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 البحث عن الكلامت الرئيسية

ابحث عن كلامت رئيسية مثل “بطارية” و”تثبيت” للعثور عىل املوضوع. إن كنت تستخدم Adobe Acrobat Reader لقراءة هذه الوثيقة، فانقر عىل 

.Mac عىل نظام Command+F أو الزرين Windows عىل نظام Ctrl+F الزرين

 االنتقال للموضوع

عرض قامئة كاملة باملوضوعات يف جدول املحتويات. انقر فوق املوضوع لالنتقال إىل ذلك القسم.

  طباعة هذه الوثيقة
تدعم هذه الوثيقة الطباعة عالية الدقة.
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استخدام هذا الدليل

 وسيلة إيضاح

املرجعإرشادات وتلميحاتهامتحذير

مرة ألول  الطريان  قبل  املستند  هذا  اقرأ 

:DJITM Mini 2 اقرأ املستندات التالية قبل استخدام

1. دليل املستخدم
2. دليل البدء الرسيع

3.  إخالء املسؤولية وإرشادات السالمة

نُوصيك مبشاهدة جميع مقاطع الفيديو التعليمية عىل موقع DJI الرسمي وقراءة إخالء املسؤولية وإرشادات السالمة قبل االستخدام ألول مرة. استعد للطريان ألول مرة 

مبراجعة دليل البدء الرسيع واالطالع عىل دليل املستخدم الحارض ملزيد من املعلومات.

التعليمية الفيديو  مقاطع 

انتقل إىل العنوان أدناه أو امسح رمز االستجابة الرسيعة ضوئيًا ملشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية الخاصة بـ DJI Mini 2، والتي تُوّضح كيفية 

استخدام DJI Mini 2 بأمان:

http://www.dji.com/mini-2/video

DJI Fly تطبيق  تنزيل 

احرص عىل استخدام تطبيق DJI Fly أثناء الطريان. امسح رمز االستجابة الرسيعة املوجود عىل اليمني لتنزيل أحدث إصدار.

ص  إصدار تطبيق DJI Fly املخصص لنظام Android متوافق مع Android v6.0 واإلصدارات األحدث. إصدار تطبيق DJI Fly املخصَّ

لنظام iOS متوافق مع iOS v11.0 واإلصدارات األحدث.

* لتعزيز السالمة، اقترص عىل الطريان عىل ارتفاع 98.4 قدًما )30 مرتًا( وعىل مدى يصل إىل 164 قدًما )50 مرتًا( عند عدم االتصال أو عند تسجيل الدخول إىل التطبيق أثناء الطريان. 

.DJI وعىل جميع التطبيقات املتوافقة مع طائرة DJI Fly هذا األمر يرسي عىل

ترتاوح درجة حرارة تشغيل هذا املنتج من 0 درجة إىل 40 درجة مئوية، وال يصلُح مع درجة حرارة التشغيل القياسية لالستخدامات العسكرية )55- درجة إىل 125 

ل املنتج بطريقة مالمئة وال تُشّغله إال لالستخدامات التي تُناسب متطلبات درجة الحرارة التشغيلية  ل قدر أكرب من تقلبات الظروف البيئية. شغِّ درجة مئوية(، املطلوبة لتحمُّ

لهذه الفئة.
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املحتويات
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32 ربط وحدة التحكم عن بُعد 

34  DJI Fly تطبيق

34 الشاشة الرئيسية 
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39 الطريان 

39 متطلبات بيئة الطريان 

39 قيود الطريان ومناطق GEO )بيئة الجغرافيا املكانية املبارشة( 

41 قامئة مراجعة ما قبل الطريان 

41 اإلقالع/الهبوط التلقايئ 

42 بدء/إيقاف املحركات 

42 اختبار الطريان 

45 امللحق 

45 املواصفات 

48 معايرة البوصلة 

49 تحديث الربامج الثابتة 

49 معلومات ما بعد البيع 
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خصائص املنتج

يوفر هذا القسم مقّدمة عن طائرة DJI Mini 2 ويرسد مكونات 

الطائرة ووحدة التحكم عن بُعد.
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خصائص املنتج

مة مقد

تتميز DJI Mini 2 بتصميم قابل للطي كام إن وزنها أخف من 249 جم. ميكن لطائرة DJI Mini 2 والتي تحتوي عىل نظام رؤية من أسفل ونظام استشعار باألشعة 

تحت الحمراء، التحويم والطريان يف األماكن املغلقة واملفتوحة عىل حد سواء، والعودة إىل القاعدة تلقائيًا. مع جيمبال ثاليث املحاور كامل الثبات وكامريا مبستشعر 1/2.3 بوصة، 

ر DJI Mini 2 مقاطع فيديو بدقّة 4K وصوًرا بدقّة 12 ميجا بكسل. استمتع بأوضاع الطريان الذكية مثل QuickShots وPanorama، يف الوقت الذي  تُصوِّ

تجعل فيه الوظيفتنْي QuickTransfer و Trimmed Download تنزيل الصور ومقاطع الفيديو وتحريرها أكرث راحة وكفاءة.

مة من DJI، ويبلُغ أقىص  دة بوحدة التحكم عن بُعد DJI RC-N1، الذي يُعّزز تقنية اإلرسال طويلة املدى OCUSYNCTM 2.0 املقدَّ تأيت DJI Mini 2 مزوَّ

إرسال لها 6 أميال )10 كم( وتصل جودة الفيديو إىل 720 بكسل من الطائرة إىل تطبيق DJI Fly املثبَّت عىل الجهاز املحمول. تعمل وحدة التحكم عن بُعد برتدد 2.4 

جيجا هرتز و5.8 جيجا هرتز، وتتمتع بالقدرة عىل تحديد أفضل قناة لإلرسال تلقائيًا دون تأخري. ميكن التحكم يف الطائرة والكامريا بسهولة باستخدام األزرار املوجودة عىل 

الطائرة.

تتميز DJI Mini برسعة طريان قصوى تبلُغ 36 مياًل يف الساعة )57.6 كم/ساعة( وأقىص وقت طريان يبلُغ 31 دقيقة، بينام الحد األقىص لوقت تشغيل وحدة التحكم عن 

بُعد هو ست ساعات.

الطائرة تجهيز 

لقد طوينا جميع أذرع الطائرة قبل وضعها يف عبوتها. اتبع الخطوات أدناه لفرد الطائرة.

1. أِزل حامل املروحة.

2. أِزل واقي الجيمبال من الكامريا.

3. افرد الذراعنْي األماميّنْي والذراعنْي الخلفيّنْي وجميع املراوح بنفس الرتتيب املذكور.

  لقد اختربنا الحد األقىص لوقت الطريان يف بيئة خالية من الرياح مع الطريان برسعة ثابتة بلغْت 10.5 أميال يف الساعة )17 كم/ساعة( واختربنا أقىص رسعة طريان عىل 

ارتفاع مستوى سطح البحر بدون رياح. وهذه القيم مرجعية فقط.

  تصل وحدة التحكم عن بُعد إىل أقىص مسافة إرسال لها )FCC( يف منطقة مفتوحة بدون تشويش كهرومغناطييس عىل ارتفاع نحو 400 قدم )120 م(. تُشري املسافة 

القصوى لإلرسال إىل أقىص مسافة مُيكن للطائرة إرسال اإلشارات واستقبالها فيها. وال تُشري إىل أقىص مسافة ميكن للطائرة الوصول إليها طريانًا يف رحلة الطريان الواحدة. وقد 

اختُرب أقىص وقت تشغيل يف بيئة مختربية، وبدون شحن الجهاز املحمول. وهذه القيمة مرجعية فقط.

 تردد 5.8 جيجا هرتز غري مدعوم يف بعض املناطق. سيتم تعطيل نطاق الرتدد املذكور تلقائيًا يف هذه املناطق. يجب مراعاة القوانني واللوائح املحلية.
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 DJI Mini 2 دليل املستخدم

 نوصيك برتكيب واقي الجيمبال لحاميته واستخدام حامل املراوح لتثبيت املراوح عند عدم استخدام الطائرة.

.USB ال تحتوي عبوة الكومبو إال عىل حامل املراوح وشاحن 

 افرد الذراعنْي األماميّنْي قبل فرد الذراعنْي الخلفيّنْي.

 تأكّد من إزالة واقي الجيمبال وأن جميع األذرع مفرودة قبل تشغيل الطائرة. وإال فقد يؤثر ذلك عىل عمليات التشخيص الذايت للطائرة.

بُعد عن  التحكم  وحدة  تجهيز 

أِزل أذرع التحكم من فتحات تخزينها عىل وحدة التحكم عن بُعد وثبّتها يف مكانها.  .1
 ،Micro USB اسحب حامل الجهاز املحمول. اخرت كابل مناسب لوحدة التحكم عن بُعد حسب نوع الجهاز املحمول. تشمل العبوة عىل كابل وصلة إضاءة، وكابل  .2

وكابل USB-C. أوِصل طرف الكابل الذي ال يحتوي عىل شعار وحدة التحكم عن بُعد بالجهاز املحمول. تأكّد من تثبيت الجهاز املحمول.

 إذا ظهرْت رسالة باتصال USB عند استخدام جهاز محمول يعمل بنظام Android، فحّدد خيار الشحن فقط. وإال فقد يفشل االتصال.

يجب العلم أن جميع بطاريات الطريان الذيك تكون يف وضع الُسبات قبل شحنها لضامن السالمة. استخدم شاحن USB لشحن بطاريات الطريان    .4
الذيك وتنشيطها للمرة األوىل.

2

1
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DJI Mini 2 دليل املستخدم

الطائرة مخطط 

بُعد عن  التحكم  وحدة  مخطط 

1
2

3

6 7

8

9

13

10
11 12

5
4

الجيمبال والكامريا  .1
زر الطاقة  .2

مصابيح LED ملستوى البطارية   .3
نظام الرؤية من أسفل   .4

نظام االستشعار باألشعة تحت الحمراء  .5
املحركات  .6

املراوح  .7

الهوائيات  .8
مصباح LED األمامي  .9

غطاء حجرية البطارية  .10
USB-C منفذ  .11

 microSD منفذ بطاقة  .12
 QuickTransfer مؤرش حالة الطائرة/زر  .13

4

6

1

23

5
7

8

10

9

11
12

13

15

14

1. زر الطاقة
اضغط مرة واحدة عليه لفحص مستوى البطارية الحايل. اضغط مرة عليه، ثم 

مرة أخرى، مع االستمرار لتشغيل وحدة التحكم عن بُعد أو إيقاف تشغيلها.

2. مفتاح وضع الطريان
ل بني الوضع الريايض، والعادي، والسيناميئ. يُبدَّ

3. إيقاف الطريان مؤقتًا/زر العودة إىل القاعدة
اضغط عليه مرة واحدة لكبح الطائرة وجعلها تحوم يف مكانها )عند توفر 

نظام تحديد املواقع العاملي )GPS( أو نظام الرؤية السفيل فقط(. استمر يف 

الضغط عىل الزر للرشوع يف العودة إىل القاعدة. سوف تعود الطائرة آلخر نقطة 

لة للقاعدة. اضغط عليه مرة أخرى إللغاء العودة إىل القاعدة. مسجَّ

4. مؤرشات مستوى البطارية
تعرض مستوى البطارية الحايل لوحدة التحكم عن بُعد. 
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DJI Mini 2 تنشيط 

 DJI Mini 2 قبل استخدامها ألول مرة. بعد تزويد الطائرة ووحدة التحكم عن بُعد بالطاقة، اتبع التعليامت التي تظهر عىل الشاشة لتنشيط DJI Mini 2 يجب تنشيط

باستخدام DJI Fly. يجب توفر اتصال باإلنرتنت للتنشيط.

5. عصا التحكم
استخدم عيص التحكم للتحكم يف تحركات الطائرة. عنّي وضع عصا التحكم يف 

DJI Fly. عصا التحكم قابلة لإلزالة وسهلة التخزين.

6. زر قابل للتخصيص
اضغط عليه مرة واحدة لتغيري متركز الجيمبال أو إمالة الجيمبال لألسفل 

.DJI Fly اإلعدادات االفرتاضية(. ميكن تعيني الزر يف(

7. التبديل بني الصور والفيديو
اضغط عليه مرة واحدة للتبديل بني وضَعي الصور والفيديو. 

8. كابل وحدة التحكم عن بُعد
قم بتوصيل جهاز محمول لربط الفيديو عرب كابل وحدة التحكم عن بُعد. حّدد 

الكابل حسب جهاز املحمول. 

9. حامل جهاز املحمول
يُستخَدم لتثبيت الجهاز املحمول بأمان بوحدة التحكم عن بُعد.

10. الهوائيات
تنُقل اإلشارات الالسلكية للتحكم يف الطائرة ونقل الفيديو.

USB-C 11. منفذ
لشحن وحدة التحكم عن بُعد وتوصيلها بالكمبيوتر.

12. فتحة تخزين عيص التحكم
لتخزين عيص التحكم.

13. قرص الجيمبال
يتحكم يف إمالة الكامريا. اضغط مع االستمرار عىل الزر القابل للتخصيص 

الستخدام قرص الجيمبال لضبط التكبري والتصغري يف وضع الفيديو.

14. املرصاع/زر التسجيل
اضغط عليه مرة واحدة اللتقاط صور أو بدء التسجيل أو إيقافه. 

15. فتحة جهاز املحمول
تُستخَدم لتثبيت جهاز املحمول.
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الطائرة

تحتوي DJI Mini 2 عىل وحدة تحكم يف الطريان، ونظام وصلة 

هابطة للفيديو، ونظام رؤية، ونظام دفع، وبطارية طريان ذيك.
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الطائرة
تحتوي DJI Mini 2 عىل وحدة تحكم يف الطريان، ونظام وصلة هابطة للفيديو، ونظام رؤية، ونظام دفع، وبطارية طريان ذيك.

الطريان أوضاع 

ل إليه الطائرة يف سيناريوهات معيّنة. ميكن التبديل بني أوضاع الطريان عرب مفتاح وضع الطريان عىل  تتضمن DJI Mini 2 ثالثة أوضاع طريان، إضافة إىل وضع طريان رابع تُبدِّ

وحدة التحكم عن بُعد.

الوضع العادي: تستخدم الطائرة GPS ونظام الرؤية السفيل لتحديد مكانها وتحقيق استقرارها. وضع الطريان الذيك ُممكَّن يف هذا الوضع. عندما تكون إشارة GPS قوية، 

تستخدم الطائرة GPS لتحديد موقعها وتحقيق استقرارها. عندما تكون إشارة GPS ضعيفة، وظروف اإلضاءة كافية، تستخدم الطائرة أنظمة الرؤية السفلية لتحديد 

موقعها وتحقيق االستقرار. عندما يكون نظام الرؤية السفيل ُممكًَّنا، وظروف اإلضاءة كافية، تكون أقىص زاوية ارتفاع طريان 25 درجة وأقىص رسعة طريان 10 م/ث.

ن استجابات الطائرة لتحقيق مزيد من الرشاقة  الوضع الريايض: يف الوضع الريايض، تستخدم الطائرة نظام GPS ونظام الرؤية السفيل لتحديد املوقع. يف الوضع الريايض، تتحسَّ

والرسعة؛ ماّم يجعلها أكرث استجابة لحركات عصا التحكم. أقىص رسعة طريان هي 16 م/ث، وأقىص رسعة صعود هي 5 م/ث، وأقىص رسعة هبوط هي 3.5 م/ث.

