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Utilizarea manualului 
 

 Legendă  

 
Atenție !  Important Trucuri și sugestii   Referință 

 
 Citețe înainte de primul zbor  

Citește următoarele documente înainte de a folosi DJITM MAVICTM Mini: 

1. În cutie 

2. Manualul de utilizare 

3. Ghid de start rapid 

4. Disclaimer și instrucțiuni de siguranță 

Este recomandat să vizionați toate tutorialele video aflate pe site-ul oficial al DJI și să citiți disclaimer-ul și 

instrucțiunile de siguranță înainte de prima utilizare. Pregătiți-vă pentru primul dvs. zbor consultând ghidul 

de start rapid și consultați acest manual pentru mai multe informații. 

 
 Tutoriale video  

Navigați la adresa de mai jos sau scanați codul QR din dreapta pentru a urmări 

tutorialul video pentru Mavic Mini, care va arata cum sa folosiți aparatul în siguranță: 

http://www.dji.com/mavic-mini/info#video 
 
 

 Descarcați DJI Fly App  

Asigurați-vă că folosiți aplicați DJI Zbor în timpul zborului. Scanați codul QR din 

dreapta pentru a descarca ultima versiune. Versiunea Android a DJI este compatibila 

cu versiunea Android 6.0  și cele ulterioare. Versiunea de iOS a DJI este compatibila 

cu v10.0.2 și cele ulterioare. 

* Pentru o siguranță sporita, zborul este restricționat  la o înălțime de 30 m si o raza de 50 m când nu este 

conectat sau logat la aplicație în timpul zborului. Asta se aplica pentru DJI Fly și toate aplicațiile compatibile 

cu aparatul DJI.  
Descărcarea asistentului DJI2 ptr Mavic  

Descărcarea asistentului DJI 2 se face de la http://www.dji.com/mavic-mini/info#downloads. 

Căutare dupa cuvinte cheie 

Cauta dupa cuvinte cheie ca" baterie "sau" instaleaza " pentru a gasi un subiect. 

Dacă folosești Adobe Acrobat Reader pentru o citi acest document, apăsă Ctrl+F  

în Windows sau Command+Fin Mac pentru a cauta în document 

Navighează către un topic Vezi o lista completa de aspecte în conținut. Click pe un subiect 

pentru a ajunge la el. 

Imprimarea documentului 

Acest doc suporta printare la rezoluție înaltă. 
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Profilul Produsului 
Această secțiune prezintă Mavic Mini și 

enumeră componentele aparatului de 

zbor și ale telecomenzii 
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Profilul Produsului 
 

 Introducere  

Oferind un Sistem De Viziune Descendent și Sistem De Detectare în Infraroșu, DJI Mavic Mini poate pluti și zbura 

atât în interior, precum și în aer liber și poate să se întoarcă acasă în mod automat. Cu un gimbal complet 

stabilizat cu 3 axe și cameră  cu senzor 1/2.3" , Mavic Mini poți filma până în 2.7 k și  poți fotografia 

poze la 112 MP . Mavic Mini are o viteză maximă de zbor de 29 mph (46,8 kph) și un timp maxim de zbor de 30 

de minute. 
 

 Caracteristici importante  

Mavic Mini are un design pliabil și o greutate ultraușoară de 249 g, ceea ce face îl ușor de transportat. 

Modul inteligent de zbor QuickShots oferă patru sub modalități  care pot filma automat și pot diferite 

stiluri video. 

Folosind controlorul de zbor DJI avansat, Mavic Mini este capabil să ofere o experiență de zbor 

sigură și de încredere. Aparatul de zbor poate reveni automat la punctul său de origine atunci când semnalul 

telecomenzii se pierde sau nivelul bateriei este scăzut, având și posibilitatea de a pluti în interior la altitudini mici. 

 Tehnologia Wi-Fi îmbunătățită a DJI este construită în telecomandă, susținând atât frecvențe de 2,4 GHz, 

cât și frecvențe de 5,8 GHz și o gamă de transmisii de până la 2,49 mi( 4 km), făcând posibilă transmisia 
live a unui video de 720p către 

 dispozitivul tău mobil. 

      Timpul maxim de zbor a fost testat într-un mediu fără vânt în timp ce zbura la o viteză constantă de 8,7 

mph (14 kph) și viteza maximă de zbor a fost testată la altitudinea nivelului mării fără vânt. Aceste valori 
sunt doar de referință. 

Telecomanda ajunge la distanța maximă de transmisie (FCC) într-o zonă larg deschisă fără 

interferențe electromagnetice la o altitudine de aproximativ 400 ft (120 m). Timpul maxim de 

funcționare a fost testat într-un mediu de laborator. Această valoare este doar de referință. 

5,8 GHz nu este suportat în unele regiuni. Respectați legile și reglementările locale. 

 Pregătirea aparatului de zbor  

Toate brațele aparatului de zbor sunt pliate înainte ca aparatul de zbor să fie ambalat. Urmați pașii de 

mai jos pentru a desface brațele aparatului de zbor. 

1. Scoateți capacul gimbalului de la camera. 

2. Desfă brațele din față. 

3. Desfă brațele din spate. 

 

 
 

4. Toate bateriile de zbor Inteligente sunt în stare de hibernare înainte de expediere pentru a 
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asigura siguranța. Utilizați încărcătorul USB furnizat pentru a încărca și activa bateriile de zbor 
inteligente pentru prima dată. 

 

 

     Desfă brațele din față înainte de a desface brațele din spate. 

Asigurați-vă că capacul gimbalului este îndepărtat și toate brațele sunt desfăcute înainte de 

alimentarea aparatului de zbor. În caz contrar, aceasta poate afecta auto-diagnosticarea 

aparatului de zbor. 

 
 Pregătirea telecomenzii  

1. Desfă clemele dispozitivului mobil și antenele.  

2. Scoateți butoanele de control din spațiul de stocare al telecomenzii și înșurubați-le la locul lor. 

3. Alegeți un cablu de telecomandă adecvat în funcție de tipul dispozitivului mobil. În ambalaj sunt 

incluse un cablu conector Lightning, cablul Micro USB și cablu USB-C. Conectați capătul cablului 

cu logo-ul DJI la telecomandă și celălalt capăt al cablului la dispozitivul mobil. Asigurați dispozitivul 

mobil prin introducerea ambelor cleme înauntru. 
 

 
Dacă apare o solicitare de conexiune USB când utilizați un dispozitiv mobil Android, selectați 

numai opțiunea de încărcare. În caz contrar, aceasta poate duce la o eroare de conectare. 

1 
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 Diagrama aparatului de zbor  
 

 
1. Gimbal și Camera 

2. Butonul De Alimentare 

3. LED-Uri Nivel Baterie 

4. Sistem De Viziune 
Descendent 

5. Sistem De Detectare Cu 
Infraroșu 

6. Motoare 

7. Elice 

8. Antene 

9. Capacul Compartimentului Bateriei 

10. Portul de încărcare (Micro USB) 

11. Slot de card microSD 

12. Indicator Al Stării Aparatului de Zbor 

 Diagrama telecomenzii  
 

  
1. Antene 

Control releu și semnalele wireless video. 

2. Butonul De Alimentare 

Apăsați o dată pentru a verifica nivelul actual al 

bateriei.  Apăsă o data, și încă o data, ținând 

apăsat, pentru a închide/deschide telecomanda. 

3. Butoane De Control 

Folosiți butoanele de control pentru a controla 

mișcările aparatului de zbor. Setarea modulului 

de control al zborului în DJI

Zbor. Butoanele de control sunt detașabile și ușor de  

depozitat. 

4. LED-Uri Nivel Baterie 

Afișează nivelul actual al bateriei telecomenzii. 

5. Paiză zbor și buton de întoarcere acasă (RTH). 

Tine butonul apăsat pentru a frăna.. Dacă 

aparatul de zbor execută un QuickShot, RTH 

inteligent sau aterizare automată, apăsați o dată 

pentru ca  
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aparatul să nu mai efectueze procedura și să se 

deplaseze înapoi. Apăsați și țineți butonul pentru 

a iniția RTH. Aparatul de zbor se întoarce la 

ultimul punct de origine înregistrat. Apăsați din 

nou pentru a anula RTH. 

6. Video-downlink / port de alimentare (micro USB). 

Conectați-vă la un dispozitiv mobil pentru 

conectarea video prin cablul telecomenzii. 

Conectați-vă la încărcătorul USB pentru a 

încărca bateria telecomenzii. 

7. Butoane de control Sloturi de 

stocare pentru depozitarea 

butoanelor  de control. 

8. Cleme Pentru Dispozitive Mobile 

Folosite pentru a monta dispozitivul mobil în 

siguranță pe telecomandă. 

9. Cadran Gimbal 

Controlează înclinarea camerei. 

 10. Butonul De Înregistrare 

 
 

 11. Buton De Declanșare 

În modul foto, apăsați o dată pentru a face o 

fotografie în funcție de modul selectat în DJI Fly. 

În modul video, apăsați o dată pentru a comuta 

la modul fotografie 

 . 

 
 

 Activare  

Mavic Mini necesită activare înainte de utilizare pentru prima dată. După alimentarea aparatului de zbor și a 

telecomenzii, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a activa Mavic Mini folosind DJI Fly. Pentru activare este 

necesară o conexiune la internet. 

În modul video, apăsați o dată pentru a începe 

înregistrarea. Apăsați din nou pentru a opri  

înregistrarea. În modul foto, apăsați o dată 

pentru a trece la modul video 
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Aparatul de zbor 
Mavic Mini conține un controler de 

zbor, un sistem de descărcare a 

fișierelor video, un sistem de viziune, 

un sistem de propulsie și o baterie de 

zbor inteligentă. 
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Aparatul de zbor 

Mavic Mini conține un controler de zbor, un sistem de descărcare a fișierelor video, un sistem de viziune, un 

sistem de propulsie și o baterie de zbor inteligentă. Pentru mai multe informații, consultați diagrama aparatului de 
zbor din secțiunea privind profilul produsului. 

 
 

 Moduri De Zbor  

Mavic Mini are trei moduri de zbor, plus un al patrulea mod de zbor în care aparatul de zbor se comută 

în anumite situații: 

Modul poziționare: Modul poziționare funcționează cel mai bine când semnalul GPS este puternic. Aparatul 

de zbor folosește GPSul și sistemul de viziune pentru a se localiza și stabiliza. Modul inteligent de zbor 

este activat în acest mod. În cazul în care sistemul de viziune descendent este activat și condițiile de 

iluminare sunt suficiente, unghiul maxim de altitudine a zborului este de 20°, iar viteza maximă de zbor 

este de 8 m/s. 

Aparatul de zbor se schimbă automat în modul Atitudine (ATTI) atunci când Sistemul de viziune nu este disponibil 

sau dezactivat și când semnalul GPS este slab sau busola are interferențe. În cazul în care sistemul de viziune 

nu este disponibil, aparatul de zbor nu se poate poziționa sau frâna automat, ceea ce crește riscul potențialelor 

pericole de zbor. În modul ATTI, aparatul de zbor poate fi mai ușor afectat de mediul inconjurator. Factorii de 

mediu, cum ar fi vântul, pot duce la o deplasare orizontală, care poate prezenta pericole, în special atunci când 

zboară în spații închise. 

