésekor.

A drón automatikusan átvált Attitude (ATTI) módra, ha a kamerarendszerek nem állnak rendelkezésre vagy ki 
vannak	kapcsolva,	illetve,	ha	a	GNSS-jel	gyenge	vagy	az	iránytűnél	interferencia	tapasztalható.	ATTI	üzemmódban	
a drónt könnyebben befolyásolja a környezete. Az olyan környezeti tényezők, mint a szél, vízszintes sodródáshoz 
vezethetnek, ami veszélyes lehet, különösen zárt térben történő repülésnél. A drón nem lesz képes automatikusan 
lebegni vagy fékezni, ezért a pilótának a baleset elkerülése érdekében a lehető leghamarabb le kell szállnia a 
drónnal.

•	 Sport	üzemmódban	az	első	és	hátsó	kamerarendszer	ki	van	kapcsolva,	ami	azt	jelenti,	hogy	a	drón	
nem tudja automatikusan érzékelni az útvonalán lévő akadályokat. A felhasználónak figyelnie kell a 
környezetre, és úgy kell irányítania a drónt, hogy elkerülje az akadályokat.

•	 A	drón	maximális	sebessége	és	féktávolsága	jelentősen	megnő	Sport	módban.	Szélcsendben	legalább	30	
m féktávolság szükséges.

•	 Szélcsendes	körülmények	között	legalább	10	m	féktávolság	szükséges	Sport	vagy	Normál	módban,	amikor	
a drón emelkedik és ereszkedik.

•	 A	drón	érzékenysége	jelentősen	megnövekszik	Sport	módban,	ami	azt	jelenti,	hogy	egy	kis	vezérlőkar-
mozdulat a távirányítón nagy távolságot megtételét jelenti a drónnak. Ügyeljen a megfelelő mozgástérre 
a repülés során.

•	 A	repülési	sebesség	és	a	repülési	pozíció	korlátozott,	ha	a	drón	balra	vagy	jobbra	repül	az	érzékelés	
stabilitásának biztosítása érdekében. A korlátozás -90°-os gimbal-dőlésnél éri el a maximumot. Erős 
szél esetén a korlátozás kikapcsolódik, hogy javítsa a drón szélállóságát. Ennek következtében a gimbal 
rezeghet felvétel közben. 
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Drónállapotjelzők

A DJI Mini 3 Pro két drónállapotjelzővel rendelkezik.

Drónállapotjelző 

Drónállapotjelző 

Amikor a drón be van kapcsolva, de a motorok nem működnek, a drón állapotjelzői a repülésvezérlő rendszer 
aktuális állapotát mutatják. További információk a drón állapotjelzőiről az alábbi táblázatban találhatók

A drón állapotjelzőinek ismertetése

Normál állapotok

   
Felváltva piros, zöld és 
sárga

Villog Leszállás és öndiagnosztikai 
tesztek végrehajtása

X4 Sárga Négyszer	felvillan									 Bemelegítés

Zöld Lassan villog               GNSS	engedélyezve

X2 
Zöld Rendszeresen kétszer 

felvillan  
Kamerarendszerek engedélyezve

Sárga Lassan villog GNSS	vagy	kam.	rendszerek	
nélkül

Figyelmeztető állapotok

Sárga Gyorsan villog      A távirányító jelének elveszítése

Piros Lassan villog         Alacsony akkumulátorszint

Piros Gyorsan villog      Kritikusan alacsony 
akkumulátorszint

Piros Világít   Kritikus hiba

 Felváltva piros és sárga Gyorsan villog Iránytű-kalibráció szükséges

A motorok beindítása után a drón állapotjelzői zöld színnel villognak.

•	 A	világítási	követelmények	régiónként	eltérőek.	Tartsa	be	a	helyi	törvényeket	és	rendeleteket.

QuickTransfer

A DJI Mini 3 Pro közvetlenül csatlakozhat a mobileszközökhöz WiFi kapcsolaton keresztül, így a felhasználók a DJI Fly 
alkalmazással,	a	DJI	RC-N1	távirányító	használata	nélkül	tölthetnek	le	fotókat	és	videókat	a	drónról	mobileszközre.	A	
letöltés gyorsabb és kényelmesebb, akár 30 MB/s átviteli sebességgel.

Használat
1. módszer: A mobileszköz nem csatlakozik a távirányítóhoz
1. Kapcsolja be a drónt, és várja meg, amíg a drón öndiagnosztikai tesztjei befejeződnek.
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2. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth és WiFi engedélyezve van a mobileszközén. Indítsa el a DJI Fly-t, és a rendszer 
felszólítja, hogy csatlakozzon a drónhoz.

3. Kattintson a Connect (Csatlakozás) gombra. A sikeres csatlakozás után a drónon lévő fájlok nagy sebességgel 
elérhetők és letölthetők.

2. módszer: A mobileszköz csatlakozik a távirányítóhoz
1. Ellenőrizze, hogy a drón a távirányítón keresztül csatlakozik a mobileszközhöz, és a motorok ki vannak kapcsolva. 
2. Kapcsolja be a Bluetooth-t és a WiFi-t a mobileszközén. 
3. Indítsa el a DJI Fly alkalmazást, lépjen be a lejátszásba, és nyissa meg a fájlokat az  ikonra koppintva a jobb 

felső sarokban a gyors letöltéséhez.

•	 A	DJI	RC	nem	támogatja	a	QuickTransfert.
•	 A	maximális	letöltési	sebesség	csak	azokban	az	országokban	és	régiókban	elérhető,	ahol	az	5,8	GHz	

frekvenciát a törvények és előírások engedélyezik 5,8 GHz frekvenciasáv és WiFi-kapcsolatot támogató 
eszközök használatakor, valamint interferencia és akadályok nélküli környezetben. Ha a helyi előírások 
(például Japánban) nem engedélyezik az 5,8 GHz-et,  a felhasználó mobileszköze nem támogatja az 5,8 
GHz frekvenciasávot, vagy a környezet súlyos interferenciát okoz, akkor a QuickTransfer átvált a 2,4 GHz 
frekvenciasávra,	és	a	maximális	letöltési	sebesség	6	MB/s	értékre	csökken.

•	 A	QuickTransfer	használata	előtt	győződjön	meg	róla,	hogy	a	Bluetooth,	a	WiFi	és	a	helymeghatározó	
szolgáltatások engedélyezve vannak a mobileszközén.

•	 A	QuickTransfer	használatakor	a	csatlakozáshoz	nem	kell	megadni	a	WiFi	jelszót	a	mobileszköz	beállítási	
oldalán. Indítsa el a DJI Fly-t, és megjelenik egy felszólítás a drón csatlakoztatására.

•	 Használja	a	QuickTransfert	interferenciáktól	és	akadályoktól	mentes	környezetben,	és	maradjon	távol	az	
olyan interferenciaforrásoktól, mint a vezeték nélküli routerek, Bluetooth hangszórók vagy fejhallgatók.

Hazatérés 

A Return to Home (RTH) funkció visszaviszi a drónt az utolsó rögzített kiindulópontra, ha a tájolási rendszer rendesen 
működik. Háromféle RTH létezik: Intelligens RTH, alacsony akkumulátorszint RTH és üzembiztos RTH. A drón 
automatikusan visszarepül és leszáll a kiindulóponton, ha a felhasználó elindítja az intelligens RTH-t, vagy a drón 
akkumulátorszintje alacsony, vagy ha a távirányító és a drón közötti jel elvész. Az RTH más rendellenes helyzetekben 
is működésbe lép, például a videóátvitel elvesztése esetén.

GNSS Leírás

Kiindulópont Az	első	olyan	hely,	ahol	a	drón	erős	vagy	közepes	GNSS-jelet	kap	(fehér	ikonnal	
jelölve), kiindulópontként kerül rögzítésre. A repülés előtt ajánlott megvárni 
a kiindulópont sikeres rögzítését. A kiindulópont rögzítése után a DJI Fly 
alkalmazásban megjelenik egy felszólítás. Az alapértelmezett pont a felszállás 
előtt	frissíthető,	ha	a	drón	erős	vagy	közepes	GNSS-jelet	kap.	Ha	a	jel	gyenge,	a	
kiindulópont nem frissül. Ha repülés közben frissíteni kell a kiindulópontot (például, 
ha a felhasználó pozíciója megváltozott), a kiindulópont manuálisan frissíthető a DJI 
Fly rendszerbiztonsági beállításaiban(Safety of System).



 © 2022 DJI V Minden jog fenntartva.    17

DJI Mini 3 Pro Felhasználói kézikönyv

Intelligens RTH 
Ha	a	GNSS	jel	elég	erős,	az	Intelligens	RTH	segítségével	a	drón	visszahozható	a	kiindulópontra.	Az	intelligens	RTH	
kezdeményezéséhez kattintson az  ikonra a DJI Fly alkalmazásban, vagy nyomja meg hosszan az RTH gombot a 
távirányítón, amíg elhangzik egy hangjelzés. Az intelligens RTH-ból kiléphet a DJI Fly alkalmazásban az  ikonra 
kattintva, vagy a távirányítón az RTH gomb megnyomásával. Az RTH-ból való kilépés után a felhasználók visszanyerik 
az irányítást a drón felett. 

Egyenes vonalú RTH
Ha a felhasználó elindítja az intelligens RTH-t, a drón egyenes vonalú RTH-t indít.
Egyenes vonalú RTH eljárás:
1. A kiindulópont rögzítésre kerül.
2. Az intelligens RTH elindításra kerül.
3. A drón megáll és egyhelyben lebeg:
a. Ha a drón az RTH kezdetén 50 méternél messzebb van a kiindulóponttól, akkor beállítja az irányát, felemelkedik 

az előre beállított RTH magasságra, majd visszarepül a kiindulópontra. Ha az aktuális magasság nagyobb, mint az 
RTH magasság, a drón az aktuális magasságon repül a kiindulóponthoz.

b. Ha a drón az RTH kezdetén a kiindulóponttól 5-50 m távolságban van, akkor beállítja a tájolását, és az aktuális 
magasságban repül a kiindulóponthoz. Ha az RTH indulásakor az aktuális magasság kisebb, mint 2 m, a drón 
felemelkedik 2 m-re és visszarepül a kiindulópontra.

c. Ha a drón az RTH indításakor kevesebb mint 5 m-re van a kiindulóponttól, azonnal leszáll.
4. A kiindulópont elérése után a drón leszáll és a motorok leállnak.

Alacsony akkumulátorszint RTH 
Az alacsony akkumulátorszint RTH akkor lép működésbe, amikor az intelligens repülési akkumulátor olyan 
mértékben lemerül, hogy a drón biztonságos visszatérése veszélyeztetve lehet. A felszólítás után azonnal térjen 
vissza a kiindulópontra, vagy szálljon le a drónnal.

Az energiahiány miatti felesleges veszélyek elkerülése érdekében a DJI Mini 3 Pro az aktuális tartózkodási hely 
alapján meghatározza, hogy az aktuális akkumulátorszint elegendő-e a hazatéréshez. Ha az akkumulátor töltöttségi 
szintje alacsony, és csak az RTH befejezéséhez elegendő, a DJI Fly-ban figyelmeztetés jelenik meg.

A  felhasználó törölheti az RTH-folyamatot az RTH gomb megnyomásával a távirányítón. Ha az RTH a lemerült 
akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetés után törlésre kerül, előfordulhat, hogy az intelligens repülési 
akkumulátornak nincs elég energiája a drón biztonságos leszállásához. Ennek következtében a drón lezuhanhat vagy 
elveszhet.

A drón automatikusan leszáll, ha az akkumulátor aktuális töltöttségi szintje csak addig képes fenntartani a drónt, 
amíg az aktuális magasságról leszáll. Az automatikus leszállás nem törölhető, de a távirányítóval a leszállás során 
változtatható a drón vízszintes mozgása és ereszkedési sebessége. Ha elegendő teljesítmény áll rendelkezésre, a 
gázkar segítségével a drónt akár 1 m/s sebességű emelkedésre lehet kényszeríteni.
Az automatikus leszállás során mozgassa a drónt vízszintesen, hogy minél hamarabb megfelelő leszállóhelyet 
találjon. A drón lezuhan, ha a felhasználó folyamatosan felfelé nyomja a gázkart, és az energia elfogy.

Üzembiztos RTH 
A DJI Fly alkalmazásban beállítható, hogy a távirányító jelének elvesztése után a drón visszatérjen az indulási pontra, 
leszálljon vagy lebegjen.  Ha előzetesen a Visszatérés a kiindulópontra került beállításra, a kiindulópont rögzítésre 
került,	a	GNSS-jel	jó	és	az	iránytű	megfelelően	működik,	az	RTH	automatikusan	aktiválódik	hiba	esetén,	ha	a	
távirányító jele több mint három másodpercre elveszik. 
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Ha a távirányító jelének elvesztésekor a drón 50 m vagy 50 m-nél kisebb távolságra van a kiindulóponttól, akkor a 
drón az aktuális magasságában repül a kiindulóponthoz. Ha a távirányító jelének elvesztésekor a drón több mint 50 
m-re van a kiindulóponttól, akkor 50 métert visszatér az eredeti repülési útvonalon, majd közvetlen RTH-ba lép. A 
drón közvetlen RTH-ba lép, vagy abban marad, ha a távirányító jele az RTH során helyreáll.

50 m repülés után visszafelé az eredeti útvonalon:
1. Ha a drón 50 m-re vagy 50 m-nél kisebb távolságra van a kiindulóponttól, akkor az aktuális magasságában repül 

vissza a kiindulóponthoz.
2. Ha a drón 50 méternél messzebb van a kiindulóponttól, és az aktuális magasság nagyobb, mint az előállított RTH 

magasság, akkor a drón az aktuális magasságon repül vissza a kiindulópontra.
3. Ha a drón 50 méternél messzebb van a kiindulóponttól, és az aktuális magasság alacsonyabb, mint az előállított 

RTH magasság, akkor a drón felemelkedik az előállított RTH magasságra, majd visszarepül a kiindulópontra.

Akadályok elkerülése RTH alatt

Ha a drón emelkedik:
1. A drón megáll, ha egy akadályt észlel maga előtt, és hátrafelé repül a biztonságos távolság eléréséig, majd 

folytatja az emelkedést.
2. A drón megáll, ha hátulról akadályt észlel, és előre repül a biztonságos távolság eléréséig, majd folytatja az 

emelkedést.
3. Ha a drón alulról észlel akadályt, nem zajlik semmilyen művelet.

Ha a drón előre repül:
1. A drón megáll, ha egy akadályt észlel maga előtt, és hátrafelé repül a biztonságos távolság eléréséig, majd 

folytatja az emelkedést, amíg elöl már nem észlel semmilyen akadályt. Ezután két másodpercig emelkedik, 
mielőtt folytatja az előre repülést.

2. Ha hátul észlel akadályt, nem zajlik semmilyen művelet.
3. Ha alulról észlel akadályt, a drón megáll és emelkedik, amíg már nem észlel lent akadályt, majd előre repül. 

•	 RTH	során	a	drón	két	oldalán	lévő	akadályokat	nem	lehet	észlelni,	sem	kikerülni.
	 A	drón	nem	tud	visszatérni	a	kiindulópontra,	ha	a	GNSS-jel	gyenge	vagy	nem	elérhető.	A	drón	ATTI	

üzemmódba	léphet,	ha	a	GNSS-jel	gyenge	lesz	vagy	elveszik,	miután	üzembiztos	RTH-ba	lépett.	A	drón	
leszállás előtt egy ideig egyhelyben lebeg.

•	 Minden	repülés	előtt	fontos	a	megfelelő	RTH	-	magasság	beállítása.	Indítsa	el	a	DJI	Fly-t	és	állítsa	be	az	RTH	
- magasságot. RTH-ban, ha a drón jelenlegi magassága alacsonyabb, mint az RTH magasság, a drón először 
automatikusan az RTH - magasságra emelkedik. Ha a drón aktuális magassága az RTH magasságon vagy 
felette van, akkor a drón a kiindulópontra az aktuális magasságon repül. 

•	 RTH	során	a	drón	sebessége	és	magassága	a	távirányítóval	szabályozható,	ha	a	távirányító	jelerőssége	
megfelelő. A drónt azonban nem lehet jobbra vagy balra mozgatni. Amikor a drón emelkedik vagy előre 
repül, nyomja teljesen ellenkező irányba a vezérlőkart, ezzel kilép az RTH-ból, és a drón megáll és lebegni 
kezd.

•	 A	GEO-zónák	befolyásolhatják	az	RTH-t.	Kerülje	a	repülést	a	GEO-zónák	közelében.
•	 A	drón	esetleg	nem	tud	visszatérni	a	kiindulópontra,	ha	a	szélsebesség	túl	nagy.	Repüljön	óvatosan.
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Leszállásvédelem 
A leszállásvédelem az intelligens RTH vagy az automatikus leszállás esetén aktiválódik, és a következőképpen 
működik: 
1. Amint a leszállásvédelem megállapítja, hogy a felület alkalmas a leszálláshoz, a drón óvatosan leszáll.
2. Ha a felszínt leszállásra alkalmatlannak ítéli, a drón lebegni kezd, és várja a pilóta megerősítését.
3. Ha a leszállásvédelem nem működik, a DJI Fly felszólítást ad a leszállásra, amint a drón 0,5 m-rel a föld felett lesz. 

A leszálláshoz nyomja lefelé egy másodpercig a gázkart.
A leszállásvédelem aktiválódik az üzembiztos RTH során. A drón 0,5 méterrel a föld felett lebeg, és a DJI Fly  
leszállásra szólít. A leszálláshoz nyomja lefelé egy másodpercig a gázkart.

Kamerarendszerek és infravörös érzékelőrendszer

A DJI Mini 3 Pro infravörös  érzékelőrendszerrel, valamint elülső, hátsó és alsó kamerarendszerrel rendelkezik.
Az elülső, a hátsó és az alsó kamerarendszer egyenként két kamerából áll.
Az infravörös érzékelőrendszer két 3D-s infravörös modulból áll. Az alsó kamerarendszer és az infravörös 
érzékelőrendszer segít a drónnak tartania aktuális helyzetét, pontosabban egyhelyben lebegni, valamint beltérben 
vagy	más	olyan	környezetben	repülni,	ahol	a	GNSS	nem	elérhető.