الوضع السيناميئ: يعتمد الوضع السيناميئ عىل الوضع العادي مع تقييد رسعة الطريان، ماّم يجعل الطائرة أكرث استقراًرا أثناء التصوير. أقىص رسعة طريان هي 6 م/ث، وأقىص 

رسعة صعود هي 2 م/ث، وأقىص رسعة هبوط هي 1.5 م/ث. 

تتحول الطائرة تلقائيًا إىل وضع االرتفاع )ATTI( عندما ال يتوفر نظام الرؤية الُسفيل أو يتعطل، وعندما تكون إشارة GPS ضعيفة أو تُواجه البوصلة تشويًشا. وعندما ال 

ضها ملخاطر الطريان املحتملة. قد تتأثر الطائرة بسهولة أكرب بالبيئة املحيطة  يتوفر نظام الرؤية الُسفيل، ال ميكن للطائرة تحديد موضعها أو الكبح تلقائيًا؛ ماّم يزيد من احتاملية تعرُّ

بها يف وضع ATTI. حيث ميكن للعوامل البيئية مثل الرياح أن تؤدي إىل انحرف أفقي؛ ماّم قد يُشكِّل مخاطر عىل الطائرة، وبخاصة عند الطريان يف املساحات املحصورة.

 تزيد أقىص رسعة ومسافة كبح الطائرة بشكل كبري يف الوضع الريايض. أدىن مسافة كبح مطلوبة يف ظروف انعدام الرياح هي 30 مرتًا.

 تزيد رسعة الهبوط بشكل كبري يف الوضع الريايض. أدىن مسافة كبح مطلوبة يف ظروف انعدام الرياح هي 10 مرتًا.

ك الطائرة ملسافة كبرية. كُن يقظًا   تزداد استجابة الطائرة بشكل كبري يف الوضع الريايض، ماّم يعني أن حركة عصا تحكم صغرية عىل وحدة التحكم عن بُعد ترُتَجم إىل تحرُّ

وحافظ عىل مساحة مناورة كافية أثناء الطريان. 

 أثناء وضع الفيديو يف الوضع العادي أو السيناميئ، تصبح رسعة الطريان محدودة عندما يكون ميالن الجيمبال نحو 90- درجة أو 0 درجة لضامن استقرار التصوير. عند هبوب 

رياح قوية، فسوف يتعطّل التقييد لتحسني مقاومة الرياح للطائرة. نتيجًة لذلك، قد يهتز الجيمبال أثناء التسجيل.
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الطائرة حالة  مؤرش 

تحتوي DJI Mini 2 عىل مصباح LED أمامي ومؤرش لحالة الطائرة.

حاالت مؤرش حالة الطائرة

الحاالت العادية

   P  B      
الوميض باللون األحمر، واألصفر، واألخرض، واألزرق، واألرجواين 

بالتناوب
التزويد بالطاقة وإجراء اختبارات التشخيص الذايت

حاالت مصباح LED األمامي

يف وضع التشغيل

 Wإضاءة متقطعة باللون األبيض)DJI Fly الحالة االفرتاضية )قابلة للتخصيص يف

    Bوميض بطيء باللون األزرقOcuSync 2.0 واتصال نقل الفيديو Wi-Fi التبديل بني اتصال

 Bوانتظار االتصال بالجهاز املحمولوميض أزرق Wi-Fi التحول إىل اتصال

 
—

 Bواالتصال بالجهاز املحمولإضاءة ثابتة باللون األزرق Wi-Fi التحول إىل اتصال

   Bوالتنزيل برسعة عاليةوميض رسيع باللون األزرق Wi-Fi التحول إىل اتصال

 
فشل التحول إىل اتصال Wi-Fiإضاءة ثابتة باللون األحمر —

يُصدر ESC صوتًا أثناء استخدام Find My Drone )اعرث عىل طائريت(وميض أحمر بطيء   

يف وضع إيقاف التشغيل

 Wالشحنإضاءة متقطعة باللون األبيض

— Wاكتامل الشحنإضاءة ثابتة باللون األبيض

 .)OcuSync 2.0( ووضع الطريان )اتصال نقل الفيديوWi-Fi اتصال( QuickTransfer للتبديل بني وضع  QuickTransfer اضغط مع االستمرار عىل زر

ث الربنامج الثابت إىل اإلصدار 1.1.0.0 أو أعىل، فاضغط عىل الزر QuickTransfer مرتني. إذا مل تُحدِّ

 إذا استمر مصباح LED األمامي يف الوميض باللون األزرق ببطء عند التبديل من اتصال Wi-Fi إىل اتصال نقل الفيديو OcuSync 2.0، فهذا يُشري إىل فشل 

التبديل. إعادة تشغيل الطائرة. ستدخل الطائرة يف وضع الطريان )اتصال نقل الفيديو OcuSync 2.0( افرتاضيًا بعد إعادة التشغيل.

يُوّضح مؤرش حالة الطائرة حالة نظام التحكم يف الطريان. اطّلع عىل الجدول أدناه ملعرفة مزيد من املعلومات حول مؤرش حالة الطائرة.

يُظهر مصباح LED األمامي اتجاه الطائرة ويُومض باللون األبيض عند تشغيل الطائرة.

 QuickTransfer مؤرش حالة الطائرة/زر

مصباح LED األمامي
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    Pاإلحامءيُومض باللون األرجواين ببطء

متكني GPS يُومض باللون األخرض ببطء          

متكني نظام الرؤية الُسفليةيُومض باللون األخرض مرتني بصورة متكررة ×2    

يُومض باللون األصفر ببطء          
تعطيل نظام تحديد املواقع العاملي )GPS( ونظام 

)ATTI الرؤية السفلية )متكني وضع

الكبحيُومض باللون األخرض برسعة           

حاالت التحذير

فقدان إشارة وحدة التحكم عن بُعديُومض باللون األصفر برسعة            

البطارية منخفضةوميض أحمر بطيء          

البطارية منخفضة بشكل حرجيُومض باللون األحمر برسعة            

خطأ IMUيُومض باللون األحمر        

—
خطأ حرجإضاءة ثابتة باللون األحمر 

يجب معايرة البوصلةيُومض باللون األحمر واألصفر بالتناوب        

QuickTransfer
ميكن لطائرة DJI Mini 2 االتصال مبارشة باألجهزة املحمولة عرب Wi-Fi، ماّم يُتيح للمستخدمني تنزيل الصور ومقاطع الفيديو من الطائرة إىل الجهاز املحمول من خالل 

DJI Fly دون الحاجة إىل وحدة التحكم عن بُعد. ميكن للمستخدمني االستمتاع برسعات تنزيل عالية ومريحة مبعدل نقل يصل إىل 20 ميجابايت/ثانية. 

االستخدام

الطريقة األوىل: الجهاز املحمول غري متصل بوحدة التحكم عن بُعد

ل الطائرة وانتظر حتى تكتمل اختبارات التشخيص الذايت للطائرة. اضغط مع االستمرار عىل زر QuickTransfer ملدة ثانيتنْي للتبديل إىل وضع  شغِّ  .1
QuickTransfer )إذا مل يتم تحديث الربنامج الثابت إىل اإلصدار 1.1.0.0، فاضغط عىل مؤرش حالة الطائرة مرتني(. سيُومض مصباح LED األمامي باللون 

األزرق ببطء قبل أن يُومض باللون األزرق مبجرد نجاح التبديل.

تأكّد من متكني Bluetooth وWi-Fi عىل الجهاز املحمول. قم بتشغيل DJI Fly وستظهر رسالة تلقائيًا لالتصال بالطائرة.  .2
انقر اتصال. مبجرد نجاح االتصال، ميكن الوصول إىل امللفات املوجودة عىل الطائرة وتنزيلها برسعة عالية. الحظ أنه عند توصيل الجهاز املحمول بالطائرة ألول مرة، تحتاج    .3

إىل الضغط عىل زر QuickTransfer للتأكيد.

الطريقة الثانية: الجهاز املحمول متصل بوحدة التحكم عن بُعد

تأكّد من أن الطائرة متصلة بالجهاز املحمول عرب وحدة التحكم عن بُعد وأن املحركات مل تبدأ يف العمل.  .1
قم بتمكني Bluetooth وWi-Fi عىل الجهاز املحمول.  .2

قم بتشغيل DJI Fly، وأدخل التشغيل، وانقر  يف الزاوية اليمنى العليا للوصول إىل امللفات املوجودة عىل الطائرة للتنزيل برسعة عالية.   .3
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القاعدة إىل  العودة 

 Smart :هي RTH قوية. توجد ثالثة أنواع من GPS لة لها وتهبط فيها عندما تكون إشارة تُعيد وظيفة العودة إىل القاعدة )RTH( الطائرة إىل آخر قاعدة مسجَّ

RTH )العودة إىل القاعدة الذكية(، وLow Battery RTH )العودة إىل القاعدة مع انخفاض البطارية(، وFailsafe RTH )العودة إىل القاعدة اآلمنة من 
التعطل(. إذا نجحْت الطائرة يف تسجيل نقطة القاعدة وكانت إشارة GPS قوية، فسيتم تشغيل العودة إىل القاعدة عندما يبدأ املستخدم تشغيل Smart RTH، أو عندما 

يصبح مستوى بطارية الطائرة منخفًضا، أو عند فقدان اإلشارة بني وحدة التحكم عن بُعد والطائرة. سيتم أيًضا تشغيل العودة إىل القاعدة يف السيناريوهات غري الطبيعية األخرى 

مثل فقدان إرسال الفيديو.

GPSالوصف

10نقطة القاعدة

النقطة الرئيسية االفرتاضية هي املوقع األول الذي تلّقْت فيه الطائرة إشارة GPS قوية أو متوسطة القوة )حيث تظهر األيقونة 

باللون األبيض(. يوىص باالنتظار حتى يتم تسجيل نقطة االنطالق الرئيسية بنجاح قبل التحليق جًوا. بعد تسجيل نقطة االنطالق 

الرئيسية، يومض مؤرش حالة الطائرة باللون األخرض وتظهر مطالبة يف DJI Fly. إذا كان من الرضوري تحديث نقطة االنطالق 

الرئيسية أثناء الرحلة )عىل سبيل املثال، إذا غرّي املستخدم موضعه(، ميكن تحديث النقطة الرئيسية يدويًا أسفل إعدادات السالمة يف 

.DJI Fly إعدادات النظام عىل

Smart RTH
إذا كانت إشارة GPS كافية، فيمكن استخدام Smart RTH إلعادة الطائرة إىل نقطة القاعدة مرة أخرى. ميكن بدء تشغيل Smart RTH إّما بالضغط عىل  يف 

DJI Fly أو بالضغط مع االستمرار عىل زر RTH عىل وحدة التحكم عن بُعد. ميكن الخروج من Smart RTH إّما بالضغط عىل يف DJI Fly أو بالضغط عىل 
زر RTH عىل وحدة التحكم عن بُعد.  

Low Battery RTH
عندما يصبح مستوى بطارية الطريان الذكية منخفًضا جًدا وال توجد طاقة كافية للعودة إىل القاعدة، فاهبط بالطائرة يف أرسع وقت ممكن. وإال ستسقط الطائرة عند نفاد طاقتها، 

ماّم يؤدي إىل تلف الطائرة وغريها من املخاطر املحتملة.

لتجنُّب التعرض لخطر غري الرضوري بسبب عدم كفاية الطاقة، ستُحّدد DJI Mini 2 بذكاء ما إذا كان مستوى البطارية الحايل كافيًا للعودة إىل القاعدة بناًء عىل املوقع الحايل. 

يتم تشغيل Low Battery RTH عندما تستنفد بطارية الطريان الذكية إىل حد ميكن أن يؤثر عىل العودة اآلمنة للطائرة.

ستهبط الطائرة أوتوماتيكيًا إذا كان مستوى شحن البطارية منخفًضا بشّدة. ال ميكن إلغاء هذا اإلجراء ولكن ال يزال من املمكن 

استخداموحدة التحكم عن بُعد لتقليل رسعة الهبوط أو ضبط اتجاه الطائرة.

ستهبط الطائرة تلقائيًا إذا كان مستوى البطارية لن يدوم إال لفرتة تكفي للنزول والهبوط مبارشًة من ارتفاعها الحايل. ال ميكن إلغاء هذا اإلجراء ولكن ميكن استخدام وحدة 

التحكم عن بُعد لضبط اتجاه الطائرة.

Failsafe RTH
إذا تم تسجيل نقطة القاعدة بنجاح وكانت البوصلة تعمل بشكل طبيعي، فيتم تنشيط Failsafe RTH تلقائيًا بعد فقدان إشارة وحدة التحكم عن بُعد ألكرث من 11 

ثانية.

 ال ميكن تحقيق الحد األقىص ملعدل التنزيل إال يف البلدان واملناطق املسموح فيها بالرتدد 5.8 جيجا هرتز مبوجب القوانني واللوائح، وعند استخدام األجهزة التي تدعم نطاق 

تردد 5.8 جيجا هرتز واتصال Wi-Fi، ويف بيئة خالية من التشويش أو العوائق. إذا كانت اللوائح املحلية ال تسمح بالرتدد 5.8 جيجا هرتز )مثل اليابان(، فلن يدعم الجهاز 

املحمول للمستخدم نطاق الرتدد 5.8 جيجا هرتز أو سيوجد تشويش كبري يف البيئة. يف ظل هذه الظروف، سيتحول QuickTransfer تلقائيًا إىل نطاق تردد 2.4 

جيجا هرتز وسيِقل معدل التنزيل األقىص إىل 6 ميجا بايت/ثانية.

.QuickTransfer واملوقع عىل الجهاز املحمول قبل استخدام ،Wi-Fiو ،Bluetooth تأكّد من متكني خدمات 

 عند استخدام QuickTransfer، ليس من الرضوري إدخال كلمة مرور Wi-Fi يف صفحة اإلعدادات الخاصة بالجهاز املحمول من أجل االتصال. بعد تبديل الطائرة إىل 

QuickTransfer، وإطالق DJI Fly سوف يظهر موجه لربط الطائرة.
 ستدخل الطائرة تلقائيًا يف وضع الطريان افرتاضيًا بعد إعادة التشغيل. يجب إدخال QuickTransfer يدويًا مرة أخرى إذا لزم األمر.

 استخدم QuickTransfer يف بيئة خالية من العوائق وبدون أي التشويش وابتعد عن مصادر التشويش مثل أجهزة التوجيه الالسلكية أو مكربات الصوت التي تعمل 

بتقنية Bluetooth أو سامعات الرأس.
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د  عند تحديث الربنامج الثابت إىل اإلصدار 1.1.0.0 وما بعده، ستطري الطائرة عائدة ملسافة 50 مرتًا عىل مسار الرحلة األصيل وتصعد إىل ارتفاع العودة إىل القاعدة املحدَّ

 Failsafe مسبًقا للدخول إىل الخط املستقيم للعودة إىل القاعدة. تدخل الطائرة يف خط مستقيم للعودة إىل القاعدة إذا متت استعادة إشارة وحدة التحكم عن بُعد أثناء

RTH. إن كانت الطائرة تطري للخلف عىل طول مسار الرحلة األصيل وكانت املسافة من نقطة البداية أقل من 20 مرتًا، فسوف تتوقف الطائرة عن الطريان للخلف عىل مسار 
الرحلة األصيل وتدخل يف الخط املستقيم للعودة إىل القاعدة عند االرتفاع الحايل.