Mod Sport: În modul sport, aparatul de zbor folosește GPSul și sistem de viziune pentru poziționare. În 

modul Sport, răspunsurile aparatului de zbor sunt optimizate pentru agilitate și viteză, făcându-l mai sensibil 

mișcărilor telecomenzii. Viteza maximă de zbor este de 13 m / s, viteza maximă de ascensiune este de 4 

m/s, iar viteza maximă de coborâre este de 3 m / s. 

Modul CineSmooth:  Modul CineSmooth este bazat pe modul pozționare și viteza de zbor este limitată, 

ceea ce face aparatul de zbor mai stabil în timpul fotografierii. Viteza maximă de zbor este de 4 m / s, 

viteza maximă de ascensiune este de 1,5 m / s, iar viteza maximă de coborâre este de 1 m/s. 

     Viteza maximă a aparatului de zbor  și distanța de frânare cresc semnificativ în modul sport. Este necesară o 
distanță minimă de frânare de 30 m în condiții fără vânt. 

Viteza de coborâre crește semnificativ în modul Sport. Este necesară o distanță minimă de frânare 
de 10 m în condiții fără vânt. 

Capacitatea de reacție a aparatului de zbor crește semnificativ în modul Sport, ceea ce înseamnă că o mică 

mișcare a manetei de control de la telecomandă se traduce  într- distanță mare parcursa de aparat. Fiți atenți 

și mențineți un spațiu adecvat de manevră în timpul zborului. 
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 Indicator Al Stării Aparatului de Zbor  

Indicatorul stării aparatului de zbor este situat în spatele aparatului de zbor. Comunică starea 

sistemului de control al zborului aparatului de zbor. A se vedea tabelul de mai jos pentru mai multe informații 

despre indicatorul stării aparatului de zbor. 

 
 
 
 
 

Indicator Al Stării Aparatului de Zbor 
 
 
 
 
 

Indicatorul Stării aparatului de zbor 

Stări Normale Culoare Pulsează/ Solid Descrierea statului aparatului de zbor 
 

 
Alternare roșu, 

verde și galben 
Pulsează 

Alimentarea și pornirea pentru diagnoza automata  

 

 Galben Pulsează de patru 
ori. 

Se încălzește 

 

 Verde Pulsează încet Mod poziționare  cu GPS 

 

 Verde 
Pulsează periodic 

de două ori 
Mod poziționare  cu sistem de viziune 
descendentă 

 

 Galben Pulsează încet 
Fără GPS sau sistem de viziune descendentă 

(modul ATTI) 
 

 Verde Pulsează repede Frânare 

State De 
Avertizare 

   

 

 Galben Pulsează repede Semnal telecomanda pierdut 
 

 Roșu Pulsează încet Baterie descărcată 
 

 Roșu Pulsează repede Baterie in stare critica 
 

 Roșu Pulsează Eroare IMU 
 

 Roșu Solid Eroare critică 

 

  
Alternare roșu 

și galben 
Pulsează repede Este necesară calibrare busola 

 

 Întoarcere acasă  

Funcția de întoarcere la acasă (RTH) aduce aparatul de zbor înapoi la ultimul punct de origine înregistrat. Există 

trei tipuri de RTH: Smart RTH, baterie scăzută RTH, și Mecanism de siguranță RTH. Această secțiune 

descrie aceste trei tipuri de RTH în detaliu. RTH va fi, de asemenea, declanșat dacă legătura video 

este deconectată. 
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 GPS Descriere 

 
Punct 

De 
Origi

ne 

 
 

 

Punctul de origine implicit este prima locație în care aparatul de zbor a primit 

semnale GNSS puternice (iconița GNSS alb are cel puțin patru bare albe). 

Indicatorul statusului aparatului de zbor pulsează rapid verde după ce punctul 

de origine a fost înregistrat. 

Smart RTH 
Dacă semnalul GPS este suficient de puternic, Smart RTH poate fi folosit pentru a aduce aparatul de zbor 
înapoi la punctul de origine. Smart RTH este inițiat prin apăsarea  DJI,  sau prin apasarea si mentinerea 
apasarii butonului  RTH de pe telecomandă  Se poate ieși din Smart  RTH prin apăsarea DJI Fly sau 
prin apăsarea butonului RTH de pe telecomandă.  
Baterie descărcată RTH 

Bateria RTH este activată atunci când bateria de zbor inteligentă este descărcată până în punctul în 
care poate afecta întoarcerea în siguranță a aparatului Întoarce-te acasă imediat sau aterizează aparatul 
când ești anunțat.  

DJI Fly afișează un avertisment atunci când nivelul bateriei este scăzut. Aparatul de zbor se va 
întoarce automat la punctul de origine dacă nu se întreprinde nicio acțiune după o numărătoare inversă 
de 10 secunde. 

Utilizatorul poate anula RTH prin apăsarea butonului RTH de pe telecomanda. Dacă RTH este anulat 
în urma unei avertizări de nivel scăzut a bateriei, este posibil ca bateria inteligentă de zbor să nu aibă 
suficientă putere pentru ca aparatul de zbor să aterizeze în siguranță, ceea ce poate duce la 
prăbușirea sau pierderea aparatului de zbor. 

Aparatul de zbor va ateriza automat dacă nivelul actual al bateriei poate susține aparatul de zbor 
suficient de mult pentru a coborî de la altitudinea sa actuală. Utilizatorul nu poate anula aterizarea 
automată, dar poate folosi telecomanda pentru a modifica direcția aparatului de zbor în timpul 
procesului de aterizare. 
Mecanism de siguranță RTH 
Dacă punctul de origine a fost înregistrat cu succes și busola funcționează normal, mecanismul de 
siguranță RTH se activează automat după ce semnalul telecomenzii este pierdut pentru mai mult de 11 
secunde. 
Alte scenarii RTH 
Dacă semnalul legăturii video se pierde în timpul zborului, în timp ce telecomanda este în continuare capabilă 
să controleze mișcările aparatului de zbor, RTH se va iniția în mod prompt. RTH poate fi anulat. 
Procedura RTH  
1. Punctul de origine este înregistrat. 

2. RTH este declanșat. 

4. a. Dacă aparatul de zbor se află la o distanță mai mare de 20 m de Punctul de pornire atunci când începe 
procedura RTH, acesta urcă la altitudinea prestabilită RTH și zboară către Punctul Acasă cu o viteză de 8 
m / s. Dacă altitudinea curentă este mai mare decât altitudinea RTH, aparatul de zbor zboară spre punctul 
de origine la altitudinea curentă. 

b. În cazul în care aparatul de zbor se află la o distanță mai mică de 20 m de punctul de origine atunci când 

începe procedura RTH, aterizează imediat. 

3. În cazul în care altitudinea este mai mică de 20 m, aparatul urcă la altitudinea RTH sau 20 m, și 
apoi își reglează orientarea. Dacă altitudinea este mai mare de 20 m, aparatul de zbor își reglează 
orientarea imediat. 
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5. După ce a ajuns la punctul de origine, aparatul de zbor aterizează și motoarele se opresc. 

 
Ilustrare mecanism de siguranță 

 

 

      Aparatul de zbor nu se poate întoarce la punctul de origine dacă semnalul GPS este slab sau 

indisponibil. În cazul în care semnalul GPS devine slab sau indisponibil după ce RTH este 
declanșat, aparatul de zbor va pluti în loc pentru o vreme, și apoi începe aterizare. 

 
 

În timpul RTH, viteza, altitudinea și orientarea aparatului de zbor pot fi controlate folosind 

telecomanda  sau DJI Fly dacă semnalul telecomenzii este normal, dar direcția de zbor nu poate fi 

controlată. 

Zonele GEO vor afecta RTH. 

Este posibil ca aparatul de zbor să nu poată reveni la punctul de origine atunci când viteza vântului 

este prea mare. Zboară cu grijă. 

 
Protecția aterizării 
Protecția aterizării se va activa în timpul Smart RTH. 

1. În timpul modului Protecția la aterizare, aparatul de zbor va detecta automat și va ateriza ușor pe un teren 
adecvat. 

2. Dacă protecția la aterizare determină că solul nu este potrivit pentru aterizare, Mavic Mini va pluti și va 
aștepta confirmarea pilotului. 

3. Dacă protecția la aterizare nu este operaționala, DJI Fly va afișa  va afișa un prompt de aterizare  

atunci când Mavic Mini coboară sub 0,5 metri. Trageți în jos de accelerație sau folosiți sliderul pentru 
auto aterizare.  

Este important să se stabilească o altitudine RTH adecvată înainte de fiecare zbor. Lansați DJI Fly, 

și apoi setați altitudinea RTH. În RTH Smart și RTH baterie scăzută, aparatul de zbor urcă automat 

la altitudinea RTH. În cazul în care aparatul de zbor se află la o altitudine de 65 ft (20 m) sau mai 

mare și nu a ajuns încă la altitudinea RTH, maneta de accelerație poate fi deplasată pentru a opri 

aparatul de zbor să urce. Aparatul de zbor va zbura direct la punctul de origine, la altitudinea 

actuală 

1. Înregistrare punct de origine  3 Semnalul telecomenzii a fost pierdut 

 
× 

4 Semnal pierdut pentru mult timp 

 
× 

 
 

Înălțime peste Punct de origine ≥ 
altitudine de siguranță × 

Ridicați-vă la altitudinea de 
siguranță.   altitudinea de siguranță 

Înălțime peste Punct de origine< 
altitudine de siguranță 

6 
Aterizare 

 
× 
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 Sistem de viziune și sistem de detectare în infraroșu  

Mavic Mini este echipat cu un sistem de viziune descendentă și sistem de detectare cu infraroșu. Sistemul de 

viziune descendentă este format dintr-o singură cameră, iar sistemul de detectare cu infraroșu este format din 

două module 3D cu infraroșu. Sistemul de viziune descendentă și sistemul de detectare cu infraroșu ajută 

aparatul  de zbor să-și mențină poziția actuală, să plutească mai precis și să zboare în interior sau în 

alte medii în care GPS-ul nu este disponibil. 

Sistem De Detectare Cu Infraroșu 
 
 
 
 
 
 

Sistem de viziune descendentă 

 
 
 

Câmpuri De Detecție 

Sistemul Sistem de viziune descendentă funcționează cel mai bine atunci când aparatul  de zbor se 

află la o altitudine de 0,5 până la 10 m, iar raza de operare este de 0,5 până la 30 m. 

