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DJI GO untuk Drone MAVIC PRO 

 Hidupkan drone dan remote control dengan cara tekan dua kali, yang 
kedua ditekan agak lama sampai ada bunyi peringatan. setelah itu remote 
akan mengidentifikasi coneksi antara remote dan pesawat. Tunggu sampai 

koneksi bagus dengan intikator posisi Ready to Go (Vision) pada layar. Setelah 
itu muncul peringatan seperti gambar di bawah ini, tekan ok.  

 

1.1 Menu Utama DJI Go 4 

Indikator keterangan pada menu utama Seperti gambar di bawah ini : 
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Tampilan  layar DJI GO 4 Ikon yang ada di sekitar layar akan membawamu ke 
pengaturan yang berbeda tiap kali kamu mengetuknya.  

1. System Status: Ikon ini menunjukkan status penerbangan dan 

menampilkan banyak pesan peringatan  
2. Obstacle Detection Status: Bar warna merah ditampilkan ketika ada 

sebuah rintangan berada dekat dengan aircraft. Bar warna oranye 
ditampilkan ketika rintangan berada pada jarak deteksi.  

3. Battery Level Indicator : Indikator ini menyuguhkan tampilan daya 

baterai. Zona berwarna pada indikator daya ini menunjukkan daya yang 
dibutuhkan untuk mengaktiffkan berbagai macam fungsi.  

4. Flight Mode: Teks di sebelah ikon ini menandakan mode penerbangan 

yang sedang digunakan. Ketuk untuk masuk ke Main Controller Setting. 
Pengaturan ini membuatmu mampu memodifikasikan batas penerbangan.  

5. GPS Signal Strength: Menunjukkan jumlah satelit GPS yang terhubung. 
Bar warna putih menunjukkan jumlah sinyal GPS yang mencukupi  

6. 3D Sensing System Status: Ketuk ikon ini untuk mengaktifkan atau 

menonaktifkan fitur 3D Sensing System  
7. Wi-Fi Setting: Ketuk untuk masuk ke pengaturan Wi-Fi  

8. Battery Level: Ikon ini menunjukkan daya baterai. Ketuk untuk melihat 
menu informasi baterai, mengatur banyak peringatan baterai, dan melihat 
riwayat peringatan baterai. 

9.  General Setting: Ketuk untuk masuk ke menu general setting untuk 
pengaturan, metrik, mengaktifkan live streaming, dan menampilkan jalur 
penerbangan, dsb.  

10. Gimbal Slide: Menampilkan pitch dari gimbal  
11. Photo/Video Toggle: Ketuk untuk berganti dari mode foto atau perekaman 

video  
12. Shoot/Record Button: Ketuk untuk mulai mengambil foto atau merekam 

video  

13. Camera Setting: Ketuk untuk masuk ke menu pengaturan kamera  
14. Playback: Ketuk untuk masuk ke laman playback dan menampilkan 

foto/video yang sudah disimpan  
15. Flight Telemetry: Area ini menampilkan informasi penerbangan seperti 

kecepatan terbang  

16. Virtual Joystick: Ketuk pada ikon ini untuk memunculkan virtual joystick 
untuk mengontrol aircraft lewat layar ponsel pintar  

17. Intelligent Flight Mode: Ketuk untuk memilih Intelligent Flight Mode  

18. Smart RTH: Mengaktifkan prosedur RTH. Ketuk untuk membuat aircraft 
kembali ke home point terakhir yang direkam.  

19. Auto Take Off/Landing: Ketika untuk memulai lepas landas atau 
mendarat otomatis  

20. Back: Ketuk ikon ini untuk kembali ke menu utama 
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 1.2. System Status:  

 Ketika masuk ke mode camera, bar ini akan terbagi menjadi tiga warna: 
merah, kuning, atau hijau. Jika :  

 berwarna hijau, artinya kamu memiliki koneksi GPS yang kuat dan 
aman untuk terbang.  

 berwarna kuning, artinya terbang dengan hati-hati karena drone akan 
berada pada Mode ATTI yang artinya drone tidak punya cukup sinyal 
GPS untuk menstabilkan posisinya.  

 berwarna merah, artinya drone tidak bisa terbang, akan ada pesan 
peringatan agar kamu segera mengatasi masalah ini.   