ميكن للمستخدمني تغيري إعدادات كيفية استجابة الطائرة عند فقد إشارة وحدة التحكم عن بُعد يف DJI Fly. لن تقوم الطائرة بتنفيذ Failsafe RTH إذا تم تحديد 

الهبوط أو التحويم يف اإلعدادات.

سيناريوهات العودة إىل نقطة القاعدة األخرى

سوف تظهر رسال تطلب بدء العودة إىل القاعدة يف حالة فقدان إشارة ربط الفيديو أثناء الرحلة بينام ال تزال وحدة التحكم عن بُعد قادرًة عىل التحكم يف تحركات الطائرة. 

ميكن إلغاء العودة إىل القاعدة.

إجراء العودة إىل القاعدة )الخط املستقيم(

يتم تسجيل Home Point )نقطة القاعدة(.  .1
يتم تشغيل العودة إىل القاعدة.  .2

إذا كانت الطائرة عىل بُعد أقل من 20 مرتًا من نقطة القاعدة عند بدء العودة إىل نقطة القاعدة، فسوف تحوم يف مكانها ولن تعود إىل القاعدة )يلزم إصدار الربنامج    .3
الثابت v1.1.0.0. وإال ستهبط الطائرة عىل الفور(.

إذا كانت الطائرة تبُعد أكرث من 20 مرتًا عن نقطة القاعدة عندما تبدأ العودة للقاعدة، فستعود إىل القاعدة برسعة أفقية تبلُغ 10.5 م/ث.  

بعد الوصول إىل نقطة القاعدة، تهبط الطائرة وتتوقف املحركات.   .4

 ال ميكن للطائرة العودة إىل نقطة القاعدة إذا كانت إشارة GPS ضعيفة أو غري متوفرة. وإذا أصبحْت إشارة GPS ضعيفة أو مل تُعد متاحة بعد تشغيل العودة إىل 

القاعدة، فستحوم الطائرة يف مكانها ملدة قبل الهبوط.

 من الرضوري تعيني ارتفاع مناسب للعودة إىل القاعدة قبل كل رحلة طريان. ابدأ تشغيل DJI Fly، وعنيِّ ارتفاع العودة إىل القاعدة. يف الوضعنْي Smart RTH و

Low Battery RTH، إذا كان االرتفاع الحايل للطائرة أقل من ارتفاع العودة للقاعدة، فسوف تصعد تلقائيًا إىل ارتفاع العودة إىل القاعدة أوالً. إذا كان ارتفاع الطائرة 
يصل أو أعىل من ارتفاع العودة إىل القاعدة، فسوف تطري إىل نقطة القاعدة عىل ارتفاعها الحايل.

 إذا كانت الطائرة عىل ارتفاع 65 قدًما )20 مرتًا( أو أعىل ومل تصل بعد إىل ارتفاع العودة إىل القاعدة، فيمكن تحريك ذراع الخانق ملنع الطائرة من الصعود وستطري الطائرة 

إىل نقطة القاعدة عىل ارتفاعها الحايل )متوفر فقط مع الربنامج الثابت v1.0.0.0. ال تتوفر هذه الوظيفة عند تحديث الربنامج الثابت إىل اإلصدار 1.1.0.0 أو إصدار 

أحدث(.

  أثناء RTH، ميكن التحكم يف رسعة الطائرة، وارتفاعها، واتجاهها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد إذا كانت إشارة جهاز التحكم عن بُعد يف الحالة الطبيعية. ومع ذلك، ال 

ميكن استخدام وحدة التحكم عن بُعد للتحريك إىل اليسار أو اليمني. عندما تصعد الطائرة إىل أعىل أو تطري لألمام، ميكن للمستخدم دفع عصا التحكم متاًما يف االتجاه املعاكس 

لجعل الطائرة تحوم يف مكانها.

 ستؤثر مناطق GEO عىل العودة إىل القاعدة. الطائرة ستحوم يف املكان إذا كانت تُحلّق يف منطقة GEO خالل وضع العودة إىل املنزل.

 قد ال تتمكن الطائرة من العودة إىل نقطة القاعدة عندما تكون رسعة الرياح عالية جًدا. الطريان بحذر. 
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مجاالت االكتشاف

يعمل نظام الرؤية من أسفل بأفضل شكل عندما تكون الطائرة عىل ارتفاع من 0.5 مرت إىل 10 أمتار، ومدى عمله من 0.5 مرت إىل 30 مرتًا. 

نظام االستشعار باألشعة تحت الحمراء

نظام الرؤية من أسفل

Landing Protection )الحامية عند الهبوط(
.Smart RTH أثناء Landing Protection سيتم تنشيط

أثناء Landing Protection )الحامية عند الهبوط(، ستكتشف الطائرة تلقائيًا سطًحا مناسبًا وتهبط عليه بحذر.  .1
إذا ُوجد أن السطح غري مالئم للهبوط، فستحوم DJI Mini 2 وتنتظر تأكيد الطيار.  .2

إذا مل تكن وظيفة الحامية عند الهبوط يف وضع التشغيل، فسيعرض DJI Fly رسالة مطالبة بالهبوط عندما تنزل الطائرة ملسافة دون 0.5 مرت. اضغط عىل تأكيد أو    .3
اسحب عصا الخانق نحو األرض.

الحمراء تحت  باألشعة  االستشعار  ونظام  الرؤية  نظام 

جّهزنا DJI Mini 2 بنظام رؤية ُسفيل ونظام استشعار باألشعة تحت الحمراء. يتكون نظام الرؤية الُسفيل من كامريا، ويتكون نظام االستشعار باألشعة تحت الحمراء من 

وحديَت أشعة تحت الحمراء ثالثية األبعاد. يساعد نظام الرؤية السفيل ونظام االستشعار باألشعة تحت الحمراء الطائرة عىل الحفاظ عىل وضعها الحايل، والتحويم يف مكانها بدقّة 

.GPS أكرب، والطريان يف األماكن املغلقة أو يف بيئات أخرى ال يتوفر فيها

71°56°
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استخدام أنظمة الرؤية

عند عدم توفر GPS، يتم متكني نظام الرؤية السفلية إذا كان السطح له قوام واضح وكان هناك إضاءة كافية. يعمل نظام الرؤية السفلية بأفضل نحو عندما تكون الطائرة عىل 

ارتفاع من 0.5 مرت إىل 10 أمتار. قد يتأثر نظام الرؤية إذا كان ارتفاع الطائرة أعىل من 10 أمتار. يلزم توّخي بالغ الحذر.

اتبع الخطوات أدناه الستخدام نظام الرؤية السفلية.

تأكّد أن الطائرة يف الوضع العادي أو السيناميئ. قم بتزويد الطائرة بالطاقة.  .1
تحوم الطائرة يف مكانها بعد اإلقالع. يُومض مؤرش حالة الطائرة باألخرض مرتني، ماّم يُشري إىل عمل نظام الرؤية من أسفل.  .2

 انتبه إىل بيئة الطريان. ال يعمل نظام الرؤية الُسفيل ونظام االستشعار باألشعة تحت الحمراء إال يف ظل ظروف محدودة وال ميكن أن يحل محل التحكم والتقدير البرشي. أثناء 

ل مسؤولية التحكم يف الطائرة. الطريان، انتبه دامئًا إىل البيئة املحيطة والتحذيرات املوجودة عىل DJI Fly وتحمَّ

.GPS أقىص ارتفاع تحويم للطائرة هو 5 أمتار يف حالة عدم وجود 

 قد ال يعمل نظام الرؤية الُسفلية بشكل سليم عندما تطري الطائرة فوق املاء. لذلك، قد ال تتمكن الطائرة من تجنُّب املاء يف األسفل بشكل فعال عند الهبوط. يُوىص بالحفاظ 

عىل التحكم يف الطريان طوال الوقت، واتخاذ أحكام رشيدة بناًء عىل البيئة املحيطة، وتجنُّب االعتامد عىل نظام الرؤية الُسفيل.

 الحظ أن نظام الرؤية الُسفيل ونظام االستشعار باألشعة تحت الحمراء قد ال يعمالن بشكل صحيح عند تحليق الطائرة برسعة كبرية. ال يعمل نظام االستشعار باألشعة تحت 

الحمراء إال عندما ال تزيد رسعة الطريان عن 12 م / ث.

 ال ميكن أن يعمل نظام الرؤية بشكل سليم فوق األسطح التي ال تحتوي عىل اختالفات واضحة يف منطها أو عند ضعف اإلضاءة. ال ميكن أن يعمل نظام الرؤية الُسفيل بشكل 

سليم يف أي من املواقف التالية. قم بتشغيل الطائرة بحذر.

الطريان فوق أسطح أحادية اللون )مثل األسود الخالص، األبيض الناصع، األخرض الخالص(.  )a
الطريان فوق أسطح عالية االنعكاس.  )b
الطريان فوق املاء أو أسطح شفافة.  )c

الطريان فوق أسطح أو أشياء متحركة.  )d
الطريان فوق منطقة تتغري فيها اإلضاءة بشكل متكرر أو بشّدة.  )e

الطريان فوق أسطح شديدة الظالم )> 10 لَكس( أو شديدة السطوع )< 40,000 لَكس(.  )f
الطريان فوق أسطح تعكس موجات األشعة تحت الحمراء أو متتصها بقوة )مثل املرايا(.  )g

الطريان فوق أسطح ليست لها أمناط أو قوام واضح )مثل أعمدة الطاقة(.  )h
الطريان فوق أسطح ذات أمناط أو قوام متكرر ومتامثل )مثل البالطات ذات التصميم الواحد(.  )i

الطريان فوق عوائق ذات مساحة سطح صغرية )كفروع األشجار(.  )j
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الذيك الطريان  وضع 

QuickShot أوضاع

د،  أوضاع تصوير QuickShots تشمل Dronie، وRocket، وCircle، وHelix، وBoomerang. تُسّجل DJI Mini 2 حسب وضع التصوير املحدَّ

وتُنشئ مقطع فيديو قصري تلقائيًا. وميكن مشاهدة الفيديو، أو تحريره، أو مشاركته عىل وسائل التواصل االجتامعي من التشغيل.

Dronie: تطري الطائرة للخلف وتصَعد، مع إطباق الكامريا عىل الهدف.

Rocket: تصَعد الطائرة مع توجيه الكامريا نحو األسفل.

Circle: تضع الطائرة دائرة حول الهدف.

Helix: تصَعد الطائرة وتدور يف حركة حلزونية حول الهدف.
Boomerang: تطري الطائرة حول الهدف يف مسار بيضاوي، وتصَعد أثناء طريانها بعيًدا عن نقطة بدايتها وتهبط أثناء عودتها. تُشّكل نقطة بداية الطائرة أحد 

طريَف املحور الطويل للمسار البيضاوي، بينام الطرف اآلخر من محورها الطويل يف الجانب املقابل من الهدف من نقطة البداية. تأكّد من وجود مساحة كافية عند 

استخدام Boomerang. اسَمح بنصف قطر ال يقل عن 99 قدًما )30 مرتًا( حول الطائرة، واسَمح به مبا ال يقل عن 33 قدًما )10 أمتار( فوق الطائرة.

QuickShots استخدام أوضاع

تأكّد أن بطارية الطريان الذكية مشحونة عىل نحو كاٍف. قم باإلقالع والتحويم عىل مسافة 6.6 أقدام )مرتين( فوق األرض.  .1

2 مرت

 أبِق املستشعرات نظيفة طوال الوقت. ال تعبَث باملستشعرات. ال تستخدم الطائرة يف بيئة بها غبار أو رطوبة. ال تقم بعرقلة نظام االستشعار باألشعة تحت الحمراء.

 تجنَّب الطريان يف املطر والضباب، أو عند انعدام الرؤية الواضحة.

 راجع ما ييل كل مرة قبل اإلقالع:

تأكّد من عدم وجود ملصقات أو أي عوائق أخرى فوق نظام االستشعار باألشعة تحت الحمراء والرؤية الُسفلية.  )a
ويف حالة وجود أي غبار، أو أتربة، أو مياه عىل نظام االستشعار باألشعة تحت الحمراء والرؤية السفلية، فقم بتنظيفه بقطعة قامش ناعمة. وال تستخدم أي ُمطهِّر   )b

يحتوي عىل الكحول.

اتصل بدعم DJI يف حالة وجود أي تلف يف زجاج نظام االستشعار باألشعة تحت الحمراء أو نظام الرؤية السفلية.  )c
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يف تطبيق DJI Fly، اضغط عىل أيقونة وضع التصوير لتحديد أوضاع QuickShots واتبع رسائل املطالبة. تأكّد من أنك تفهم كيفية استخدام وضع التصوير ومن   .2
عدم وجود عوائق يف املنطقة املحيطة.

اخرت وضع التصوير، وحّدد هدفك يف عرض الكامريا عن طريق النقر عىل الدائرة حول موضوع التصوير أو سحب مربع حول موضوع التصوير، ثم انقر فوق بدء لبدء    .3
التسجيل. تطري الطائرة عائدًة إىل موقعها األصيل مبجرد انتهاء التصوير.

انقر  للوصول إىل الفيديو القصري أو الفيديو األصيل. ميكن تحرير الفيديو ومشاركته عىل وسائل التواصل االجتامعي بعد تنزيله.   .4

QuickShots الخروج من أوضاع

اضغط عىل زر إيقاف الطريان مؤقتًا/العودة إىل القاعدة أو انقر  يف DJI Fly للخروج من أوضاع QuickShots. ستحوم الطائرة يف مكانها. 
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 استخدم أوضاع QuickShots يف املواقع الخالية من املباين وغريها من العوائق. تأكّد من عدم وجود برش، أو حيوانات، أو عوائق أخرى عىل مسار الرحلة. 

 توخَّ الحذر نحو األشياء املوجودة حول الطائرة، واستخدم وحدة التحكم عن بُعد لتجنُّب التصادمات بالطائرة.

 ال تستخدم أوضاع QuickShots يف أي من املواقف التالية: 

a( عندما يكون الهدف محجوبًا لفرتة طويلة أو خارج خط الرؤية.
b( عندما يكون الهدف عىل بُعد أكرث من 50 مرتًا من الطائرة.

c( عندما يكون لون الهدف أو منطه هو نفسه لون البيئة املحيطة أو منطها.
d( عندما يكون الهدف يف الهواء.
e( عندما يتحرك الهدف برسعة.

عندما تكون اإلضاءة منخفضة بشّدة )> 300 لَكس( أو مرتفعة بشّدة )< 10,000 لَكس(.  )f
 ال تستخدم أوضاع QuickShots يف األماكن القريبة من املباين أو التي تكون فيها إشارة GPS ضعيفة. وإال فلن يكون مسار الرحلة مستقًرا حينها.

.QuickShots تأكّد من اتّباع قوانني ولوائح الخصوصية املحلية عند استخدام أوضاع 
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الطريان رحلة  مسّجل 

يتم حفظ بيانات الرحلة مبا يف ذلك القياس عن بُعد للرحلة، ومعلومات حالة الطائرة، وغريها من املعلاّمت تلقائيًا إىل مسّجل البيانات الداخيل للطائرة. ميكن الوصول إىل البيانات 

باستخدام DJI Assistant 2 )مجموعة الطائرات بدون طيار للمستهلكني(.