 
 
 
 

56° 

 
71° 

 
 
 

Utilizarea sistemului de viziune 
Atunci când GPS-ul nu este disponibil, Sistemul de viziune descendentă este activat dacă suprafața are o 
suprafață vizibilă și  suficientă lumină. Sistemul de viziune descendentă funcționează cel mai bine când 
aparatul de zbor se află la o altitudine de 0,5 până la 10 m. Dacă altitudinea aparatului de zbor este mai 
mare de 10 m, sistemul de viziune poate fi afectat, astfel încât este necesară precauție suplimentară. 
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Urmați pașii de mai jos pentru a utiliza Sistemul de viziune descendentă 
1. Asigurați-vă că aparatul de zbor este pe o suprafață plană. Porniți aparatul de zbor  
2. Aparatul de zbor  va plana în loc după decolare Indicatorul de status al aparatului va pulsa verde 

de doua ori, ceea ce indica ca sistemul de viziune descendenta funcționează 

      Altitudinea maximă de plutire a aparatului de zbor este de 5 m dacă nu există GPS. Sistemul de viziune 
funcționează cel mai bine atunci când aparatul de zbor se află la o altitudine de la 0,5 la 10 m. Dacă 
altitudinea aparatului de zbor este mai mare de 10 m, sistemul de viziune poate fi afectat, astfel 
încât este necesară măsuri de precauție suplimentară. 

Sistemul de viziune poate să nu funcționeze corect atunci când aparatul  de zbor zboară deasupra apei 
sau a zonelor acoperite de zăpadă. 

Rețineți că sistemul de viziune poate să nu funcționeze corect atunci când aparatul de zbor zboară prea repede. 
Zburați cu precauție când zburați la peste 10 m / s (32,8 ft / s) la 2 m (6,6 ft) sau peste 5 m / s (16,4 ft) la 1 m 
(3,3 ft). 

Sistemul de viziune  nu poate funcționa corect pe suprafețe care nu au variații clare de model. 
Sistemul de viziune  nu poate funcționa corect în oricare dintre următoarele situații. Manevrează 
aparatul de zbor cu grijă. 

a. Zbor peste suprafețe monocrome (de exemplu, negru pur, alb pur, verde pur). 

b. Zbor peste  suprafețe foarte reflectorizante. 

c. Zbor pe deasupra apei sau suprafețe transparente. 

d. Zbor peste suprafețe sau obiecte în mișcare. 

e. Zbor într-o zonă în care iluminatul se schimbă în mod frecvent sau drastic. 

f. Zbor peste suprafețe extrem de întunecate (< 10 lux) sau luminoase (> 40.000 lux). 

g. Zbor peste  suprafețe care reflectă sau absorb puternic undele infraroșii (de exemplu, oglinzi). 

h. Zbor peste suprafețe fără modele clare sau textură. 

i. Zbor peste suprafețe cu repetarea unor modele sau texturi identice (de exemplu, plăci cu același design). 

j. Zbor peste obstacole cu suprafețe mici (de exemplu, ramuri de copac). 

Păstrați senzorii curați tot timpul. NU MODIFICAȚI senzorii. A NU SE UTILIZA aparatul în mediu cu 
praf și umiditate. NU OBSTRUCȚIONA sistemul de detectare cu infraroșu. 
NU ZBURAȚI în timpul zilelor care sunt ploioase, cu ceață, sau în cazul în care există vizibilitate limitată. 
Verificați următoarele de fiecare dată înainte de decolare: 
a. Asigurați-vă că nu există autocolante sau alte obstacole asupra sistemului de detectare și 

viziune în infraroșu. 
b. Dacă există murdărie, praf sau apă pe sistemul infraroșu și viziune, curățați-l cu o cârpă moale. 

Nu utilizați soluție de curățat care conține alcool. 
c. Contactează asistență DJI dacă există vreo deteriorare a sticlei sistemului de detectare cu 

infraroșu și viziune. 

 Modul De Zbor Inteligent  

Mavic Mini suportă Modul de zbor inteligent QuickShots   Modurile de a fotografia QuickShots includ 
Dronie, Rocket, Circle, and Helix. Mavic Mini înregistrează un video în funcție de modul de înregistrare 
selectat și apoi generează automat un video  15 secunde.  Acesta poate fi văzut, editat sau distribuit 
către social media din meniul de playback. 

   Dronie.: aparatul  de zbor zboară înapoi și urcă, cu camera fixată pe subiect.   

  Rocket: aparatul  de zbor urcă cu camera îndreptată în jos. 

Circle: aparatul  de zbor se învârte în jurul subiectului. 
 

Helix: aparatul  de zbor urcă și se rotește în jurul subiectului. 
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Folosirea QuickShots 

1. Asigurați-vă că bateria de zbor inteligentă este suficient încărcată. Decolați și plutiți la cel puțin 6,6 ft (2 m) 
deasupra solului. 

 
 
 

 
2 m 

 
 
 
 

 
2. În DJI Fly, apăsați pentru a selecta QuickShots și urmați instrucțiunile. Asigurați-vă că utilizatorul 

înțelege cum să folosească modul de fotografiere și că nu există obstacole în zona înconjurătoare. 

3. Alege-ți subiectul țintă din Camera View - apasă pe cerc pe subiect și sau trage o căsuța în jurul subiectului.  

Alegeți un mod de înregistrare și apăsați "Start" pentru a începe înregistrarea. Aparatul de zbor zboară înapoi 
în poziția inițială după ce se termină filmarea. 

 
Poziționare În Zbor  

20m 

25m 

30m 

35m 

40m 

45m 

50m 
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Fotografie 

 
 
 
 
 

Video. 
 
 
 
 
 

Quickshot 

 
 
 
 
 
 
 
 
Start 

 
0m / s 

H 33m 

 
0m / s 

D 10m 

 
EV AE 

+0 

 

4. Atingeți pentru a accesa video.  Videoclipul poate fi editat și partajat pe social media după descărcarea 

 pe telefonul tău. 

 

Ieșire din QuickShots 

Apăsați butonul de pauză zbor/RTH o dată sau atingeți DJI Fly pentru a ieși din QuickShots . 
Aparatul de zbor va pluti în poziție. 
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     Utilizați QuickShots în locații în care  nu sunt clădiri și alte obstacole. Asigurați-vă că nu există 

oameni, animale sau alte obstacole în calea zborului. 

Fiți atenți la obiectele din jurul aparatului de zbor și utilizați telecomanda pentru a evita 

accidentele cu aparatul de zbor. 

Nu utilizați QuickShots  în oricare dintre următoarele situații: 

a. Când subiectul este blocat pentru o perioadă extinsă sau în afara liniei vizuale. 

b. Când subiectul este la mai mult de 50 m de aparatul de zbor  

c. Când subiectul este asemănător prin culoare sau model cu mediul înconjurător. 

d. Când subiectul este în aer. 

e. Când subiectul se mișcă repede. 

f. Iluminatul este extrem de scăzut (< 300 lux) sau ridicat (> 10 000 lux). 

NU UTILIZAȚI QuickShots în locuri care sunt aproape de clădiri sau în cazul în care semnalul GPS 

este slab. În caz contrar, traiectoria de zbor poate fi instabilă. 

Asigurați-vă că respectați legile și reglementările locale privind confidențialitatea atunci când utilizați 

QuickShots. 

 

 Înregistrator De Zbor  

Datele de zbor, inclusiv telemetria de zbor, informațiile privind starea aparatului de zbor și alți 

parametrii sunt salvați automat în înregistratorul intern de date al aeronavei. Datele pot fi accesate 

folosind asistentul DJI 2 pentru Mavic. 

 
 

 Elice  

Există două tipuri de elice Mavic Mini, care sunt proiectate să se rotească în direcții diferite. Marcajele sunt utilizate 

pentru a indica ce elice trebuie atașate la motoare. Cele două lame atașate la un motor sunt aceleași. 

Elice Cu marcaj Fără marcaje. 
   

Ilustrare   
   

Poziția 

De 
Montare 

Atașarea la motoare a brațelor cu 

marcaje 

Atașarea la motoare a brațelor fără 

marcaje 

Atașarea elicelor 

Atașarea elicelor cu marcaje motoarelor cu brațe cu marcaje și atașarea elicelor cu marcaje motoarelor 

cu brațe fără marcaje  Folosește șurubelnița să montezi elicele. Asigurați-vă că elicele sunt sigure. 
Nemarcate Marcaje 
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Detașarea elicelor 

Folosește șurubelnița pentru a detașa elicele de motoare. 

     Elicele sunt ascuțite. Manevrează cu grijă 

Șurubelnița este folosită doar pentru a monta elicele. NU FOLOSIȚI șurubelnița pentru a 

dezasambla aparatul de zbor. 

Dacă o elice este ruptă, scoateți cele două elice și șuruburi de pe motorul corespunzător și aruncați-

le. Folosește două elice din același ambalaj. A NU SE AMESTECA cu elicele din alte ambalaje. 

Utilizați numai elice oficiale DJI. A NU SE AMESTECA tipurile de 

elice. Achiziționați elicele separat, dacă este necesar. 

Asigurați-vă că elicele sunt instalate în siguranță înainte de fiecare zbor. Verificați dacă șuruburile de la elice 
sunt strânse la fiecare 30 de ore de zbor (aproximativ 60 de zboruri). 

Asigurați-vă că toate elicele sunt în stare bună înainte de fiecare zbor. A NU SE UTILIZA elice vechi, 

ciobite sau sparte. 

Pentru a evita rănirea, stați deoparte și nu atingeți elicea sau motoarele atunci când se învârt. NU 

STRÂNGEȚI sau îndoiți elicele în timpul transportului sau depozitării. 

Asigurați-vă că motoarele sunt montate în siguranță și se rotesc lin. Aterizează imediat în cazul în 

care un motor este blocat și nu se poate roti liber. 

NU ÎNCERCAȚI să modificați structura motoarelor. 

NU ATINGEȚI sau lăsați mâinile sau corpul să vină în contact cu motoarele după zbor, deoarece acestea 

pot fi calde. NU BLOCAȚI orificiile de ventilație ale motoarelor sau ale caroseriei aparatului de 

zbor. 

Asigurați-vă că sistemul ESC sună normal când este pornit. 

 Baterie De Zbor Inteligentă  

Bateria Mavic Mini Zbor Inteligent este o baterie de 7,2 V, 2400 mAh, cu funcționalitate inteligentă de 
încărcare și descărcare.. 

Caracteristici Ale Bateriei 

1. Încărcare echilibrată: În timpul încărcării, tensiunile celulelor bateriei sunt echilibrate automat. 

2. Protecție la suprasarcină: Bateria se oprește automat odată încărcată complet. 

3. Detectarea Temperaturii: Pentru a se proteja, bateria se încarcă numai atunci când temperatura 
este cuprinsă între 41° și 104° F (5° și 40° C). Încărcarea se oprește automat dacă temperatura bateriei 
depășește 122° F (0° C) în timpul procesului de încărcare. 

4. Protecție la Supracurent: Bateria se oprește dacă se detectează un exces de curent. 

5. Protecție împotriva descărcării excesive: Descărcarea se oprește automat pentru a preveni descărcarea 
excesivă atunci când bateria nu este în zbor. Protecția împotriva descărcării excesive nu este activată atunci 
când bateria este este în zbor. 

6. Protecție la scurtcircuit: Alimentarea cu energie se întrerupe automat dacă se detectează un scurtcircuit. 

7. Protecție împotriva avariilor celulelor bateriei: DJI Fly afișează un semnal de avertizare atunci când o baterie 
deteriorată este detectată. 