Elülső kamerarendszer

Alsó 
kamerarendszer  

Infravörös 
érzékelőrendszer

Hátsó kamerarendszer

Érzékelési tartomány
Elülső kamerarendszer 
Pontos	mérési	tartomány:	0,39-25	m;	FOV:	106°	(horizontális),	90°	(vertikális)
Hátsó kamerarendszer 
Pontos	mérési	tartomány:	0,36-23,4	m;	FOV:	58°	(horizontális),	73°	(vertikális)
Alsó kamerarendszer
Pontos	mérési	tartomány:	0,15-9	m;	FOV:	104,8	°	(elül	és	hátul),	87,6	°	(balra	és	jobbra).	
Az alsó kamerarendszer akkor a legmegbízhatóbb, ha a drón 0,5 és 12 m közötti magasságban van.
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A kamerarendszerek kalibrálása Automatikus kalibrálás
A drón kamerarendszerei gyárilag kalibrálva vannak. Ha a kamerarendszer kamerája bármilyen rendellenességet 
észlel, a drón automatikusan elvégzi a kalibrációt, és a DJI Fly-ban megjelenik egy felszólítás. További intézkedés nem 
szükséges.

Haladó kalibrálás
Ha a rendellenesség az automatikus kalibrálás után is fennáll, az alkalmazás értesít arról, hogy további kalibrálásra 
van szükség. A haladó kalibrálást a DJI Assistant 2 (fogyasztói drónok) segítségével kell elvégezni.

01
Irányítsa a drónt a 

képernyőre.

02
Állítsa be a kereteket.

03
A drón pásztázása és 

billentése.

Kövesse ezeket a lépéseket az elülső kamerarendszer kamerájának kalibrálásához, majd ismételje meg a többi 
kamerarendszer kalibrálásánál is.

A kamerarendszerek használata
Az	alsó	kamerarendszer	helymeghatározási	funkciója	akkor	használatos,	ha	a	GNSS-jel	nem	áll	rendelkezésre,	vagy	
gyenge.	Normál	vagy	Cine	üzemmódban	automatikusan	aktiválódik.
Az	elülső	és	hátsó	kamerarendszer	automatikusan	aktiválódik,	ha	a	drón	Normál	vagy	Cine	üzemmódban	van,	és	az	
akadályelkerülés a DJI Fly alkalmazásban Bypass vagy Brake értékre van állítva. Az elülső és hátsó kamerarendszerek 
megfelelő megvilágítás és világosan jelzett vagy textúrázott akadályok mellett működnek a legjobban. A 
tehetetlenségi tényező miatt a felhasználóknak ügyelniük kell, hogy a drónt ésszerű távolságban kezdjék el fékezni.
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•	 Figyeljen	a	repülési	környezetre.	A	kamerarendszerek	és	az	infravörös	érzékelés	csak	bizonyos	
helyzetekben működnek, és nem helyettesíthetik az emberi ellenőrzést és ítélőképességet. Mindig 
figyeljen a környezetére és a DJI Fly alkalmazás figyelmeztetéseire, legyen felelősségteljes és tartsa fenn a 
drón irányítását repülés közben.

	 Ha	nincs	GNSS-jel,	az	alsó	kamerarendszer	0,5	és	12	m	közötti	repülési	magasságban	működik	a	
legjobban. Ha a drón repülési magassága 12 m-nél nagyobb, fokozott óvatosságra van szükség, mivel ez 
befolyásolhatja a kamerarendszereket.

•	 Előfordulhat,	hogy	az	alsó	kamerarendszer	nem	működik	megfelelően,	amikor	a	drón	víz	felett	repül.	
Ezért előfordulhat, hogy a drón leszálláskor nem tudja aktívan elkerülni az alatta lévő vizet. Javasoljuk, 
hogy mindig tartsa fenn a repülés irányítását, a környezet alapján hozzon ésszerű döntéseket, és ne 
hagyatkozzon túlzottan az alsó kamerarendszerre.

•	 A	kamerarendszerek	nem	tudnak	megfelelően	működni	olyan	felületeken,	ahol	nincsenek	egyértelmű	
mintázatváltozások, vagy ahol a fény túl gyenge vagy túl erős. A kamerarendszerek nem működnek 
megfelelően a következő helyzetekben:
a) Monokromatikus felületek (pl. tiszta fekete, fehér, piros vagy zöld) fölött repülés.
b) Erősen fényvisszaverő felületek fölötti repülés.
c)  Víz vagy átlátszó felületek feletti repülés.
d) Mozgó felületek vagy tárgyak feletti repülés.
e) Repülés olyan területeken, ahol a fényviszonyok gyakran és drasztikusan változnak.
f ) Repülés rendkívül sötét (< 10 lux) vagy világos (> 40 000 lux) felületek felett.
g) Az infravörös hullámokat erősen visszaverő vagy elnyelő felületek (pl. tükrök) feletti repülés.
h) Egyértelmű mintázat vagy textúra nélküli felületek (pl. villanyvezeték oszlopok) feletti repülés.
i) Ismétlődő, azonos mintázatú vagy textúrájú felületek (pl. azonos mintázatú csempék) fölötti repülés.
j) Kis felületű akadályok (pl. faágak) fölötti repülés.

•	 Az	érzékelőket	mindig	tartsa	tisztán.	NE	blokkolja	vagy	módosítsa	az	érzékelőket.	NE	blokkolja	az	
infravörös érzékelő rendszert.

•	 A	kamerarendszer	kameráit	hosszabb	tárolás	után	kalibrálni	kell.	Ilyen	esetekben	a	DJI	Fly	programban	
megjelenik egy felszólítás, és automatikusan elindul a kalibrálás.

•	 NE	REPÜLJÖN	esőben,	szmogban	vagy	100	m-nél	kisebb	látótávolság	esetén.
•	 Minden	felszállás	előtt	ellenőrizze	a	következőket:	

a) Győződjön meg arról, hogy az infravörös érzékelő- és kamerarendszerek üvegén nincsenek matricák 
vagy egyéb akadályok.

b)Ha az infravörös érzékelő és a kamerarendszer üvegén szennyeződés, por vagy víz van, használjon puha 
törlőrongyot.

c) Ha az infravörös érzékelőn vagy a kamerarendszer üvegén bármilyen sérülés van, forduljon a DJI 
ügyfélszolgálatához.

Intelligens repülési mód

FocusTrack
A FocusTrack a Spotlight 2.0, Point of Interest 3.0 és az ActiveTrack 4.0 funkciókat tartalmazza.

Spotlight 2.0
A drón manuálisan irányítható, miközben a kamera a témára fókuszál. Az üzemmód támogatja az álló és mozgó 
tárgyak, járművek, hajók és emberek rögzítését. Az elfordító karral körözhet a téma körül, a dőlésirányító karral 
módosíthatja a tárgytól való távolságot, a gázkarral a repülési magasságot, a pásztázókarral pedig a kereteket.

Spotlight módban, ha a kamerarendszerek normálisan működnek, a drón akadály észlelése esetén lebegni 
fog, függetlenül attól, hogy az akadályelkerülő viselkedés hogyan van beállítva a DJI Fly alkalmazásban. Vegye 
figyelembe, hogy az akadályelkerülés Sport üzemmódban le van tiltva.
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Point	of	Interest	3.0	(POI	3.0)
A drón követi a témát, és a beállított sugár és repülési sebesség alapján köröz körülötte. Az üzemmód támogatja 
az álló és mozgó objektumok, például járművek, hajók és emberek rögzítését. A maximális repülési sebesség 13 
m/s,	függetlenül	attól,	hogy	a	drón	Normál,	Sport	vagy	Cine	üzemmódban	van-e.	A	repülési	sebesség	dinamikusan	
beállítható az aktuális sugárnak megfelelően. Az elfordító karral körözhet a téma körül, a dőlésirányító karral 
módosíthatja a tárgytól való távolságot, a gázkarral a repülési magasságot, a pásztázókarral pedig a kereteket. Vegye 
figyelembe,	hogy	az	akadályelkerülés	a	POI	3.0-ban	le	van	tiltva.		

ActiveTrack 4.0
Az ActiveTrack 4.0 a Trace és Parallel üzemmódokat tartalmazza, amelyek támogatják az álló és mozgó témák, 
például	járművek,	hajók	és	emberek	követését.	Sport,	Normál	és	Cine	üzemmódban	a	maximális	repülési	sebesség	
nem változik. Az elfordító karral körözhet a téma körül, a dőlésirányító karral módosíthatja a tárgytól való távolságot, 
a gázkarral a repülési magasságot, a pásztázókarral pedig a kereteket. 
Amíg a kamerarendszerek rendesen működnek, a drón a DJI Flyez alkalmazás beállításaitól függetlenül áthalad az 
akadályokon az ActiveTrack 4.0-ban. 
Trace: A drón állandó távolságban és magasságban, valamint a téma irányához képest állandó szögben követi a 
témát. A drón csak az előtte lévő tárgyakat tudja követni, és az észlelt akadályok mellett elhalad. A maximális repülési 
sebesség 10 m/s. Amikor a felhasználó mozgatja a dőlésirányító kart, a drón aktívan kikerüli az elöl és hátul észlelt 
akadályokat. Az akadályelkerülés ki van kapcsolva az elfordítókar vagy a gázkar használata esetén.

Párhuzamos: A drón oldalról, állandó szögben és távolságban követi a tárgyat. A maximális repülési sebesség 13 m/s. 
Ebben az üzemmódban le van tiltva az akadályok elkerülése.
ActiveTrack funkcióban a drón 4-20 m távolságot tart személyek követésénél 2-20 m repülési magasságban (az 
optimális	távolság	5-10	m	és	a	repülési	magasság	2-10	m),	és	6-100	m	távolságot	járművek	vagy	hajók	követésénél	
6-100	m	repülési	magasságban	(optimális	távolság	20-50	m	és	repülési	magasság	10-50	m).	Az	ActiveTrack	
elindításakor a drón a támogatott távolságra és repülési magasságra repül, ha a távolság és a repülési magasság a 
tartományon kívül esik. A legjobb teljesítmény érdekében a drónnal az optimális távolságban és magasságban kell 
repülni.

FocusTrack használata
1.	 Indítsa	el	a	drónt,	és	hagyja	lebegni	legalább	2	m	(6,6	láb)	magasan	a	talaj	felett.
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2. Húzza ki a témát a kameranézetben, vagy engedélyezze a szkennelését a DJI Fly vezérlőbeállításaiban, és 
kattintson az észlelt témára a FocusTrack engedélyezéséhez. Az alapértelmezett mód a Spotlight. Az ikonra 
kattintva	válthat	a	Spotlight,	ActiveTrack	és	POI	között.	Kattintson	a	GO	gombra	a	FocusTrack	elindításához.

3. Kattintson az exponálás/felvétel gombra fényképezéshez vagy a felvétel elindításához. A felvétel megtekinthető 
a Lejátszásban.

Kilépés Focus Track módból
A FocusTrack befejezéséhez kattintson a Stop gombra a DJI Fly-ban, vagy nyomja meg egyszer a távirányítón a Flight 
Pause (Repülés szüneteltetése) gombot.

•	 NE	HASZNÁLJA	a	FocusTrack-et	olyan	területeken,	ahol	emberek	és	állatok,	vagy	járművek	mozognak.
•	 NE	HASZNÁLJA	a	FocusTrack-et	olyan	területeken,	ahol	kis	vagy	vékony	tárgyak	(pl.	faágak	vagy	

villanyvezetékek), átlátszó tárgyak (pl. víz vagy üveg) vagy monokróm felületek (pl. fehér falak) vannak. 
•	 Vezérelje	kézzel	a	drónt.	Vészhelyzet	esetén	nyomja	meg	a	repülés	szüneteltetése	gombot,	vagy	kattintson	

a Stop gombra a DJI Fly-ban.
•	 Fokozott	éberségre	van	szükség,	ha	a	FocusTrack-et	a	következő	helyzetek	bármelyikében	használja:

a) A követett téma nem egy sík síkban mozog.
b) A követett téma mozgás során jelentősen megváltoztatja alakját.
c) A megfigyelt téma hosszabb ideig nincs szem előtt.
d) A követett téma havas felületen mozog.
e) A követett téma színe vagy mintázata hasonló a környezetéhez.
f ) A megvilágítás rendkívül alacsony (<300 lux) vagy magas (>10 000 lux).

•	 A	FocusTrack	használatakor	ügyeljen	a	helyi	adatvédelmi	törvények	és	előírások	betartására.
•	 Csak	járművek,	csónakok	és	emberek	(de	nem	gyerekek)	követése	javasolt.	Legyen	óvatos	más	tárgyak	

követésekor.
•	 Ne	kövessen	távirányítású	modellautókat	vagy	csónakokat.
•	 A	követett	témát	véletlenül	összetévesztheti	egy	másikkal,	ha	közel	mozognak	egymáshoz.
•	 A	FocusTrack	kikapcsol	nagylátószögű	objektív	vagy	ND-szűrő	használatánál.
•	 A	FocusTrack	funkció	nagy	felbontású,	például	1080p	48/50/60/120	fps,	2,7K	48/50/60	fps	vagy	4K	

48/50/60	fps	felvételek	készítésekor	ki	van	kapcsolva.
•	 Rossz	megvilágításnál	és	kamerarendszer	hiányában	a	Spotlight	és	a	POI	továbbra	is	használható	álló	

témákhoz, de akadályok elkerülése nem lehetséges. Az ActiveTrack nem használható.
•	 A	FocusTrack	nem	elérhető,	ha	a	drón	a	földön	van.	
•	 A	FocusTrack	esetleg	nem	működik	megfelelően,	ha	a	drón	a	repülési	korlátok	közelében	vagy	GEO	

zónában repül.
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MasterShots
A MasterShots a témát a képkocka közepén tartja, miközben különböző manővereket hajt végre a sorozatban egy 
rövid videofilm létrehozása céljából.

A MasterShots használata

1.	 Indítsa	el	a	drónt,	és	hagyja	lebegni	legalább	2	m	(6,6	láb)	magasan	a	talaj	felett.

2. A DJI Fly alkalmazásban kattintson a felvételkészítési mód ikonra, válassza a MasterShots lehetőséget, és olvassa 
el az utasításokat. Győződjön meg róla, hogy érti a fényképezési mód használatát, és hogy nincsenek akadályok a 
közelben.

3. Válassza ki a témát kameranézetben. Kattintson a Start gombra a felvételek megkezdéséhez. Amikor a felvétel 
befejeződött, a drón visszatér az eredeti pozíciójába.

4. A videó eléréséhez, szerkesztéséhez vagy a közösségi médiában való megosztásához kattintson ide:  .

Kilépés a MasterShots-ból
A kilépéshez a MasterShots-ból nyomja meg egyszer a Flight Pause gombot, vagy kattintson az  ikonra a DJI Fly 
alkalmazásban. A drón megáll és lebegni fog.

•	 Használja	a	MasterShots-ot	olyan	helyeken,	ahol	nincsenek	épületek	vagy	egyéb	akadályok.	Győződjön	
meg róla, hogy nincsenek emberek, állatok vagy egyéb akadályok a repülési útvonalban. A drón megáll és 
a	helyén	lebeg,	ha	elöl	vagy	hátul	akadályt	észlel.	Ne	feledje,	hogy	az	akadályok	észlelése	a	drón	oldalainál	
nem lehetséges.

•	 Figyeljen	a	drón	körüli	tárgyakra,	és	használja	a	távirányítót,	hogy	elkerülje	a	drónnal	való	ütközésüket.
•	 NE	HASZNÁLJA	a	MasterShots-ot	az	alábbi	helyzetek	bármelyikében:	

a) Amikor a téma hosszabb ideig el van zárva vagy nincs a látótérben.
b) Ha a téma színe vagy mintázata hasonlít a környezetéhez.
c) Ha a téma a levegőben van.
d) Ha a téma gyorsan mozog.
e) A megvilágítás rendkívül alacsony (< 300 lux) vagy magas (> 10 000 lux).

•	 NE	HASZNÁLJA	a	MasterShotsot		épületek	közelében	vagy	ahol	a	GNSS-jel	gyenge,	különben	a	repülési	
útvonal instabil lehet.

•	 A	MasterShots	használatakor	ügyeljen	a	helyi	adatvédelmi	törvények	és	előírások	betartására.
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QuickShots
A QuickShots felvételi módok között megtalálható a Dronie, Rocket, Circle, Helix, Bumerang és Asteroid. A DJI Mini 
3 Pro a kiválasztott felvételi módnak megfelelően készít felvételt, majd automatikusan generál egy rövid videót. A 
videót a lejátszásban megtekintheti, szerkesztheti vagy megoszthatja közösségi oldalakon.

 Drónia: A drón hátrafelé repül és emelkedik, a kamera a témára irányul.

 Rocket: A drón emelkedik, lefelé néző kamerával.

 Circle: A drón a téma körül kering.

 Helix: A drón felszáll és spirálalakban kering a téma körül.

 Boomerang: A drón a téma körül ovális pályán repül, a kiindulóponttól távolodva emelkedik, felé közeledve 
pedig ereszkedik. A drón kiindulópontja adja az ovális pálya hossztengelyének egyik végét, míg a tengely 
másik vége a téma kiindulási ponthoz képest ellentétes oldalán van. Ellenőrizze, hogy elegendő hely áll 
rendelkezésre 

 Boomerang használatához. Hagyjon legalább 30m (98 láb) sugarú kört a drón körül, és legalább 10m-t  (33 
láb) fölötte.

 Asteroid: A drón hátrafelé és felfelé repül, készít néhány fényképet, majd visszatér a kiindulópontra. A 
generált videó a legmagasabb pozícióról készült panorámaképpel kezdődik, majd az ereszkedést mutatja. 
Ellenőrizze, hogy elegendő hely áll rendelkezésre az Asteroidot használatához. Hagyjon legalább 40 m (131 
láb)	sugarú	kört	a	drón	körül	és	legalább	50	m	(164	láb)	helyet	a	drón	felett.

A QuickShots használata
1.	 Indítsa	el	a	drónt,	és	hagyja	lebegni	legalább	2	m	(6,6	láb)	magasan	a	talaj	felett.
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2. A DJI Fly alkalmazásban kattintson a felvételi mód ikonra, válassza a QuickShots lehetőséget, és kövesse az 
utasításokat. Győződjön meg róla, hogy érti a fényképezési mód használatát, és hogy nincsenek akadályok a 
közelben.