املراوح

هناك نوعان من مراوح DJI Mini 2 وقد صّممناها لتدور يف اتجاهات مختلفة. تُستخدم العالمات لتوضيح أي مراوح يجب تركيبها بأي محركات. النصالن املتصالن مبحرك 

واحد متامثالن. 

بدون العالماتمع العالماتاملراوح

الرسم 
  

ثبّته باملحرك مع ذراع ليس عليه عالماتثبّته باملحرك مع ذراع عليه عالماتوضع التثبيت

تثبيت املراوح

ثبّت املراوح ذات العالمات عىل املحركات ذات العالمات، واملراوح دون العالمات عىل املحركات دون عالمات. استخدم مفك الرباغي لرتكيب املراوح. تأكّد أن املراوح ُمثبتة. 

فصل املراوح

استخدم املفك لفصل املرواح من املحركات.

 نصل املروحة حاد. تعاَمل معه بحذر.

 يُستخدم مفك الرباغي فقط لرتكيب املراوح. ال تستخدم مفك الرباغي لتفكيك الطائرة. 

 يف حالة كرس املروحة، قم بإزالة املروحة واملسامري اللولبية املوجودة عىل املحرك الخاص بها وتخلَّص منها. استخدم مروحتنْي من نفس العبوة. ال تخلطها مع مراوح من 

عبوات أخرى.

 ال تستخدم إال املراوح الرسمية من DJI. ال تخلط بني أنواع املرواح.

 اشرتِ املراوح بشكل منفصل إذا لزم األمر.

 تأكّد من تثبيت املراوح بشكل جيد قبل كل رحلة. تحقَّق من إحكام ربط الرباغي عىل املراوح كل 30 ساعة طريان )60 رحلة تقريبًا(.

بدون عالماتبعالمات
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 تأكّد أن جميع املراوح بحالة جيدة قبل كل رحلة. ال تستخدم مراوح قدمية، أو متشققة، أو مكسورة.

 ابَق بعيًدا عن املراوح واملحركات أثناء دورانها لتفادي اإلصابة.

 ضع الطائرة بشكل صحيح عند التخزين. يُوىص باستخدام حامل املروحة لتثبيت املراوح. ال تضغط عىل املراوح وال تثِنها أثناء النقل أو التخزين.

 تأكّد من أن املحركات ُمركَّبة بأمان وتدور بسالسة. اهبط بالطائرة عىل الفور إذا انحرش املحرك ومل يستطع الدوران بحّرية.

 ال تحاول تعديل بنية املحركات.

 ال تلمس املحركات وال تدع يديك أو جسمك يلمسانها بعد رحلة الطريان؛ إذ قد تكون ساخنة.

 ال تِسد أي فتحات تهوية عىل املحركات أو عىل جسم الطائرة.

 تأكّد أن صوت محركات ESC طبيعي عند التزويد بالطاقة.

الذكية الطريان  بطارية 

بطارية الطريان الذكية لطائرة DJI Mini 2 بجهد 7.7 فولت، وقدرة 2250 مليل أمبري/ساعة مع وظيفة الشحن والتفريغ الذيك.

ميزات البطارية

الشحن املتوازن: أثناء الشحن، تتم موازنة الجهد الكهربايئ لخاليا البطارية تلقائيًا.  .1
2.   وظيفة التفريغ اآليل: ملنع انتفاخ البطارية، يتم تفريغها تلقائيًا إىل %96 من مستوى شحنها عندما تظل يف وضع السكون ملدة يوم، ويتم تفريغها تلقائيًا إىل %72 من 

مستوى شحنها عندما تظل ساكنة ملدة تسعة  أيام. من الطبيعي الشعور بسخونة طفيفة تنبعث من البطارية أثناء عملية التفريغ.

الحامية من اإلفراط يف الشحن: تتوقف البطارية عن الشحن تلقائيًا مبجرد اكتامل شحنها.   .3
اكتشاف درجة الحرارة: ال تشحن البطارية إال عندما ترتاوح درجة الحرارة بني 5 درجات و40 درجة مئوية )41 درجة و104 درجة فهرنهايت( لتجنُّب تلفها. يتوقف    .4

الشحن تلقائيًا إذا تجاوزت درجة حرارة البطارية 50 درجة مئوية )122 درجة فهرنهايت( أثناء عملية الشحن.

الحامية من التيار الزائد: يتوقف شحن البطارية يف حالة اكتشاف تيار زائد.  .5
الحامية من اإلفراط يف التفريغ: يتوقف التفريغ تلقائيًا ملنع التفريغ الزائد عندما ال تكون البطارية قيد االستخدام يف الطريان. ال يتم متكني الحامية من التفريغ الزائد عندما   .6

تكون البطارية قيد االستخدام يف الطريان.

الحامية من ِقرص الدائرة الكهربائية: يتم قطع اإلمداد بالتيار تلقائيًا يف حالة اكتشاف ِقرص دائرة.  .7
الحامية من تلف خاليا البطارية: يعرض تطبيق DJI Fly رسالة تحذير عند اكتشاف خلية بطارية تالفة.  .8

وضع الُسبات: إذا كان جهد خلية البطارية أقل من 3.0 فولت أو كان مستوى البطارية أقل من %10، فتدخل البطارية وضع الُسبات ملنع اإلفراط يف التفريغ. اشحن   .9
البطارية لتنشيطها من الُسبات.

االتصاالت: يتم إرسال معلومات عن الجهد الكهربايئ للبطارية، وِسعتها، والتيار إىل الطائرة.  .10
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 ارجع إىل إخالء املسؤولية وتوجيهات السالمة وملصق البطارية لطائرة DJI Mini 2 قبل االستخدام. يتحمل املستخدمون املسؤولية الكاملة عن جميع عمليات التشغيل 

واالستخدام.

 تختلف مواصفات بطارية الطريان الذكية لإلصدار الياباين. ارجع إىل قسم املواصفات ملزيد من املعلومات. ميزات البطارية هي نفسها لجميع إصدارات بطارية الطريان الذكية 

.DJI Mini 2لطائرة

استخدام البطارية

فحص مستوى شحن البطارية

اضغط عىل زر الطاقة مرة واحدة لفحص مستوى شحن البطارية.

تعرض مؤرشات مستوى البطارية مستوى طاقة بطارية الطريان أثناء الشحن والتفريغ. يتم تحديد حاالت املؤرش عىل النحو التايل:

 مصباح LED قيد اإليقاف.   مصباح LED قيد التشغيل.      مصباح LED يُومض.      

LED1LED2LED3LED4مستوى شحن البطارية

مستوى البطارية < 88%

%75 > مستوى البطارية ≥ 88%

%63 > مستوى البطارية ≥ 75%

%50 > مستوى البطارية ≥ 63%

%38 > مستوى البطارية ≥ 50%

%25 > مستوى البطارية ≥ 38%

%13 > مستوى البطارية ≥ 25%

%0 > مستوى البطارية ≥ 13%

التزويد بالطاقة/فصل الطاقة

اضغط عىل زر التشغيل مرة واحدة، ثم اضغط مجدًدا، واستمر يف الضغط لثانيتنْي لتشغيل البطارية أو إيقافها. تعِرض مصابيح LED ملستوى شحن البطارية مستوى شحنها 

دة بالطاقة.  عندما تكون الطائرة مزوَّ

اضغط عىل زر الطاقة مرة واحدة وستُومض مصابيح LED األربعة الخاصة مبستوى شحن البطارية ملدة ثالث ثواٍن. إذا ومض مصباَحا LED رقم 3 و4 يف الوقت نفسه دون 

الضغط عىل زر الطاقة، فهذا يُشري إىل أن البطارية غري طبيعية. أدِخل بطارية الطريان الذكية مرة أخرى وتأكّد من تركيبها بإحكام.

إشعار انخفاض درجة الحرارة

تقل سعة البطارية بشكل كبري عند الطريان يف بيئات ذات درجات حرارة منخفضة من 0 درجة إىل 5 درجات مئوية )32 درجة إىل 41 درجة فهرنهايت(. يُوىص   .1
بالتحويم بالطائرة يف مكانها لفرتة لتسخني البطارية. تأكّد من شحن البطارية بالكامل قبل اإلقالع.

LED1
LED2
LED3
LED4

مصابيح LED ملستوى زر الطاقة

البطارية
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شحن البطارية

اشحن بطارية الطريان الذكية بالكامل قبل استخدامها للمرة األوىل.

ِصل شاحن USB مبصدر طاقة تيار مرتدد )100 إىل 240 فولت، 50/60 هرتز(. استخدم محّول طاقة إذا لزم األمر.  .1
.USB ِصل الطائرة بشاحن  .2

تعِرض مصابيح LED ملستوى شحن البطارية مستوى البطارية الحايل أثناء الشحن.   .3
يتم شحن بطارية الطريان الذكية بالكامل عندما تكون جميع مصابيح LED ملستوى شحن البطارية مضاءة. افِصل شاحن USB عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل.   .4

 يف البيئات الباردة، أدِخل البطارية يف حجرة البطارية وقم بتشغيل الطائرة إلحامئها قبل اإلقالع.

دة بالطاقة، كام ال ميكن تزويد الطائرة بالطاقة أثناء الشحن.  ال ميكن شحن البطارية إذا كانت الطائرة مزوَّ

 ال تشحن بطارية الطريان الذكية فور الطريان؛ إذ قد تكون درجة الحرارة مرتفعة للغاية. انتظر حتى تربد إىل درجة حرارة الغرفة قبل شحنها مرة أخرى.

 يتوقف الشاحن عن شحن البطارية إذا كانت درجة حرارة خلية البطارية ليست ضمن نطاق التشغيل من 5 درجات إىل 40 درجة مئوية )41 درجة إىل 104 درجة 

فهرنهايت(. ترتاوح درجة حرارة الشحن املثالية من 22 درجة إىل 28 درجة مئوية )71.6 درجة إىل 82.4 درجة فهرنهايت(.

ل بزيارة متجر DJI الرسمي عرب اإلنرتنت للحصول عىل املزيد من املعلومات حول موّزع شحن   ميكن ملوّزع شحن البطارية )غري مرفَق( أن يشحن حتى ثالث بطاريات. تفضَّ

البطارية.

 اشحن البطارية بالكامل مرة واحدة عىل األقل كل ثالثة أشهر للحفاظ عىل سالمة البطارية.

 إذا حّدثَت الربنامج الثابت إىل اإلصدار 1.1.0.0 أو أعىل، فمن املستحسن استخدام شاحن QC2.0 أو PD2.0 USB للشحن. ال تتحمل DJI أي مسؤولية عن 

دة. التلف الناتج عن استخدام شاحن ال يفي باملتطلبات املحدَّ

 عند استخدام شاحن DJI USB بقدرة 18 واط، يكون وقت الشحن نحو ساعة و22 دقيقة.

 يُوىص بتفريغ بطاريات الطريان الذكية بنسبة %30 أو أقل أثناء النقل أو التخزين. ميكن القيام بذلك عن طريق التحليق بالطائرة يف الهواء الطلق حتى يقل مستوى البطارية 

عن 30%.

لضامن األداء األمثل للبطارية، أبِق درجة حرارة البطارية أعىل من 20 درجة مئوية )68 درجة فهرنهايت(.  .2
تُقلّل سعة البطارية املنخفضة يف البيئات ذات درجات الحرارة املنخفضة من أداء مقاومة الطائرة لرسعة الرياح. الطريان بحذر.    .3

قم بالطريان بأقىص حذر عىل مستويات البحر املرتفعة.   .4
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آليات حامية البطارية

ميكن أن تعِرض مصابيح LED الخاصة بالبطارية إخطارات حامية البطارية الناتجة عن ظروف الشحن غري الطبيعية.

إذا تم متكني حامية درجة حرارة الشحن، فسوف تستأنف البطارية الشحن مبجرد عودة درجة الحرارة إىل النطاق املسموح به. إذا تم تنشيط إحدى آليات حامية البطارية 

األخرى، الستئناف الشحن، فمن الرضوري الضغط عىل الزر إليقاف تشغيل البطارية، وفصل الشاحن، ثم توصيله مرة أخرى. إذا كانت درجة حرارة الشحن غري طبيعية، فانتظر 

حتى تعود درجة حرارة الشحن إىل وضعها الطبيعي وستستأنف البطارية الشحن تلقائيًا دون الحاجة إىل فصل الشاحن وتوصيله مرة أخرى.

تركيب / نزع البطارية

ثبّت بطارية الطريان الذكية يف الطائرة قبل االستخدام. أدِخل البطارية يف حجرة البطارية وقم بتأمني مشبك البطارية. يُشري صوت الطقطقة إىل أنه تم تثبيت البطارية متاًما. تأكّد 

من إدخال البطارية بالكامل ومن أن غطاء البطارية ُمركَّب يف مكانه.

LED1LED2LED3LED4مستوى شحن البطارية

%0 > مستوى البطارية ≥ 50%

%50 > مستوى البطارية ≥ 75%

  %75 > مستوى البطارية > 100%

مشحونة بالكامل

يُوّضح الجدول أدناه مستوى شحن البطارية أثناء الشحن. 

 سيختلف تردد الوميض ملصابيح LED الخاصة مبستوى البطارية باختالف شواحن USB. إذا كانت رسعة الشحن عالية، فستُومض مصابيح LED الخاصة مبستوى 

 Micro الخاصة مبستوى البطارية ببطء )مرة كل ثانيتنْي(. يُوىص حينئٍذ بتغيري كابل LED البطارية برسعة. أّما إذا كانت رسعة الشحن بطيئة للغاية، فستُومض مصابيح

.USB-C أو شاحن USB
 إذا مل يتم إدخال البطارية بشكل صحيح يف الطائرة، فسوف يُومض املصباح LED 3 و4 يف نفس الوقت. أدِخل بطارية الطريان الذكية مرة أخرى وتأكّد من تركيبها 

بإحكام.

 تُومض مصابيح LED األربعة بالتزامن لإلشارة إىل تلف البطارية.

آليات حامية البطارية

LED1LED2LED3LED4عنرص حامية البطاريةمنط الوميض

اكتشاف تيار مفرطيومض LED2 مرتني يف الثانية 

اكتشاف ِقرص دائرةيومض LED2 ثالث مرات يف الثانية

اكتشاف شحن مفرطيومض LED3 مرتني يف الثانية

اكتشاف شاحن بجهد مفرطيومض LED3 ثالث مرات يف الثانية

درجة حرارة الشحن منخفضة للغايةيومض LED4 مرتني يف الثانية

درجة حرارة الشحن مرتفعة للغاية يومض LED4 ثالث مرات يف الثانية

غري مثبَّتةمثبَّتة متاًما
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-90°

0°

20°

 ال تفصل البطارية عندما تكون الطائرة تتزود بالطاقة.

 تأكّد من تركيب البطارية بإحكام.

والكامريا الجيمبال 

خصائص الجيمبال

يوفر الجيمبال ثاليث املحاور استقراًرا للكامريا، ماّم يُتيح لك التقاط صور ومقاطع فيديو واضحة ومستقرة. نطاق إمالة التحكم هو 90- درجة إىل 20+ درجة. كام أن مدى إمالة 

التحكم االفرتايض بني 90- و0 درجة، وميكن زيادة مدى اإلمالة إىل ما بني 90- و20+ درجة بتمكني "Allow Upward Gimbal Rotation" )السامح بدوران 

.DJI Fly الجيمبال ألعىل( يف تطبيق

اضغط عىل مشبك البطارية وافِصل البطارية من حجرة البطارية إلخراجها.