8. Modul De Hibernare: Dacă tensiunea celulei bateriei este mai mică de 3.0 V, bateria intră în 
modul de hibernare pentru a preveni supraîncărcarea. Încarcă bateria ca s-o trezești din 
hibernare. 
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9. Comunicare: Informațiile despre tensiunea, capacitatea și curentul bateriei sunt transmise 

aparatului de zbor. 

     Înainte de utilizare, consultați Disclaimer Mavic Mini și Ghidul de siguranță. Utilizatorii își asumă 

întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile și utilizarea. 

Bateria de zbor inteligentă Mavic Mini nu se poate descărca automat. Dacă bateria nu va fi folosită 

mai mult de 10 zile, se recomandă descărcarea manuală a bateriei până când nivelul bateriei este 

între 39% și 75%. 

Specificațiile bateriei de zbor inteligente pentru versiunea japoneză sunt diferite. Pentru mai multe 

informații, consultați secțiunea Specificații. Caracteristicile bateriei sunt aceleași pentru toate 

versiunile bateriei  inteligente de zbor Mavic Mini . 

 

Folosirea bateriei 

Introduceți bateria în compartimentul bateriei și fixați clema bateriei. Un sunet clic indică 

 bateria e complet pornită. Asigurați-vă că bateria este complet introdusă și că capacul bateriei este sigur. 
 Neangajată. Complet angajată 

Apăsați clema bateriei și detașați bateria din compartimentul bateriei pentru a o scoate. 
 

     NU DESPRINDEȚI bateria atunci când aparatul de zbor este pornit. 

Asigurați-vă că bateria este montată ferm. 

 

Verificarea Nivelului Bateriei 
Apăsați butonul de pornire o dată pentru a verifica nivelul bateriei. 

 
LED1 

LED2 

LED3 

LED4 

 
LED-Uri Nivel Baterie 

 

Butonul De 
Alimentare 

 

LED-Uri Nivel Baterie 

 : LED-ul e pornit. : LED-ul este intermitent.  : LED-ul este oprit. 
 

LED1 LED2 LED3 LED4 Nivelul Bateriei 
 

 
 

 
 

  nivelul bateriei 88 . % 
 

 
 

 
 

  75% nivelul bateriei ≤ 88% 
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 nivel baterie 63%  ≤ 75% 
 

 
 

  
 

 nivel baterie 50%  ≤ 63% 
 

 
 

 
 

 
 

 nivel baterie 38% ≤ 50% 
 

  
 

 
 

 nivel baterie 25%  ≤ 38% 
 

 
 

 
 

 
 

 nivel baterie13%  ≤ 25% 
 

 

 
 

 
 

 0% nivelul bateriei ≤ 13% 

 

Pornire/Oprire 

Apăsați butonul de pornire o dată, apoi apăsați din nou și mențineți apăsat timp de două secunde pentru a porni 

sau opri bateria. LED-urile de nivel ale bateriei afișează nivelul bateriei atunci când aparatul  de zbor 

este pornită. 

Apăsați butonul de pornire o dată și cele patru leduri de nivel ale bateriei vor pulsa timp de trei secunde. Dacă 

LED-urile 3 și 4 pulsează simultan fără a apăsa butonul de alimentare, aceasta indică faptul că bateria este 

anormală. 

 

Notă de temperatură scăzută 

1. Capacitatea bateriei este semnificativ redusă atunci când zboară în medii cu temperatură scăzută de 23°-41° F (-5° - 5° 
C). Se recomandă ca aparatul de zbor să fie amplasat temporar pentru a încălzi bateria. Asigurați-vă că încărcați complet 
bateria înainte de decolare. 

2. Pentru a asigura performanța optimă a bateriei, se menține temperatura bateriei la peste 68° F (20° C). 

3. Capacitatea redusă a bateriei în medii cu temperaturi scăzute reduce performanța de rezistență 

la vânt a aeronavei. Zboară cu grijă. 

4. Zburați cu foarte multă grijă la nivelul mării. 

    În medii reci, introduceți bateria în compartimentul bateriei și porniți aparatul de zbor pentru a se 
încălzi înainte de decolare. 

 

 
Încărcarea bateriei 
Încărcați complet bateria de zbor inteligentă înainte de a o utiliza pentru prima dată. 

1. Conectați încărcătorul USB la o sursă de alimentare cu curent alternativ (100-240V, 50/60 Hz). Utilizați 

un adaptor de putere dacă este necesar. 

2. Atașați aparatul de zbor la încărcătorul USB. 

3. LED-urile de nivel al bateriei afișează nivelul actual al bateriei în timpul încărcării. 

4. Bateria de zbor inteligentă este complet încărcată când toate LED-urile de nivel al bateriei sunt 

pornite. Deconectați încărcătorul USB când bateria este încărcată complet. 

 



22 © 2019 DJI Toate drepturile 
rezervate. 

Mavic Mini Manual De Utilizare  

 

 

 

      Bateria nu poate fi încărcată dacă aparatul de zbor este pornit și aparatul de zbor nu poate fi 
folosit în timpul încărcării. 

NU ÎNCĂRCAȚI o baterie inteligentă de zbor imediat după zbor, deoarece temperatura poate fi 
prea ridicată. Așteptați până se răcește la temperatura camerei înainte de a încărca din nou. 

Încărcătorul oprește încărcarea bateriei dacă temperatura celulei bateriei nu se situează între 41° și 104° F 
(5° - 40° C). Temperatura ideală de încărcare este de 71,6° - 82,4° F (22° - 28° C). 

Hub-ul de încărcare a bateriei (nu este inclus) poate încărca până la trei baterii. Vizitați magazinul 
oficial DJI Online pentru a afla mai multe. 

DJI nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de încărcătorul terților. 

    Descărcarea 

Se recomandă descărcarea bateriilor de zbor inteligente la 30% sau mai puțin. Acest lucru se 
poate realiza lăsând aparatul de zbor să funcționeze în aer liber, până când rămâne mai puțin de 
30%. 

LED-Uri De Nivel Al Bateriei În Timpul Încărcării 

Tabelul de mai jos indică nivelul bateriei în timpul încărcării. 
 

LED1 LED2 LED3 LED4 Nivelul Bateriei 
 

 
 

 
 

 
 

  nivel baterie 0% ≤ 50% 
 

 
 

 
 

 
 

 nivel baterie 50%  ≤ 75% 
 

 
 

 
 

 
 

 nivel baterie 75%  ≤ 88% 
 

 
 

 
 

 
 

  Încărcat complet 
 

      Frecvența de pulsare a LED-urilor de nivel al bateriei va fi diferită atunci când se utilizează diferite 
încărcătoare USB. În cazul în care viteza de încărcare este rapidă, LED-uri de nivel al bateriei va 
pulsa rapid. În cazul în care viteza de încărcare este extrem de lentă, LED-urile de nivel al bateriei 
vor pulsa încet (o dată la două secunde). Se recomandă schimbarea cablului micro USB sau a 
încărcătorului USB. 

Dacă nu există baterie în aparatul de zbor, LED-ul 3 și 4 vor pulsa de trei ori 
alternativ. Cele patru LED-uri pulsează simultan pentru a indica că bateria este 
deteriorată. 

 

Mecanisme De Protecție A Bateriei 

Indicatorul LED al bateriei poate afișa indicațiile de protecție ale bateriei declanșate de condiții 
anormale de încărcare. 

 

Mecanisme De Protecție A Bateriei 

LED1 LED2 LED3 LED4 Model De pulsare Element De Protecție A Bateriei 
 

 
 

 
 

 
 

 Led2 pulsează de două ori pe 
secundă. 

Supracurent detectat 

 
 

 

 
 

 
 

 
Led2 pulsează de trei ori pe 

secundă. 
Scurtcircuit detectat 

 

 
 

 
 

 
 

 LED3 pulsează de două ori pe 
secundă. 

Supraîncărcare detectată 

 
 

 
 

 

 
 

 
LED3 pulsează de trei ori 

pe secundă. 
Încărcător de supratensiune 
detectat 

 

 
 

 
 

 
 

 Led4 pulsează de două ori pe 
secundă. 

Temperatura de încărcare este 
prea mică. 
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Led4 pulsează de trei ori pe 

secundă. 

Temperatura de încărcare 

este prea mare. 
 

Dacă protecția temperaturii de încărcare este activată, bateria se va reîncărca după ce temperatura 

va reveni în intervalul admisibil. Dacă unul dintre celelalte mecanisme de protecție a bateriei se 

activează, pentru a relua încărcarea, este necesar să apăsați butonul pentru a opri bateria,  să 

deconectați bateria din încărcător și apoi să o conectați din nou. Dacă temperatura de încărcare este 

anormală, așteptați ca temperatura de încărcare să revină la normal, iar bateria va relua automat 

încărcarea, fără a fi nevoie să deconectați și să conectați din nou încărcătorul. 

 Gimbal și Camera  

Profilul Gimbal 

Gimbalul cu 3 axe al Mavic Mini asigură stabilizarea camerei, permițându-vă să obțineți video  și 

imagini clare și stabile. Folosește cadranul gimbal de pe telecomandă pentru a controla înclinarea 

camerei. Alternativ, introduceți imaginea camerei în DJI Fly. Apăsați ecranul până când apare un cerc și 

trageți cercul în sus și în jos pentru a controla înclinarea camerei. 

Gimbalul are o rază de înclinare de la -90˚ la + 20˚, activând „Permiteți rotația ascendentă a Gimbalului” în DJI 
Fly. Gama de control implicit este -90 la 0. 

 

20° 
 

0° 
 
 
 
 
 

Moduri De Operare Gimbal 
Sunt disponibile două moduri de operare gimbal. Comutarea între diferitele moduri de operare în DJI Fly. 

Modul De Urmărire - Follow Mode:: Unghiul dintre orientarea gimbal și partea din față a aparatului de 
zbor rămâne constant în orice moment. 

Modul FPV: Gimbalul se sincronizează cu mișcarea aparatului de zbor pentru a oferi o experiență de zbor de 

persoana întâi. 

Când aparatul de zbor este pornit, nu atingeți și nu loviți gimbalul. Pentru a proteja gimbal în 

timpul decolării, decolați de pe suprafețe deschise, plane. 

Elementele de precizie din gimbal pot fi deteriorate în urma unei coliziuni sau a unui impact, ceea ce 

poate determina funcționarea anormală a gimbalului. 

Evitați să obțineți praf sau nisip pe gimbal, în special în motoarele gimbal. 

În următoarele situații poate apărea o eroare a motorului gimbal: 

a. Aparatul de zbor este pe teren denivelat sau gimbalul este obstrucționat. 

b. Gimbal-ul a fost victima unei forte externe excesive, precum o coliziune. 

NU SE APLICĂ forța externă asupra gimbalului după ce gimbalul este pornit. NU adăugați nicio 

sarcină utilă suplimentară pe gimbal, deoarece acest lucru poate determina gimbalul să funcționeze 

anormal sau chiar să conducă la deteriorarea permanentă a motorului. 
 

-90° 
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Asigurați-vă că îndepărtați capacul gimbalului înainte de a porni aparatul de zbor. De asemenea, 

asigurați-vă că montați capacul gimbalului atunci când aparatul de zbor nu este folosit. 