3. Válassza ki a témát kameranézetben. Válassza ki a felvételi módot, és kattintson a Start gombra a felvétel 
elindításához. Amikor a felvétel befejeződött, a drón visszatér az eredeti pozíciójába.

4. A videó eléréséhez, szerkesztéséhez vagy a közösségi médiában való megosztásához kattintson ide|T] .

Kilépés a QuickShots módból
 A kilépéshez a QuickShots-ból nyomja meg egyszer a Flight Pause gombot, vagy kattintson az  ikonra a DJI Fly 
alkalmazásban.
A drón megáll és lebegni kezd. Kattintson újra a képernyőre, és a drón folytatja a felvételeket.

•	 Használja	a	QuickShots-ot	olyan	helyeken,	ahol	nincsenek	épületek	és	egyéb	akadályok.	Győződjön	meg	
róla, hogy nincsenek emberek, állatok vagy egyéb akadályok a repülési útvonalban. A drón megáll és 
lebegni	kezd,	ha	elöl	vagy	hátul	akadályt	észlel.	Ne	feledje,	hogy	az	akadályok	észlelése	a	drón	oldalainál	
nem lehetséges. 

•	 Figyeljen	a	drón	körüli	tárgyakra,	és	használja	a	távirányítót,	hogy	elkerülje	a	drónnal	való	ütközésüket.
•	 NE	HASZNÁLJA	a	QuickShots-ot	az	alábbi	helyzetek	bármelyikében:

a) Amikor a téma hosszabb ideig el van zárva vagy nincs a látótérben.
b) Ha a téma több, mint 50 m távolságba van a dróntól.
c) Ha a téma színe vagy mintázata hasonlít a környezetéhez.
d) Ha a téma a levegőben van.
e) Ha a téma gyorsan mozog.
f ) A megvilágítás rendkívül alacsony (< 300 lux) vagy magas (> 10 000 lux).

•	 NE	HASZNÁLJA	a	QuickShots-ot	épületek	közelében	vagy	ahol	a	GNSS-jel	gyenge,	különben	a	repülési	
útvonal instabil lehet.

•	 A	QuickShots	használatakor	ügyeljen	a	helyi	adatvédelmi	törvények	és	előírások	betartására.
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Hyperlapse

A Hyperlapse módok között megtalálható a Free, Circle, Course Lock és a Waypoint.

Free
A drón automatikusan fényképeket készít és timelapse videót generál. Ez az üzemmód akkor használható, amikor a 
drón a földön van. A felszállás után a távirányítóval irányítsa a drón gimbaljának mozgását és szögét. Az üzemmód 
használatához kövesse az alábbi utasításokat.

1. 1. Állítsa be az időt, a videó időtartamát és a maximális sebességet. A képernyőn megjelenik a készítendő 
fényképek száma és a fényképezés időtartama.

2. 2. A kezdéshez kattintson az exponáló gombra.

Tempomat:	állítsa	a	testreszabható	gomb	funkcióját	(C1	vagy	C2	gomb	a	DJI	RC,	vagy	az	Fn	gomb	a	DJI	RC-N1	
távirányítón) tempomatra, és a tempomat aktiválásához nyomja meg egyszerre a testreszabható gombot és a 
vezérlőkart. A drón változatlan sebességgel repül tovább.

Circle
A drón a kiválasztott témát körberepülve automatikusan felvételeket készít, amelyekből timelapse videót állít elő.
A Circle használatához tegye a következőket:
1. Állítsa be a felvételi időt, a videó időtartamát és a maximális sebességet. Állítsa be a mozgást az óramutató 

járásával megegyező vagy ellentétes irányban. A képernyőn megjelenik a készítendő felvételek száma és a 
felvétel időtartama.

2. Húzza a témát kameranézetbe. A keret megrajzolásához használja a forduláskart és a gimbalt.
3. Kattintson az exponálás/felvétel gombra az indításához. A dőlésirányító karral módosíthatja a tárgytól való 

távolságot, mozgassa az elfordító kart a körözési sebesség szabályozásához, és mozgassa a gázkart a függőleges 
repülési sebesség szabályozásához.
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Course Lock
A Course Lock lehetővé teszi a felhasználónak a repülési irány rögzítését. Ennek során a felhasználó kiválaszthat egy 
témát, amelyet körberepül, vagy nem választ ki semmilyen témát, miközben a drón és a gimbal irányát is vezérelheti.
A Course Lock használatához tegye a következőket:

1. Állítsa be a felvételi időt, a videó időtartamát és a maximális sebességet. A képernyőn megjelenik a készítendő 
felvételek száma és a felvétel időtartama.

2. Állítsa be a repülés irányát. 
3. Ha lehetséges, húzza a témát kameranézetbe. A keret megrajzolásához használja a forgókart és a gimbaltárcsát.
4. Kattintson az exponálás/felvétel gombra az indításához. Mozgassa a dőlésirányító kart és az elfordítókart a 

vízszintes repülési sebesség szabályozásához és a drón irányának rövid ideig tartó megváltoztatásához. A gázkar 
mozgatásával szabályozhatja a függőleges repülési sebességet. 

Waypoints
A drón a repülési útvonalon automatikusan fotókat készít 5 útponton, és timelapse videót generál. A drón 1-5 vagy 
5-1 pont-sorrendben repülhet.
A Waypoints használatához tegye a következőket:
1. Állítsa be a kívánt útpontokat és a lencse irányát.
2. Állítsa be a felvételi időt és a videó időtartamát. A képernyőn megjelenik a készítendő felvételek száma és a 

felvétel időtartama. 
3. Kattintson az exponálás/felvétel gombra az indításához.
A drón automatikusan timelapse videót generál, amely a lejátszásnál megtekinthető. A kamerabeállításban a 
felhasználó kiválaszthatja a felvétel mentését JPEG vagy RAW formában, és a tárolást  belső tárhelyen vagy microSD-
kártyán. Szükség esetén ajánlott a felvételt microSD-kártyára menteni.

•	 Az	optimális	teljesítmény	érdekében	használja	a	Hyperlapse-t	50	m	feletti	repülési	magasságban,	és	állítsa	
az időköz és exponálás közötti különbséget legalább két másodpercre.

•	 Javasoljuk,	hogy	válasszon	a	dróntól	biztonságos	távolságban	(15	m-nél	távolabb)	lévő	álló	tárgyat	(pl.	
magas	épületet,	hegyvidéki	terepet).	Ne	válasszon	olyan	témát,	amely	túl	közel	van	a	drónhoz.

•	 Ha	a	megvilágítás	megfelelő,	és	a	környezet	alkalmas	a	kamerarendszerek	működéséhez,	a	drón	megáll	és	
lebeg,	ha	a	Hyperlapse	során	a	drón	előtt,	mögött	vagy	alatt	akadályt	észlel.	Ne	feledje,	hogy	az	akadályok	
észlelése a drón oldalainál nem lehetséges. Ha a megvilágítás nem megfelelő, vagy a környezet nem 
alkalmas a kamerarendszerek működéséhez Hyperlapse során, a drón az akadályok kikerülése nélkül 
folytatja a felvételt. Repüljön óvatosan. 

•	 A	drón	csak	akkor	készít	videót,	ha	legalább	25	fényképet	készített,	ami	az	1	másodperces	videó	
elkészítéséhez szükséges mennyiség. A videó alapértelmezés szerint attól függetlenül létrejön, hogy 
a Hyperlapse normál módon ér véget, vagy ha a drón váratlanul kilép az üzemmódból (pl. ha az RTH-t 
elindul az akkumulátor lemerülésekor).

Fejlett asszisztensrendszerek pilóták számára (APAS 4.0)

Az	Advanced	Pilot	Assistance	Systems	4.0	(APAS	4.0)	funkció		Normal	és	Cine	módokban	használható.	Ha	az	APAS	
engedélyezett, a drón továbbra is reagál a felhasználói parancsokra, és a vezérlőkarok bemeneteinek és a repülési 
környezetnek megfelelően tervezi meg az útját. Az APAS megkönnyíti az akadályok kikerülését, lehetővé teszi a 
simább felvételeket készítését és jobb repülési élményt kínál.

Mozgassa a dőlésirányító kart előre vagy hátra, és a drón elkerüli az akadályokat az akadály felett, alatt, balra vagy 
jobbra repülve. A drón az akadályok kikerülése közben is képes reagálni a vezérlőkarok bemeneteire. 

Ha az APAS engedélyezve van, a drón a távirányító Flight Pause gombjának megnyomásával állítható le. A drón 
három másodpercig lebegni fog, a pilóta további parancsaira várva.

Az APAS aktiválásához nyissa meg a DJI Fly-t, lépjen be a Rendszerbeállításokba (System Settings), Biztonságba, és 
engedélyezze az APAS-t a Bypass kiválasztásával.
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Leszállásvédelem 
A	leszállásvédelem	akkor	aktiválódik,	ha	az	Akadályelkerülés	(Obstacle	Avoidance)	Bypass	vagy	Brake	beállításon	
van, és a felhasználó behúzza a gázkart a drón leszállásához.  
A leszállásvédelem aktiválódik, amint a drón elkezdi a leszállást.

1. A leszállásvédelem során a drón automatikusan felismeri a megfelelő felületet, és óvatosan landol.
2. Ha a felszínt leszállásra alkalmatlannak ítéli, a drón 0,8 m magasra süllyed a talaj fölé, és a levegőben lebeg. Húzza 

be a gázkart több mint öt másodpercre, és a drón az akadályok elkerülése nélkül fog leszállni.

•	 Az	intelligens	repülési	módok	használatakor	az	APAS	ki	van	kapcsolva.	Automatikusan	aktiválódik,	amint	a	
drón kilép az intelligens repülési módból. Az APAS kikapcsol, ha a drón nagy felbontásban, például 1080p 
120	fps,	2.7K	48/50/60	fps	vagy	4K	48/50/60	fps	készít	felvételeket.

•	 Az	APAS	csak	előre,	hátra	és	lefelé	repüléskor	áll	rendelkezésre.	Az	APAS	nem	áll	rendelkezésre,	amikor	a	
drón balra, jobbra vagy felfelé repül, és ezekben az esetekben nem lehetséges az akadályok megkerülése 
vagy kikerülése.

•	 Győződjön	meg	arról,	hogy	az	APAS	használatánál	a	kamerarendszerek	rendelkezésre	állnak.	Ellenőrizze,	
hogy a kívánt repülési útvonal mentén nincsenek-e emberek, állatok, kis felületű tárgyak (pl. faágak) vagy 
átlátszó tárgyak (pl. üveg vagy víz).

•	 Győződjön	meg	arról,	hogy	az	APAS	használata	esetén	a	kamerarendszerek	elérhetők	vagy	a	GNSS	jel	
erős. Ha a drón víz vagy hóval borított területek felett repül, előfordulhat, hogy az APAS nem működik 
megfelelően.

•	 Legyen	nagyon	óvatos,	ha	a	megvilágítás	rendkívül	alacsony	(<	300	lux)	vagy	magas	(>	10	000	lux).
•	 Figyeljen	a	DJI	Fly	alkalmazásra,	és	győződjön	meg	arról,	hogy	a	drón	APAS	üzemmódban	normálisan	

működik.
•	 Előfordulhat,	hogy	az	APAS	nem	működik	megfelelően,	ha	a	drón	a	repülési	korlátok	közelében	vagy	GEO	

zónában repül.

Fedélzeti adatrögzítő

A drón automatikusan elmenti belső adatrögzítőjére a repülési adatokat, köztük a telemetriát, az állapotjelzéseket és 
más paramétereket. Az adatok elérhetők a DJI Assistant 2 használatával (fogyasztói drónok).

Légcsavarok
A DJI Mini 3 Pro légcsavaroknak két típusa van, amelyeket különböző irányú forgásra alakítottak ki. A megjelölt 
légcsavarokat jelölt motorokhoz, a jelöletleneket pedig jelöletlen motorokhoz kell csatlakoztatni. Az egy motorhoz 
csatlakoztatott lapátok egyformák. Ellenőrizze, hogy a légcsavarok és a motorok az utasításoknak megfelelően 
illeszkednek-e egymáshoz.
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Légcsavarok Jelekkel Jelek nélkül

Illusztráció

Szerelési 
Pozíció 

Csatlakoztassa a jelölt karok motorjaihoz Csatlakoztassa a jelöletlen karok motorjaihoz

A légcsavarok felszerelése
Csatlakoztassa a megjelölt légcsavarokat a megjelölt karok motorjaihoz, a jelöletleneket pedig a jelöletlen karok 
motorjaihoz. A szereléshez használja a drón csomagolásából a csavarhúzót. Ellenőrizze a légcsavarok biztonságos 
rögzítését.

•	 Kizárólag	a	drón	csomagolásában	található	csavarhúzó	használható	a	légcsavarok	felszereléséhez.	Más	
csavarhúzó használata károsíthatja a csavarokat.

•	 A	csavarok	meghúzásakor	ügyeljen	arra,	hogy	azok	függőleges	helyzetben	legyenek.	A	csavarokat	nem	
szabad a szerelési felület felé billenteni. Szerelés után ellenőrizze, hogy a csavarok egy vonalban vannak-e, 
és forgassa meg a légcsavarokat a rendellenes ellenállás ellenőrzéséhez.

A légcsavarok leszerelése
A csavarhúzóval a csomagolásból lazítsa meg a csavarokat, és válassza le a légcsavarokat a motorokról.

•	 A	csavarhúzóval	a	csomagolásból	lazítsa	meg	a	csavarokat,	és	válassza	le	a	légcsavarokat	a	motorokról.	
•	 Szállítás	vagy	tárolás	közben	NE	lengesse	vagy	hajlítsa	a	légcsavarokat.
•	 Ellenőrizze,	hogy	a	motorok	biztonságosan	vannak	felszerelve,	és	egyenletesen	forognak.	Azonnal	szálljon	

le a drónnal, ha a motor elakad és nem tud szabadon forogni.
•	 NE	próbálja	meg	módosítani	a	motorok	kialakítását.
•	 NE	érintse	meg	a	motorokat	repülés	után,	és	ne	engedje,	hogy	a	keze	vagy	testrészei	érintkezzenek	velük,	

mert forróak lehetnek.
•	 NE	blokkolja	a	szellőzőnyílásokat	a	motorokon	vagy	a	drón	testén.	
•	 Győződjön	meg	róla,	hogy	az	ESC	bekapcsoláskor	normális	hangot	ad	ki.



 © 2022 DJI V Minden jog fenntartva.    31

DJI Mini 3 Pro Felhasználói kézikönyv

Intelligens akkumulátor

A DJI Mini 3 Pre Intelligent Flight Battery egy 7,38 V, 2453 mAh akkumulátor. A DJI Mini 3 Pre Intelligent Flight Battery 
Plus egy 7,38 V, 3850 mAh akkumulátor. Az akkumulátorok felépítése és méretei megegyeznek, de
eltérő a súlyuk és kapacitásuk. Mindkét akkumulátor intelligens töltési és kisütési funkcióval van felszerelve.

Akkumulátorjellemzők 
1. Kiegyensúlyozott töltés: töltés közben az akkumulátorcellák feszültsége automatikusan kiegyensúlyozódik.
2. Automatikus kisütés funkció: A duzzadás megelőzése érdekében az akkumulátor automatikusan lemerül a 

maximális	szint	körülbelül	96%-ára,	ha	egy	napig	nincs	használatban,	és	körülbelül	60%-ra,	ha	kilenc	napig	nincs	
használatban. Enyhe meleg kibocsátása normális az akkumulátor lemerítési eljárása során.

3. Túltöltés elleni védelem: az akkumulátor töltése automatikusan leáll, ha már teljesen fel van töltve.
4. Hőérzékelés: a károsodás elkerüléséhez az akkumulátor csak 5°C és 40°C (41°F és 104°F) közötti hőmérsékleten 

tölt. A töltés automatikusan leáll, ha az akkumulátorcellák hőmérséklete töltés közben meghaladja az 55 °C (131 
°F) értéket.

5. Túláram elleni védelem: az akkumulátor töltése leáll, ha túláramot érzékel. 
6.	 Túlzott	kisülés	elleni	védelem:	a	túlzott	kisülés	megakadályozására	a	kisülés	automatikusan	leáll,	ha	az	

akkumulátor nem használatos. A túlzott kisülés elleni védelem nem aktiválódik, ha az akkumulátor repülés 
közben használatban van.

7. Rövidzárlat elleni védelem: az áramellátás automatikusan megszűnik rövidzárlat észlelésekor. 
8. Akkumulátorcella-károsodása elleni védelem: A DJI Fly alkalmazás figyelmeztetést jelenít meg, ha sérült 

akkumulátorcellát érzékel.
9.	 Hibernációs	mód:	ha	az	akkumulátorcella	feszültsége	3,0	V-nál	alacsonyabb,	vagy	az	akkumulátorszint	10%	alatt	

van, az akkumulátor hibernációs módba lép, hogy megakadályozza a túlzott kisülést. Az akkumulátort a töltés 
felébreszti a hibernálásból.

10. Kommunikáció: az akkumulátor feszültsége, kapacitása és az aktuális információk továbbításra kerülnek a 
drónba.

•	 Kérjük,	használat	előtt	olvassa	el	a	DJI	Mini	3	Pro	biztonsági	utasításokat	és	az	akkumulátorok	címkéit.	A	
felhasználók teljes felelősséget vállalnak a címkén felsorolt biztonsági követelmények megsértéséért.
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Az akkumulátor használata 
Akkumulátorszint ellenőrzése
Nyomja	meg	egyszer	a	bekapcsológombot	a	töltöttségi	szint	ellenőrzéséhez.