استخدم قرص الجيمبال عىل وحدة التحكم عن بُعد للتحكم يف إمالة الكامريا. وبدالً من ذلك، أدخل عرض الكامريا يف DJI Fly. اضغط عىل الشاشة حتى تظهر دائرة واسحب 

الدائرة ألعىل وألسفل للتحكم يف إمالة الكامريا.

أوضاع تشغيل الجيمبال

.DJI Fly يتوفر وضعا تشغيل للجيمبال. ميكنك التبديل بني أوضاع التشغيل يف

وضع املتابعة: تظل الزاوية بني اتجاه الجيمبال ومقّدمة الطائرة ثابتة دامئًا.

وضع FPV: يتزامن الجيمبال مع حركة الطائرة لتوفري تجربة تحليق برؤية الشخص األول.

دة بالطاقة، ال تضغط عىل الجيمبال أو تطُرق عليه. أقلِع من أرض مفتوحة   تأكّد من عدم وجود ملصقات أو أشياء عىل الجيمبال قبل اإلقالع. عندما تكون الطائرة مزوَّ

ومستوية لحامية الجيمبال.

 قد تتلف عنارص دقيقة يف الجيمبال نتيجة تصادم أو ارتطام؛ ماّم قد يؤدي إىل عدم أداء الجيمبال لوظيفته املعتادة.

 تجنَّب دخول األتربة أو الرمل إىل الجيمبال، وبخاصة محركات الجيمبال.

 قد يحُدث خطأ يف محرك الجيمبال يف املواقف التالية: أ( الطائرة عىل سطح غري مستٍو، أو توجد عوائق أمام الجيمبال. ب( يواجه الجيمبال قوة خارجية مفرطة، مثل يف حالة 

التصادم.

 ال تُعرِّض الجيمبال لقوة خارجية بعد تزويده بالطاقة. ال تضع أي حمولة إضافية عىل الجيمبال؛ إذ قد يؤدي ذلك إىل عمله عىل نحو غري طبيعي، أو قد يؤدي حتى إىل تلف 

دائم يف املحرك.

 تأكّد من إزالة واقي الجيمبال قبل تزويد الطائرة بالطاقة. تأكّد أيًضا من تركيب واقي للجيمبال عندما تكون الطائرة قيد االستخدام.

 قد يؤدي الطريان يف ضباب أو سحاب كثيف إىل بلل الجيمبال؛ ماّم يؤدي إىل تعطُّل مؤقت له. ثم يستعيد الجيمبال وظيفته مبجرد جفافه.
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خصائص الكامريا

تستخدم DJI Mini 2 كامريا مبستشعر CMOS مقاس 1/2.3 بوصة، والتي ميكنها التقاط مقاطع فيديو تصل دقّتها إىل 4K وصور بدقّة 12 ميجا بكسل، وتدعم 

دة بوقت(، وPanorama )البانوراما(.  أوضاع التصوير مثل Single )املفردة( وAEB )تصحيح التعريض التلقايئ(، وTimed Shot )املحدَّ

فتحة عدسة الكامريا F2.8 وميكنها االلتقاط من مرت إىل ما ال نهاية.

 تأكّد أن درجة الحرارة والرطوبة مناسبتنْي للكامريا أثناء االستخدام والتخزين.

 استخدم منظّف عدسات لتنظيف العدسة يك تتجنب التلف.

 ال تِسد أي فتحات تهوية عىل الكامريا؛ حيث أن الحرارة املنبعثة ميكنها إتالف الجهاز وإيذاء املستخدم.

تخزين الصور ومقاطع الفيديو

تدعم DJI Mini 2 استخدام بطاقة microSD لتخزين صورك ومقاطع الفيديو. يجب توفر بطاقة microSD من الفئة UHS-I Speed Grade 3 أو 

أعىل لتكون مناسبة لرسعات القراءة والكتابة العالية الالزمة لبيانات الفيديو عالية الدقة. ارجع إىل قسم املواصفات ملزيد من املعلومات حول بطاقات microSD املُوىَص بها.

ال يزال بإمكان املستخدمني التقاط صور فردية أو تسجيل مقاطع فيديو عادية بدقّة 720 بكسل بدون إدخال بطاقة microSD. سيتم تخزين امللف مبارشة عىل الجهاز 

املحمول.

.microSD من الطائرة أثناء تزويدها بالطاقة. وذلك لئاّل تتلف بطاقة microSD ال تنزع بطاقة 

 لضامن استقرار نظام الكامريا، يقترص حد تسجيالت الفيديو املفردة عىل 30 دقيقة.

 تحقَّق من إعدادات الكامريا قبل االستخدام للتأكد من صحة التكوينات.

 قبل تصوير صور أو مقاطع فيديو مهّمة، التقط بعض الصور الختبار عمل الكامريا عىل نحو صحيح.

دة بالطاقة.  ال ميكن نقل الصور أو مقاطع الفيديو من بطاقة microSD يف الطائرة باستخدام DJI Fly إذا كانت الطائرة مزوَّ

لة. ال تتحمل DJI مسؤولية فشل أي صورة أو   تأكّد من فصل الطاقة عن الطائرة بشكل صحيح. وإال فلن يتم حفظ معلاّمت الكامريا وقد تتلف أي مقاطع فيديو مسجَّ

فيديو يتم تسجيله أو تم تسجيله بطريقة ال ميكن قراءتها بواسطة األجهزة.
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وحدة التحكم عن بُعد

يصف هذا القسم ميزات وحدة التحكم عن بُعد ويتضمن تعليامت 

للتحكم يف الطائرة والكامريا.
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بُعد عن  التحكم  وحدة  خصائص 

دة بوحدة التحكم عن بُعد DJI RC-N1، والتي تتميز بتقنية نقل OcuSync 2.0 طويلة املدى من DJI، ماّم يوفر نطاق إرسال يبلُغ  تأيت DJI Mini 2 مزوَّ

6 ميل )10 كم( بحد أقىص و720 بكسل عند عرض الفيديو من الطائرة إىل DJI Fly عىل جهازك املحمول. ميكن التحكم يف الطائرة والكامريا بسهولة باستخدام األزرار 
املوجودة عىل الطائرة. تجعل عيص التحكم القابلة للفصل تخزين وحدة التحكم عن بُعد أمًرا يسرًيا. 

يف منطقة واسعة مفتوحة دون تشويش كهرومغناطييس، تنقل تقنية OcuSync 2.0 بسالسة روابط الفيديو حتى 720p. تعمل وحدة التحكم عن بُعد برتدد 2.4 جيجا 

هرتز و5.8 جيجا هرتز، وستُحّدد تلقائيًا أفضل قناة لإلرسال. 

تُقلّل تقنية OcuSync 2.0 زمن التأخر إىل نحو 200 مليل ثانية بتحسني أداء الكامريا من خالل خوارزمية فك ترميز الفيديو واالرتباط الالسليك به.

سعة البطارية الداخلية تبلُغ 5200 مليل أمبري/ساعة، وأقىص وقت تشغيل لها يصل إىل 6 ساعات. تشحن وحدة التحكم عن بُعد الجهاز املحمول بقدرة شحن 500 مليل 

أمبري عند 5 فولت. تشحن وحدة التحكم عن بُعد أجهزة Android تلقائيًا. لألجهزة بنظام iOS، تأكّد أواًل من أن الشحن ُممكَّن يف DJI Fly. يتم تعطيل شحن أجهزة 

iOS افرتاضيًا، ويجب متكينه كلاّم تم تزويد وحدة التحكم عن بُعد بالطاقة.

 إصدار التوافق: وحدة التحكم عن بُعد متوافقة مع اللوائح املحلية.

 وضع عصا التحكم: يُحّدد وضع عصا التحكم وظيفة حركة كل عصا تحكم. تتوفر ثالثة أوضاع مربمجة مسبًقا )الوضع 1، والوضع 2، والوضع 3(، كام ميكن تكوين أوضاع 

صة يف DJI Fly. الوضع االفرتايض هو الوضع 2.  مخصَّ

بُعد عن  التحكم  وحدة  استخدام 

التزويد بالطاقة/فصل الطاقة

اضغط عىل زر الطاقة مرة واحدة للتحقق من مستوى شحن البطارية حاليًا. إذا كان مستوى شحن البطارية منخفًضا للغاية، فأِعد شحنها قبل االستخدام.

اضغط مرة واحدة، ثم اضغط مرة أخرى مع االستمرار لتشغيل الطاقة بوحدة التحكم عن بُعد أو إيقافها.

شحن البطارية

استخدم كابل USB-C لتوصيل شاحن USB مبنفذ USB-C عىل وحدة التحكم عن بُعد. علاًم بأن شحن وحدة التحكم عن بُعد بالكامل يستغرق نحو أربع ساعات.

التحكم يف الجيمبال والكامريا

زر املرصاع / التسجيل: اضغط مرة واحدة اللتقاط صورة أو لبدء التسجيل أو إيقافه.  .1
زر تبديل الصور/الفيديو: اضغط عليه مرة واحدة للتبديل بني وضَعي الصور والفيديو.   .2
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التحكم يف الطائرة

تتحكم عيص التحكم يف اتجاه الطائرة )الدوران(، والحركة لألمام/الخلف )االنحدار(، واالرتفاع )الخانق(، والحركة لليسار/اليمني )االلتفاف(. يُحّدد وضع عصا التحكم وظيفة 

حركة كل عصا تحكم.

قرص الجيمبال

زر قابل للتخصيص

املرصاع/زر التسجيل

التبديل بني الصور والفيديو

قرص الجيمبال: استخدمه للتحكم يف إمالة الجيمبال.    .3
اضغط مع االستمرار عىل الزر القابل للتخصيص لتتمكن من استخدام قرص الجيمبال لضبط التكبري يف وضع الفيديو.   .4
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صة يف DJI Fly. الوضع االفرتايض هو الوضع 2.  يُوّضح الشكل أدناه  تتوفر ثالثة أوضاع مربمجة مسبًقا )الوضع 1، والوضع 2، والوضع 3(، كام ميكن تكوين أوضاع مخصَّ

كيفية استخدام كل عصا تحكم، باستخدام الوضع 2 كمثال.

 العصا محايدة/نقطة الوسط: عيص التحكم يف املركز األوسط.

 تحريك عصا التحكم: دفع عصا التحكم بعيًدا عن املركز األوسط.

وحدة التحكم عن بُعد

)الوضع 2(

الطائرة 

)  يُشري إىل اتجاه املقّدمة(
مالحظات 

عصا الخانق: يؤدي تحريك العصا اليرسى ألعىل أو ألسفل إىل تغيري ارتفاع 

الطائرة.

ادفع العصا ألعىل للصعود، وألسفل للهبوط. كلاّم ُدِفعْت العصا بعيًدا عن موضع 

املنتصف، تغرّي ارتفاع الطائرة برسعة أكرب. 

ادفع العصا برفق دامئًا ملنع التغريات املفاجئة وغري املتوقعة يف االرتفاع.

عصا االنعراج: يتحكم تحريك العصا اليرسى إىل اليسار أو اليمني يف اتجاه 

الطائرة.

ادفع العصا لليسار لتدوير الطائرة عكس اتجاه عقارب الساعة ولليمني لتدوير 

الطائرة يف اتجاه عقارب الساعة. 

كلاّم ُدِفعْت العصا بعيًدا عن موضع املنتصف، زادْت رسعة دوران الطائرة.

عصا االنحدار: يؤدي تحريك العصا اليمنى ألعىل وألسفل إىل تغيري درجة ميل 

الطائرة.

ادفع العصا ألعىل للتحليق لألمام وألسفل للتحليق للخلف. 

كلاّم ُدِفعْت العصا بعيًدا عن موضع املنتصف، زادْت رسعة تحرك الطائرة.

عصا االلتفاف: يؤدي تحريك العصا اليمنى إىل اليسار أو اليمني إىل تغيري التفاف 

الطائرة.

ادفع العصا لليسار للتحليق نحو اليسار، ولليمني للتحليق نحو اليمني. 

كلاّم ُدِفعْت العصا بعيًدا عن موضع املنتصف، زادْت رسعة تحرك الطائرة. 
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زر إيقاف الطريان مؤقًتا/العودة إىل القاعدة

اضغط عليه مرة واحدة لجعل الطائرة تقوم بالكبح وتحوم يف مكانها. إذا كانت الطائرة تُجري عملية QuickShot، أو عودة إىل القاعدة، أو هبوط تلقايئ، فاضغط مرة 

واحدة للخروج من اإلجراء قبل الكبح.

اضغط مع االستمرار عىل زر العودة إىل القاعدة حتى تُصدر وحدة التحكم عن بُعد صفرًيا لبدء العودة إىل القاعدة. اضغط عىل هذا الزر مرة أخرى إللغاء العودة إىل القاعدة 

وإعادة السيطرة عىل الطائرة. ارجع إىل قسم العودة إىل نقطة القاعدة ملزيد من املعلومات عن العودة إىل القاعدة.

مفتاح وضع الطريان

قم بتبديل املفتاح لتحديد وضع التحليق املرغوب.

املوضع وضع الطريان

الريايض الوضع الريايض

العادي الوضع العادي

السيناميئ الوضع السيناميئ

زر قابل للتخصيص

لتخصيص وظيفة هذا الزر، انتقل إىل إعدادات النظام يف DJI Fly وحّدد التحكم. تتضمن الوظائف القابلة للتخصيص إعادة توسيط الجيمبال والتبديل بني عرض الخريطة 

والعرض الحي.

إنذار وحدة التحكم عن بُعد

تُصدر وحدة التحكم عن بُعد تنبيًها أثناء العودة إىل القاعدة. ال ميكن إلغاء التنبيه. تُصدر وحدة التحكم عن بُعد إنذاًرا عند انخفاض مستوى شحن البطارية )%6 إىل 15%(. 

ميكن إلغاء مستوى التنبيه النخفاض البطارية بالضغط عىل زر الطاقة. ومع ذلك، ال ميكن إلغاء تنبيه مستوى البطارية الحرج )أقل من 5%(.

العادي
السيناميئ الريايض
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املُثىل اإلرسال  منطقة 

تكون اإلشارة بني الطائرة ووحدة التحكم عن بُعد أكرث موثوقية عندما تكون مواِضع الهوائيات بالنسبة إىل الطائرة وفق الرسومات أدناه.

بُعد عن  التحكم  وحدة  ربط 

يتم ربط وحدة التحكم عن بُعد بالطائرة قبل التسليم. وال يكون الربط مطلوبًا إال عند استخدام وحدة تحكم عن بُعد جديدة للمرة األوىل. اتبع الخطوات التالية لربط وحدة 

تحكم عن بُعد جديدة:

قم بتزويد وحدة التحكم عن بُعد والطائرة بالطاقة.  .1
 .DJI Fly ابدأ تشغيل  .2

يف عرض الكامريا، اضغط عىل  وحّدد Control )التحكم( وPair to Aircraft )االقرتان مع الطائرة( )Link )الربط((. ستُصدر وحدة التحكم عن بُعد    .3
صفرًيا باستمرار. 