Jika kamu mengetuk status bar kamu akan melihat semua sistem aircraft 

seperti pada gambar berikut: 

 
 Compass: Berfungsi agar drone tahu di mana ia berada. Kadang-kadang 

kompas perlu dikalibrasikan ulang ketika kamu terbang di lokasi baru. 
Perhatikan selalu kompas ini karena ia sangat mudah diganggu oleh 

gangguan gelombang elektromagnetik.   

 IMU (Inertial Measurement Unit): Dasarnya ini ada sebuah barometer 
dan gyroscope yang digunakan oleh drone untuk melihat letak dan 
sudutnya ketika terbang. Jika DJI GO 4 memintamu untuk 
mengakibrasikan ulang IMU, ikuti instruksi yang muncul pada layar.  

 ESC (Electronic Speed Control) Status: Ini akan membantumu jika 
ada masalah pada motor. Jika kamu melihat peringatan, coba untuk 

melakukan reset pada dronemu, jika peringatan tidak mau hilang maka 
artinya dronemu butuh untuk diperbaiki.  
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 Vision Sensor: Ini merupakan sensor yang berfungsi untuk memeriksa 
rintangan ketika terbang. Sangat disarankan untuk menyalakan sensor 
ini sepanjang waktu.  

 Obstacle Detection Status: Ini adalah peringatan visual yang akan 
muncul pada layar ketika drone mendeteksi adanya rintangan yang 
berada pada jarak dekat. 

1.3. Calibrasi compas  

Kalibrasi kompas dengan mengikuti petunjuk pada layar (seperti gambar 

dibawah ini), dengan cara memutar drone sesuai petunjuk : 
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1.4. Battery Level Indicator: 

 

Indikator ini menunjukkan seberapa banyak daya baterai yang tersisa: 

 Garis hijau akan menjadi semakin pendek ketika daya baterai turun. 
Titik pertama sebelah kiri adalah di mana drone akan secara otomatis 
mendarat karena daya baterai lemah.  

 Titik kedua adalah ketika aplikasi mencoba mengaktifkan RTH kecuali 
kamu menghentikannya. Ikon huruf H warna kuning menunjukkan 
home point dan bergerak sepanjang garis untuk menunjukkan seberapa 

daya yang kamu butuhkan untuk menerbangkan kembali drone. 

1.5. Flight Mode:  

Ada tiga mode penerbangan yang dapat ditampilkan pada aplikasi DJI GO 4:  

 Positioning Mode (Mode-P): Mode P adalah ketika semua sensor drone 
aktif dan drone dapat terbang dengan stabil. Ini adalah mode paling 

aman untuk menerbangkan drone, jika kamu melepaskan tuas kontrol 
makan drone akan secara otomatis melakukan pengereman dan 
kemudian melayang pada posisinya.  

 Attitude atau ATTI Mode (Mode-A): Aircraft akan berganti ke mode ATTI 
jika sinyal GPS lemah atau tidak ada dan jika terlalu gelap untuk vision 

system untuk bekerja. Aicraft hanya akan menjaga ketinggiannya 
dengan tetap melayang.  

 Sport Mode (Mode-S): Pada Mode Sport, dronemu dapat terbang pada 
kecepatan maksimal dengan menggunakan GPS untuk pemosisian. 

Namun, forward dan downward vision system akan dinonaktifkan, jadi 
aircraft tidak dapat merasakan dan menghindari rintangan. 
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1.6. Main Controller Settings: 

 

Menu untuk menyesuaikan general setting (tiga titik pada bagian bawah): 

 

 Measurement Units: Di sini kamu dapat memilih bagaimana 
parametermu ditampilkan pada DJI GO 4. Kamu memiliki pilihan untuk 
memilih dalam m/s, km/h, atau imperial unit.  
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 Long Press Action: Ini dapat digunakan untuk mengontrol Gimbal 
Control atau Focus. Jika diatur ke Gimbal Control lalu ketika kamu 
menekan panjang layar kamu akan dapat menggerakan gimbal ka atas 
dan bawah dengan menyeret jarimu. Sedangkan jika diatur ke Focus, 

ketika kamu menekan panjang pada layar sebuah boks hijau akan 
muncul menunjukkan komposisi fokus.  