LED1
LED2
LED3
LED4

Akkumulátorszint jelzők
Bekapcsológomb

Az akkumulátorszint-jelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét töltés és kisütés közben is. A jelző állapota az 
alábbiak szerint alakul: 

Akkumulátorszint jelzők

: világít  : villog   :nem világít

LED1 LED2 LED3 LED4 Akkumulátorszint

Akkumulátorszint	>	88	%	

75	%	Akkumulátorszint	<	88	%

63	%		Akkumulátorszint	<	75	%

50	%		Akkumulátorszint	<	63	%

38	%		Akkumulátorszint	<	50	%

25	%		Akkumulátorszint	<	38	%

13	%		Akkumulátorszint	<	25	%

0	%		Akkumulátorszint	<	13	%

Bekapcsolás/kikapcsolás
Nyomja	meg	a	bekapcsológombot	egyszer,	majd	nyomja	meg	újra	és	tartsa	lenyomva	2	másodpercig	a	drón	
be- vagy kikapcsolásához. Az akkumulátorszint LED-ek kijelzik az aktuális akkumulátorszintet, ha a drón be van 
kapcsolva. A drón kikapcsolásakor az akkumulátorszint jelzők kialszanak.
Ha a drón be van kapcsolva, nyomja meg egyszer a bekapcsológombot, és a négy akkumulátorszintjelző három 
másodpercig villogni fog. Ha a 3. és 4. LED egyszerre villog a bekapcsológomb megnyomása nélkül, akkor az 
akkumulátor nem működik megfelelően. Vegye ki az akkumulátort a drónból, helyezze vissza, és ellenőrizze a 
biztonságos rögzítést.

Megjegyzés az alacsony hőmérsékletről
1. 1. Az akkumulátor kapacitása jelentősen csökken repülés közben alacsony hőmérsékleten, -10°C és 5°C (14°F és 

41°F) között. Javasoljuk, hogy hagyja a drónt egy ideig egyhelyben lebegni, hogy felmelegedjen az akkumulátor. 
Indulás előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődött.

2. 2. Az akkumulátorok nem használhatók -10°C (14°F) alatti, rendkívül hideg környezetben.
3.	 Az	optimális	teljesítmény	érdekében	tartsa	az	akkumulátor	hőmérsékletét	20	°C	(68	°F)	felett.
4. Alacsony hőmérsékletű környezetben az akkumulátor csökkentett kapacitása csökkenti a drón 

szélsebességellenállási teljesítményét. Repüljön óvatosan. 
5. Repüljön különös körültekintéssel nagy tengerszint feletti magasságon.



 © 2022 DJI V Minden jog fenntartva.    33

DJI Mini 3 Pro Felhasználói kézikönyv

•	 Hideg	környezetben	helyezze	be	az	akkumulátort	az	akkumulátortartóba,	és	kapcsolja	be	a	drónt	felszállás	
előtt, hogy bemelegedjen.

Az akkumulátor töltése 
Töltse fel teljesen az akkumulátort minden használat előtt. Ajánlott a DJI töltőberendezéseit használni, mint a DJI 
Mini	3	Pro	Two-Way	Charging	Hub,	DJI	30W	USB-C	Charger,	vagy	más	USB	Power	Delivery	töltőt.	A	DJI	Mini	3	Pre	
Two-Way	Charging	Hub	és	a		DJI	30W	USB-C	Charger	opcionális	tartozékok.	További	információkért	látogasson	el	a	
DJI hivatalos online áruházába.

Töltőközpont használata
USB-töltővel	együtt	használva	a	DJI	Mini	3	Pro	Two-Way	Charging	Hub	akár	három	Intelligent	Flight	Battery-t	vagy	
Intelligent Flight Battery Plus akkumulátort is képes feltölteni magas energiaszinttől az alacsony energiaszint 
felé	haladva.	A	DJI	30W-os	USB-C	töltővel	együtt	használva	a	töltőközpont	körülbelül	56	perc	alatt	képes	teljesen	
feltölteni egy Intelligent Flight Battery-t, egy Intelligent Flight Battery Plus-t pedig körülbelül 78 perc alatt. 

Ha	a	töltőközpont	USB-töltőn	keresztül	hálózati	áramhoz	csatlakozik,	a	felhasználók	mind	az	intelligens	repülőgép-
akkumulátorokat, mind a külső eszközöket (például távirányítót vagy okostelefont) a központhoz csatlakoztathatják 
és tölthetik. Alapértelmezés szerint az akkumulátorok a külső eszközök előtt töltődnek. Ha a töltőközpont nincs 
csatlakoztatva váltakozó áramforráshoz, helyezze be az intelligens repülési akkumulátorokat a töltőközpontba, és 
csatlakoztassa	a	külső	eszközt	az	USB-porthoz,	hogy	az	eszköz	az	intelligens	repülési	akkumulátorokkal	töltődjön,	
mintha power bankot használna. További részletekért lásd DJI Mini 3 Pro Two-Way Charging Hub felhasználói 
útmutatóját.

1.	 USB	aljzat

2.	 Tápaljzat	(USB-C)

3. Funkciógomb

4. Állapotjelzők 
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Töltés 

1. Helyezze az akkumulátorokat a töltőközpontba, egy kattanást kell hallania.
2.	 Csatlakoztassa	a	töltőközpontot	egy	aljzathoz	(100-240	V,	50/60	Hz)	az	USB-C	kábel	és	a	DJI	30	W	USB-C	töltő,	

vagy	más	USB	Power	Delivery	töltő	segítségével.
3. A legnagyobb teljesítményű akkumulátor töltődik fel először. A többi az energiaszint szerinti sorrendben töltődik 

fel. A megfelelő állapotjelzők jelzik a töltés állapotát (lásd az alábbi táblázatot). Ha az akkumulátor teljesen 
feltöltődött, a megfelelő kijelzők zöldre váltanak.

Állapotjelzők 
Töltésszintek

Villogásminta Leírás

Az állapotjelzők sora fokozatosan (gyorsan) villog Az adott akkumulátor-portban az akkumulátor Quick 
Charge töltővel töltődik.

Az állapotjelzők sora fokozatosan (lassan) villog Az adott akkumulátor-portban az akkumulátor 
hagyományos töltővel töltődik.

Az állapotjelzők sora világít Az adott akkumulátor-portban az akkumulátor teljesen 
fel van töltve.

Az összes jelző fokozatosan villog Nincs	behelyezve	akkumulátor.

Akkumulátorszint 
A töltőközponton minden egyes akkumulátor-port rendelkezik egy megfelelő állapotjelző sorral, LED1-től LED4-ig 
(balról jobbra). Az akkumulátor állapota a funkciógomb megnyomásával ellenőrizhető. Az akkumulátor LED jelzői 
ugyanolyanok, mint a drón esetében. Részletekért olvassa el a drónakkumulátor töltöttségi szintjelzőjének állapotait 
és leírását.

Rendellenes állapot
Az akkumulátor rendellenes állapotánál a LED jelzők állapota ugyanolyan, mint a drón esetében. Részletekért lásd: 
Akkumulátor védelmi mechanizmusok.

•	 Ajánlott	DJI	30W	USB-C	töltő	vagy	más	USB	Power	Delivery	töltő	használata	a	töltőközpont	táplálásához.
•	 A	töltési	sebességet	a	környezeti	hőmérséklet	befolyásolja.	A	töltés	25°C-on,	jól	szellőző	környezetben	

gyorsabb.
•	 A	töltőközpont	csak	a	BWX162-2453-7.38	Intelligent	Flight	Battery	és	BWX162-3850-7.38	Intelligent	Flight	

Battery	akkumulátorokkal	kompatibilis.	NE	HASZNÁLJA	a	töltőközpontot	más	típusú	akkumulátorok	
töltéséhez. 

•	 Használat	közben	helyezze	a	töltőközpontot	sima	és	stabil	felületre.	A	tűzveszély	elkerüléséhez	győződjön	
meg arról, hogy a készülék megfelelően szigetelt.

•	 NE	érintse	meg	a	töltőközpont	fémkapcsait!
•	 Látható	lerakódások	esetén	tiszta,	száraz	ruhával	törölje	át	a	fémérintkezőket.
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A töltő használata

1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor helyesen van a drónba helyezve.

2.	 Csatlakoztassa	az	USB	töltőt	a	hálózati	aljzathoz	(100-240V,	50/60	Hz).	Szükség	szerint	töltőadaptert	is	használhat.
3.	 Csatlakoztassa	az	USB	töltőt	a	drón	töltőportjához	az	USB-C	kábellel.
4. Az akkumulátor állapotjelzői töltés közben mutatják az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.
5. Ha az akkumulátor állapotjelzői folyamatosan világítanak, az akkumulátor teljesen fel van töltve. Ha a töltés 

befejeződött, válassza le a töltőt.

•	 Az	akkumulátor	nem	tölthető,	ha	a	drón	be	van	kapcsolva.	
•	 A	drón	töltőportjának	maximális	töltési	feszültsége	12	V.
•	 NE	töltse	fel	az	intelligens	repülési	akkumulátort	közvetlenül	repülés	után,	mert	túl	forró	lehet.
 Várja meg, amíg az akkumulátor szobahőmérsékletűre hűl az újabb töltés előtt.
•	 A	töltő	leállítja	az	akkumulátor	töltését,	ha	a	cellák	hőmérséklete	nincs	5°C	és	40°C	között	(41°F	-	104°F).	Az	

ideális	töltési	hőmérséklet	22°C	és	28°C	(71,6°F	-	82,4°F)	között	van.
•	 A	jó	állapot	érdekében	háromhavonta	legalább	egyszer	töltse	fel	teljesen	az	akkumulátort.	Ajánlott	a	DJI	

30W-os	USB-C	töltő	vagy	más	USB	Power	Delivery	töltő	használata.

•	 DJI	30W-os	USB-C	töltő	használatánál	a	Mini	3	Pro	Intelligens	repülési	akkumulátor	töltési	ideje	mintegy	1	
óra 4 perc, Mini 3 Pro Intelligens repülési akkumulátor Plus esetében mintegy 1 óra 41 perc.

•	 Biztonsági	okokból	szállításkor	tartsa	az	akkumulátorokat	alacsony	energiaszinten.	Ajánlott	az	
akkumulátorokat	szállítás	előtt	30%-ra	vagy	kevesebbre	lemeríteni.

Az alábbi táblázat az akkumulátor állapotjelzőjének töltés közbeni állapotait mutatja.
LED1 LED2 LED3 LED4 Akkumulátorszint

0	%	<	Akkumulátorszint	50	%

50	%	<	Akkumulátorszint	75	%

75	%	<	Akkumulátorszint	<	100	%

Teljesen feltöltve

•	 Az	akkumulátor	LED-ek	villogási	gyakorisága	a	használt	USB	töltőtől	függően	változik.	
 Ha a töltési sebesség magas, az akkumulátor LED-ek gyorsan villognak.
•	 Ha	az	akkumulátor	nincs	megfelelően	a	drónba	helyezve,	a	3.	és	4.	LED	egyszerre	villog.
 Helyezze vissza az akkumulátort, és ellenőrizze a biztonságos rögzítést.
•	 Négy	egyszerre	villogó	LED	az	akkumulátor	sérülését	jelzi.
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Akkumulátor-védelmi mechanizmusok
Az akkumulátorszint-jelzők képesek megjeleníteni a rendellenes töltési körülmények által kiváltott 
akkumulátorvédelmi jelzéseket.

Akkumulátorvédelmi mechanizmus

LED1 LED2 LED3 LED4 Állapot Állapot

LED2 kétszer villog másodpercenként Túláram észlelés

LED2 háromszor villan másodpercenként Rövidzárlat észlelés

LED3 kétszer villog másodpercenként Túltöltés észlelés

LED3 háromszor villog másodpercenként Túlfeszültségű töltő észlelt

LED4 kétszer villog másodpercenként Töltési hőmérséklet túl alacsony

LED4 háromszor villog másodpercenként Töltési hőmérséklet túl magas

Ha bármelyik akkumulátorvédelmi mechanizmus aktiválódik, húzza ki a töltőt, majd a töltés folytatásához dugja 
vissza. Ha a töltési hőmérséklet rendellenes, várjon, amíg visszaáll a normál értékre. Az akkumulátor automatikusan 
folytatja a töltést a töltő leválasztása és újbóli csatlakoztatása nélkül.

Az intelligens repülési akkumulátor behelyezése
Helyezze az Intelligent Flight Battery-t vagy az Intelligent Flight Battery Plus-t a a drón akkumulátorrekeszébe. 
Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen a helyére került, és elhangzott az akkumulátorcsatok 
biztonságos pozícióját jelző kattanás.

•	 Ügyeljen,	hogy	az	akkumulátor	a	helyére	kattanjon.	NE	INDÍTSA	el	a	drónt,	ha	az	akkumulátor	nincs	
biztonságosan rögzítve, mert ez rossz érintkezést okozhat az akkumulátor és drón között, ami veszélyes 
lehet.

Az intelligens repülési akkumulátor eltávolítása
Nyomja	meg	az	akkumulátor	oldalain	a	csatok	texturált	részét,	és	vegye	ki	az	akkumulátort	a	tartóból.

•	 NE	TEGYE	BE	és	NE	VEGYE	KI	az	akkumulátort,	ha	a	drón	be	van	kapcsolva.	
•	 Ellenőrizze	az	akkumulátor	biztonságos	behelyezését.
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Gimbal és kamera

A gimbal jellemzői
A DJI Mini 3 Pro 3 tengelyes gimbalja stabilizálja a kamerát, így nagy repülési sebességnél is tiszta és stabil 
fényképeket	és	videókat	készít.	A	gimbal	-90°-tól	+60°-ig	terjedő	dőlésszöggel	és	két	vezérlési	szöggel	rendelkezik:	
-90° (portré) és 0° (tájkép).

Használja a távirányítón a gimbaltárcsát a kameraszög megváltoztatásához. Alternatív megoldásként használhatja 
a	DJI	Fly	alkalmazás	kameranézetét	is.	Nyomja	meg	a	képernyőt,	amíg	a	szerkesztési	sáv	meg	nem	jelenik,	és	húzza	
felfelé vagy lefelé a kamera dőlésének szabályozásához. Kattintson a DJI Fly-ban a Tájkép/Portré üzemmódváltóra 
a két gimbal szög közötti váltáshoz. Ha a portré mód be van kapcsolva, a forgástengely -90°-ra változik, a tájkép 
módban pedig visszaáll 0-ra°.

A gimbal üzemmódjai
Két gimbal mód áll rendelkezésre. A DJI Fly alkalmazásban válthat a módok között. 
Follow (Követés) mód: a gimbal tájolása és a drón eleje mindenkor állandó szöget zár be egymással. A felhasználók 
beállíthatják a gimbal dőlését. Ez az üzemmód fényképezéshez alkalmas.
 FPV mód: Ahogy a drón előre repül, a gimbal szinkronizálódik a drón mozgásával, hogy személyes repülési élményt 
nyújtson.

•	 Felszállás	előtt	győződjön	meg	róla,	hogy	a	gimbalon	nincsenek	matricák	vagy	tárgyak.	Amikor	a	drón	be	
van	kapcsolva,	NE	érintse	meg	vagy	kattintson	a	gimbalra.	A	gimbal	védelme	miatt	nyitott	és	sík	helyről	
szálljon fel.

•	 A	gimbal	preciziós	alkatrészei	megsérülhetnek	ütközés	vagy	becsapódás	során,	ami	a	gimbal	rendellenes	
működését okozhatja.

•	 Kerülje	el,	hogy	por	vagy	homok	kerüljön	a	gimbalba,	különösen	a	gimbal	motorjaiba.
•	 A	gimbal	a	következő	helyzetekben	léphet	védelmi	üzemmódba:	a.	A	drón	egyenetlen	felületen	van,	és	a	

gimbalt ütés érte. b. A gimbalt nagy külső erő behatása éri, például ütközésnél.
•	 NE	alkalmazzon	külső	erőt	a	gimbalra	annak	bekapcsolása	után.	NE	tegyen	semmilyen	extra	terhelést	a	

gimbalra, mert az hibás működéshez vezethet, vagy akár a motorok maradandó károsodását is okozhatja. 
•	 Mindenképpen	távolítsa	el	a	gimbalvédőt	a	drón	bekapcsolása	előtt.	Mindenképpen	helyezze	fel	a	

gimbalvédőt, amikor a drón nincs használatban. 
•	 Sűrű	ködben	vagy	felhők	között	végrehajtott	repülésnél	a	gimbal	benedvesedhet,	ami	átmeneti	

meghibásodáshoz vezethet. Amint megszárad, a gimbal ismét helyesen működik. 
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Camera
A	DJI	Mini	3	Pro	1/1,3	hüvelykes	CMOS-érzékelőt	használ,	amely	4K	videók	és	48Mpx-es	fotók	készítésére	képes.	Az	
egyenértékű gyújtótávolság körülbelül 24 mm. A kamera rekesznyílása f/1.7, és 1 méterről a végtelenbe fókuszál.

A DJI Mini 3 Pro 48Mpx-es fotók készítésére képes, és támogatja a Single, Burst, AEB, Timed Shot és Panorama 
felvételi	módokat.	Támogatja	a	H.264/H.265	videofelvételt,	a	digitális	zoomot	és	a	lassított	felvételt	is.

•	 NE	TEGYE	BE	és	NE	VEGYE	KI	az	akkumulátort,	ha	a	drón	be	van	kapcsolva.	
•	 Ellenőrizze	az	akkumulátor	biztonságos	behelyezését.

Fotók és videók tárolása
A DJI Mini 3 Pro támogatja a microSD-kártyák használatát a fényképek és videók tárolásához.
A	nagy	felbontású	videóadatokhoz	elengedhetetlen	nagy	olvasási	és	írási	sebesség	miatt	legalább	UHS-I	Speed	
Grade 3 vagy magasabb minősítésű microSD-kártyára van szükség. Az ajánlott microSD-kártyákkal kapcsolatos 
további információkért lásd: Műszaki adatok.

A fényképek és videók a drón belső memóriájában is tárolhatók, ha nem áll rendelkezésre microSD-kártya. A 
nagyméretű adatok tárolásához ajánlott microSD-kártyát használni.