اضغط مع االستمرار عىل زر الطاقة الخاص بالطائرة ألكرث من أربع ثواٍن. تُصدر الطائرة صفرًيا مرة واحدة لإلشارة إىل جاهزيتها للربط. تُصدر الطائرة صفرًيا مرتني لإلشارة    .4
إىل نجاح الربط. ستيُضء مصابيح LED الخاصة بوحدة التحكم عن بُعد ملستوى شحن البطارية إضاءة ثابتة.

 تأكّد من أن وحدة التحكم عن بُعد ضمن نطاق 0.5 م من الطائرة أثناء الربط.

سيُلغى ارتباط وحدة التحكم عن بُعد تلقائيًا من طائرة إذا تم ربط وحدة تحكم عن بُعد جديدة بالطائرة نفسها.
 

 قم بإيقاف تشغيل Bluetooth وWi-Fi عند استخدام اتصال نقل فيديو OcuSync 2.0. وإال فقد تؤثر عىل نقل الفيديو.

 اشحن وحدة التحكم عن بُعد بالكامل قبل كل تحليق. تُصدر وحدة التحكم عن بُعد إنذاًرا عند انخفاض مستوى شحن البطارية. 

دة بالتيار ومل تُستخَدم لخمس دقائق، فسيصُدر إنذار. بعد ست دقائق، يتم إطفاء الطائرة تلقائيًا. حّرك عيص التحكم أو اضغط عىل أي   إذا ظلّْت وحدة التحكم عن بُعد مزوَّ

زر إللغاء اإلنذار. 

 اضبط حامل الجهاز املحمول للتأكد من أن الجهاز املحمول مثبَّت.

 اشحن البطارية بالكامل مرة واحدة عىل األقل كل ثالثة أشهر للحفاظ عىل سالمة البطارية.

قوية

ضعيفة

ضعيفة
منطقة اإلرسال املُثىل 
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.DJI Fly يوفر هذا القسم مقّدمة للوظائف الرئيسية لتطبيق
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الرئيسية الشاشة 

ابدأ تشغيل DJI Fly وادُخل إىل الشاشة الرئيسية.

نقاط الطريان

اعرض أو شارك مواقع الطريان والتصوير القريبة املناسبة، وتعرَّف عىل املزيد حول مناطق GEO، واطّلع عىل الصور الجوية ملواقع مختلفة بواسطة مستخدمني آخرين.

Academy )األكادميية(
انقر فوق الرمز املوجود يف الزاوية اليمنى العليا للدخول إىل األكادميية وعرض الربامج التعليمية للمنتج، ونصائح الطريان، وسالمة الطريان، والكتيّبات. 

Album )األلبوم(
اعرض الصور ومقاطع الفيديو من DJI Fly وجهازك املحمول. تتوفر وظيفة Trimmed Download )التنزيل املقتطع( عند تنزيل مقطع فيديو. اخرت مقطًعا 

لتنزيله. ميكن إنشاء مقاطع فيديو بتقنية QuickShot وعرضها بعد تنزيلها عىل الجهاز املحمول. تشمل Create )إنشاء( Templates )القوالب( وPro. تقوم 

القوالب تلقائيًا بتحرير اللقطات املستوردة. بينام يُتيح لك Pro تحرير اللقطات يدويًا.

SkyPixel
ادُخل إىل SkyPixel ملشاهدة مقاطع فيديو وصور شاركها املستخدمون.

Profile )ملف التعريف( 
ميكنك عرض معلومات الحساب، وسجالت الطريان، ومنتدى DJI، ومتجرها عرب اإلنرتنت، وميزة Find My Drone )إيجاد طائريت املسرّية(، وغري ذلك من اإلعدادات.

AcademyFly Spots

GO FLYSkypixelAlbum

Altitude Zone (120m)

Profile 
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الكامريا عرض 

1. وضع الطريان
N Mode: يعرض وضع الطريان الحايل. 

2. مؤرش حالة النظام
In Flight: يُشري إىل حالة رحلة الطائرة، ويعرض مختلف رسائل التحذير. انقر لعرض املزيد من املعلومات عند ظهور رسالة التحذير.

3. معلومات البطارية
80 24'26": يعرض مستوى البطارية الحايل ووقت الطريان املتبقي. انقر فوق لعرض مزيد من املعلومات حول البطارية.

4. قوة إشارة الوصلة الهابطة للفيديو
: تعرض قوة إشارة الوصلة الهابطة للفيديو بني الطائرة ووحدة التحكم عن بُعد.

RC

GPS 5. حالة
: تعرض قوة إشارة GPS الحالية.

20

6. إعدادات النظام
: اضغط لعرض معلومات عن السالمة، والتحكم، والكامريا، واإلرسال.

ال يتم دعم وظيفة التنزيل املقتطع يف املواقف التالية:

 كانت مدة الفيديو أقل من 5 ثواٍن.

 ال يوجد فيديو ُمخزَّن مؤقتًا يف الجهاز املحمول يتوافق مع الفيديو األصيل. تأكّد من التنزيل باستخدام نفس الجهاز املحمول املستخدم يف االلتقاط.

 الفرق يف املدة بني الفيديو املخّزن مؤقتًا يف الجهاز املحمول والفيديو األصيل من بطاقة microSD للطائرة كبري جًدا. قد يحُدث هذا لألسباب التالية:

كنت قد أغلقت تطبيق DJI Fly أثناء التسجيل للرد عىل مكاملة هاتفية أو للرد عىل رسالة.  )a
تم فصل إرسال الفيديو أثناء التسجيل.  )b

AEAE
+1.0+1.0
EVEV4K 304K 30

80 2626 2020RCRC24

1:30:26
1.6m/s

D
7.9m/s
H 625m5m

In FlightN Mode

1 2 3 4 5 6

111213

14

15

8

7

9

10
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السالمة

حامية الطريان: اضغط لتعيني أقىص ارتفاع، وأقىص مسافة، وارتفاع العودة إىل القاعدة التلقائية، وتحديث نقطة القاعدة. 

املستشعرات: اعرض حالة IMU والبوصلة وقم باملعايرة إذا لزم األمر.

اإلعدادات املتقدمة: تتضمن إيقاف املروحة يف حاالت الطوارئ ووضع الحمولة. يُشري "Emergency Only" )الطوارئ فقط( إىل أنه ال ميكن إيقاف املحركات يف منتصف الرحلة 

 "Anytime" إال يف حالة الطوارئ، مثاًل عند حدوث اصطدام، أو توقف املحرك، أو تأرجح الطائرة يف الهواء، أو خروج الطائرة عن السيطرة وصعودها أو هبوطها برسعة كبرية. يُشري

)يف أي وقت( إىل أنه ميكن إيقاف املحركات يف منتصف الرحلة يف أي وقت مبجرد قيام املستخدم بتنفيذ أمر مجموعة العيص )CSC(. سيؤدي إيقاف املحركات يف منتصف الرحلة إىل 

تحطُّم الطائرة. 

إذا تم تركيب ملحقات مثل واقي املروحة عىل الطائرة، فيُوىص بتمكني وضع Payload )الحمولة( لتعزيز السالمة. بعد اإلقالع، يتم متكني وضع Payload )الحمولة( تلقائيًا إذا 

تم اكتشاف الحمولة. ينخفض أداء الطريان تبًعا لذلك عند الطريان بأي حمولة. الحظ أن أعىل سقف للخدمة فوق مستوى سطح البحر هو 2000 مرت، وتكون قيم أقىص رسعة طريان 

ومدى الطريان مقيَّدة عند متكني وضع Payload )الحمولة(.

تساعد ميزة Find My Drone )إيجاد طائريت املُسرّية( يف العثور عىل موقع الطائرة عىل األرض. 

التحكم

إعدادات الطائرة: انقر لضبط نظام القياس.

إعدادات الجيمبال: انقر لضبط وضع الجيمبال، والسامح بتدوير الجيمبال ألعىل، وإعادة توسيط الجيمبال، ومعايرة الجيمبال. تتضمن إعدادات الجيمبال املتقدمة الرسعة والنعومة 

لالنحدار واالنعراج.

إعدادات وحدة التحكم عن بُعد: انقر لتعيني وظيفة الزر القابل للتخصيص، وملعايرة وحدة التحكم عن بُعد، ولتمكني شحن الهاتف عند توصيل جهاز iOS، ولتبديل أوضاع عصا 

التحكم. تأكّد من فهم عمليات أوضاع عصا التحكم قبل تغيري وضع عصا التحكم.

برنامج تعليمي للطريان للمبتدئني: اعرض الربنامج التعليمي للطريان. 

االتصال بالطائرة: عندما ال تكون الطائرة مرتبطة بوحدة التحكم عن بُعد، اضغط لبدء الربط.

الكامريا

الصورة: انقر لتعيني حجم الصورة. 

اإلعدادات العامة: انقر لعرض الرسم البياين وتعيينه، والتحذير من فرط التعرض، وخطوط الشبكة، وتوازن اللون األبيض، واملزامنة التلقائية للصور عالية الدقة.

التخزين: انقر للتحقق من سعة بطاقة microSD وتنسيقها.

إعدادات ذاكرة التخزين املؤقت: انقر للتعيني ذاكرة التخزين املؤقت عند التسجيل وأقىص سعة لذاكرة التخزين املؤقت للفيديو.

إعادة تعيني إعدادات الكامريا: انقر الستعادة جميع إعدادات الكامريا إىل الوضع االفرتايض. 

Transmission )اإلرسال(
إعدادات الرتدد ووضع القناة.

About )حول( 
عرض معلومات الجهاز، ومعلومات الربنامج الثابت، وإصدار التطبيق، وإصدار البطارية وغريها الكثري. 

7. وضع التصوير
دة بوقت.  الصورة: مفردة، وتصحيح التعريض التلقايئ )AEB(، واملحدَّ

الفيديو: ميكن ضبط دقّة الفيديو عىل 4K 24/25/30 إطاًرا يف الثانية، و2.7K 24/25/30/48/50/60  إطاًرا يف الثانية، و1080 بكسل 24/25/30/48/50/60 

إطاًرا يف الثانية.

.DJI Fly د وتُولّد لقطة بانورامية يف البانوراما )Pano(: كرة، و180 درجة، وزاوية عريضة. تلتقط الطائرة تلقائيًا عدة صور وفًقا لنوع البانوراما املحدَّ

.Boomerangو ،Rocketو ،Helixو ،Circleو ،Dronie اخرت من :QuickShots

8. املرصاع/زر التسجيل
 انقر اللتقاط صورة أو لبدء أو إيقاف تسجيل مقطع فيديو.

1x لتبديل نسبة التكبري. يدعم 1080P التكبري الرقمي بأربع أضعاف، ويدعم 2.7K التكبري الرقمي بثالث  أثناء تسجيل الفيديو، يتم دعم تكبري رقمي يصل إىل 4 أضعاف. انقر 

أضعاف، ويدعم 4K التكبري الرقمي بِضعفنْي. ميكن للمستخدمني أيًضا استخدام تكبري/تصغري مبعدل 2x يف وضع الصور.

9. التشغيل
 : اضغط للدخول إىل التشغيل ومعاينة الصور ومقاطع الفيديو مبجرد التقاطها.

.)OcuSync 2.0 ( ووضع الطريان )اتصال نقل الفيديوWi-Fi اتصال( QuickTransfer للتبديل بني وضع بعد الدخول لأللبوم، اضغط 

10. مفتاح وضع الكامريا
 AE ميكن تعيني قفل ،Auto ويف الوضع .ISOميكن تعيني املرصاع و ،Manual يدوي( عندما تكون يف وضع الصورة. يف الوضع( Manualو )تلقايئ( Auto اخرت بني الوضعنْي : 

.EVو
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microSD 11. معلومات بطاقة

.microSD الحالية. انقر فوق لعرض السعة املتاحة لبطاقة microSD يعرض العدد املتبقي من الصور أو وقت تسجيل الفيديو املتبقي لبطاقة : 
12. قياسات الرحلة عن بُعد

D 12m، H 6m، 1.6 م/ث، 1 م/ث: تعرض املسافة بني الطائرة ونقطة القاعدة، واالرتفاع عن نقطة القاعدة، والرسعة األفقية للطائرة، والرسعة العمودية للطائرة.
13.مؤرش الوضع 

يعرض معلومات مثل اتجاه وزاوية إمالة الطائرة، وموضع وحدة التحكم عن بُعد، وموضع النقطة الرئيسية.

طي

التحول إىل الخريطة املصغرة

زاوية إمالة الطائرة
النقطة الرئيسية

موضع وحدة التحكم عن بُعد

اتجاه الطائرة

التحول إىل مؤرش الوضع

14. اإلقالع/الهبوط التلقايئ/العودة إىل القاعدة
/ : اضغط عىل األيقونة. عند ظهور رسالة املطالبة، اضغط مع االستمرار عىل الزر لبدء إقالع أو هبوط تلقايئ.

لة. اضغط عىل  لبدء العودة الذكية إىل القاعدة وجعل الطائرة تعود إىل آخر نقطة قاعدة مسجَّ

15. عودة
 : اضغط عليه للعودة إىل الشاشة الرئيسية. 

اضغط عىل الشاشة حتى تظهر دائرة واسحب الدائرة ألعىل وألسفل للتحكم يف إمالة الجيمبال.

.DJI Fly تأكّد من شحن جهاز املحمول الخاص بك بالكامل قبل بدء تشغيل 

 بيانات الشبكة الخلوية للمحمول مطلوبة عند استخدام DJI Fly. اتصل مبشّغل الشبكة الالسلكية لديك ملعرفة رسوم البيانات.

 إذا كنت تستخدم جهاز محمول كجهاز عرض، فال تقبل املكاملات الهاتفية أو تستخدم ميزات الرسائل النصية أثناء الطريان.

 اقرأ جميع نصائح السالمة، ورسائل التحذير، وبيانات إخالء املسؤولية بعناية. تعرَّف عىل اللوائح ذات الصلة مبنطقتك. تتحمل وحدك مسؤولية الِعلم بجميع اللوائح ذات 

الصلة والطريان عىل نحو ال يُخالفها.

اقرأ رسائل التحذير وافهمها قبل استخدام ميزيَت اإلقالع التلقايئ والهبوط التلقايئ.  )a
اقرأ رسائل التحذير وإخالء املسؤولية وافهمهام قبل تعيني ارتفاع يتجاوز الحد االفرتايض.  )b

اقرأ رسائل التحذير وإخالء املسؤولية وافهمهام قبل التبديل بني أوضاع الطريان.  )c
اقرأ رسائل التحذير ومطالبات إخالء املسؤولية وافهمهام عند االقرتاب من مناطق GEO أو الدخول فيها.  )d

اقرأ رسائل التحذير وافهمها قبل استخدام أوضاع الطريان الذيك.  )e
 اهبط بالطائرة عىل الفور يف مكان آمن إذا ظهرْت رسالة مطالبة بالهبوط يف التطبيق.

 راجع كل رسائل التحذير عىل قامئة املراجعة املعروضة يف التطبيق قبل كل رحلة.

 استخدم الربنامج التعليمي داخل التطبيق ملامرسة مهارات الطريان الخاصة بك إذا مل يسبق لك تشغيل الطائرة مطلًقا أو إذا مل تكن لديك الخربة الكافية لتشغيل الطائرة 

بثقة.