Zborul în ceata densa sau nori denși poate umezi gimbalul, ducând la erori temporare.  Gimbal își 

recuperează funcționalitatea completă odată ce este uscat. 
 

 
Profilul Camerei 
Mavic Mini folosește o cameră cu senzor CMOS de 1 / 2,3 ", care poate filma până la 2,7K video și 

fotografii de 12 MP, și suportă moduri de fotografiere, precum Single Shot și Interval. 

Deschiderea camerei este f / 2.8 și se poate concentra de la 1 m la infinit. 

     Asigurați-vă că temperatura și umiditatea sunt potrivite pentru camera în timpul utilizării și depozitării. 

Folosește o soluție de curățat lentile pentru a evita deteriorarea. 

NU BLOCAȚi orificiile de ventilație de pe cameră, deoarece căldura generată poate deteriora 

dispozitivul și răni utilizatorul. 

 
 

Stocarea fotografiilor și a filmelor video 

Mavic Mini supoortă utilizarea unui card microSD pentru a stoca fotografiile și clipurile video. Un card 

microSD UHS-I Speed Grade 3 este necesar datorita vitezei mari de scriere și citire necesare pentru 

video de înalta rezoluție.  Consultați secțiunea Specificații pentru mai multe informații despre cardurile 

de microSD recomandate. 

      Nu scoateți cardul microSD din aparatul de zbor în timp ce acesta este pornit. În caz contrar, 

cardul microSD poate fi deteriorat. 

Pentru a asigura stabilitatea sistemului camerei, înregistrările video unice sunt limitate la 30 de 

minute. Verificați setările camerei înainte de utilizare pentru a vă asigura că acestea sunt 

configurate conform celor dorite. 

Înainte de a filma fotografii sau videoclipuri importante, filmați câteva imagini pentru a testa dacă 

camera funcționează corect. 

Fotografiile sau înregistrările video nu pot fi transmise sau copiate din cameră dacă aparatul de zbor 
este dezactivat. 

Asigurați-vă că opriți corect aparatul de zbor . În caz contrar, parametrii camerei nu vor fi salvați și 

orice videoclipuri înregistrate pot fi deteriorate. DJI nu este responsabil pentru nicio defecțiune a 

unei imagini sau a unui videoclip înregistrat sau înregistrat într-un mod care nu poate fi citit automat. 
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Telecomandă 
 

Prezenta secțiune descrie 

caracteristicile telecomenzii și 

include instrucțiuni pentru controlul 

aeronavei și al camerei. 



26 © 2019 DJI Toate drepturile 
rezervate. 

 

 

Telecomandă 
 

 

 
Bateria încorporată are o capacitate de 2600 mAh și o durată maximă de rulare de 4.5 ore atunci când 

utilizați un dispozitiv iOS și 1 oră și 40 de minute când utilizați un dispozitiv Android. Telecomanda 

încarcă dispozitivul Android cu o capacitate de încărcare de 500 mA@5V. Telecomanda încarcă 

automat dispozitivele Android. 

 * Telecomanda model MD1SD25 poate suporta atât 2,4 GHz cât și 5,8 GHz.  Telecomanda model MR1SS5 p  
 poate suporta 5,8 GHz.  

     Versiune De Conformitate: Telecomanda este în conformitate cu reglementările locale. 

Modul butoane De Control: Modul butoane de control determină funcția fiecărei mișcări a 

butoanelor de control. Sunt disponibile trei moduri pre-programate (Mod 1, Mod 2 și Mod 3), iar 

modurile personalizate pot fi configurate în  DJI Fly Modul implicit este modul 2. 

 

 Folosirea telecomenzii  

Pornire/Oprire 
Apăsați o dată butonul de pornire pentru a verifica nivelul curent al bateriei. 

Apăsați o dată, apoi din nou și mențineți apăsat pentru a porni sau opri telecomanda. Dacă nivelul bateriei 
este prea mic, reîncărcați înainte de utilizare. 

 
 
 
 
 
 

Încărcarea bateriei 

Utilizați un cablu USB Micro pentru a conecta încărcătorul USB la portul USB Micro al telecomenzii. 

 

 

Controlarea camerei 
1. Butonul De Înregistrare: Apăsați pentru a porni 

/ opri înregistrarea( Video) sau pentru a trece 
la modul video (Foto). 

2. Buton De Declanșare: Apăsați pentru a face o 
fotografie (fotografie) sau treceți la modul Foto 
(Video). 

 
 
 

 
Butonul De Înregistrare Buton De 
Declanșare 

Integrată în telecomandă este tehnologia Wi-Fi îmbunătățită a DJI, care oferă frecvențe de 
transmisie de 2,4 GHz și 5,8 GHz *, o distanță de transmisie maximă de 4 km și o linie video de 
720p de la aparatul de zbor la DJI Fly pe dispozitivul mobil. Elementele detașabile de control fac 
telecomanda mai ușor de depozitat. Consultați diagrama telecomenzii din secțiunea Profil produs 
pentru mai multe informații. 

Profil telecomandă 
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Controlul aparatului de zbor 
Sunt disponibile trei moduri pre-programate (Mod 1, Mod 2 și Mod 3), iar modurile personalizate pot fi definite în 
aplicația DJI Fly. Modul implicit este modul 2. 

Modul 1 

Buton Stânga. Înainte 

 
Înapoi 

Buton dreapta 
 

 

 
 

Sus 

 
 

 
Jos 

 
  

 
 

Modul 2 

 
 

 
Buton 
Stânga. 

 
 

Întoarce 
la 
Stânga. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Întoarce 
la 
dreapta. 

 
 
 
 
 
 
 

Sus 

 
 

Jos 

 
 
Întoarce la 
dreapta 

 
 
 
 
 
 

 

 
Întoarce la 
dreapta 

 
 

 
Buton 
dreapta 

 

 
 

Stâ
nga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stâ
nga. 

 
 
 
 
 
 

Înainte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înapoi 

Înainte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înainte. 

 
 

Modul 3  
Buton 
Stânga. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stâ
nga. 

 
 

Înainte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înapoi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Înaint
e. 

 
Buton 
dreapta 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Întoarce 
la 
dreapta. 

 
 
 

Sus 

 
 

Jos 

 
 
 
 
 
 
 

 
Întoarce la dreapta 
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Imagine de de mai jos explică modul de utilizare a fiecărui buton de control, utilizând modul 2 ca exemplu. 

 

Telecomanda 
(Modul 2) 

Aparatul de zbor 
( Indică Direcția Nasului) 

 
Observații 

 

 

 
 

 

Împingând butonului stâng în sus sau în jos se 
schimbă altitudinea aparatului de zbor. 
Împinge butonul în sus pentru a urca și în jos pentru 
a coborî.  Cu cat butonul este împins mai 
departe față de poziția centrala, cu atât 
aparatul de zbor își va schimba altitudinea mai 
repede.  Împingeți ușor butonul pentru a preveni 
schimbările bruște și neașteptate de altitudine. 

 

 

 

 

 
Miscarea butonului stâng catre stânga sau 
către dreapta controlează orientarea 
aparatului de zbor.  Apăsa butonul stânga 
pentru a roti aparatul de zbor împotriva acelor de 
ceasornic și dreapta pentru a roti aparatul de 
zbor în sensul acelor de ceasornic.  Cu cât 
butonul este împins mai mult fata de poziția 
centrală, cu atât aparatul de zbor se va roti 
mai repede.   

 

 

 
 

                        

Mișcând butonul drept sus și jos vei schimba 
direcția aparatului de zbor.  Apasă butonul sus 
pentru a zbura înainte și apasă în jos pentru a 
zbura înapoi.  Cu cat butonul este împins mai 
mult fata de poziția centrala, cu atât aparatul de 
zbor se va mișcă mai repede. 

 

 

 
 

 

 
Mișcând butonul drept spre stânga sau 
spre dreapta vei schimba rotația 
aparatului de zbor.  Apăsa butonul stânga 
pentru a zbura în stânga si dreapta pentru a zbura 
în dreapta.   Cu cât butonul este împins mai mult 
fata de poziția centrală, cu atât aparatul de zbor se 
va mișca mai repede.   

Buton pauză zbor/ RTH 
Apăsați o dată pentru a  frâna aparatului de zbor și a pluti în loc. În cazul în care aparatul de zbor efectuează 
QuickShot, RTH sau aterizare automată, apăsați o dată pentru a ieși din procedură și pentru a pluti în loc. 
Apăsați și țineți butonul RTH pentru a începe RTH. Apăsați acest buton din nou pentru a anula RTH și 
recâștiga controlul aparatului de zbor. Consultați secțiunea întoarcere la punctul de origine pentru mai 
multe informații despre RTH. 
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 Zonă Optimă De Transmisie   

Semnalul dintre aparatul de zbor și telecomandă este cel mai fiabil atunci când antenele sunt 

poziționate în raport cu aparatul  de zbor așa cum este descris mai jos. 

puternic slab 

 

 Conectarea telecomenzii  

Telecomanda este conectată de aparatul de zbor înainte de livrare. Conectarea este necesară numai atunci 
când utilizați o nouă telecomandă pentru prima dată. Urmați acești pași pentru a conecta o nouă telecomandă: 

1. Porniți telecomanda și aparatul de zbor 

2. Lansați DJI Fly. Pe ecranul camerei, atingeți pictograma și selectați Comenzile rapide și 

Conectați-vă la aparatul de zbor sau apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire al 

telecomenzii mai mult de patru secunde. Telecomanda emite un semnal sonor, indicând că 

este gata de conectare. 

3. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire al aparatului de zbor mai mult de patru secunde. Aparatul de 

zbor emite un semnal sonor o dată indicând că este gata să se conecteze. Aparatul de zbor emite un 

semnal sonor de două ori, indicând că conexiunea a avut loc cu succes. 
 

      Asigurați-vă că telecomanda este la 0,5 m de aparatul  de zbor în timpul conectării. 

Telecomanda se va deconecta automat de la o aparatul de zbor dacă o telecomandă nouă este 

conectată la același aparat. 

     Încărcați complet telecomanda înainte de fiecare zbor. 

Dacă telecomanda este pornită și nu este utilizată timp de cinci minute, se va emite o alertă. După șase 

minute, aparatul de zbor se oprește automat. Mutați butonul de control sau apăsați orice buton pentru a anula 
alerta. 

Reglați clema dispozitivului mobil pentru a vă asigura că dispozitivul mobil este securizat. 

Asigurați-vă că antenele telecomenzii sunt desfăcute și reglate la poziția corespunzătoare pentru 
a obține o calitate optimă a transmisiei. 

Reparați sau înlocuiți telecomanda dacă este deteriorat. O antena a telecomenzii deteriorate scade 

considerabil performanța. 

Încărcați bateria cel puțin o dată la trei luni pentru a menține starea de sănătate a bateriei. 
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DJI Fly App 
Această secțiune prezintă principalele 

funcții ale aplicației DJI Fly. 
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DJI Fly App 
 

 Acasă  

Lansați DJI Fly și introduceți ecranul de start. 

 

 
Academie 
Atingeți iconița din colțul din dreapta sus pentru a intra la Academie. Tutoriale despre produse, sfaturi de zbor, siguranța 

zborului și documente manuale pot fi consultate aici. 