•	 Bekapcsolt	állapotban	ne	távolítsa	el	a	microSD-kártyát	a	drónból.	A	microSDkártya	megsérülhet.
•	 A	kamerarendszer	stabilitásának	biztosítására	egy-egy	videofelvétel	legfeljebb	30	percig	tarthat.	
•	 Ellenőrizze	a	kamera	beállításait	használat	előtt,	hogy	megfelelőek-e.	
•	 Fontos	képek	vagy	videók	felvétele	előtt	készítsen	pár	fotót,	hogy	ellenőrizhesse	a	kamera	megfelelő	

működését. 
•	 A	fotókat	vagy	videókat	nem	lehet	átmásolni	a	drónban	lévő	microSD-kártyáról	a	DJI	Fly	alkalmazással,	ha	

a drón ki van kapcsolva. 
•	 Ügyeljen	a	drón	megfelelő	kikapcsolására.	Ellenkező	esetben	a	kamera	paraméterei	nem	kerülnek	

elmentésre, és a rögzített videók megsérülhetnek. A DJI nem vállal felelősséget a nem géppel olvasható 
módon rögzített fényképek vagy videók által okozott veszteségekért. 
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TÁVIRÁNYÍTÓ
Ez a rész a távirányító funkcióit ismerteti, és 
hasznos útmutatást nyújt a drón és a kamera 
irányításához. 



40    © 2022 DJI V Minden jog fenntartva.

DJI Mini 3 Pro Felhasználói kézikönyv

TÁVIRÁNYÍTÓ 
DJI RC

A	DJI	Mini	3	Pro-val	együtt	használva	a	DJI	RC	távirányító	OcuSync	O3	video-átvitelt	kínál,	és	mind	a	2,4	GHz,	mind	az	
5,8 GHz frekvenciasávban működik. Képes automatikusan kiválasztani a legjobb átviteli csatornát, és 1080p 30fps HD 
élő képet továbbít a drónról a távvezérlőre akár 12 km (7,5 mérföld) távolságig (az FCC szabványoknak megfelelően, 
interferencia nélküli, tágas, nyílt területen mérve). A DJI RC 5,5 hüvelykes érintőképernyővel (1920x1080 pixel 
felbontással), valamint számos vezérlőelemmel és testreszabható gombbal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik 
a felhasználók számára a drón egyszerű vezérlését és a beállítások távoli módosítását. A beépített, 5200 mAh 
kapacitású, 18,72 Wh-s akkumulátorral a távirányító maximális működési ideje 4 óra. A DJI RC számos további 
funkcióval	rendelkezik,	mint	például	WiFi	kapcsolat,	beépített	GNSS	(GPS+Beidou+Galileo),	Bluetooth,	beépített	
hangszórók, levehető vezérlőkarok és microSD-tároló.

•	 Megfelelőségi	verzió:	A	távirányító	megfelel	a	helyi	rendeleteknek.	
•	 Vezérlőkar	mód:	A	botkormány	mód	meghatározza	az	egyes	karok	funkcióját.	Három	előre	programozott	

mód (1. mód, 2. mód és 3. mód) áll rendelkezésre, és egyedi módok állíthatók be a DJI Fly alkalmazásban. 
Az alapértelmezett mód a 2. mód.

A távirányító használata
Bekapcsolás és kikapcsolás
Nyomja	meg	egyszer	a	bekapcsológombot	az	akkumulátor	aktuális	töltöttségi	szintjének	ellenőrzéséhez.	Nyomja	
meg egyszer, majd nyomja meg újra és tartsa lenyomva a távirányító be- vagy kikapcsolásához.

Az akkumulátor töltése
Az	USB-C	kábellel	csatlakoztassa	az	USB-töltőt	a	távirányító	USB-C	portjához.	Az	akkumulátor	kb.	1	óra	30	perc	alatt	
teljesen feltölthető, a maximális töltési teljesítmény 15 W (5V/3A).

•	 USB	Power	Delivery	töltő	használatát	javasoljuk.

A gimbal és a kamera vezérlése
Fókusz/fotó gomb:	Nyomja	meg	félig	az	autofókusz	indításához,	és	nyomja	meg	teljesen	a	fénykép	készítéséhez
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Felvétel gomb: egy gombnyomás a felvétel 
indításához vagy leállításához.

Kameratárcsa: zoom beállítása
Gimbaltárcsa: a gimbal dőlésének vezérlése

A drón vezérlése
A vezérlőkarok a drón tájolását (pásztázás), előre/hátra mozgását (pálya), magasságát (gyorsító) és balra/jobbra 
mozgását (elfordulás) szabályozzák. A vezérlőkar üzemmódja határozza meg a vezérlőkarok egyes mozgásainak 
funkcióját. Három előre beprogramozott üzemmód áll rendelkezésre (1. Mód, 2. Mód és 3. Mód), és a DJI Fly 
alkalmazásban egyéni üzemmódokat is be lehet állítani.

1. Mód Előre

Hátra

Bal kar

Balra fordulás Jobbra fordulás

Fel

Le

Jobb kar       

Balra Jobbra

2. Mód Fel

Le

Bal kar

Balra fordulás Jobbra fordulás

Előre

Hátra

Jobb kar       

Balra Jobbra

3. Mód Fel

Le

Bal kar

Balra fordulás               Jobbra fordulás    

Fel

Le

Jobb kar

Balra fordulás Jobbra fordulás

Gimbaltárcsa Kameratárcsa

Felvétel gomb Fókusz/fotó gomb
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A távirányító alapértelmezett működési módja a 2. mód. Ebben a kézikönyvben a 2. módot használjuk példaként a 
vezérlőkarok használatának illusztrálására.

•	 Vezérlőkar	semleges/középpont:	A	karok	a	középső	állásban	vannak.
•	 A	vezérlőkar	mozgatása:	A	kar	el	van	tolva	a	középső	állásból.

Távirányító
(2. mód)

Drón
(  Az orr irányát jelzi) Megjegyzések

Mozgassa a bal botkormányt felfelé vagy lefelé 
a drón magasságának változtatására. Tolja a kart 
fel az emelkedéshez, le az ereszkedéshez. Minél 
jobban eltávolodik a kar a középső pozíciótól, 
annál gyorsabban változtatja a drón a magasságát. 
Óvatosan mozdítsa az irányítókart a hirtelen és 
váratlan magasságváltozás elkerülésére.

A bal botkormányt balra vagy jobbra mozgatva 
irányíthatja	a	drón	elfordulását.	Nyomja	a	kart	
balra a drón elfordításához az óramutató járásával 
ellentétes irányba, jobbra pedig az óramutató 
járásával megegyező irányba. Minél jobban 
eltávolodik a kar a középső pozíciótól, annál 
gyorsabban fordul a drón.

A jobb botkormány felfelé és lefelé  mozgatásával 
a	drón	dőlésszöge	változtatható.	Nyomja	
felfelé a botot az előre repüléshez, és lefelé a 
hátramenethez. Minél jobban eltávolodik a kar a 
középső pozíciótól, annál gyorsabban mozog a 
drón.

A jobb botkormányt balra vagy jobbra mozdítva 
változtathatja a drón oldalirányú mozgását. 
Tolja balra a balra repüléshez, és jobbra a jobbra 
repüléshez. Minél jobban eltávolodik a kar a 
középső pozíciótól, annál gyorsabban mozog a 
drón.
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Repülésmód váltó
A kapcsoló átkapcsolásával válassza a kívánt repülési módot.

Állás Repülési mód

S Sport mód

N Normál	mód

C Cine mód

Repülési szünet/RTH gomb
Nyomja	meg	egyszer,	hogy	a	drón	megálljon	és	lebegjen.	Az	RTH	indításához	nyomja	meg	és	tartsa	lenyomva	a	
gombot,	amíg	a	távirányító		hangjelzést	nem	ad,	a	drón	ekkor	visszatér	az	utolsó	rögzített	kiindulópontra.	Nyomja	
meg ismét a gombot az RTH törlésére, és visszakapja az irányítást a drón felett.

Testreszabható gombok
A testreszabható C1 és C2 gombok funkcióinak beállításához lépjen a DJI Fly alkalmazásban a Rendszerbeállításokba 
(System Settings), majd válassza a Vezérlés (Control) lehetőséget.

Az állapotjelző és az akkumulátor állapotjelzőjének leírása  
Állapotjelző

Normál állapotok   Leírás

Pirosan világít Leválasztva a drónról

Pirosan villog A drónakkumulátor töltöttségi szintje alacsony

Zölden világít Csatlakozik a drónhoz

Kéken villog A távirányító csatlakozik a drónhoz

Sárgán világít Firmware frissítés sikertelen

Kéken világít Sikeres Firmware frissítés

Sárgán villog A távirányító akkumulátorának szintje alacsony

Azúrkéken villog A vezérlőkarok nincsenek középen
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Akkumulátorszint-jelző

Villogásminta Akkumulátorszint

75	%~100	%

50	%~75	%

25	%~50	%

0	%~25	%

Távirányító riasztás  
A távirányító hiba esetén hangjelzést ad, vagy figyelmeztetés jelenik meg. Figyeljen az érintőképernyőn vagy 
a DJI Fly programban megjelenő utasításokra. Az összes riasztás kikapcsolásához csúsztassa az ujját a kijelzőn 
felülről	lefelé,	és	válassza	a	Néma	kapcsoló	lehetőséget,	vagy	csúsztassa	a	hangerő	sávot	0-ra	az	egyes	riasztások	
kikapcsolásához. A távvezérlő hangjelzést ad RTH alatt. Az RTH riasztás nem kapcsolható ki. A távirányító 
figyelmeztető	jelzést	ad,	ha	akkumulátorának	töltöttségi	szintje	alacsony	(6%	és	10%	között).	Az	alacsony	
töltöttségre figyelmeztető jelzés a bekapcsológomb megnyomásával kikapcsolható. A kritikus töltöttségi szintre 
figyelmeztető	riasztást,	amely	akkor	lép	működésbe,	ha	az	akkumulátor	töltöttségi	szintje	5%-nál	alacsonyabb,	
azonban nem lehet kikapcsolni.

Optimális	átviteli	zóna
A drón és a távirányító közötti jelátvitel akkor a legmegbízhatóbb, amikor az antennák a drónhoz képest az ábrán 
látható módon állnak:

•	 NE	használjon	más,	a	távirányítóval	azonos	frekvencián	működő	vezeték	nélküli	eszközöket.	Ezek	zavarnák	
a távirányítót.

•	 Ha	az	átviteli	jel	gyenge	a	repülés	során,	a	DJI	Fly	programban	megjelenik	egy	felszólítás.	Állítsa	be	a	
távirányító tájolását, hogy a drón optimális átviteli tartományban legyen.

A távirányító összekapcsolása
Ha a távirányítót a drónnal együtt vásárolta, akkor az már a drónhoz van rögzítve. Ellenkező esetben az aktiválás után 
csatlakoztassa a távirányítót a drónhoz az alábbi lépésekkel.
1. Kapcsolja be a drónt és a távirányítót.
2. Indítsa el a DJI Fly-t.
3. Kameranézetben koppintson a  lehetőségre, és válassza ki a Vezérlés (Control), majd a  Csatlakozás a drónhoz 

(Pair to Aircraft (Link) lehetőséget. 
4. Tartsa lenyomva a drón bekapcsológombját több mint négy másodpercig. A drón egy hangjelzést ad, amikor 

készen áll a csatlakozásra. Sikeres csatlakoztatás esetén a drón két hangjelzést ad, és a távirányítón az akkumulátor 
LED jelzői kigyulladnak, és világítani fognak. 
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•	 Ellenőrizze,	hogy	a	távirányító	0,5	m	távolságon	belül	van	a	dróntól	a	csatlakozás	alatt.
•	 	A	távirányító	automatikusan	megszakítja	a	csatlakozást	a	drónnal,	amennyiben	új	távirányítót	kapcsolnak	

ugyanahhoz a drónhoz. 
•	 Kapcsolja	ki	a	Bluetooth-t	és	a	WiFi-t	a	távirányítón	az	optimális	videóátvitelhez.

•	 Minden	felszállás	előtt	teljesen	töltse	fel	a	távirányítót.	A	távirányító	figyelmeztető	hangjelzést	ad,	ha	az	
akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. 

•	 Ha	a	távirányító	be	van	kapcsolva,	és	nem	használja	5	percig,	akkor	figyelmeztető	hangjelzést	ad.	6	perc	
után a távirányító automatikusan kikapcsol. Mozgassa az irányítókarokat vagy nyomjon meg egy gombot 
a figyelmeztetés kikapcsolásához. 

•	 Teljesen	töltse	fel	az	akkumulátort	legalább	háromhavonta	az	akkumulátor	jó	állapotának	fenntartásához

Érintőképernyős vezérlés

Kezdőképernyő

Vezérlés

Az előző képernyőre való visszatéréshez húzza az ujját 
balról vagy jobbról a képernyő közepe felé.

Húzza fel az ujját a képernyő alsó részéről a 
visszatéréshez a DJI Fly alkalmazásba.
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Húzza lefelé az ujját képernyő tetejéről a DJI Fly 
állapotsorának megnyitásához.
Az állapotsor mutatja az időt, a WiFi jelet,  a távirányító 
akkumulátorának állapotát stb.

A DJI Fly-ban görgessen kétszer lefelé a képernyő 
tetejéről a Gyorsbeállítások megnyitásához.

Gyorsbeállítás

1. Értesítések (Notifications)
 Kattintson ide a rendszerértesítések ellenőrzéséhez.

2. Rendszerbeállítás (System Settings)
 Kattintson a gombra a rendszerbeállítások megnyitásához és a Bluetooth, hangerő, hálózat stb. konfigurálásához. 

Az útmutatóban többet megtudhat a vezérlőelemekről és állapotjelzőkről. 

3. Rövidítések (Shortcuts)
 : Kattintson a WiFi engedélyezéséhez vagy letiltásához. Tartsa lenyomva a beállítások megnyitásához, majd 

csatlakozzon egy WiFi hálózathoz, vagy adjon hozzá egy hálózatot.
  : Kattintson a Bluetooth engedélyezéséhez vagy letiltásához. Tartsa lenyomva a beállítások megnyitásához és a 

közeli Bluetooth-eszközökhöz való csatlakozáshoz.
 : Kattintson a Repülőgép mód engedélyezéséhez. A WiFi és a Bluetooth ki lesz kapcsolva.
 : Kattintson a gombra a rendszerriasztások kikapcsolásához és az összes riasztás deaktiválásához.
 : Kattintson a képernyő feljátszásának megkezdéséhez.
 :EF Kattintson a képernyőkép létrehozásához. A funkció csak akkor lesz elérhető, ha microSD-kártyát helyez a 

távirányító microSD-nyílásába.
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4. Fényerő beállítása
 A képernyő fényerejének beállításához csúsztassa a sávot.

5. A hangerő beállítása  
 A hangerő beállításához csúsztassa a sávot.

Haladó funkciók 
Iránytű kalibrálás
Ha a távirányítót elektromágneses interferenciával terhelt területeken használta, szükség lehet az iránytű 
kalibrálására. Ha a távirányító iránytűje kalibrálást igényel, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg. Kattintson a 
figyelmeztetésre a kalibrálás megkezdéséhez. Egyéb esetekben végezze el a távirányító kalibrálását az alábbi lépések 
szerint.
1. Kapcsolja be a távirányítót, és lépjen a Gyorsbeállítások menüpontba.
2. Kattintson a  gombra, lépjen be a Rendszerbeállításokba, görgessen lefelé, és kattintson az Iránytűre 

(Compass).
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az iránytű kalibrálásához.
4. A sikeres kalibrálás után egy értesítés jelenik meg. 
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DJI RC-N1

A	DJI	Mini	3	Pro-val	együtt	használva	a	DJI	RC	–	N1	távirányító	OcuSync	O3	video-átvitelt	kínál,	és	mind	a	2,4	GHz,	
mind az 5,8 GHz frekvenciasávban működik. Képes automatikusan kiválasztani a legjobb átviteli csatornát, és 1080p 
30fps HD élő képet továbbít a drónról a távvezérlőre akár 12 km (7,5 mérföld) távolságig (az FCC szabványoknak 
megfelelően, interferencia nélküli, tágas, nyílt területen mérve). A felhasználók ezen a tartományon belül 
irányíthatják a drónt, és könnyen módosíthatják a beállításokat. A beépített akkumulátor kapacitása 5200 mAh, 
teljesítménye	18,72	Wh,	ami	6	óra	maximális	üzemidőt	tesz	lehetővé.	A	távirányító	automatikusan	tölti	az	Android	
mobilkészüléket	500	mA@5V	töltési	sebességgel.	Az	iOS-eszköz	töltése	alapértelmezés	szerint	le	van	tiltva.	iOS-
eszköz töltéséhez minden egyes alkalommal, amikor bekapcsolja a távirányítót, győződjön meg arról, hogy a töltési 
funkció engedélyezve van a DJI Fly alkalmazásban.

•	 Megfelelőségi	verzió:	A	távirányító	megfelel	a	helyi	rendeleteknek.	
•	 Vezérlőkar	mód:	A	botkormány	mód	meghatározza	az	egyes	karok	funkcióját.	Három	előre	programozott	

mód (1. mód, 2. mód és 3. mód) áll rendelkezésre, és egyedi módok állíthatók be a DJI Fly alkalmazásban. 
Az alapértelmezett mód a 2. mód.

Bekapcsolás és kikapcsolás
Nyomja	meg	egyszer	a	bekapcsológombot	az	akkumulátor	aktuális	töltöttségi	szintjének	ellenőrzéséhez.
Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, használat előtt töltse fel az akkumulátort.
Nyomja	meg	egyszer,	majd	nyomja	meg	és	tartsa	lenyomva	két	másodpercig	a	távirányító	be-	vagy	kikapcsolásához.

Az akkumulátor töltése  
Az	USB-C	kábellel	csatlakoztassa	az	USB-töltőt	a	távirányító	USB-C	portjához.

A gimbal és a kamera vezérlése
Exponáló/felvétel gomb: nyomja meg egyszer fotó 
készítéséhez, illetve a felvétel elindításához vagy 
leállításához. Fotó/videó váltás: nyomja meg egyszer 
a fotó és video mód közötti váltáshoz.

Gimbaltárcsa 

Testreszabható 
gomb

Exponáló/
felvétel gomb

Fotó/videó 
váltás
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Gimbaltárcsa: a gimbal dőlésének vezérlése

Nyomja	és	tartsa	lenyomva	a	testreszabható	gombot	és	használja	a	gimbaltárcsát	nagyításhoz	vagy	kicsinyítéshez.