 قم بتخزين بيانات الخريطة الخاصة باملنطقة التي تنوي أن تُحلّق فيها بالطائرة باالتصال باإلنرتنت قبل كل رحلة. 

 DJI Fly م ملساعدتك عىل التشغيل. استعن بتقديرك السليم وال تعتمد عىل التطبيق يف التحكم يف الطائرة. يخضع استخدامك للتطبيق لرشوط استخدام  التطبيق ُمصمَّ

وسياسة خصوصية DJI. عليك قراءتهام بعناية داخل التطبيق.
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الطريان

يصف هذا القسم مامرسات الطريان اآلمنة وقيود الطريان.
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الطريان
مبجرد اكتامل التحضري السابق للرحلة، يُوىص بصقل مهاراتك بالطريان ومامرسة الطريان بأمان. تأكّد من تنفيذ جميع رحالت الطريان يف منطقة مفتوحة. يقترص ارتفاع الطريان 

 DJI Mini عىل 500 مرت. ال تتجاوز هذا االرتفاع. التزم بالقوانني واللوائح املحلية متاًما عند التحليق بالطائرة. تأكّد من قراءة إخالء املسؤولية وإرشادات السالمة الخاصة بـ

2 لفهم إشعارات السالمة قبل الطريان.

الطريان بيئة  متطلبات 

ال تستخدم الطائرة يف الظروف املناخية القاسية مبا يف ذلك رسعة الرياح التي تتجاوز 10 م/ث، والثلج، واملطر، والضباب.  .1
ال تقم بالطريان إال يف مناطق مفتوحة. قد تؤثر الهياكل العالية والهياكل املعدنية الكبرية عىل دقّة البوصلة املدمجة ونظام GPS. يُوىص بإبقاء الطائرة عىل بُعد 5 أمتار   .2

عىل األقل من الهياكل. 

تجنَّب العوائق، والحشود، وخطوط الكهرباء عالية الجهد، واألشجار، واملسطحات املائية. يُوىص بإبقاء الطائرة عىل ارتفاع 3 أمتار عىل األقل فوق املاء.   .3
قلّل التشويش بتجنُّب املناطق ذات مستويات الكهرومغناطيسية العالية كاملواقع القريبة من خطوط الكهرباء، واملحطات القاعدية، واملحطات الفرعية الكهربية، وأبراج    .4

البث.

يخضع أداء الطائرة والبطارية لعوامل بيئية مثل كثافة الهواء ودرجة الحرارة.ال تُحلّق بالطائرة عىل ارتفاع 4000 م )13123 قدًما( أو أعىل من مستوى سطح البحر.   .5
وإال فقد ينخفض أداء البطارية والطائرة.

ال ميكن للطائرة استخدام GPS داخل املناطق القطبية. استخدم نظام الرؤية من أسفل عند الطريان يف مثل هذه املواقع.  .6
إذا أقلعت من سطح متحرك، كقارب أو مركبة متحركة، فتوخَّ الحذر عند الطريان.  .7

املبارشة( املكانية  الجغرافيا  )بيئة   GEO ومناطق  الطريان  قيود 

يجب عىل مشّغيل الطائرات بدون طيار )UAV( االلتزام باللوائح الصادرة عن املؤسسات التنظيمية كمنظمة الطريان املدين الدويل، وإدارة الطريان الفيدرالية، وسلطات الطريان 

املحلية. ألسباب تتعلق بالسالمة، فإن حدود الطريان ُممكَّنة افرتاضيًا ملساعدة املستخدمني عىل تشغيل هذه الطائرة بأمان وبصورة قانونية. وميكن للمستخدمني تعيني حدود 

الطريان فيام يتعلق باالرتفاع واملسافة.

 GPS ميكن تعيني حدود االرتفاع فقط إذا مل يكن .GPS بالتزامن مع بعضها إلدارة سالمة الطريان عندما يُتاح GEO تعمل حدود االرتفاع، وحدود املسافة، ومناطق

متاًحا.

ارتفاع الطائرة وحدود املسافة

ميكن تغيري ارتفاع الطريان وحدود املسافة يف DJI Fly. بناًء عىل هذه اإلعدادات، ستطري الطائرة يف أسطوانة مقيَّدة، كام يُوّضح الرسم أدناه: 

أقىص ارتفاع للطريان
أقىص نصف قُطر

نقطة القاعدة
ارتفاع الطائرة عند توصيلها 

بالطاقة



محفوظة. 40 الحقوق  جميع   DJI لـ   2021  © الطبع  حقوق 

DJI Mini 2 دليل املستخدم

مؤرش حالة الطائرةتطبيق DJI Flyحدود الطريان

دةأقىص ارتفاع تحذير: تم الوصول إىل حد االرتفاعال ميكن أن يتجاوز ارتفاع الطائرة القيمة املحدَّ

تومض باألخرض واألحمر بالتناوب

تحذير: تم الوصول إىل أقىص حد للمسافةيجب أن تكون مسافة الطريان ضمن أقىص نصف قُطرأقىص نصف قُطر

 GPS عند َضعف

مؤرشات حالة الطائرةتطبيق DJI Flyحدود الطريان

أقىص ارتفاع

يقترص االرتفاع عىل 16 قدًما )5 أمتار( عند َضعف إشارة 

GPS ويتم متكني نظام االستشعار باألشعة تحت الحمراء.

يقترص االرتفاع عىل 98 قدًما )30 أمتار( عند َضعف إشارة 

GPS ويتم تعطيل نظام االستشعار باألشعة تحت الحمراء.

تحذير: تم الوصول إىل حد االرتفاع.
يُومض باللونني األحمر واألخرض 

بالتناوب

يتم تعطيل القيود عىل النطاق الجغرايف وال ميكن تلّقي رسائل التحذير يف التطبيق.أقىص نصف قُطر

 لن يكون هناك حد لالرتفاع إذا أصبحْت إشارة GPS ضعيفة أثناء الطريان طاملا كانت إشارة GPS أقوى من ضعيفة )أرشطة اإلشارة البيضاء أو الصفراء( عند تشغيل 

الطائرة.

 إذا كانت الطائرة يف منطقة GEO وكانت إشارة GPS ضعيفة أو مل تكن توجد إشارة GPS، فسييضء مؤرش حالة الطائرة باللون األحمر ملدة خمس ثواٍن كل اثنتَي 

عرشة ثانية.

 إذا وصلْت الطائرة إىل حد االرتفاع أو حد نصف القطر، فال يزال بإمكانك التحكم يف الطائرة، لكن ال ميكنك التحليق بها ألبعد من ذلك. إذا حلّقْت الطائرة خارج أقىص نصف 

للقطر، فستعود للتحليق تلقائيًا داخل النطاق عندما تكون إشارة GPS قوية.

 ألسباب تتعلق بالسالمة، ال تُحلّق بالقرب من املطارات، أو الطرق الرسيعة، أو محطات السكك الحديدية، أو خطوط السكك الحديدية، أو مراكز املدن، أو غريها من املناطق 

الحساسة. حلّق بالطائرة ضمن خط رؤيتك فقط.

 GEO مناطق

جميع مناطق GEO مذكورة يف موقع DJI الرسمي عىل الرابط http://www.dji.com/flysafe. تنقسم مناطق GEO إىل فئات مختلفة وتشمل مواقع مثل 

املطارات واملجاالت حيث تطري الطائرات املأهولة عىل ارتفاعات منخفضة، وكذلك الحدود بني البلدان، واملواقع الحساسة مثل محطات الطاقة.

ستتلقى رسالة يف DJI Fly إذا كانت طائرتك تقرتب من منطقة GEO وسيتم منع الطائرة من الطريان يف املنطقة.

GPS عند توافر
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الطريان قبل  ما  مراجعة  قامئة 

تأكّد من شحن وحدة التحكم عن بُعد، والجهاز املحمول، وبطارية الطريان الذكية بالكامل.  .1
تأكّد من أن بطارية الطريان الذكية واملراوح مثبّتة بشكل آمن وأن املراوح مفرودة.  .2

تأكّد من فرد أذرع الطائرة.   .3
تأكّد من عمل الجيمبال والكامريا بشكل طبيعي.   .4

تأكّد من عدم وجود ما يُعيق املحركات، وأنها تعمل بشكل طبيعي.  .5
تأكّد من توصيل DJI Fly بالطائرة بنجاح.  .6

تأكّد من نظافة عدسة الكامريا ومستشعرات نظام الرؤية الُسفلية.  .7
 DJI ح باستخدامها أو من إنتاج رشكات ُمصنِّعة غري معتمدة بواسطة ال تستخدم سوى قطع غيار DJI أصلية أو معتمدة بواسطة DJI. قد تتسبب قطع الغيار غري املرُصَّ  .8

يف حدوث خلل لوظائف النظام وتعريض السالمة للخطر.

التلقايئ اإلقالع/الهبوط 

اإلقالع التلقايئ

استخدم اإلقالع التلقايئ عندما يُومض مؤرش حالة الطائرة باألخرض.

ابدأ تشغيل تطبيق DJI Fly وادُخل إىل عرض الكامريا.  .1
استكمل جميع الخطوات الواردة يف قامئة مراجعة ما قبل الطريان.  .2

. إذا كانت األحوال آمنة لإلقالع، فاضغط مع االستمرار عىل الزر للتأكيد. اضغط عىل    .3
ستُقلع الطائرة وتحوم عىل بُعد نحو 3.9 أقدام )1.2 مرت( فوق األرض.   .4

 يُومض مؤرش حالة الطائرة باللون األخرض مرتني بشكل متكرر لإلشارة إىل أن الطائرة تعتمد عىل نظام الرؤية الُسفلية للطريان وال ميكنها الطريان إال بثبات عىل ارتفاعات 

تقل عن 30 مرتًا. يُوىص باالنتظار حتى يُومض مؤرش حالة الطائرة باللون األخرض ببطء قبل استخدام اإلقالع التلقايئ.

 ال تُقلع من سطح متحرك، كقارب أو مركبة متحّركنْي.

الهبوط التلقايئ

استخدم الهبوط التلقايئ عندما يُومض مؤرش حالة الطائرة باألخرض.

. إذا كانت األحوال آمنة للهبوط، فاضغط مع االستمرار عىل الزر للتأكيد. اضغط عىل  .1
ميكن إلغاء الهبوط التلقايئ بالضغط عىل  .   .2

إذا كان نظام الرؤية الُسفلية يعمل بشكل طبيعي، فسيتم متكني Landing Protection )الحامية عند الهبوط(.   .3
تتوقف املحركات بعد الهبوط.   .4

 اخرت املكان املناسب للهبوط.
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إيقاف املحركات يف منتصف الرحلة

يجب عدم إيقاف املحركات يف منتصف الرحلة إال يف حالة الطوارئ، مثاًل عند حدوث تصادم أو إذا خرجت الطائرة عن السيطرة أو كانت تصعد أو تهبط برسعة كبرية، أو 

تتدحرج يف الهواء، أو إذا تباطأ أحد املحركات. إليقاف املحركات يف منتصف الرحلة، استخدم أمر CSC نفسه الذي استخدمته لبدء تشغيل املحركات. ميكن تغيري اإلعداد 

 .DJI Fly االفرتايض يف

 سيؤدي إيقاف املحركات يف منتصف الرحلة إىل تحطُّم الطائرة.

الطريان اختبار 

إجراءا اإلقالع/الهبوط

ضع الطائرة يف منطقة مستوية ومفتوحة مع توجيه مؤرش حالة الطائرة نحوك.  .1
قم بتزويد وحدة التحكم عن بُعد والطائرة بالطاقة.  .2

قم بتشغيل DJI Fly، وقم بتوصيل الجهاز املحمول بالطائرة، وادخل إىل عرض الكامريا.   .3
انتظر حتى يُومض مؤرش حالة الطائرة باللون األخرض ببطء لإلشارة إىل تسجيل نقطة القاعدة وأن الطريان أصبح آمًنا.   .4

ادفع عصا الخانق برفق لإلقالع، أو استخدم اإلقالع التلقايئ.  .5
اسحب عصا الخانق أو استخدم الهبوط التلقايئ لهبوط الطائرة.  .6

بعد الهبوط، ادفع الخانق ألسفل مع االستمرار. تتوقف املحركات بعد ثالث ثواٍن.  .7
أوقف تشغيل الطائرة وجهاز التحكم عن بُعد.  .8

إيقاف املحركات

توجد طريقتان إليقاف املحركات.

الطريقة األوىل: عندما تهبط الطائرة، اضغط مع االستمرار عىل عصا الخانق ألسفل. ستتوقف املحركات بعد ثالث ثواٍن.

الطريقة الثانية: عندما تهبط الطائرة، ادفع عصا الخانق ألسفل، وقم بتنفيذ نفس أمر CSC الذي تم استخدامه لبدء تشغيل املحركات. قم بتحرير كلتا العصاتنْي مبجرد توقف 

املحركات.

املحركات بدء/إيقاف 

إيقاف املحركات

استخدم أمر مجموعة العيص )CSC( لبدء تشغيل املحركات. ادفع كلتا العصاتنْي إىل الركننْي السفليّنْي الداخليّنْي أو الخارجيّنْي لبدء تشغيل املحركات. مبجرد أن تبدأ املحركات 

يف الدوران، قم بتحرير كلتا العصاتنْي يف الوقت نفسه.

أو

أو

الطريقة 1 الطريقة 2
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من املهم فهم إرشادات الطريان األساسية من أجل سالمتك وسالمة من حولك.

ال تنَس قراءة وثيقة إخالء املسؤولية وإرشادات السالمة.

اقرتاحات ونصائح بشأن الفيديو

لقد ُصّممْت قامئة مراجعة ما قبل الطريان ملساعدتك عىل الطريان بأمان، وضامن قدرتك عىل تصوير الفيديو أثناء الطريان. راجع قامئة مراجعة ما قبل الطريان الكاملة قبل   .1
كل رحلة.