 Live Streaming: Di sini kamu dapat menampilkan live streaming ke 
Facebook atau media sosial lainnya untuk mengaktifkannya yang perlu 

kamu lakukan adalah masuk kea kun media sosialmu lalu ikuti 
perintah yang muncul di layar.  
 

1.7. Map 

 

 Pada Map Setting kamu dapat menyalakan atau mematikan Show Flight 
Route dan Cache the Map. Hal ini akan membuat DJI GO 4 menyimpan peta 

setempat, yang membuatnya tidak harus mendownloadnya tiap waktu. Tetap 
matikan Calibrate Map Coordinates (For China Mainland) kecuali kamu tinggal 

di Mainland China.  
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1.8. Video Cache: 

 

Jika ini diaktifkan, DJI GO 4 akan menyimpan video ke ponselmu dengan 
kualitas sebagus yang ada pada kartu memori mikro SD. Jika diaktifkan kamu 

dapat mengatur jumlah space maksimal yang kamu butuhkan untuk video 
cache. Pengaturan terakhir adalah Record Audio the Video Cache. Jika 
diaktifkan, artinya ponsel pintarmu akan merekam audio di sekitarmu ketika 

mengambil sebuah video.  

 1.9. Visual Navigation Setting:  

Di sini kamu dapat mengontrol sensor mana yang dinyalakan. Disarankan 
untuk tetap menyalakan semua sensor sepanjang waktu. 
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 Enable Obstacle Avoidance: Dengan mengaktifkan pengaturan ini 
dronemu akan mendeteksi rintangan di depannya, dan ini akan 
membatasi kecepatan maksimal menjadi 10m/s, jadi aircraft memiliki 
waktu yang cukup untuk mengerem ketika ia mendeteksi adanya 

rintangan. Obstacle Avoidance mungkin tidak akan bekerja dalam 
kondisi ruangan yang minim cahaya (di bawah 300 lux) dan akan sangat 
susah untuk menghindari rintangan yang tipis seperti kabel.   

 Enabled Horizontal Obstacle Avoidance in Tapfly: Jika ini diaktifkan, 
aircraftmu akan terbang mengelilingi rintangan pada mode Tapfly.  
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 Enable Backward Flying: Jika ini diaktifkan, drone akan terbang 
mundur ketika subyek yang dilacak sedang mendekat. Mohon ingat 
bahwa DJI Drone kecuali Phantom 4 Pro tidak memiliki sensor 
pengindraan rintangan belakang jadi mungkin drone bisa menabrak 

benda di belakangnya sewaktu-waktu.  

 Enable Obstacle Avoidance in Active Track: Jika diaktifkan aircraft 
hanya akan menghindari rintangan pada Activetrack. Jika dinonaktifkan 
aircraft akan berhenti ketika ada rintangan.  

 Display Radar Chart: Jika ini diaktifkan maka aplikasi akan 
menampilkan chart radar kecil pada pojok kiri bawah dari flight view, 

yang menunjukkan arah ketika terbang. 

1.10. Advanced Sensor Setting: 

 

 Enable Vision Positioning: Jika diaktifkan maka downward sensor akan 
dinyalakan hanya akan membantu aircraft berada pada posisinya saat 

melayang. Ketika dinonaktifkan maka aircraftmu akan melayang jika 
sinyal GPS terlalu lemah.  

 RTH Obstacle Check: Jika diaktifkan aircraft akan secara otomatis turun 
untuk menghindari rintangan jika aircraft mendeteksi adanya rintangan 

saat RTH. Untuk Spark, jika jaraknya lebih dari 100 meter, maka 
aircraft tidak akan menghindari rintangan karena terbang terlalu cepat. 
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1.11. Remote Controller Setting:  

Di sini kamu dapat menemukan pengaturan remot kontrol: 

 

 Remote Controller Calibration: Di sini kamu dapat mengkalibrasikan 
tuas remot kontrol. Kamu hanya dapat mengkalibrasikan RC ketika 
aircraft dimatikan. Untuk mengkalibrasikan, kamu cukup petunjuk 

yang muncul pada layar.  