A drón vezérlése
A vezérlőkarok a drón tájolását (pásztázás), előre/hátra mozgását (pálya), magasságát (gyorsító) és balra/jobbra 
mozgását (elfordulás) szabályozzák. A vezérlőkar üzemmódja határozza meg a vezérlőkarok egyes mozgásainak 
funkcióját. Három előre beprogramozott üzemmód áll rendelkezésre (1. Mód, 2. Mód és 3. Mód), és a DJI Fly 
alkalmazásban egyéni üzemmódokat is be lehet állítani.

1. Mód Előre

Hátra

Bal kar

Balra fordulás Jobbra fordulás

Fel

Le

Jobb kar       

Balra Jobbra

2. Mód Fel

Le

Bal kar

Balra fordulás Jobbra fordulás

Előre

Hátra

Jobb kar       

Balra Jobbra

3. Mód Fel

Le

Bal kar

Balra fordulás               Jobbra fordulás    

Fel

Le

Jobb kar

Balra fordulás Jobbra fordulás
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A távirányító alapértelmezett működési módja a 2. mód. Ebben a kézikönyvben a 2. módot használjuk példaként a 
vezérlőkarok használatának illusztrálására.

•	 Vezérlőkar	semleges/középpont:	A	karok	a	középső	állásban	vannak.
•	 A	vezérlőkar	mozgatása:	A	kar	el	van	tolva	a	középső	állásból.

Távirányító
(2. mód)

Drón
(  Az orr irányát jelzi) Megjegyzések

Mozgassa a bal botkormányt felfelé vagy lefelé 
a drón magasságának változtatására. Tolja a kart 
fel az emelkedéshez, le az ereszkedéshez. Minél 
jobban eltávolodik a kar a középső pozíciótól, 
annál gyorsabban változtatja a drón a magasságát. 
Óvatosan mozdítsa az irányítókart a hirtelen és 
váratlan magasságváltozás elkerülésére.

A bal botkormányt balra vagy jobbra mozgatva 
irányíthatja	a	drón	elfordulását.	Nyomja	a	kart	
balra a drón elfordításához az óramutató járásával 
ellentétes irányba, jobbra pedig az óramutató 
járásával megegyező irányba. Minél jobban 
eltávolodik a kar a középső pozíciótól, annál 
gyorsabban fordul a drón.

A jobb botkormányt felfelé és lefelé  mozgatva 
a	drón	dőlésszöge	változtatható.	Nyomja	
felfelé a botot az előre repüléshez, és lefelé a 
hátramenethez. Minél jobban eltávolodik a kar a 
középső pozíciótól, annál gyorsabban mozog a 
drón.

A jobb botkormányt balra vagy jobbra mozgatva 
változtathatja a drón oldalirányú mozgását. 
Tolja balra a balra repüléshez, és jobbra a jobbra 
repüléshez. Minél jobban eltávolodik a kar a 
középső pozíciótól, annál gyorsabban mozog a 
drón.
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Repülésmód váltó
A kapcsoló átkapcsolásával válassza a kívánt repülési módot.

Állás Repülési mód

S Sport mód

N Normál	mód

C Cine mód

Repülési szünet/RTH gomb
Nyomja	meg	egyszer,	hogy	a	drón	megálljon	és	egyhelyben	lebegjen.	Az	RTH	indításához	nyomja	meg	és	
tartsa lenyomva a gombot, amíg a távirányító  hangjelzést nem ad, a drón ekkor visszatér az utolsó rögzített 
kiindulópontra.	Nyomja	meg	ismét	a	gombot	az	RTH	törlésére,	és	visszakapja	az	irányítást	a	drón	felett.	

Testreszabható gomb
A gomb funkciójának beállításához lépjen a DJI Fly rendszerbeállítások (System Settings) menüpontba, és válassza a 
Vezérlés (Control) lehetőséget. A testreszabható funkciók közé tartozik a gimbal központosítása és a térkép és az élő 
nézet közötti váltás.

Távirányító riasztás
A távvezérlő hangjelzést ad RTH alatt. Az RTH riasztás nem kapcsolható ki. A távirányító figyelmeztető jelzést ad, 
ha	akkumulátorának	töltöttségi	szintje	alacsony	(6%	és	10%	között).	Az	alacsony	töltöttségre	figyelmeztető	jelzés	a	
bekapcsológomb megnyomásával kikapcsolható. A kritikus töltöttségi szintre figyelmeztető riasztást, amely akkor 
lép	működésbe,	ha	az	akkumulátor	töltöttségi	szintje	5%-nál	alacsonyabb,	azonban	nem	lehet	kikapcsolni.
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Optimális	átviteli	zóna
A drón és a távirányító közötti jelátvitel akkor a legmegbízhatóbb, amikor az antennák a drónhoz képest az alábbi 
ábrán látható módon állnak.

Optimális	átviteli	zóna Gyenge 

Gyenge 

Erős

A távirányító összekapcsolása
Ha a távirányítót a drónnal együtt vásárolta, akkor az már a drónhoz van rögzítve. Ellenkező esetben aktiválás után 
csatlakoztassa a távirányítót a drónhoz az alábbi lépésekkel.
1. Kapcsolja be a drónt és a távirányítót.
2. Indítsa el a DJI Fly-t.
3. Kameranézetben koppintson a  lehetőségre, és válassza ki a Vezérlés (Control), majd a  Csatlakozás a drónhoz 

(Pair to Aircraft (Link) lehetőséget.
4. Tartsa lenyomva a drón bekapcsológombját több mint négy másodpercig. A drón egy hangjelzést ad, 

amikor készen áll a csatlakozásra. Sikeres csatlakoztatás esetén a drón két hangjelzést ad, és a távirányítón az 
akkumulátor LED jelzői kigyulladnak, és világítani fognak. 

•	 Ellenőrizze,	hogy	a	távirányító	0,5	m	távolságon	belül	van	a	dróntól	a	csatlakozás	alatt.
•	 	A	távirányító	automatikusan	megszakítja	a	csatlakozást	a	drónnal,	amennyiben	új	távirányítót	kapcsolnak	

ugyanahhoz a drónhoz. 
•	 Kapcsolja	ki	a	Bluetooth-t	és	a	WiFi-t	a	távirányítón	az	optimális	videóátvitelhez.

•	 Minden	felszállás	előtt	teljesen	töltse	fel	a	távirányítót.	A	távirányító	figyelmeztető	hangjelzést	ad,	ha	az	
akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. 

•	 	Ha	a	távirányító	be	van	kapcsolva,	és	nem	használja	5	percig,	akkor	figyelmeztető	hangjelzést	ad.	6	perc	
után a távirányító automatikusan kikapcsol. Mozgassa az irányítókarokat vagy nyomjon meg egy gombot 
a figyelmeztetés kikapcsolásához. 

•	 Teljesen	töltse	fel	az	akkumulátort	legalább	háromhavonta	az	akkumulátor	jó	állapotának	fenntartásához.
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DJI FLY 
ALKALMAZÁS
Ez a rész ismerteti a DJI Fly alkalmazás fő 
funkcióit. 
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DJI FLY ALKALMAZÁS

Kezdőlap

Indítsa el a DJI Fly alkalmazást és lépjen be a kezdőképernyőre.

Fly Spots (Repülési helyek)
Megtekintheti	vagy	megoszthatja	a	megfelelő	repülési	és	felvételi	helyeket,	többet	megtudhat	a	GEO	zónákról,	és	
megtekintheti előnézetben a más felhasználók által készített különböző légi fotókat.

Academy (Akadémia)
Kattintson az ikonra a jobb felső sarokban a belépéshez az Akadémiára. Termékkalauzok, repülési tippek, 
repülésbiztonsági és kézikönyvek itt tekinthetők meg.

Album
Fotók és videók megtekintése a DJI Fly alkalmazásból és a mobilkészülékéről. A MasterShots és QuickShots videók 
megtekinthetők, miután letöltötte a mobileszközre és megjelenítette őket. Kattintson a Create gombra, és válassza a 
Sablonok vagy Pro lehetőséget. A sablonok automatikusan szerkesztik az importált felvételeket. A Pro lehetővé teszi 
a felhasználóknak a felvételek kézi szerkesztését.

SkyPixel
Lépjen be a SkyPixelbe a többi felhasználó által megosztott videók és fényképek megtekintéséhez.

Profil
Fiókinformációk megtekintése, repülési adatok, DJI fórum, online áruház, Find My Drone és egyéb beállítások 
elérése, például firmware-frissítések, kameranézet, cache- adatok, adatvédelem és nyelv.
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Kameranézet 

1. Repülési mód 
 N: Az aktuális repülési mód megjelenítése.

2. Rendszerállapot-jelző sáv
 In Flight: jelzi a drón repülési állapotát és különböző figyelmeztetéseket jelenít meg. Koppintson a további 

információk megtekintéséhez, ha figyelmeztető üzenet jelenik meg.

3. Akkumulátor-információ
  2417" : jelzi az akkumulátorszintet és a hátralévő repülési időt.

4. Videóátvitel kapcsolat jelerőssége
 .  : Jelzi a videóátvitel erősségét a drón és távirányító között.

5. Kamerarendszerek állapota
  : Az ikon felső része az elülső kamerarendszer állapotát, az alsó része a hátsó kamerarendszer állapotát jelzi. Az 

ikon fehér, ha a kamerarendszer normálisan működik, és piros, ha nem áll rendelkezésre kamerarendszer.

6. GNSS állapot
 	:	Megjeleníti	az	aktuális	GNSS-jelerősséget.	Kattintson	a	gombra	a	GNSS-jel	állapotának	ellenőrzéséhez.	Az	

alapértelmezett	pont	akkor	frissíthető,	ha	az	ikon	fehér	színű,	ami	azt	jelzi,	hogy	a	GNSS-jel	erős.

7. Rendszerbeállítások
 A rendszerbeállítások információt nyújtanak a biztonságról, vezérlésről, kameráról és az átvitelről.

•	 Biztonság
 Repüléstámogatás: az első és a hátsó kamerarendszer aktiválódik, ha az akadályelkerülés Bypass vagy Brake 

beállításra van állítva. A drón nem érzékeli az akadályokat, ha az akadályelkerülés ki van kapcsolva.
 Radartérkép megjelenítése: ha engedélyezve van, megjelenik egy valós idejű akadályérzékelő radartérkép. 

Repülésvédelem: kattintson a maximális magasság és a maximális távolság beállításához.
 RTH: Kattintson a gombra az RTH repülési magasság beállításához és a kezdőpont frissítéséhez.
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Érzékelők:	kattintson	az	IMU	és	iránytű-állapot	megtekintéséhez	és	szükség	esetén	a	kalibrálás	elindításához.
Akkumulátor: Kattintással megjeleníthetők az információk az akkumulátoról, például annak állapota, sorozatszáma 
és a töltések száma. 
GEO zóna feloldása:	Kattintson	a	GEO	zónák	feloldásával	kapcsolatos	információk	megtekintéséhez.
A Find My Drone funkció egy térképet használ a drón helyzetének meghatározásához a talajon.
A haladó biztonsági beállítások közé tartozik a drón viselkedésének beállítása a távirányító jelének elvesztése esetén, 
valamint a légcsavarok leállítása repülés közben, vészhelyzetben.
A drón viselkedése a távirányító jelének elvesztése esetén a következőre állítható: Vissza a kiindulási pontra (Return 
to Home), leszállás (Descend) vagy lebegés (Hover).
„Emergency	Only”	jelentése:	A	hajtóműveket	csak	vészhelyzet,	például	ütközés,	motorhiba,	a	drón	levegőben	
történő megpördülése vagy irányításvesztés, valamint gyors emelkedés vagy süllyedés esetén lehet leállítani 
repülés közben. „Anytime” jelentése: a hajtóművek bármikor leállíthatók repülés közben, miután a felhasználó 
karkombinációval végrehajtott egy parancsot (CSC).

•	 	A	hajtóművek	leállítása	repülés	közben	a	drón	lezuhanását	okozza.

•	 Vezérlés
 Drón beállítása: A mértékegységek beállítása.
 Tárgyak pásztázása: a drón automatikusan felismeri a tárgyakat, ha a pásztázás be van kapcsolva. 
 Gimbal beállítása: Kattintson a gimbal üzemmódjának beállításához, a haladó beállítások megadásához, a 

gimbal kalibrálásához, valamint a gimbal lefelé történő központosításához vagy billentéséhez. 
 Távirányító beállítása: kattintson a testreszabható gombfunkció beállításához, a távirányító kalibrálásához, a 

vezérlőkar	üzemmódok	(Mode	1,	Mode	2,	Mode	3	vagy	User	Mode),	vagy	a		haladó	beállítások	megadására	a	
távirányítón.

 Kezdő repülési oktatóanyag: A repülési oktatóanyag megtekintése.
 Csatlakozás a drónhoz: Kattintson az összekapcsolás megkezdéséhez, ha a drón nincs összekapcsolva a 

távirányítóval.
•	 Kamera
 Kamera paraméterbeállítások: A felvételi módnak megfelelően különböző beállításokat jelenít meg.
 Általános beállítások: Kattintson a gombra a hisztogram, a túlexponálásra figyelmeztetés, a maximális szint, 

a rács és a fehéregyensúly megtekintéséhez és beállításához.
 Tárolási hely: A felvétel tárolható a drón belső tárolójában vagy microSD-kártyán. A belső tárhely 

és a microSD-kártya formázható. A drón belső tárhelyére vagy microSD-kártyájára letöltött felvétel 
szinkronizálható a felhasználó mobil eszközével, és a maximális videó gyorsítótár kapacitás beállítása is 
módosítható.

 Kamerabeállítások visszaállítása: kattintson a kameraparaméterek visszaállításához az alapértelmezett 
beállításokra.

•	 Átvitel
 A kameranézet valós idejű közvetítéséhez egy élő streaming platform is választható. A frekvenciasáv és a 

csatornamód az átviteli beállításokban is beállítható.
•	 Információk
 Megtekintheti a készülék adatait, a firmware-információkat, az alkalmazás verzióját, az akkumulátor verzióját 

stb.

8. Felvételi módok
 Fotó: Single, Burst Shooting, AEB, 48Mpx vagy Timed Shooting.
 Videó:	Normal,	Slow	Motion.	A	digitális	zoom	normál	videó-módban	támogatott.	
 MasterShots: Válasszon témát. A drón különböző manőverek végrehajtása közben felvételeket készít, a témát a 

kép közepén tartva. Ezután egy rövidfilmes videó készül.
 Hyperlapse: Válasszon a Free, Circle, Course Lock és Waypoints lehetőségek közül.
 Pano: Válasszon a Sphere, 180 °, Wide Angle és Vertical lehetőségek közül.
 QuickShots: Válasszon a Drónia, Rocket, Circle, Helix, Bumerang és Asteroid lehetőségek közül.
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9. Tájkép/portré mód váltás
 : Kattintson a gombra a tájkép és a portré módok közötti váltáshoz. Ha portré módba kapcsol, a 

fényképezőgép 90 fokban elfordul a portré-videók és fényképek készítéséhez. A portré mód csak normál felvételi 
és videó módban érhető el, és nem támogatott MasterShots, QuickShots, Hyperlapse, Pano vagy FocusTrack 
használatakor.

10. Zoom
 : Az ikon a nagyítási arányt mutatja. Kattintson a gombra a nagyítási arány beállításához. Kattintson és tartsa 

lenyomva az ikont a zoomsáv kibővítéséhez, és görgesse a sávot a zoom arányának beállításához.

11. Exponáló/felvétel gomb
 : Kattintson fénykép készítéséhez vagy a felvétel elindításához/leállításához.

12. Fókusz gomb
 : Kattintson az ikonra a fókuszmód váltásához. Kattintson és tartsa lenyomva az ikont a sáv kibontásához 

és csúsztassa a fókuszsávot a kamera fókuszálásához.

13. Lejátszás
 : Kattintson a lejátszás elindításához és az új fényképek és videók megtekintéséhez.

14. Kameramód váltó
 : Fotó módban válasszon Auto és Pro módok közül. A paraméterek minden üzemmódban eltérőek.

15. Felvétel paraméterek RES&FPS EV
  : Megjeleníti az aktuális felvételi paramétereket. Kattintson a  paraméterbeállítások 

megnyitásához.

16. microSD kártya információ
  : Az aktuális microSD-kártyán a készíthető fotók számát vagy videofelvétel idejét ábrázolja. Kattintson 

rá a microSD kártya elérhető kapacitásának megtekintéséhez.

17. Repülési telemetria
 H 150m: Függőleges távolság a dróntól a kiindulópontig.
 D 80m: Vízszintes távolság a dróntól a kiindulópontig.
 3m/s: A drón függőleges sebessége.
 5.6m/s: A drón vízszintes sebessége.

18. Térkép 
 : Kattintson a gombra váltáshoz a helyzetjelzőre, olyan információk eléréshez, mint a drón tájolása és 

dőlésszöge, valamint a távirányító és a kiindulópont helye.

Távirányító helyzete  

Kiindulópont 

Drón 
helyzete 

Drón dőlésszöge 

Váltás minitérképre

Skryt'           Váltás helyzetjelzőre

19. Automatikus fel- és leszállás/RTH
  : Kattintson az ikonra. A felszólítás után nyomja és tartsa lenyomva a gombot az automatikus fel- vagy 

leszállás elindításához. 
 : Koppintson az intelligens RTH megkezdéséhez, és a drón visszatér az utolsó rögzített kiindulópontra.
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20. Vissza
 : Kattintson a kezdőképernyőre való visszatéréshez.
 Kattintson és tartsa lenyomva bárhol a képernyőn kameranézetben a gimbal beállítási sávjának 

megjelenítéséhez. Csúsztassa a sávot a gimbalszög beállításához.
 A FocusTrack elindítható a képernyő bármely pontjára történő húzásával és kiválasztásával kameranézetben.
 Kattintson a képernyőre a fókusz- vagy a spotmérés aktiválásához. A fókusz- vagy a spotmérés a fókuszmódtól, 

az expozíciós módtól és a spotmérési módtól függően eltérő formában jelenik meg. Spotmérés használata után 
kattintson és tartsa lenyomva a képernyőt az expozíció lezárásához. Az expozíció feloldásához kattintson újra és 
tartsa lenyomva a képernyőt.