.DJI Fly حّدد وضع تشغيل الجيمبال املطلوب يف  .2
يُوىص بالتقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو عند الطريان يف الوضع العادي أو السيناميئ.   .3

ال تُقم بالطريان يف ظروف جوية سيئة مثالً عند وجود مطر أو رياح.   .4
اخرت إعدادات الكامريا األنسب الحتياجاتك.   .5

قم بإجراء اختبارات طريان إلنشاء مسارات طريان ومعاينة املشاهد.  .6

ادفع عصا التحكم برفق لإلبقاء عىل حركة الطائرة سلسة ومستقرة.  .7



محفوظة. 44 الحقوق  جميع   DJI لـ   2021  © الطبع  حقوق 

امللحق



محفوظة. الحقوق  جميع   DJI لـ   2021 45 حقوق الطبع © 

امللحق

املواصفات

الطائرة

＞249 جم )النسخة الدولية(وزن اإلقالع
199 جم )نسخة اليابان(

النسخة الدوليةاألبعاد

يف وضع الطي: 138×81×57 مم

الوضع املفتوح: 159 × 203 × 56 مم

الوضع املفتوح )مع املراوح(: 245 × 289 × 56 مم

)نسخة اليابان(

يف وضع الطي: 138×81×57 مم

الوضع املفتوح: 159 × 202 × 55 مم

الوضع املفتوح )مع املراوح(: 245 × 289 × 55 مم

213 مماملسافة الُقطرية
5 م/ث )الوضع الريايض(أقىص رسعة صعود

3 م/ث )الوضع العادي( 
2 م/ث )الوضع السيناميئ( 

3.5 م/ث )الوضع الريايض(أقىص رسعة هبوط
3 م/ث )الوضع العادي( 

1.5 م/ث )الوضع السيناميئ( 
أقىص رسعة )قرب مستوى البحر، 

دون رياح(
16 م/ث )الوضع الريايض(
10 م/ث )الوضع العادي( 
6 م/ث )الوضع السيناميئ(

الحد األقىص للخدمة فوق مستوى 
سطح البحر

4000 م )النسخة الدولية(
3000 )نسخة اليابان(

31 دقيقة )النسخة الدولية )تُقاس أثناء الطريان برسعة 17 كم/ساعة مع عدم هبوب رياح((أقىص وقت للطريان
18 دقيقة )نسخة اليابان )تُقاس أثناء الطريان برسعة 17 كم/ساعة مع عدم هبوب رياح((

10 م/ث )مقياس 5(الحد األقىص ملقاومة رسعة الرياح
40 درجة )الوضع الريايض(أقىص زاوية إمالة

25 درجة )الوضع العادي( 
25 درجة )الوضع السيناميئ( 

250 درجة / ثانية )الوضع الريايض(الرسعة الزاوية القصوى
250 درجة / ثانية )الوضع العادي(

250 درجة / ثانية )الوضع السيناميئ(
0 إىل 40 درجة مئوية )32 درجة إىل 104 درجة فهرنهايت(درجة حرارة التشغيل

GNSSGPS+GLONASS+Galileo
2.4835-2.400 جيجا هرتز، 5.850-5.725 جيجا هرتزالرتدد التشغييل

)EIRP( قوة اإلرسال)CE/SRRC/MIC(  و≥20 ديسيبل مييل واط )FCC( 2.4 جيجا هرتز: ≥26 ديسيبل مييل واط
)CE(  و≥14 ديسيبل مييل واط )FCC/SRRC( 5.8 جيجا هرتز: ≥26 ديسيبل مييل واط

عموديًا: 0.1± م )مع تحديد املوقع بنظام الرؤية(، 0.5± م )مع تحديد املوقع باستخدام GPS( نطاق دقة التحويم

 )GPS أفقيًا: 0.3± م )مع تحديد املوقع بنظام الرؤية(، 1.5± م )مع تحديد املوقع باستخدام

الجيمبال

اإلمالة: 110- إىل 35+ درجةاملدى امليكانييك
التدحرج: 35- إىل 35+ درجة
التحريك: 20- إىل 20+ درجة
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ل(النطاق القابل للتحكم به اإلمالة: 90- إىل 0 درجة )اإلعداد االفرتايض(، 90- إىل 20+ درجة )مطوَّ

3 محاور )إمالة، متايل، التحريك(الثبات
100 درجة/ثانيةأقىص رسعة تحكم )إمالة(

°0.01±نطاق االهتزاز الزاوي

نظام االستشعار

نطاق التحويم: 0.5 إىل 10 مُسفيل

أسطح غري عاكسة ميكن متييزها معبيئة التشغيل
 انعكاس نارش للضوء <%20؛ 

اإلضاءة الكافية بوحدة اللَكس <15

الكامريا

1/2.3 بوصة CMOS، وحدات البكسل الفعالة: 12 ميجا بيكسلاملستشعر
مجال الرؤية: °83العدسات 

35 مم بالتنسيق املكافئ: 24 مم
f/2.8 :الفتحة

نطاق الرتكيز: 1 م إىل ما النهاية

ISO الفيديو 3200-100نطاق
الصورة 100-3200

1/8000-4 ثرسعة املرصاع اإللكرتوين 
4:3: 4000×3000أقىص حجم للصورة

2250×4000 :16:9
Single shot )لقطة مفردة(أوضاع التصوير للصور الثابتة

       ،)JPEG( الفاصل الزمني: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 ثانية
  )JPEG + RAW( 5/7/10/15/20/30/60 ثانية               

EV 2/3 إطارات بخطوة AEB(: 3( تصحيح التعريض التلقايئ 

4K: 3840×2160 24/25/30 بيكسلدقة الفيديو
2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60 بيكسل
FHD : 1920×1080 24/25/30/48/50/60 بيكسل

100 ميجابايت يف الثانيةأقىص معدل بت للفيديو
FAT32  )≥ 32 جيجابايت(تنسيقات امللفات املدعومة 

exFAT  )< 32 جيجابايت(
RAW(  JPEG/DNG(تنسيق الصورة
H.264/MPEG-4 AVC(  MP4(تنسيق الفيديو

وحدة التحكم عن بُعد

2.4835-2.400 جيجا هرتز، 5.850-5.725 جيجا هرتزالرتدد التشغييل
الحد األقىص ملسافة اإلرسال )بدون 

عائق، بدون تشويش(
)CE/SRRC/MIC( ؛ 6 كم)FCC( 10 كم

مسافة اإلرسال )يف السيناريوهات 
الشائعة(

تشويش قوي )عىل سبيل املثال: وسط املدينة(: نحو 3 كم
تشويش متوسط )عىل سبيل املثال، الضواحي الخارجية واملدن الصغرية(: نحو 6 كم

بدون تشويش )عىل سبيل املثال، املناطق الريفية والشواطئ(: نحو 10 كم

10- إىل 40 درجة مئوية )14 درجة إىل 104 درجة فهرنهايت(درجة حرارة التشغيل
)EIRP( طاقة املرسل)CE/SRRC/MIC(  و≥20 ديسيبل مييل واط )FCC( 2.4 جيجا هرتز: ≥26 ديسيبل مييل واط

)CE(  و≥14 ديسيبل مييل واط )FCC/SRRC( 5.8 جيجا هرتز: ≥26 ديسيبل مييل واط
5200 مليل أمبري/ساعةسعة البطارية

1200 مليل أمبري عند 3.6 فولت )مع جهاز Android(تيار/جهد التشغيل
)iOS 700 مليل أمبري عند 3.6 فولت )مع جهاز

180 × 86 × 10 مم )ارتفاع × عرض × ُسمك( أقىص حجم جهاز محمول مدعوم
Lightning، وType-B(  Micro USB(، وUSB-Cأنواع منافذ USB املدعومة

OcuSync 2.0نظام إرسال الفيديو
720 بيكسل عند 30 إطار يف الثانيةجودة العرض الحي

8 ميجابايت يف الثانيةأقىص معدل بت
زمن االنتقال )حسب البيئة والجهاز 

املحمول(
200 ميل ثانية
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الشاحن

240-100 فولت، 50/60 هرتز، 0.5 أمبري اإلدخال
12 فولت 1.5 أمبري / 9 فولت 2 أمبري / 5 فولت 3 أمبرياإلخراج

رة 18 واطالقدرة املقدَّ
بطارية الطريان الذكية )النسخة الدولية( 

2250 مليل أمبري/ساعةسعة البطارية
7.7 فولتالفولتية

8.8 فولتحد فولتية الشحن 
LiPo 2Sنوع البطارية

17.32 واط/ساعةالطاقة
82.5 جمالوزن

5 إىل 40 درجة مئوية )41 درجة إىل 104 درجة فهرنهايت(درجة حرارة بيئة الشحن
29 واطأقىص طاقة للشحن

بطارية الطريان الذكية )نسخة اليابان(

1065 مليل أمبري/ساعةسعة البطارية
7.6 فولتالفولتية

8.7 فولتحد فولتية الشحن 
LiPo 2Sنوع البطارية

8.09 واط/ساعةالطاقة
48.9 جمالوزن

5 إىل 40 درجة مئوية )41 درجة إىل 104 درجة فهرنهايت(درجة حرارة بيئة الشحن
18 واطأقىص طاقة للشحن

التطبيق

DJI Flyالتطبيق
iOS v11.0 أو أحدث؛ Android v6.0 أو أحدثنظام التشغيل املطلوب

SD بطاقات

يلزم وجود بطاقة microSD من الفئة UHS-I Speed Grade 3 أو أعىلبطاقات SD املدعومة

8 جيجابايت: SanDisk Extremeبطاقات microSD املُوىص بها
32 جيجابايت: Samsung Pro Endurance، وSamsung Evo Plus، وSanDisk ،Industrial و

 SanDisk Extreme Pro V30و ،SanDisk Extreme V30 A2و ،SanDisk Extreme V30 A1
Lexar 667xو Lexar 633xو ،SanDisk Extreme Pro V30 A2و ،A1

 SanDisk Extreme V30و ،Samsung Evo Plusو ،Samsung Pro Endurance :64 جيجابايت
 Lexarو ،Lexar 1000xو ،Lexar 667xو ،Lexar 633xو ،SanDisk Extreme V30 A2و ،A1

Netac Pro V30 A1و ،Toshiba EXCERIA M303 V30 A1و ،High Endurance
128 جيجابايت: Samsung Pro Plus، وSamsung Evo Plus، وSanDisk Extreme V30 A1، و

 SanDisk Extreme Plusو ،SanDisk Extreme Plus V30 A1و ،SanDisk Extreme V30 A2
 Toshibaو ،Lexar High Enduranceو ،Lexar 1000xو ،Lexar 667xو ،Lexar 633xو ،V30 A2

Netac Pro V30 A1و ،EXCERIA M303 V30 A1
SanDisk Extreme V30 A2و SanDisk Extreme V30 A1 :256 جيجابايت

.microSD يشمل وزن إقالع الطائرة البطارية، واملراوح، وبطاقة 

 يجب تسجيل الطائرات يف بعض البلدان واملناطق. راجع القواعد واللوائح املحلية قبل االستخدام.

 مسافة اإلرسال يف السيناريوهات الشائعة املذكورة أعاله هي القيم النموذجية التي تم اختبارها يف منطقة FCC بدون عوائق.

 حّددنا هذه املواصفات من خالل االختبارات التي أجريناها باستخدام أحدث الربامج الثابتة. ميكن لتحديثات الربامج الثابتة تحسني األداء. نُوصيك بشّدة بالتحديث إىل أحدث 

الربامج الثابتة.
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 إذا كان مؤرش حالة الطائرة يُومض باألحمر واألصفر بالتناوب بعد اكتامل املعايرة، فهذا يُشري إىل أن املوقع الحايل غري مناسب لتحليق الطائرة؛ بسبب مستوى التشويش 

املغناطييس. اخرت موقًعا جديًدا.

 ستظهر رسالة مطالبة يف DJI Fly إذا كانت معايرة البوصلة مطلوبة قبل اإلقالع.

 ميكن للطائرة اإلقالع فور اكتامل املعايرة. إذا انتظرت ألكرث من ثالث دقائق لإلقالع بعد املعايرة، فقد يكون عليك إعادة املعايرة.

البوصلة معايرة 

يُوىص مبعايرة البوصلة يف الحاالت التالية عند الطريان يف الهواء الطلق:

التحليق يف موقع أبعد من 31 ميالً )50 كم( عن املوقع الذي حلّقْت فيه الطائرة آخر مرة.  .1
عدم التحليق بالطائرة ألكرث من 30 يوًما.  .2

ظهور تحذير تشويش للبوصلة يف DJI Fly و/أو يُومض مؤرش حالة الطائرة باللون األحمر واألصفر بالتبادل.   .3

 ال تقم مبعايرة البوصلة يف األماكن التي قد يحُدث فيها تشويش مغناطييس، مثالً بالقرب من رواسب حجر املغناطيس أو الهياكل املعدنية الكبرية كهياكل مواقف السيارات، 

أو األقبية املقواة بالفوالذ، أو الجسور، أو السيارات، أو السقاالت.

 ال تحمل أشياء تحتوي عىل مواد مغناطيسية مثل الهواتف املحمولة بالقرب من الطائرة أثناء املعايرة.

 ليس من الرضوري معايرة البوصلة عند الطريان يف األماكن املغلقة.

إجراء املعايرة

اخرت منطقة مفتوحة لتنفيذ اإلجراء التايل.

انقر فوق إعدادات النظام يف DJI Fly، وحّدد األمان، ثم املعايرة، واتبع التعليامت التي تظهر عىل الشاشة. يُصبح مؤرش حالة الطائرة أصفر ثابت، ماّم يُشري إىل بدء   .1
املعايرة.

أمِسك بالطائرة أفقيًا وأِدرها بزاوية 360 درجة. سيتحول مؤرش حالة الطائرة إىل األخرض الثابت.  .2
أمِسك بالطائرة عموديًا وأِدرها بزاوية 360 درجة حول محور عمودي.   .3

إن كان مؤرش حالة الطائرة يُومض باألحمر، فهذا يعني فشل املعايرة. غريِّ موقعك وأِعد محاولة إجراء املعايرة.   .4
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الثابتة الربامج  تحديث 

عندما تقوم بتوصيل الطائرة أو وحدة التحكم عند بُعد بتطبيق DJI Fly، سيتم إخطارك مبدى توفر تحديث للربامج الثابتة. للتحديث، قم بتوصيل الجهاز املحمول باإلنرتنت 

واتبع التعليامت التي تظهر عىل الشاشة. الحظ أنه ال ميكن تحديث الربنامج الثابت إذا مل تكن وحدة التحكم عن بُعد مرتبطًة بالطائرة.

 تأكّد من اتّباع جميع خطوات تحديث الربنامج الثابت. وإال، فقد يفشل التحديث. سيتوقف تشغيل الطائرة تلقائيًا بعد اكتامل تحديث الربنامج الثابت.

 سيستغرق تحديث الربنامج الثابت نحو 10 دقائق. من الطبيعي أن يرتخي الجيمبال، وأن تُومض مؤرشات حالة الطائرة، وأن تُعيد الطائرة تشغيل نفسها. انتظر متحليًا 

بالصرب حتى يكتمل التحديث.

 قبل إجراء تحديث، تأكّد أن بطارية الطريان الذكية مشحونة بنسبة %15 عىل األقل، ووحدة التحكم عن بُعد مشحونة مبا ال يقل عن 20%.

 قد تُصبح وحدة التحكم عن بُعد غري مرتبطة بالطائرة بعد التحديث. أِعد ربط وحدة التحكم عن بُعد والطائرة. جدير بالذكر أن التحديث قد يؤدي إىل إعادة تعيني مختلف 

 DJI ن مالحظة بإعدادات إعدادات وحدة التحكم عن بُعد الرئيسية، مثل ارتفاع العودة إىل القاعدة وأقىص مسافة طريان، إىل اإلعدادات االفرتاضية. قبل التحديث، دوِّ

لها، وأِعد ضبطها بعد التحديث. Fly التي تُفضِّ

البيع بعد  ما  معلومات 

ل بزيارة https://www.dji.com/support ملعرفة املزيد عن سياسات خدمة ما بعد البيع، وخدمات اإلصالح، والدعم. تفضَّ



هذا املحتوى ُعرضة للتغيري.

تنزيل أحدث إصدار من

http://www.dji.com/mini-2

إذا كانت لديك أي أسئلة فيام يتعلق بهذا املستند، فالرجاء االتصال برشكة 

.DocSupport@dji.com بإرسال رسالة إىل DJI

.DJI هي عالمة تجارية لرشكة DJI
حقوق الطبع محفوظة © DJI 2021 جميع الحقوق محفوظة.

DJI دعم
http://www.dji.com/support
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