 Stick Mode: Di sini adalah di mana kamu bisa memilih mode tuas remot 
kontrol untuk mengontrol kemampuan terbang aircraft. Mode 2 adalah 
mode dasar yang diatur pada remot  
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 Remote Controller LCD Screen  Introduction:  Layar  ini  akan 
memberikan  tampilan  singkat tentang apa yang kamu lihat saat 
melihat layar remot kontrol. Untuk sementara fitur ini hanya ada pada 
Mavic Pro 

 
 Set to Fixed-Wing Mode: Di sini kamu bisa 

mengaktifkan/menonaktifkan mode fixed-wing. Pada mode ini, drone 
akan terbang ke depan secara otomatis pada kecepatan tertentu setelah 
masuk ke Mode Fixed-Wing. Dorong tuas remot kiri ke atas agar aircraft 

terbang naik dan tarik ke bawah agar aircraft turun. Dorong tuas kiri 
atau kanan untuk memutar aircraft.  
 

 Remote Controller Settings 

Button Customization: Kamu  bisa mengatur  fungsi dari  tombol C1 & 

C2  saat ditekan. Kami memiliki pilihan untuk: 
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 Turn  on/off  Front  LEDs: Menyalakan  atau mematikan  LED  depan  
aircraft,  jadi  kamu  bisa terhindar dari cahaya yang menyilaukan saat 
mengambil foto.  

 Centre-weighted Metering: Memberi  tahu  kamera  untuk  
mengevaluasi  jumlah  cahaya  yang masuk ke dalam frame.  

 AF Lock/Unlock: Mengunci atau membuka kunci autofocus  

 Advanced Camera: Digunakan untuk mengatur ISO, Shutter, dan EV  

 Camera  Forward/Down: Akan mengganti  arah  kamera  dari 
menghadap  ke  depan  ke  900 ke bawah.  

 Gimbal  follow/FPV mode:  Follow Mode  (hanya ada pada Phantom 3  
series) adalah  hal  yang biasa  digunakan  untuk  merekam  video  yang  

didukung  dengan  stabilisasi  3-axis.  FPV Mode mengunci stabilisasi  
roll axis, yang membuat pilot dapat melihat kemiringan kamera 
horizontal ketika terbang berbalik.  

 Toggle map/live: Gunakan untuk melihat peta dalam ukuran layar 
penuh.  

 Clear Flight Route: Berfungsi untuk menghapus jalur terbang 
sebelumnya yang ada pada peta  

 Battery info: Menunjukkan voltasi dan kapasitas dari baterai yang 
tersisa  

 Playback: Menunjukkan foto dan video yang kamu simpan  

 Centre Auto Fokus: Membuat kamera fokus pada bagian tengah frame  

 Right Dial ISO/Shutter Control: Bergantian mengontrol apa yang dial 
kanan kontrol.  

1.12. 5D Button Customization:  

Ketika menerbangkan Mavic Pro, ini membantumu mengontrol apa yang 
dapat dilakukan tombol 5D joystick, yang adalah sebagai berikut: 
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 Camera Forward/Down akan mengganti arah kamera dari mengarh ke 
depan ke 900 ke bawah  

 Zoom In membuat kamera melakukan zoom in.  

 Zoom Out membuat kamera melakukan zoom out  
 

1.13. Image Transmission Setting: 

 

Fitur ini mengontrol sinyal antara remot kontrol dan aircraft. Sinyal dapat 

diatur Auto atau Manual. Kamu juga bisa memilih mode transmisi untuk 
streaming pada ponsel pintar yang kamu gunakan.  
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Kamu dapat memilih pengaturan transmisi gambar, yang akan berdampak 
pada kualitas gambar yang kamu lihat pada camera view. Kamu memiliki 

pilihan sebagai berikut: 

 Smooth mode: 720p 60fps; Normal mode: 720p 30fps; HD: 1080p 30fps 
Ingat bahwa ketika menggunakan Smooth Mode dan HD mode akan 

menambah bandwidth yang diperlukan untuk menambah aliran 
transmisi, yang akan mengurangi jangkauan wireless. Lebih lagi, kamu 

tidak akan bisa merekam 4K ketika menggunakan HD mode, dan kamu 
tidak dapat merekam dalam kualitas 4K atau 2.7K pada Smooth Mode. 
Fitur ini khusus untuk Mavic Pro, Inspire 2, dan Phantom 4 Series.  