 

Album 

Îți permite să vezi DJI Fly și albumul telefonului tău. Videoclipuri QuickShots pot fi vizualizate după 

descărcarea în telefonul tău. Create (Creare) conține șabloane și Pro. Șabloane oferă funcția de editare 
automată a materialelor importate. Pro vă permite să editați filmul manual. 

 

Skypixel 
Introduceți SkyPixel pentru a vizualiza clipuri video și fotografii partajate de utilizatori. 

 

Profil 

Vizualizează informațiile despre cont, înregistrările zborurilor, forumul DJI, magazinul online, funcția 

Găsește-mi drona și alte setări. 

 
 

Album Skypixel Eu GO FLY 
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 Camera view  
 

1 2 3 4    5 6 7 
 

16 
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15 9 

 
 

10 
 
 
 

11 

 
14 13 12 

 

1. Moduri De Zbor 
P : Atingeți pentru a comuta modurile de zbor între modul Poziționare, Sport și CineSmooth. 

2. Bară De Stare A Sistemului 
În Zbor : Indică starea zborului aparatului de zbor și afișează diverse mesaje de avertizare. 

3. Starea GPS 

 : Afișează puterea curentă a semnalului GPS. 
4. Puterea Wi-Fi 

 : Afișează puterea Wi-Fi dintre aparatul de zbor și telecomandă. 
5. Nivelul Bateriei 

: Arată nivelul actual al bateriei. 
6. Informații Privind Bateria 

22'26 : Afișează informații despre baterie, cum ar fi temperatura bateriei, tensiunea și timpul de zbor. 
7. Setările Sistemului 

: Există siguranță,Control, Cameră de filmat, Transmisie și Despre. 
Siguranță 
Protecția Zborului: Altitudine maximă, Distanță maximă, setări Altitudine RTH automată și Actualizare 
punct de origine. Senzori: Vizualizează starea IMU și a busolei și începe calibrarea, dacă este necesar. 
Setări avansate, inclusiv oprire de urgență a elicei și Mod de sarcină utilă. "Doar de urgență" indică faptul că motoarele 
pot fi oprite doar la mijlocul zborului într-o situație de urgență, cum ar fi dacă există o coliziune, un motor s-a oprit, 
aparatul de zbor se rostogolește în aer, sau aparatul de zbor este scăpat de sub control și urcă sau coboară foarte 
repede. "Oricând" indică faptul că motoarele pot fi oprite la mijlocul zborului oricând după ce utilizatorul folosește 
butonul pentru o comandă combinată (CSC). Oprirea motoarelor în mijlocul zborului va face ca aparatul de zbor să se 
prăbușească. 
Dacă accesoriile sunt montate pe Mavic Mini, se recomandă activarea modului de sarcină utilă pentru o siguranță 
sporită. După decolare, modul de sarcină utilă este activat automat dacă se detectează o sarcină utilă. Rețineți că 
plafonul de serviciu maxim deasupra nivelului mării este de 1500 m, iar viteza maximă de zbor este limitată atunci când 
modul de sarcină utilă este activat. 
Caracteristica Găsește-mi Drona ajută pentru a la localizarea aparatului de zbor pe teren. 

80 
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Control 

Configurarea Aparatului de zbor: Selectați Modul zbor și Setări unități. 
Setări Gimbal : Schimbă modul gimbal și calibrează gimbalul. Setările avansate ale gimbalului includPitch Speed, 
Pitch Smoothness, și Permiteți Rotația Gimbalului în sus. 

Setări ale telecomenzii: Setările modulului butonului și calibrarea telecomenzii 
Tutorial De Zbor Pentru Începători: Vizionați utorial de zbor  

Conectare la aparatul de zbor: Când aparatul  de zbor nu este conectată la telecomandă, atingeți pentru a 
începe conectarea. 

Camera 

Setați dimensiunea foto și selectați setările de card microSD. 

Setări avansate, cum ar fi Histogramă, Gridlines, Avertizare la supraexpunere și Anti-

licărire. Atingeți setările camerei pentru a restabili setările camerei în mod implicit. 

Transmisie 
Frecvența și setările modului canal. 

Despre 
Vizualizare informații despre dispozitiv, informații firmware, versiunea app, versiunea bateriei, și mai mult. 

8. Moduri De Fotografiere 

 Fotografie: Alegeți între o singură fotografie și Interval. 

Video: Rezoluția Video poate fi setată la 2,7 K 25/30 fps și 1080P 25/30/50/60 fps. 

QuickShots: Alege din Dronie, Circle, Helix și Rocket. 

9. Buton De Declanșare / Înregistrare 

 : Atingeți pentru a începe să fotografiați sau să înregistrați videoclipuri. 

10. Redare 

 : Apăsați pentru redare și pentru previzualizare imagini și video de îndată ce acestea sunt făcute. 

11. Comutarea Modurilor Camerei 

 : Alegeți între modul Auto și modul Manual atunci când sunteți în modul foto. În modul Manual, 

obturatorul și ISO pot fi setate. În modul automat, AE lock și EV pot fi setate. 

12. Orientarea aparatului de zbor 

: Afișează orientarea în timp real a aparatului de zbor. 

13. Telemetria Zborului 
Afișează distanța dintre aparatul de zborși punctul de origine, înălțimea de la punctul de origine, viteza 

orizontală și  verticală a aparatului de zbor 

14. Hartă 

 : Atingeți pentru a vedea harta. 

 /  : Atingeți această iconiță Când apare imaginea, apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a iniția decolarea sau 

  aterizarea automată. 

 :  Atingeți pentru a iniția Smart RTH și a face ca aparatul  de zbor să revină la ultimul punct de origine înregistrat.  

16. Înapoi. 

: Atingeți pentru a reveni la ecranul de 
acasă. 

15. Decolare automată/aterizare / Smart RTH 
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     Asigurați-vă că vă încărcați complet dispozitivul mobil înainte de a lansa DJI Fly. 

Datele celulare mobile sunt necesare atunci când utilizați DJI Fly. Contactați operatorul wireless 

pentru tarifele de date. 

Dacă utilizați un telefon mobil ca dispozitiv de afișare, NU acceptați apeluri telefonice sau utilizați 

funcții de mesaje în timpul zborului. 

Citiți cu atenție toate sfaturile de siguranță, mesajele de avertizare, și disclaimer-ul. Familiarizați-

vă cu reglementările conexe din zona dumneavoastră. Sunteți singurul responsabil de cunoașterea 

tuturor reglementărilor relevante și de a circula într-un mod care le respectă. 

a. Citiți și înțelegeți mesajele de avertizare înainte de a utiliza caracteristicile de Auto-decolare și 

Auto-aterizare. 

b. Citiți și înțelegeți  mesajele de avertizare și disclaimer înainte de a stabili altitudinea 

dincolo de limita implicită. 

c. Citiți și înțelegeți mesajele de avertizare și disclaimer înainte de a comuta între modurile de 

zbor. 

d. Citiți și înțelegeți mesajele de avertizare și disclaimer în apropierea sau în zonele GEO. 

e. Citiți și înțelegeți mesajele de avertizare înainte de a utiliza modul de zbor Inteligent. 

Aterizați aparatul imediat într-o locație sigură dacă în aplicație apare un prompt de 

aterizare. Revizuiți toate mesajele de avertizare de pe lista de verificare afișată în 

aplicație înainte de fiecare zbor. 

Utilizați tutorialul integrat în aplicație pentru a vă exersa abilitățile de zbor dacă nu ați operat 

niciodată aparatul de zbor sau dacă nu aveți experiență suficientă pentru a opera aparatul de zbor 

cu încredere. 

Introduceți în cache datele hărții din zona în care intenționați să zboare aparatul de zbor, 

conectându-vă la internet înainte de fiecare zbor. 

Aplicația este proiectată pentru a vă ajuta. Folosiți-vă de ceea ce știți și NU vă bazați pe aplicație  

să vă controleze  aparatul de zbor. Utilizarea app este supusă DJI Fly Termeni de Utilizare și 

Politica de Confidențialitate DJI. Citiți-le cu atenție în aplicație înainte de zbor. 
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Zbor 
Aceasta secțiune descrie practici de 

zbor sigure și restricții de zbor 
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Zbor 
Odată ce pregătirea dinaintea zborului este completa se recomandă perfecționarea aptitudinilor de zbor și 
exersarea zborului în siguranță. Asigurați-vă că toate zborurile sunt efectuate într-o zonă deschisă.  Vezi secțiunile 
Telecomanda și Aplicația DJI Fly pentru informații despre folosirea telecomenzii și aplicației pentru a controla 
aparatul de zbor. 

 
 

 Cerințe Privind Mediul De Zbor  
1. Nu se utilizează aparatul  de zbor în condiții meteorologice severe, inclusiv viteze ale vântului de 

peste 8 m / s, zăpadă, ploaie și ceață. 
2. Zboară în zone deschise. Structurile înalte și structurile mari din metal pot afecta acuratețea busolei de bord 

și a sistemului GPS. 
3. Evitați obstacolele, mulțimile, liniile de înaltă tensiune, copacii și zonele cu apă. 
4. Minimizează interferența prin evitarea zonelor cu un nivel ridicat de electromagnetism, cum ar fi 

locațiile din apropierea liniilor de curent, a stațiilor de bază, a substațiilor electrice și a turnurilor 
de radiodifuziune. 

5. Performanțele aparatului de zbor și ale bateriei sunt supuse unor factori de mediu, cum ar fi 
densitatea aerului și temperatura. Fiți atenți atunci când zburați cu o înălțime de 9842 ft (3000 m) sau mai 
mare decât nivelul mării, deoarece performanța bateriei și a aparatului de zbor poate fi redusă. 

6. Mavic Mini nu poate folosi GPS în regiunile polare. Utilizați sistemul de viziune descendentă atunci când se 
zboară în astfel de locații. 

 
 Limite de zbor și zonele GEO  
Operatorii de vehicule aeriene fără pilot (UAV) ar trebui să respecte reglementările de la organizațiile 
de auto-reglementare, cum ar fi Organizația Aviației Civile Internaționale, Administrația Aviației 
Federale și autoritățile aviației locale. Din motive de siguranță, limitele de zbor sunt activate în mod 
implicit pentru a ajuta utilizatorii să exploateze această aparat de zbor în condiții de siguranță și în mod 
legal. Utilizatorii pot stabili limite de zbor pe înălțime și distanță. 
Limitele de altitudine, limitele de distanță și zonele GEO funcționează simultan pentru a gestiona siguranța 
zborului atunci când GPS-ul este disponibil. Doar altitudinea poate fi limitată atunci când GPS-ul nu este 
disponibil. 