•	 A	DJI	Fly	elindítása	előtt	teljesen	töltse	fel	a	mobileszközét.
•	 DJI	Fly	használatához	mobil	adatkapcsolat	szükséges.	Forduljon	a	mobilszolgáltatójához	az	adatforgalmi	

díjszabásért. 
•	 Ha	mobiltelefont	használ	kijelzőeszközként,	NE	válaszoljon	telefonhívásokra,	ne	küldjön	szöveges	

üzeneteket, és ne használjon egyéb funkciókat repülés közben.
•	 Gondosan	olvassa	el	az	összes	biztonsági	utasítást,	figyelmeztetést	és	nyilatkozatot.	Ismerje	meg	a	

területére	vonatkozó	előírásokat.	Kizárólag	Ön	felelős	azért,	hogy	ismerje	az	összes	vonatkozó	előírást,	és	
azoknak megfelelően repüljön.
a)	 Olvassa	el	és	értse	meg	a	figyelmeztető	üzeneteket	az	automatikus	felszállási	és	leszállási	funkciók	

használata előtt.
b)	 Olvassa	el	és	gondolja	át	a	figyelmeztető	üzeneteket	és		nyilatkozatokat,	mielőtt	beállítaná	az	

alapértelmezett magassági korlátot meghaladó értéket.
c)	 Olvassa	el	és	értse	meg	a	figyelmeztető	üzeneteket	és	nyilatkozatokat,	mielőtt	a	repülési	módok	

között váltana.
d)	 Olvassa	el	és	gondolja	át	a	figyelmeztető	üzeneteket	és	parancsokat	a	GEO	zónákban	és	azok	

környékén.
e)	 Olvassa	el	és	értelmezze	a	figyelmeztető	üzeneteket	az	intelligens	repülési	módok	használata	előtt.

•	 Ha	az	alkalmazás	arra	kéri,	hogy	a	drónt	biztonságos	helyen	szállítsa	le,	azonnal	tegye	meg.
•	 Minden	repülés	előtt	ellenőrizze	az	összes	figyelmeztető	üzenetet	az	alkalmazásban	megjelenő	ellenőrző	

listán.
•	 Használja	az	alkalmazáson	belüli	oktatóprogramot	a	repülési	készségek	gyakorlásához,	ha	még	soha	nem	

vezetett drónt, vagy ha nincs elég tapasztalata a drón biztos vezérléséhez.
•	 Minden	repülés	előtt	csatlakozzon	az	internetre,	és	gyorsítótárba	helyezze	annak	a	területnek	a	

térképadatait, ahol a drónnal repülni szeretne.
•	 Az	alkalmazás	úgy	lett	kialakítva,	hogy	segítse	a	vezérlésben.	Használja	a	józan	ítélőképességét,	és	ne	

támaszkodjon az alkalmazásra a drón irányításában. Az alkalmazás a DJI Fly alkalmazás Felhasználási 
feltételei	és	a	DJI	Adatvédelmi	irányelvek	alapján	használható.	Olvassa	el	figyelmesen	az	alkalmazásban.
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REPÜLÉS
Ez a rész a biztonságos repülési gyakorlatokat 
és a repülési korlátozásokat ismerteti. 
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REPÜLÉS 

A repülési előkészületek befejeztével javasoljuk a repülési képességek fejlesztését és a biztonságos repülés 
gyakorlását. Biztosítsa, hogy minden repülésre nyílt területen kerüljön sor. A repülési magasság 500 m-re 
korlátozódik.	NE	lépje	túl	ezt	a	magasságot.	Szigorúan	tartsa	be	az	összes	törvényt	és	rendeletet	a	repülésnél.	A	
termék biztonságos használata érdekében repülés előtt olvassa el a biztonsági utasításokat.

A repülési környezet követelményei

1.	 Ne	üzemeltesse	a	drónt	kedvezőtlen	időjárási	körülményeknél,	beleértve	a	10,7	m/s-ot	meghaladó	
szélsebességet, havat, esőt és ködöt.

2. Csak nyílt területen repüljön. A magas épületek és nagy fémszerkezetek befolyásolhatják a fedélzeti iránytű és a 
GNSS-rendszer	pontosságát.	Tartsa	a	drónt	legalább	5	m	távolságra	az	építményektől.

3. Kerülje az akadályokat, tömeget, nagyfeszültségű távvezetékeket, fákat és vízfelületeket (ajánlott a legalább 3 m 
víz feletti magasság).

4. Az interferencia minimalizálása érdekében kerülje a nagy elektromágnesességű területeket, mint a távvezetékek, 
bázisállomások, elektromos alállomások és átviteli tornyok környéke.

5.  A drón teljesítménye és akkumulátora korlátozott, amikor nagy magasságban repül. Óvatosan repüljön. 
A maximális működési magasság 4000 m a tengerszint felett (13 123 láb) Intelligent Flight Battery  használatánál. 
Intelligent Flight Battery Plus használatánál  a tengerszint feletti maximális üzemmagasság 3 000 m-re (9 843 láb) 
csökken. Ha az Intelligent Flight Battery-t használó drónra légcsavar-védő van felszerelve, a maximális működési 
magasság 1500 m (4 921 láb) tengerszint feletti magasságra csökken.

6.	 A	GNSS	nem	használható	a	sarkvidékeken.	Használjon	helyette	kamerarendszereket.
7.	 NE	repüljön	mozgó	tárgyakról,	például	autókról	és	hajókról.	

Repülési korlátozások

GEO	rendszer	(Online	térinformatikai	rendszer)
A	DJI	online	térinformatikai	környezeti	rendszere	(GEO)	egy	olyan	globális	információs	rendszer,	amely	valós	idejű	
repülésbiztonsági információkat és korlátozásokkal kapcsolatos frissítéseket nyújt, és megakadályozza, hogy a 
legénység	nélküli	légijárművek	(UAV)	korlátozott	légtérben	repüljenek.	Kivételes	körülmények	között	a	korlátozott	
területek felnyithatók, hogy a belépés lehetővé váljon. Ezt megelőzően a felhasználónak feloldási kérelmet kell 
benyújtania	a	tervezett	repülési	terület	jelenlegi	korlátozási	szintje	alapján.	Előfordulhat,	hogy	a	GEO-rendszer	
nem felel meg teljes mértékben a helyi törvényeknek és előírásoknak. A felhasználók maguk felelősek saját 
repülésbiztonságukért, és a helyi hatóságokkal konzultálniuk kell a vonatkozó jogi és szabályozási követelményekről, 
mielőtt	kérelmeznék	a	korlátozott	területen	való	repülés	engedélyezését.	A	GEO-val	kapcsolatos	további	
információkért látogasson el a https://www.dji.com/flysafe weboldalra.

Repülési korlátozások
Biztonsági okokból a repülési korlátozások alapértelmezés szerint engedélyezve vannak, hogy a felhasználók 
biztonságosan üzemeltethessék ezt a drónt. A felhasználók magassági és távolsági repülési korlátokat állíthatnak 
be.	Ha	a	GNSS	rendelkezésre	áll,	a	repülési	magassági	korlátok,	a	távolsági	korlátok	és	a	GEO-zóna	korlátok	egyszerre	
működnek	a	repülésbiztonsági	irányítás	érdekében.	Ha	a	GNSS	nem	áll	rendelkezésre,	csak	a	magasság	korlátozható.
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Repülési magassági és távolsági korlátok
A maximális repülési magasság a drón repülési magasságát, a maximális repülési távolság pedig a drón repülési 
sugarát korlátozza a kiindulópont körül. A korlátok a DJI Fly alkalmazással állíthatók be a jobb repülésbiztonság 
érdekében.

Max. 
magasság

Kiindulópont  
Max. sugár 
A drón magassága 
bekapcsolásnál

A kiindulópont nem lett manuálisan frissítve repülés 
közben

Max. 
magasság

Kiindulópont 
Max. sugár

A drón magassága 
bekapcsolásnál

A kiindulópont manuálisan lett frissítve repülés 
közben

Korlátozások DJI Fly figyelmeztetés

Max. magasság A drón repülési magassága nem haladhatja 
meg a DJI Fly -ban megadott értéket.

Magassági korlát elérve.

Max. sugár A drón kiindulópontig mért maximális 
távolsága nem haladhatja meg a DJI Fly-ban 
beállított maximális sugarat.

Távolsági korlát elérve.

Gyenge	GNSS	jel
Korlátozások DJI Fly figyelmeztetés

Max. magasság A magasság a felszállási ponttól számított 30 
m-re korlátozódik, ha a világítás megfelelő.
A magasság a talaj felett 5 m-re korlátozódik, 
ha a világítás nem megfelelő és az infravörös 
érzékelő rendszer működik 

A magasság a felszállási ponttól számított 
30 m-re korlátozódik, ha a megvilágítás nem 
megfelelő és az infravörös érzékelőrendszer 
nem működik.

Magassági korlát elérve.

Max. sugár Korlátozások nélkül Nincs

•	 A	magasságkorlátozás	gyenge	GNSS-jel	esetén	nem	kerül	korlátozásra,	ha	a	GNSS-jel	erős	volt	a	drón	
bekapcsolásakor	(GNSS-jelerősség	>	2).

•	 Ha	a	drón	eléri	a	határértéket,	még	mindig	irányíthatja	a	drónt,	de	nem	repülhet	tovább.	Ha	a	drón	a	
maximális	hatósugáron	kívülre	repül,	automatikusan	visszatér	a	hatósugárba,	amíg	a	GNSS-jel	erős.

•	 Biztonsági	okokból	ne	repüljön	repülőterek,	autópályák,	pályaudvarok,	vasútvonalak,	városközpontok	
vagy más érzékeny területek közelében. Repülésnél a drón mindig legyen látótávolságban.
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GEO	zónák
A	DJI	GEO	rendszere	azonosítja	a	biztonságos	repülési	helyszíneket,	kockázati	szinteket,	biztonsági	
figyelmeztetéseket ad az egyes repülésekhez, információt nyújt a korlátozott légtérről. Az összes korlátozott repülési 
területet	GEO-zónáknak	nevezik,	ezek	tovább	osztanak	korlátozott	zónákra,	engedélyezési	zónákra,	riasztási	zónákra,	
kiterjesztett riasztási zónákra és magassági zónákra. A felhasználók az információkat valós időben tekinthetik meg 
a	DJI	Fly-ban.	A	GEO-zónák	specifikus	repülési	területek,	többek	között	repülőterek,	nagy	rendezvények	helyszínei,	
vészhelyzetek (például erdőtüzek) helyszínei, atomerőművek, börtönök, kormányzati létesítmények és katonai 
létesítmények.	A	GEO-rendszer	alapértelmezés	szerint	korlátozza	az	olyan	zónákba	irányuló	repüléseket	vagy	
felszállásokat,	ahol	ez	biztonsági	vagy	védelmi	problémákat	okozhat.	A	GEO	zónatérkép,	amely	átfogó	információkat	
tartalmaz	a	GEO	zónákról	világszerte,	elérhető	a	DJI	hivatalos	weboldalán:	https://www.dji.com/flysafe/geo-map.

Repülés előtti ellenőrzőlista

1. Ellenőrizze, hogy a távirányító, a mobileszköz és az intelligens akkumulátor teljesen fel van töltve.
2. Ellenőrizze, hogy az intelligens akkumulátor és a légcsavarok biztonságosan rögzítve vannak
3. Ellenőrizze, hogy a drón karjai ki vannak hajtva.
4. Ellenőrizze, hogy a gimbal és a kamera megfelelően működik.
5. Ellenőrizze, hogy semmi nem akadályozza a motorokat, és rendesen működnek.
6.	 Ellenőrizze,	hogy	a	DJI	Fly	alkalmazás	sikeresen	csatlakozott	a	drónhoz.
7. Ellenőrizze, hogy a kamera lencséje és az alsó vizuális rendszer érzékelői tiszták.
8.	 Csak	eredeti	vagy	a	DJI	által	jóváhagyott	alkatrészeket	használjon.	Nem	eredeti	vagy	nem	a	DJI	által	jóváhagyott	

gyártóktól származó alkatrészek üzemzavart okozhatnak és veszélyeztethetik a biztonságot.

Automatikus felszállás/leszállás

Automatikus felszállás
Az automatikus felszállás használata:
1. Indítsa el a DJI Fly alkalmazást, és lépjen be kameranézetbe. 
2. Menjen végig a repülés előtti ellenőrzőlista minden lépésén.
3. Koppintson az  ikonra. Ha a feltételek biztonságosak a felszálláshoz, igazolja hosszú gombnyomással.
4. A drón felszáll, és kb. 1,2 méterrel (3,9 láb) a talaj felett lebeg.

Automatikus leszállás
Az automatikus leszállás használata:
1. Koppintson az  ikonra. Ha a feltételek biztonságosak a leszálláshoz, igazolja hosszú gombnyomással.
2. Az automatikus leszállás törölhető az  ikonra koppintva. 
3. Ha az alsó kamerarendszer rendesen működik, a leszállásvédelem bekapcsol. 
4. A motorok automatikusan leállnak a leszállás után.

•	 Válassza	ki	a	megfelelő	helyet	a	leszállásra.
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Motorok indítása/leállítása

Motorok indítása
A motorok indításához hajtsa végre a kombinált karparancsot (CSC) az alábbiak szerint. Amint a motorok forogni 
kezdenek, egyszerre engedje el mindkét kart.

vagy

Motorok leállítása
A motorokat kétféleképpen lehet leállítani:
1. módszer: Amikor a drón leszáll, tartsa lenyomva a gázkar botját. Három másodperc után a motorok leállnak. 
2. módszer: Amikor a drón leszáll, nyomja lefelé a gázkar botját, és végezze el ugyanazt a CSC-t, amit a motorok 

indításához használt. Amint a motorok leállnak, engedje el mindkét kart.

1. módszer 2. módszer

vagy 

Motorok leállítása repülés közben
A	hajtóművek	leállítása	repülés	közben	a	drón	lezuhanását	okozza.	NE	állítsa	le	a	motorokat	repülés	közben,	csak	
vészhelyzetben, például ütközésnél, vagy ha a drón irányíthatatlanná vált, és gyorsan emelkedik vagy zuhan, vagy 
forog a levegőben. A motorok repülés közbeni leállításához ugyanazt a CSC-t kell végrehajtani, mint a motorok 
indításához. Az alapértelmezett beállítások megváltoztathatók a DJI Fly-ban.

Próbarepülés

Felszállási/leszállási eljárások
1.	 Helyezze	a	drónt	egy	nyitott,	sík	felületre	úgy,	hogy	a	drón	hátulja	Ön	felé	nézzen.
2. Kapcsolja be a távirányítót és a drónt.
3. Indítsa el a DJI Fly alkalmazást, és lépjen be a kameranézetbe.
4. Várja meg, amíg a drón öndiagnózisa befejeződik. Ha a DJI Fly nem ad ki figyelmeztetést, elindíthatja a 

motorokat.
5. Lassan nyomja felfelé a gázkar botját, hogy a drón felszálljon.
6.	 A	leszálláshoz	irányítsa	a	drónt	egy	sík	felület	fölé,	és	óvatosan	nyomja	le	a	gázkart.
7. Leszállás után nyomja le és tartsa lenyomva a gázkart. A motorok három másodperc múlva leállnak.
8. Először az intelligens repülési akkumulátort kapcsolja ki, utána a távirányítót. 
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Videójavaslatok és tippek
1. A repülés előtti ellenőrzőlista célja, hogy segítsen a biztonságos repülésben és a repülés közbeni videók 

készítésében. Minden repülés előtt nézze át a teljes repülés előtti ellenőrzőlistát.
2. Válassza ki a kívánt gimbal üzemmódot a DJI Fly-ban.
3.	 	Fényképek	vagy	videók	készítése	repülés	közben	Normál	vagy	Cine	üzemmódban	javasolt.
4.	 NE	repüljön	rossz	időben,	például	esős	vagy	szeles	napokon.
5. Válassza ki az igényeinek legmegfelelőbb kamerabeállítást.
6.	 Végezze	el	a	repülési	teszteket	a	repülési	útvonalak	és	előnézeti	jelenetek	meghatározásához.
7. Finoman mozgassa a vezérlőkarokat, hogy a drón simán és egyenletesen mozogjon.