1.14. Battery Level: 

 

Fitur ini menunjukkan kondisi baterai. Kamu dapat menyesuaikan persentase 
dari Critically Low Battery Warning dan Low Battery Warning. Peringatan ini 

akan berganti ketika aplikasi mengirim sebuah peringatan tentang daya 
baterai.   

Virtual Joystick Switch: 

Di sini kamu dapat memilih mode stick untuk menerbangkan aircraft; 

pengaturan dasar joystick dan remot kontrol adalah mode 2. Untuk saat ini 
hanya Mavic Pro dan Spark yang bisa menggunakan Virtual Joystick.  

 Gimbal Setting: Di sini kamu bisa menentukan gerakan gimbal.  

 Gimbal Mode: Ada dua pilihan Follow dan First Person View (FPV).  

 Follow: Pada mode ini, kamera akan tetap pada kondisi stabil dan tetap 
mengarah ke cakrawala  
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 FPV: Arah gimbal akan mengikuti gerakan dari drone. Jadi, ketika kamu 
mengganti arah terbang drone, kamera akan ikut bergerak sejalan 
dengan arah terbang.  

 Centering Camera: Jika kamu mengetuk ini maka kamera akan bergerak 
ke pusat secara horizontal atau lurus ke bawah.  

 Adjust Gimbal Roll: Kamu dapat menggunakan ini untuk menyesuaikan 
kemiringan gimbal jika tidak sejajar. Kamu disarankan untuk 
melakukan ini ketika drone sedang terbang dibandingkan saat drone 

kembali ke home point.  

 Gimbal Auto Calibration: Drone akan otomatis untuk mencoba 
menengahkan posisi gimbal, hal ini harus dilakukan ketika drone 
berada pada permukaan yang datar. 

1.15. Advanced Setting 

 

 Di sini kamu dapat mengatur fungsi gimbal.  

 Gimbal Pitch Speed: Ini mengontrol kecepatan dari kemiringan gimbal. 
Semakin tinggi angkanya artinya gimbal bergerak lebih cepat dan 

sebaliknya.  

 Enable Upwards Gimbal Tilt Limit to 30 Degree: Jika kamu 
mematikan fungsi ini kamera akan miring ke atas lebih dari 30 derajat, 
yang akan membuatmu dapat melihat propeller ketika kamu mengambil 
foto. Kecuali kalau kamu terbang mundur.   

 Gimbal Pitch Smoothness: Ini mengonttrol seberapa cepat gimbal 
benar-benar berhenti setelah kamu menggerakkannya. Semakin kecil 

angka yang kamu masukkan artinya gimbal akan cepat berhenti dan 
begitu pula sebaliknya.  
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 Enable Synchronized Gimbal Pan Follow: Mengaktifkan ini akan 
membuat kamera bergerak bersamaan dengan yaw stick. Hal ini 
membuat kamu dapat menghasilkan video yang lebih halus ketika kamu 
menggerakkan yaw stick. 

 

1.16. Camera Setting:  

Di sini kamu dapat menyesuaikan pengaturan kamera:  

 

 Auto: Kamera dapat memilih pengaturan yang paling optimal untuk 

mengambil foto atau video.  

 Aperture (A): Ini mengontrol seberapa banyak cahaya yang masuk 

ketika kamu mengambil foto. Jumlah cahaya diukur dengan ‘f-stops’. 

Semakin kecil angka f-stop artinya aperture makin besar yang artinya 

jumlah cahaya yang masuk akan semakin banyak. Begitu pula 

sebaliknya. Pada Mode A, kamu dapat mengatur angka Aperture, tapi 

untuk pengaturan yang lain akan diatus secara otomatis menyesuaikan 

nilai exposure.  

 Shutter (S): Shutter mengontrol seberapa lama cahaya masuk ke lensa. 

Sederhananya, semakin lambat kecepatan shutter semakin banyak 

cahaya yang masuk dan sangat sesuai untuk mengambil gambar di 

lingkungan yang redup. Sedangkan semakin cepat shutter cocok untuk 

menangkap obyek yang bergerak cepat. Pada mode S, kamu dapat 

mengatur kecepatan shutter, tapi pengaturan lain akan diatur secara 

otomatis untuk menyesuaikan exposure.  