 
Limitele de zbor referitoare la înălțime și distanță 
Limitele de zbor referitoare la înălțime și distanță  pot fi schimbate în DJI Fly Pe baza acestor setări, aparatul de 
zbor va zbura într-un cilindru restricționat, după cum se arată mai jos.: 

 
 
 
 
 
 

Altitudine Maximă 
De Zbor 

 
 

 
Înălțimea 

aparatului 
atunci când 
este pornit 

Raza Maximă 
 
 

 
Punct De Origine 
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Când GPS-ul este disponibil 

 

  
Limite De 

Zbor 

 
DJI Fly App 

Indicator Al 
Stării 
Aparatului 
de Zbor 

Altitudi
ne 
Maxim
ă 

Altitudinea aparatului nu poate 
depăși valoarea specificată 

Avertisment: Limita 
înălțimii atinsă 

 
 
 Pulsează verde și 
 roșu alternativ  

Raza 
Maxim
ă 

Distanța de zbor trebuie să fie în 
raza maximă 

Avertisment: Limita de 
distanță atinsă 

Numai sistemul de viziune descendentă este disponibil 
  

Limite De 
Zbor 

 
DJI Fly App 

Indicatori 
Privind 
Statutul 
Aeronavei 

 
 
Altitudi
ne 
Maxim
ă 

Înălțimea este limitată la 16 ft (5 m) atunci 
când semnalul GPS este slab și sistemul de 
viziune descendentă este activat. Înălțimea 
este limitată la 98 ft( 30 m) atunci când 
semnalul GPS este slab și sistemul de 
viziune descendentă este inactiv. 

 
 
Avertisment: Limita 
de înălțime atinsă. 

 
 
 Pulsează verde și 
 roșu alternativ  

Raza 
Maxim
ă 

Pulsează galben 

 

În cazul în care aparatul atinge o limită, puteți controla în continuare aparatul, dar nu se poate zbura 
mai departe. În cazul în care aparatul  zboară în afara razei maxime, acesta va zbura automat 
înapoi în raza de acțiune atunci când semnalul GPS este puternic. 
Din motive de siguranță, nu zburați aproape de aeroporturi, autostrăzi, gări, linii de cale ferată, 
centre urbane sau alte zone sensibile. Pilotează aparatul  de zbor doar în raza ta vizuală. 

 
 

GEO Zones 
Toate zonele GEO sunt enumerate pe site-ul oficial DJI la http://www.dji.com/flysafe. Zonele GEO sunt 
împărțite în categorii diferite și includ locații precum aeroporturi, câmpuri zburătoare în care aeronavele 
cu echipaj operează la altitudini mici, granițe între țări și locații sensibile, cum ar fi centralele electrice. 
Vor apărea ferestre în aplicația DJI Fly care va avertiza utilizatorii cu privire la zonele GEO din 
apropiere. 

 
 

 Lista De Verificare Înainte De Zbor  
1. Asigură-te că telecomanda, dispozitivul mobil și bateria inteligentă de zbor sunt încărcate complet. 
2. Asigurați-vă că bateria de zbor inteligentă și elicele sunt montate în siguranță. 
3. Asigurați-vă că brațele aparatului sunt desfăcute. 
4. Asigură-te că gimbalul și camera funcționează normal. 
5. Asigură-te că nimic nu împiedică motoarele și că funcționează normal. 
6. Asigurați-vă că DJI Fly este conectat cu succes la aparatul de zbor. 
7. Asigură-te că lentilele camerei și senzorii sistemului de viziune sunt curate. 

În cazul în care aparatul de zbor este într-o zonă GEO și există un semnal GPS slab sau nu există 
semnal, indicatorul statutului aparatului va străluci în roșu 5 secunde la fiecare 12 secunde 
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8. A se utiliza numai piese sau părți autentice DJI certificate de DJI. Piese sau piese neautorizate de 
la producători care nu sunt certificați DJI pot provoca defecțiuni ale sistemului și compromit 
siguranța. 

 Decolare Automată/Aterizare  

Decolare Automată 

1. Lansați DJI Fly și intrați în Camera View 

2. Completați toate etapele din lista de verificare înainte de zbor. 

3. Atingeți .  În cazul în care condițiile de decolare sunt sigure, apăsați și țineți butonul pentru a confirma. 

4. Aparatul va decola și va pluti 3.9 ft (1,2 m) deasupra solului. 

     Indicatorul stării aparatului arată dacă aparatul utilizează GPS și / sau sistemul de viziune 

descendentă pentru controlul zborului. Se recomandă să așteptați până când semnalul GPS este 
puternic înainte de a utiliza decolare automată. 

NU DECOLAȚI de pe o suprafață în mișcare, cum ar fi o barcă în mișcare sau un vehicul. 

 

Aterizare Automată 

Folosiți aterizarea automată când indicatorul de stare al aparatului pulsează verde. 

1. Atingeți .  În cazul în care condițiile sunt sigure pentru a ateriza, apăsați și țineți butonul pentru a 
confirma. 

2. Aterizarea automată poate fi anulată prin apăsare .  

3. În cazul în care sistemul de viziune funcționează în mod normal, protecția de aterizare va fi activată. 

4. Motoarele se opresc după aterizare. 
 

Alege locul potrivit pentru aterizare. 
 

 

 Pornirea / oprirea motoarelor  

Pornirea motoarelor 
Pentru pornirea motoarelor se folosește o Combinație a Butoanelor de Comanda (CSC). Împinge ambele 

butoane spre interior sau exterior pentru a porni motoarele.  Odată ce motoarele au început să se învârtă, 

eliberează ambele butoane în același timp. 

 
 

Sau 
 
 

 
Oprirea motoarelor 

Există două metode de a opri motoarele. 

1. Metoda 1: Când aparatul a aterizat, apasă și tine apăsat în jos pe butonul stâng.  Motoarele se vor 

opri după 3 secunde. 

2. Metoda 2: Când aparatul a aterizat, apasă in jos pe butonul stâng, apoi treci prin procedura CSC 

folosita pentru a porni motoarele, explicata mai sus.  Motoarele se vor opri imediat.  

Eliberează ambele butoane când motoarele s-au oprit. 
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Sau 

 

 
Metoda 1 Metoda 2 

 
 

Oprirea motoarelor  în timpul  zborului 
Oprirea motoarelor  în timpul  zborului va face ca aparatul  de zbor să se prăbușească. Motoarele trebuie 
oprite în timpul  zborului într-o situație de urgență, cum ar fi dacă s-a produs o coliziune sau dacă aparatul este 
scăpat de sub control și se înalță/coboară foarte repede, rostogolindu-se în aer sau dacă un motor s-a oprit. 
Pentru a opri motoarele  în timpul  zborului, folosiți același CSC care a fost folosit la pornirea motoarelor. 

 
 

 Zbor de test  

Proceduri De Decolare/Aterizare 
1. Plasați aparatul într-o zonă deschisă, plană, cu indicatorul de stare a aeronavei îndreptat către 

dumneavoastră. 

2. Pornește aparatul și telecomanda. 

3. Lansați DJI Fly și intrați în Camera View 

4. Așteptați până când indicatorul de stare al aparatului de zbor pulsează verde indicând faptul că punctul de 
origine a fost înregistrat și acum este sigur să zboare. 

5. Împingeți ușor maneta de accelerație pentru a decola sau folosește auto-decolare. 

6. Trage maneta de accelerație sau folosește auto-aterizare pentru a ateriza aparatul. 

7. După aterizare, împingeți maneta de accelerație în jos și țineți. Motoarele se opresc după trei 
secunde. 

8. Opriți aparatul de zbor și telecomanda 
 

Sugestii și sfaturi Video 
1. Verificările dinaintea zborului sunt concepute pentru a te ajuta sa zbori în siguranță și pentru asigurare 

filmării în timpul zborului.  Treci prin toata procedura dinaintea zborului, înainte de fiecare zbor. 

2. Selectați modul dorit de funcționare a gimbalului în DJI Fly. 

3. Filmați videoclipuri când zburați în modul P sau în modul C. 

4. NU ZBURA în condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi atunci când plouă sau bate vântul. 

5. Alege setările camerei care se potrivesc cel mai bine nevoilor tale. 

6. Efectuați teste de zbor pentru a stabili rutele de zbor și pentru a previzualiza scene. 

7.  Împinge încet butoanele de control pentru a păstra mișcările aparatului line și stabile 
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 Specificații  
 

Aparatul de zbor 

Greutatea La Decolare 249 g / 199 g (versiunea JP) 

Dimensiuni (L×G×Î) Pliat: 140×82×57 mm 

Desfășurat: 160×202×55 mm 

Desfășurat (cu elice): 245×290×55 mm 

Distanța Diagonală 213 mm 

Viteza Maximă De Ascensiune 4 m/s (Mod S) 2 
m/s (Mod P) 

1, 5 m / s (Modul C) 

Viteza Maximă De Coborâre 3 m/s (Mod S) 

1, 8 m / s (modul 

P) 1 m/s (Modul C) 

Viteză maximă (aproape de 
nivelul mării, fără vânt) 

13 m / s (Mod S) 
8 m / s (Mod P) 4 
m/s (Mod C) 

Plafonul maxim de serviciu peste 3000 
m Nivelul mării 

Timpul De Zbor Maxim 30 de minute (măsurate în timpul zborului la 14 kph în condiții fără vânt) 

18 min pentru versiunea JP (măsurată în timp ce zboară la 12 kph în 
condiții fără vânt) 

  Rezistența La Viteza Maximă A Vântului

 8 m/s (scara 4)  

Unghiul De Înclinare Maxim 30° (Mod S) 

20° (Mod P) 

20° (Mod C) 

Viteza Unghiulară Maximă 150° / s (Mod S) 
130°/s (Mod P)) 
30° / s (Modul C) 

Intervalul de temperatură de 

funcționare 
0° - 40° C (32° - 104° F) 

GNSS GPS+GLONASS 

Frecvența De Operare Modelul MT1SS5: 5, 725-5, 850 GHz 

Modelul MT1SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz 

Puterea de transmisie (TIRP) Modelul MT1SS5 
5, 8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC) 

Model MT1SD25 

2.4 GHz: < 19 dBm (MIC/ce) 

5, 8 GHz: <14 dBm (ce) 
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Distanța De Precizie a planării Verticală: ±0, 1 m (cu poziționare vizuală), ±0, 5 m (cu Poziționare    
                                             GPS) 

Orizontal: ±0, 3 m (cu poziționare vizuală), ±1, 5 m (cu poziționare GPS) 

Gimbal 

Gama mecanică Înclinare: -110° la +35° 

Rulare: -35° la + 35° 

Panoramare: -20 ° la +20° 

Gamă Controlabilă Înclinare: -90° la 0° (reglare implicită), -90° la +20° (extinsă) 

viteză maximă de Control (înclinare) 120° / s 

 

 
Mediul De Operare Suprafețe ne-reflectante, perceptibile, cu reflectivitate difuză mai mare de 20% 

Iluminat adecvat de lux>15 

Camera 

Senzor 1/2. 3 " CMOS 
Pixeli Efectivi: 12 MP 

Lentile. FOV: 83° 
Format echivalent de 35 mm: 

Deschidere 24 mm: f / 2.8 

Interval de focalizare: 1 m până la ∞ 

ISO Video: 
100-3200 (Auto) 

Fotografie: 
 100-3200 

 Viteza Obturatorului Obturator Electronic: 

Video: 1/8000-1 / fps (Auto) 

Fotografie: 4-1 / 8000 s (Manual), 1-1 / 8000 s (Auto)) 