•	 Ügyeljen,	hogy	felszállás	előtt	a	drón	vízszintes	és	stabil	felületen	álljon.	NE	indítsa	el	a	drónt	a	tenyeréből	
vagy kézzel tartva.
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FÜGGELÉK
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FÜGGELÉK

Műszaki adatok

Drón

Felszállósúly 249 g

Méretek (HxSzxM) Összehajtva:	145	x	90	x	62	mm
Kinyitva	(légcsavarok	nélkül):	171	x	245	x	62	mm
Kinyitva	(légcsavarokkal):	251	x	362	x	70	mm

Átlós méret 247 mm

Max. emelkedési sebesség S mód: 5 m/s
N	mód:	3	m/s
C mód: 2 m/s

Max. ereszkedési sebesség S mód: 5 m/s
N	mód:	3	m/s
C mód: 1,5 m/s

Max. vízszintes sebesség (tengerszinthez 
közel, szélcsendben)

S	mód:	16	m/s
N	mód:	10	m/s
C	mód:	6	m/s

Tengerszint feletti szolgálati
csúcsmagasság

Intelligent Flight Battery: 4 000 m (13 123 láb)
Intelligent Flight Battery Plus: 3 000 m (9 843 láb)
Intelligent Flight Battery és fedett légcsavar: 1 500 m (4 921 láb)

Max. repülési idő 34	perc	(Intelligent	Flight	Battery	21,6	km/h	sebességnél,	
szélcsendben)
47	perc	(Intelligent	Flight	Battery	Plus,	21,6	km/	h	sebességnél,	
szélcsendben )

Max. lebegési idő 30 perc (Intelligent Flight Battery, szélcsendben)
40 perc (Intelligent Flight Battery Plus, szélcsendben)

Max. repülési távolság 18 km  (Intelligent Flight Battery, 43,2 km/h  sebességnél, 
szélcsendben)
25 km (Intelligent Flight Battery Plus 43,2 km/h  sebességnél, 
szélcsendben)

Max. szélsebesség-ellenállás 10,7 m/s

Max. dőlésszög S mód: 40° (előre repülés); 35° (hátra repülés)
N	mód:	25°
C mód: 25°

Max. szögsebesség S mód: standard 130°/s (beállítható tartomány a DJI Fly-ban 20-250°/s) 
N	mód:	standard	75°/s	(	beállítható	tartomány	a	DJI	Fly-ban	20-120°/s)	
C	mód:	standard	30°/s	(	beállítható	tartomány	a	DJI	Fly-ban	20-60°/s)

Működési hőmérséklet -10°C - 40°C (14°F - 104°F)

GNSS GPS	+	BEIDOU	+	GALILEO

Lebegési pontossági tartomány Függőleges: Vizuális helymeghatározással: ±0,1 m
GNSS	helymeghatározás:	±0,5	m
Vízszintes:  Vizuális helymeghatározással: ±0,3 m
Nagy	pontosságú	helymeghatározó	rendszer	:	±0,5	m



 © 2022 DJI V Minden jog fenntartva.    67

DJI Mini 3 Pro Felhasználói kézikönyv

Átvitel

Videó-átviteli rendszer O3

Működési frekvencia 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

Adó teljesítménye (EIRP) 2,4	GHz:	<26	dBm	(FCC),	<20	dBm	(CE/SRRC/MIC)
5,8	GHz:	<26	dBm	(FCC/SRRC),	<14	dBm	(CE)

WiFi

Protokoll 802.11 a/b/g/n/ac

Működési frekvencia 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

Adó teljesítménye  (EIRP) 2,4 GHz: <19 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8
GHz: <20 dBm(FCC/SRRC), <14 dBm(CE)

Bluetooth

Protokoll Bluetooth 5.2

Működésifrekvencia 2,400-2,4835 GHz

Adó teljesítménye (EIRP) <8 dBm

Gimbal

Mechanikus tartomány Döntés / Tilt: -135 ° és +80 ° között
Orsózás	/	Roll:	-135	°	és	+45	°	között
Pásztázás / Pán: -30 ° és +30 ° között

Szabályozható tartomány Döntés	/	Tilt:	-90	°	és	+60	°	között
Orsózás	/	Roll:	0°	vagy	-90°	(szélességre	vagy	magasságra)

Stabilizáció 3osá (tilt, roll, pan)

Max. irányítási sebesség (dőlés)100°/s

Szögrezgés tartomány ±0.01°

Érzékelőrendszer

Elülső kamerarendszer Pontos mérési tartomány: 0,39 m és 25 m között
Hatékony érzékelési sebesség: Repülési sebesség < 10 m/s
FOV:	106°	(	vízszintes),	90°	(függőleges)

Hátsó kamerarendszer Pontos	mérési	tartomány:		0,36	m	-	23,4	m	között
Hatékony érzékelési sebesség:  Repülési sebesség < 10 m/s
FOV:	58°	(vízszintes),	73°	(függőleges)

Alsó kamerarendszer Pontos mérési tartomány: 0,15 m és 9 m között
Pontos lebegési tartomány: 0,5 m és 12 m között
Hatékony érzékelési sebesség:  Repülési sebesség < 3 m/s
FOV:	Elülső	és	hátsó	104,8	°,	bal	és	jobb	87,6	°

Működési környezet Nem	fényvisszaverő,	felismerhető	felületek	>20	%	diffúz	
fényvisszaverő képességgel és megfelelő megvilágítással (>15 lux)

Kamera

Képérzékelő 1/1,3”	CMOS,	tényleges	pixelszám:	48	Mpx
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Objektív FOV:	82,1°
Ekvivalens formátum: 24 mm
Fényerősség: f/1,7
Felvételtartomány: 1 m és <x> között

ISO Videó:	100-6400
Fotó:	100-6400

Elektronikus zársebesség 1/8000-2 s

Maximálna képméret 4:3:	8064	x	6048	(48	Mpx);	4032	x	3024	(12	Mpx)
16:9	4032	x	2268	(12	Mpx)

Fényképezési módok Egyszeri
Intervallum:
2/3/5/7/10/15/20/30/60	s	(JPEG)
2/3/5/7/10/15/20/30/60	s	(JPEG+RAW)
Automatikus expozíció (AEB): 3/5 képkocka
0,7 EV lépésközzel
Pano: Sphere, 180 °, Wide Angle, Vertical

Videófelbontás 4K:	3840	x	2160	@	24/25/30/48/50/60	fps
2.7K:	2720	x	1530	@	24/25/30/48/50/60	fps
FHD:	1920	x	1080	@	24/25/30/48/50/60	fps
Slow Motion: 1920 x 1080 @ 120 fps

Max. videó bitráta 150 Mb/s

Támogatott fájlformátumok FAT32 (<32 GB) exFAT (>32 GB)

Fényképformátumok JPEG/DNG

Videó-formátumok MP4/MOV	(H.264/H.265)

DJI RC-N1 távirányító

Átvitel

Videóátviteli rendszer A	DJI	RC-N1	távirányító	a	különböző	drón	hardverkonfigurációkkal	
együtt használva automatikusan kiválasztja a megfelelő firmware-
verziót a frissítéshez, és a csatlakoztatott drónmodelltől függően a 
következő átviteli technológiákat támogatja:
a.	 DJI	Mini	2/	DJI	Mavic	Air	2:	O2
b.	 DJI	Air	2S:	O3
c.	 DJI	Mavic	3:	O3+
d.	 DJI	Mini	3	Pro:	O3

Működési frekvencia 2,400 - 2,4835 GHz, 5,725 - 5,850 GHz

Adó teljesíténye (EIRP) 2,4	GHz:	<26	dBm	(FCC),	<20	dBm	(CE/SRRC/MIC)
5,8	GHz:	<26	dBm	(FCC),	<23	dBm	(SRRC),	<14	dBm	(CE)

Maximális átviteli távolság (akadály és 
interferencia nélkül)

12 km (FCC); 8 km (CE/SRRC/MIC)

Átviteli távolság
(szokásos helyzetekben)

Erős interferencia (pl. belváros): 1,5-3 km
Mérsékelt interferencia (pl. külváros, kisváros): 3-7 km
Interferencia nélkül (vidék, strand): 7-12 km
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Általános

Működési hőmérséklet -10° és 40° C (14° és 104° F) között

Akkumulátor kapacitása 5 200 mAh

Akkumulátor típusa Li-ion

Vegyi rendszer LiNiMnCoO2

Működési áram/feszültség 1200	mA	@	3,6	V	(Android	eszközzel)
700	mA	@	3,6	V	(iOS	eszközzel)

Támogatott eszköz-méret 180	x	86	x	10	mm	(magasság	x	szélesség	x	vastagság)

Támogatott	USB	aljzattípusok Lightning,	Micro	USB	(Typ-B),	USB-C

DJI RC távirányító

Átvitel

Videóátviteli rendszer Különböző drón hardverkonfigurációkkal való használatnál a DJI 
RC Remote automatikusan kiválasztja a megfelelő firmware-verziót 
a	frissítéshez.	A	DJI	Mini	3	Pro-hoz	csatlakoztatva	támogatja	az	O3	
átviteli technológiát.

Működési frekvencia 2,400 - 2,4835 GHz, 5,725 - 5,850 GHz

Adó teljesítménye (EIRP) 2,4	GHz:	<26	dBm	(FCC),	<20	dBm	(CE/SRRC/MIC)
5,8	GHz:	<26	dBm	(FCC),	<23	dBm	(SRRC),	<14	dBm	(CE)

Maximális átviteli távolság (akadály és 
interferencia nélkül )

12 km (FCC); 8 km (CE/SRRC/MIC)

Átviteli távolság 
(szokásos helyzetekben)

Erős interferencia (pl. belváros ): 1,5-3 km
Mérsékelt interferencia (pl. külváros, kisváros): 3-7 km
Interferencia nélkül (vidék, strand): 7-12 km

WiFi

Protokoll 802.11a/b/g/n

Működési frekvencia 2,400-2,4835 GHz; 5,150-5,250 GHz; 5,725-5,850 GHz

Adó teljesítménye (EIRP) 2,4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,1 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

Bluetooth

Protokoll Bluetooth 4.2

Működési frekvencia 2,400-2,4835 GHz

Adó teljesítménye (EIRP) <10 dBm

Általános

Működési hőmérséklet -10° és 40° C (14° és 104° F) között

GNSS GPS	+	BEIDOU	+	GALILEO

Akkumulátor kapacitása 5 200 mAh

Akkumulátor típusa Li-ion

Vegyi rendszer LiNiMnCoO2

Működési áram/feszültség 1400	mA	@	3,6	V

Tárolókapacitás Támogatott microSD kártyák
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Támogatott microSD kártyák DJI RC 
távirányítóhoz

UHS-I	Speed	Grade	3	minősítésű	microSD	kártya

Ajánlott microSD kártyák  
DJI RC távirányítóhoz

SanDisk	Extreme	64GB	V30	A1	microSDXC
SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC
SanDisk	Extreme	256GB	V30	A2	microSDXC
SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC
SanDisk	Extreme	Pro	64GB	V30	A2	microSDXC
SanDisk	Extreme	Pro	256GB	V30	A2	microSDXC
SanDisk Extreme Pro 400GB V30 A2 microSDXC
SanDisk	High	Endurance	64GB	V30	microSDXC
SanDisk	High	Endurance	256GB	V30	microSDXC
Kingston	Canvas	Go	Plus	64GB	V30	A2	microSDXC
Kingston	Canvas	Go	Plus	256GB	V30	A2	microSDXC
Lexar	High	Endurance	64GB	V30	microSDXC
Lexar High Endurance 128GB V30 microSDXC
Lexar	633x	256GB	V30	A1	microSDXC
Lexar	1066x	64GB	V30	A2	microSDXC
Samsung	EVO	Plus	512GB	microSDXC

Intelligent Flight Battery

Akkumulátor kapacitása 2453 mAh

Standard feszültség 7,38 V

Max. töltőfeszültség 8,5 V

Akkumulátor típusa Li-ion

Vegyi rendszer LiNiMnCoO2

Energia 18,10 Wh

Tömeg Körülbelül 80,5 g

Töltési hőmérséklet 5° és 40° C (41° és 104° F) között

Max. töltőteljesítmény 37 W

Intelligent Flight Battery Plus

Akkumulátor kapacitása 3850 mAh

Standard feszültség 7,38 V

Max. töltőfeszültség 8,5 V

Akkumulátor típusa Li-ion

Vegyi rendszer LiNiMnCoO2

Energia 28,4 Wh

Tömeg Körülbelül 121 g

Töltési hőmérséklet 5° és 40° C (41° és 104° F) között

Max. töltőteljesítmény 58 W 

Kétirányú töltőközpont

Bemenet USB-C:	5V	=	3A,	9V	=	3A,	12V	=	3A

Kimenet USB:	5V	=	2A

Névleges	teljesítmény 30 W

Töltés típusa Fokozatosan három akkumulátor töltése

Töltési hőmérséklet 5° és 40° C (41° és 104° F) között
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Támogatott akkumulátorok DJI	Mini	3	Pro	Intelligent	Flight	Battery	(BWX162-2453-7.38)
DJI	Mini	3	Pro	Intelligent	Flight	Battery	Plus	(BWX162-3850-7.38)

Alkalmazás

Név DJI Fly

Szükséges operációs rendszer iOS	v11.0	vagy	újabb;	Android	v6.0	vagy	újabb

Tárhely

Támogatott microSD kártyák a drónhoz UHS-I	Speed	Grade	3	minősítésű	microSD	kártya

Ajánlott microSD kártyák a drónhoz SanDisk	Extreme	64GB	V30	A1	microSDXC
SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC
SanDisk	Extreme	256GB	V30	A2	microSDXC
SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC
SanDisk	Extreme	Pro	64GB	V30	A2	microSDXC
SanDisk	Extreme	Pro	256GB	V30	A2	microSDXC
SanDisk Extreme Pro 400GB V30 A2 microSDXC
SanDisk	High	Endurance	64GB	V30	microSDXC
SanDisk	High	Endurance	256GB	V30	microSDXC
SanDisk Max Endurance 32GB V30 microSDHC
SanDisk Max Endurance 128GB V30 microSDXC
SanDisk	Max	Endurance	256GB	V30	microSDXC
Kingston	Canvas	Go	Plus	64GB	V30	A2	microSDXC
Kingston	Canvas	Go	Plus	256GB	V30	A2	microSDXC
Lexar	High	Endurance	64GB	V30	microSDXC
Lexar High Endurance 128GB V30 microSDXC
Lexar	667x	64GB	V30	A1	microSDXC
Lexar	633x	256GB	V30	A1	microSDXC
Lexar	1066x	64GB	V30	A2	microSDXC
Lexar	1066x	128GB	V30	A2	microSDXC
Lexar	1066x	256GB	V30	A2	microSDXC
Samsung	PRO	Plus	128GB	V30	A2	microSDXC
Samsung	EVO	Plus	512GB	microSDXC

•	 A	különböző	felvételi	módok	különböző	ISO-tartományokat	támogatnak.	A	ténylegesen	állítható	ISO-
tartomány a különböző felvételi módokhoz a DJI Fly alkalmazásban ellenőrizendő. 

Firmware frissítés

A drón és a távirányító firmware frissítését a DJI Fly vagy a DJI Assistant 2 (fogyasztói drónok) segítségével kell 
elvégezni.

DJI Fly alkalmazással
A drón vagy távirányító csatlakoztatása után a DJI Fly-hoz értesítést kap, ha új firmware áll rendelkezésre. A frissítés 
megkezdéséhez csatlakoztassa a távirányítót vagy mobil eszközt az internethez, és kövesse a képernyőn megjelenő 
utasításokat.	Ne	feledje,	hogy	a	firmware	frissítése	csak	akkor	lehetséges,	ha	a	távirányító	a	drónhoz	csatlakozik.	
Internetkapcsolat szükséges.
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DJI Assistant 2 (fogyasztói drónok) segítségével 

Frissítse külön-külön a drón és távirányító firmware-jét a DJI Assistant 2 (fogyasztói drónok) segítségével.
Kövesse az alábbi utasításokat a drón firmware frissítéséhez:
1. Indítsa el a DJI Assistant 2 alkalmazást a számítógépén, és jelentkezzen be a DJI-fiókjával.
2.	 Kapcsolja	be	a	drónt,	és	20	másodpercen	belül	csatlakoztassa	a	számítógéphez	az	USB-C	porton	át.
3.	 Válassza	ki	a	DJI	Mini	3	Pro-t,	és	kattintson	a	Firmware	Updates	(Firmware	frissítések)	gombra.
4. Válassza ki a firmware-verziót.
5. Várja meg a firmware letöltését. A firmware frissítése automatikusan elindul.
6.	 Várja	meg	a	firmware	frissítés	befejezését

Kövesse az alábbi utasításokat a távirányító firmware frissítéséhez:
1. 1. Indítsa el a DJI Assistant 2 alkalmazást a számítógépén, és jelentkezzen be a DJI-fiókjával.
2.	 2.	Kapcsolja	be	a	távirányítót,	és	csatlakoztassa	a	számítógéphez	az	USB-C	porton	keresztül.
3.	 3.	Válassza	ki	a	megfelelő	távirányítót,	és	kattintson	a	Firmware	Updates	(Firmware-frissítések)	gombra.
4. 4. Válassza ki a firmware-verziót.
5. 5. Várja meg a firmware letöltését. A firmware frissítése automatikusan elindul.
6.	 Várja	meg	a	firmware	frissítés	befejezését.

•	 Ügyeljen	a	firmware	frissítéséhez	szükséges	összes	lépést	elvégzésére,	különben	a	frissítés	sikertelen	lehet.
•	 A	firmware	frissítése	körülbelül	10	percet	vesz	igénybe.	Előfordulhat,	hogy	a	gimbal	elereszt,	a	drón	

állapotjelzői villognak, és a drón újraindul. Várjon türelmesen, amíg a frissítés befejeződik.
•	 Győződjön	meg	róla,	hogy	a	frissítés	alatt	a	számítógép	csatlakozik	az	internethez.
•	 Frissítés	előtt	győződjön	meg	arról,	hogy	az	intelligens	repülési	akkumulátor	legalább	40%,	a	távirányító	

pedig	legalább	30%	töltöttséggel	rendelkezik.
•	 Frissítés	közben	ne	húzza	ki	az	USB-C	kábelt.

Vevőszolgálati információ

Látogasson el a https://www.dji.com/support oldalra, ha többet szeretne tudni a vevőszolgálatról, a szervizről és a 
támogatásról. 
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Információk az elavult elektromos berendezések selejtezéséről 
(magánfelhasználók számára) 

Ez az ikon a terméken és/vagy a mellékelt dokumentumokon azt jelenti, hogy tilos az elektronikus és 
elektromos készülékek selejtezése a háztartási hulladékkal együtt. 
A helyes feldolgozás, felújítás és újrahasznosítás érdekében vigye az ilyen termékeket a kijelölt 
gyűjtőhelyekre,	ahol	díjmentesen	átveszik	majd.	Néhány	államban	a	használt	készülék	egy	specializált	
üzletben is leadható, amennyiben ugyanebben az üzletben egy új, hasonló terméket vásárol. 
A helyes selejtezéssel hozzájárul a régi készülékek megfelelő feldolgozásához és újrahasznosításához. A 
szakszerű selejtezés megelőzi az esetleges negatív kihatásokat az emberi egészségre és a környezetre. Pontos 
információkkal a legközelebbi hulladéhasznosító telepről a helyi hivatal szolgálhat.
A hulladék nem megfelelő selejtezése esetén a vonatkozó jogszabályok értelmében bírságot lehet kiszabni.

Jogi személyek az Európai Unióban
A használt elektromos és elektronikus berendezések selejtezése esetén forduljon részletes információkért a 
helyi eladóhoz vagy a forgalmazóhoz. 

Selejtezés az Európai Unió tagállamain kívül
Ez	a	jelölés	csak	az	Európai	Unióban	érvényes.	A	termék	selejtezése	esetén	forduljon	a	helyi	hivatalhoz	vagy	
az eladóhoz és érdeklődje meg a termék helyes selejtezésének módját. 
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DJI terméktámogatás
http://www.dji.com/support

Ez a tartalom változhat.
Töltse le a legújabb verziót:
http://www.dji.com/mini-3-pro

Ha  kérdése van a jelen dokumentummal kapcsolatban, 
forduljon a0 DJI-hez a DocSupport@dji.com címen.

 a DJI védjegye.
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