 Manual (M):  Kamu dapat mengatur Aperture dan Shutter secara 

manual untuk kontrol secara maksimal.  
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 EV ( Exposure Compensation Value): Dial ini menunjukkan seberapa 

jauh kamu berada dari pengaturan yang disarankan sebelum kamu 

mengambil foto dengan pengaturan manual. Idealnya, angka EV 

harusnya menunjukkan 0, dan jika ia menunjuk +2 maka obyek yang 

kamu akan ambil akan terlalu terang dan jika ia menunjuk -2 maka 

gambar yang kamu ambil akan terlalu gelap.  Ada beberapa situasi di 

mana kamu mungkin butuh EV yang tinggi atau rendah sebagai 

contohnya ketika kamu mengambil gambar di lingkungan gelap dengan 

kecepatan shutter lambat maka kamu peru EV tinggi.  

1.16.1. Photo Setting 

Di sini kamu bisa menyesuaikan cara kamera mengambil foto.  

 

 1.16.2. Image Size 

 

Kamu dapat memilih ukuran gambar 4:3 yang mana adalah ukuran standar 

jika kamu menggunakan lensa 35mm. Sedangkan untuk ukuran 16:9 adalah 

ukuran untuk HD dan 3:2 adalah ukuran tradisional untuk cetak foto.  
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1.16.3. Image Format:  

 

 Pada area ini, kamu dapat memilih apakah foto akan disimpan dengan format 

RAW, JPEG, atau RAW+JPEG. (Ingat Spark hanya dapat menyimpan gambar 

dengan kualitas JPEG).  

 1.16.4. White Balance:  

 

Ini adalah proses penghilangan warna yang tidak diinginkan ada pada obyek 

sehingga gambar yang kamu ambil akan muncul dengan warna asli. Ini diukur 

dalam satuan Kelvin. Jika kamu memilih Auto, maka kamera akan 

memutuskan pengaturan apa yang paling baik. Kamu juga bisa memilih 

pilihan yang lain yang sesuai dengan keinginanmu.  

Colour Temperature  Light Source  

1000 – 2000 K  : Candlelight  

2500 – 3500 K   :  Tungsten Bulb  

3000 – 4000 K   :  Sunrise/Sunset  
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4000 – 5000 K   :  Fluorescent Lamps  

5000 – 5500 K   :  Electronic Flash  

5500 – 6500 K   :  Daylight with Clear Sky  

6500 – 8000 K   :  Moderately Overcast Sky  

9000 – 10000 K   :  Shade atau Heavily Overcast Sky  

1.16.5. Style:  

 

 Di sini adalah di mana kamu bisa menentukan ketajaman, kontas, dan 

saturasi dari gambar atau video yang diambil dronemu. (Segitiga) Digital 

Sharpness membuat gambar semakin tajam. (Lingkaran) Kontras mengontrol 

gelap-terang dari gambar. (Persegi) Saturation rendah membuat foto lebih 

kusam dan tinggi membuat foto menjadi cetar. Semua pengaturan ini dapat 

diatur dari -3 sampai +3  

1.16.6. Color 
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 Di sini kamu dapat mengatur profil warna kamera. Pengaturan ini berdampak 

pada warna foto. D – Cinelike dan D –Log kedua didesain untuk mengambil 

foto yang akan nantinya digunakan.  

Sisanya bisa kamu gunakan langsung tanpa perlu adanya proses pasca 

produksi.  

 1.17. Other Camera Options:  

Di sini kamu bisa menyalakan atau mematikan banyak jenis pengaturan. 

Pilihannya tergantung pada jenis drone yang digunakan. Screenshot d bawah 

ini menggunakan Mavic Pro.  

 

 

 Histogram: Jika kamu menyalakan ini maka akan muncul boks 

histogram kecil pada layar. Boks ini akan menunjukkan tingkat 
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exposure dari gambar yang akan kamu ambil. Sisi kiri dari grafik 

merepresentasikan bayangan, sisi kanan merepresentasikan area yang 

terang, sedangkan sisi tengah adalah nilai pas.   

 Front LEDs Auto Turn off: Jika ini diaktifkan artinya LED dean akan 

mati ketika kamu mulai merekam.  

 Lock Gimbal When Capture: Jika ini diaktifkan maka gimbal akan 

membuat kamera selalu ada arah di mana kamu akan mengambil 

gambar. Dan jika dimatikan, gimbal akan bergerak mengikuti gerakan 

aircraft.  