Dimensiunea imaginii statice 4:3: 4000×3000 16:9: 4000×2250 

Moduri De Fotografie O singură poză 

Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s 

Rezoluție Video 2, 7 K: 2720×1530 25/30 p 
FHD: 1920×1080 25/30/50/60 p 

Bit-video maxim 40 Mbps 

Sistem de fișiere acceptat FAT32 (≤ 32 GB)) 
exFA (>32 GB) 

Format Foto JPEG 

Format Video MP4 (H. 264/MPEG-4 AVC) 

Telecomandă 

Frecvența De Operare Model MR1SS5: 5, 725-5, 850 GHz 

Modelul MR1SD25: 2.400 - 2.4835 GHz, 5.725 - 5.850 GHz 

Stabilizare 3-axe (înclinare, rotire, panoramare) 

Interval unghiular de vibrații ±0.01° 

Sistem De Detectare 

Descendent Intervalul De Operare: 0, 5-10 m 
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Distanța maximă de 

transmisie (liberă, liberă de 

interferență) 

Model MR1SS5: 5, 8 GHz: 4000 m (FCC); 2500 m (SRRC) 

ModelMR1SD25: 
2.4 GHz: 2000 m (MIC/ce) 5.8 GHz: 500 m (CE)) 

Temperatura De Funcționare 

Interval 
0° - 40° C (32° - 104° F) 

Puterea emițătorului (EIRP) ModelMR1SS5: 5, 8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC) 

ModelMR1SD25: 2.4 GHz: < 19 dBm (MIC/CE) 
5, 8 GHz: <14 dBm (CE) 

Capacitatea Bateriei 2600 mAh 

Curent de funcționare/ 
Tensiune 

1200 mA 3.6 V (Android) 

450 mA 3.6 V (iOS) 

Dispozitiv Mobil suportat 

Dimensiune 

Lungimea maximă: 160 mm 

Grosimea maximă: 6, 5-8, 5 mm 

Tipuri de porturi USB 
suportate 

Lightning, Micro USB (tip B), USB-C 

  Sistem De Transmisie Video Wi-Fi îmbunătățit 

Calitatea vizualizării live Telecomandă: 720p@30fps 

Max. Rată de biți 4 Mbps 

Latență (în funcție de condițiile 

de mediu și 

dispozitiv mobil) 

 
170-240 ms 

Încărcător  

Input 100-240V, 50 / 60 Hz, 0, 5 A 

Output 12V 1, 5 A / 9V 2A / 5V 3A 

Puterea Nominală 18 W 

Baterie De Zbor Inteligentă (Versiune Generală) 

Capacitatea Bateriei 2400 mAh 

Tensiune 7, 2 V 

Tensiune Maximă De 
Încărcare 

8.4 V 

Tipul Bateriei Li-ion 2S 

Energie 17.28 Wh 

Greutate 100 g 

  Interval de temperatură de 
încărcare  

5° - 40° C (41° - 104° F) 

Puterea De Încărcare 
Maximă 

24 W 

Baterie de zbor inteligentă (versiunea JP) 

Capacitate 1100 mAh 

Tensiune 7.6 V 

Tensiune Maximă De Încărcare 8.7 V 

Tipul Bateriei LiPo 2S 

Energie 8.36 Wh 

Greutate 50 g 

Interval de temperatură de 
încărcare 

5° - 40° C (41° - 104° F) 
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Puterea De Încărcare Maximă 18 W 

App 

App DJI Fly 

Sistemul De Operare Necesar iOS v10.0. 2 sau mai târziu; Android v6.0 sau mai târziu 

Carduri SD 

Carduri SD suportate microSD Class 10 sau UHS-I Speed Grade 3 rating cu scrierea de mai 
sus 

viteză mai mare de 20 MB/s necesară 

Carduri de microSD recomandate 16GB: SanDisk Extreme, Lexar 633x 
32GB: Samsung PRO Endurance, Samsung EVO Plus, SanDisk Industrial, 
SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme PRO V30 A1, Lexar 633x, Lexar 
667x 
64GB: Samsung PRO Rezistenta, Samsung EVO Plus, SanDisk Extreme V30 
A1, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Toshiba Exceria M303 V30 A1, Netac 
PRO V30 A1 
250GB: Samsung PRO Plus, Samsung EVO Plus, SanDisk Extreme V30 A1, 
SanDisk Extreme Plus V30 A1, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, 
Toshiba Exceria M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 
256GB, SanDisk Extreme V30 A1 

 

 

     Greutatea de decolare a aparatului include bateria, elicele și un card microSD. 

Înregistrarea nu este necesară în unele țări și regiuni. Verificați regulile și reglementările locale înainte de 
utilizare. 

Aceste specificații au fost determinate prin teste efectuate cu cele mai recente firmware. Actualizările 

Firmware pot îmbunătăți performanța. Este foarte recomandat să actualizați la cele mai recente 

firmware. 

 
 Calibrarea busolei  

Se recomandă ca busola să fie calibrată în oricare dintre următoarele situații atunci când zboară în aer liber: 

1. Zborul la mai mult de 31 mile (50 km) de ultima locație de zbor 

2. Aparatul nu a mai zburat de mai mult de 30 de zile. 

3. Un avertisment de interferenta cu busola apare în aplicația DJI Fly și/sau Indicatorul de status al 

aparatului pulsează, alternând rosu si galben repede. 

      NU calibra busola în zone unde pot apărea interferente magnetice, precum locații apropiate de 

depozite de magnetit, sau structuri mari metalice, precum structuri de parcare, subsoluri ranforsate 

cu otel, poduri, mașini sau schelării. 

NU transportați obiecte (cum ar fi telefoanele mobile) care conțin materiale feromagnetice în apropierea 

aeronavei în timpul calibrării. 

Nu este necesar sa calibrați busola când se zboară în interior. 

 
 

Procedura De calibrare 

Alegeți o zonă deschisă pentru a efectua următoarea procedură. 

1. Atingeți Setările sistemului în DJI Fly, selectați „Control”, apoi selectați „Calibrare” și urmați instrucțiunile de 

pe ecran. Indicatorul de stare al aeronavei pulsează galben, indicând că a început calibrarea. 
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2. Țineți aparatul  de zbor orizontal și rotiți-l 360 de grade. Indicatorul de stare al aparatului va 

deveni verde solid. 

3. Țineți aparatul  de zbor vertical, cu nasul îndreptat în jos, și rotiți-o 360 de grade în jurul axei 

verticale. 

4. Dacă indicatorul de stare al aeronavei pulsează roșu, calibrarea a eșuat. Schimbați locația și 

încercați din nou procedura de calibrare. 

 

 

     Dacă indicatorul de stare al aparatului pulsează alternativ în roșu și galben după finalizarea 

calibrării, acest lucru indică faptul că locația curentă nu este potrivită pentru zborul aeronavei, din 
cauza nivelului de interferență magnetică. Schimbă locația. 

      Va apărea un prompt în DJI Fly dacă este necesară calibrarea busolei înainte de decolare. 

Aparatul poate decola imediat ce calibrarea este completă. Dacă așteptați mai mult de trei minute pentru a decola 
după calibrare, s-ar putea să fie necesar să repetați procesul de calibrare. 
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 Actualizări Firmware  

Utilizați DJI Fly sau asistent DJI 2 pentru Mavic pentru a actualiza aparatul și firmware-ul de control de la 
distanță. 

 
Utilizarea DJI Fly 

Când conectați aparatul de zbor și telecomanda la DJI Fly, veți fi anunțat dacă este disponibilă o nouă 

actualizare a firmware-ului Pentru a începe actualizarea, conectați dispozitivul mobil la internet și urmați 

instrucțiunile de pe ecran. Rețineți că nu puteți actualiza firmware în cazul în care controlerul de la distanță 

nu este conectat la aparatul de zbor. 

 
Folosirea asistent  DJI 2 pentru Mavic 

Actualizați separat firmware-ul aparatului de zbor și telecomenzii utilizând asistentul  DJI 2 pentru Mavic. 

 
Portul Micro USB este utilizat la conectarea aparatului la un computer pentru a actualiza firmware-ul. Urmați 
instrucțiunile de mai jos pentru a actualiza firmware-ul aparatului prin asistent DJI 2 pentru Mavic: 

1. Lansați asistent  DJI 2 pentru Mavic și conectați-vă cu contul DJI. 

2. Porniți aparatul  de zbor și apoi conectați aparatul la un computer prin portul micro USB folosind un 

cablu Micro USB în 20 de secunde. 

3. Selectați "Mavic Mini" și faceți clic pe actualizările Firmware de pe panoul din stânga. 

4. Selectați versiunea firmware pe care doriți să o actualizați. 

5. Așteptați descărcarea firmware-ului. Actualizarea firmware va începe automat. 

6. Aparatul  de zbor va fi oprită automat după finalizarea actualizării firmware-ului. 

 

 
Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a actualiza firmware-ul aparatului prin asistent DJI 2 pentru Mavic: 

1. Lansați asistent  DJI 2 pentru Mavic și conectați-vă cu contul DJI. 

2. Aparatul va fi oprită automat după finalizarea actualizării firmware-ului. 

3. Selectați "Mavic Mini telecomandă" și faceți clic pe actualizările Firmware de pe panoul din stânga. 

4. Selectați versiunea firmware pe care doriți să o actualizați. 

5. Așteptați descărcarea firmware-ului. Actualizarea firmware va începe automat. 

6. Așteptați ca actualizarea firmware să fie finalizată. 
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     Asigurați-vă că urmați toți pașii pentru a actualiza firmware. În caz contrar, actualizarea poate eșua. 

Actualizarea firmware va dura aproximativ 10 minute. Este normal ca gimbal-ul să se descurce, 

indicatorii de stare ai aparatului pulsează și aparatul  de zbor repornește. Așteptați cu răbdare 

până când actualizarea este completă. 

Asigură-te că computerul are acces la internet. 

Înainte de a efectua o actualizare, asigurați-vă că bateria inteligentă de zbor și telecomanda au 

o putere de cel puțin 30% 

Nu deconectați dispozitivul de la computer în timpul unei actualizări. 

Telecomanda poate fi deconectată de la aparatul de zbor după actualizare. Reconectați 

telecomanda și aparatul  de zbor. Rețineți că actualizarea poate reseta diverse setări principale 

ale controlerului, cum ar fi altitudinea RTH și distanța maximă de zbor, la setările implicite. 

Înainte de actualizare, luați nota de setările preferate ale DJI Fly și reajustați-le după actualizare. 

 

 Informații post-vânzare  

Vizitează https://www.dji.com/support pentru a afla mai multe despre politicile serviciilor post-

vânzare, servicii de reparații și suport. 



 

 

DJI suport 
http://www.dji.com/support 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acest conținut este supus schimbării. 

Descărcați cea mai recentă 
versiune de pe 
http://www.dji.com/mavic-mini 

 
Dacă aveți întrebări cu privire la acest document, vă rugăm să 
contactați DJI prin trimiterea unui mesaj la DocSupport@dji.com. 

 
MAVIC este marca DJI. 

Drepturi de autor © 2019 DJI Toate drepturile rezervate. 