 Enable AFC Mode: AFC artinya “Auto Focus Continuous” dan jika 

diaktifkan makan kamera akan secara otomatis fokus ketika kamu 

mulai merekam.  

 MF Focus Assistant (P4P): Jika ini diaktifkan maka ini dapat 

membantumu memfokuskan pada obyek ketika menggunakan mode 

kamera manual  

 Mechanical Shutter (P4P + Inspire 2): Jika ini diaktifkan maka ini 

dapat mencegah munculnya efek jelo jetika mngambil foto atau video 

dari obyek yang bergerak cepat  

 Portrait Capture (Mavic): Aktifkan ini untuk memutas gimbal ke mode 

portrait  

 Over Exposure Warning: Jika kamu mengaktifkan ini maka aplikasi 

akan memberi tahumu bahwa fotomu overexposed. (hanya pada Mavic 

Pro/ Phantom 4 / Inspire 2)  

 Auto Sync HD Photos: Jika ini diaktifkan maka aircraft akan stream 

gambar dengan resolusi penuh dari drone lewat ponsel pintar selama 

penerbangan.  

 Long Exposure Preview: Jika ini diaktifkan sebuah tampilan long 

exposure akan muncul sebelum kamu mengambil foto.  

 Video Caption: Jika ini diaktifkan maka kamu mengambil video aplikasi 

akan membuat teks berformat (SRT) yang berisi informasi tentang 

Ketinggian, GPS, ISO, Shutter, Barometer, Koordinat GPS Home Point, 

dll.  

 Grid: Aktifkan ini dan akan muncul garis bantu yang membantumu 

daam mengambil gambar. Kamu juga bisa mengatur garis bantu 

diagonal pada fitur ini.   

 Centre Points:  Di sini kamu dapat memilih jenis visual dari center 

point pada live view  

 Anti-Flicker: Ini mencegah adanya flicker ketika merekam dan memiliki 

dua opsi 50 dan 60 Hz.   

 File Index Mode: Ini mengontrol nomor file yang ada pada video dan foto 

yang kamu ambil. Jika kamu mengatur pada continuous, maka nomor 
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akan terus tiap kali kamu mengambil foto/video. Jika kamu memilih 

reset, maka nomer akan dimulai lagi dari 001.  

 Peak Focus Threshold: Ini menambahkan garis merak di sekitar pinggir 

fokus. Kamu dapat mengatur antara off/low/normal/high ketika fungsi 

ini diaktifkan  

 Format SD Card: Fungsi ini menghapus semua informasi yang ada pada 

kartu memori Reset Camera Setting: Ini akan membuat kamera kembali 

ke pengaturan awal ketika diaktifkan.  

 Video Setting: Di sini kamu dapat mengatur bagaimana drone 

mengambil video.  

1.17.1. Video Size:  

 

Di sini kamu dapat memilih beberapa ukuran resolusi dan fps. Pilihan yang 

akan kamu lhat bergantung pada jenis drone yang kamu terbangkan atau 

jenis kamera apa yang terpasang jika kamu menggunakan Inspire 2.  

 1.17.2. Video Format:  
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 Di sini kamu dapat memilih tipe video apa yang kamu gunakan. Pilihan yang 

akan kamu lhat bergantung pada jenis drone yang kamu terbangkan atau 

jenis kamera apa yang terpasang jika kamu menggunakan Inspire 2.  

1.17.3 NTSC/PAL:  

 

Ini adalah format yang digunakan untuk menampilkan video. Dasarnya, jika 

kamu adalah orang Amerika, maka kamu akan memilih menggunakan NTSC, 

sedangkan kebanyakan orang di luar Amerika memilih PAL.  

1.18. Intelligent Flight Modes:  

 

Mode-mode ini membantumu untuk menciptakan professional aerial yang 

perlu banyak latihan dan bantuan.  
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 TapFly: Dengan itur ini, kamu dapat mengetuk layar ponsel pintar mu 

untuk menerbangkan drone ke arah yang kamu inginkan tanpa harus 

menggunakan remot kontrol. Aircraft akan secara otomatis menghindari 

rintangan yang terlihat dan mengerem kemudian melayang jika kondisi 

cahaya mencukupi. Pastikan aircraft terbang minimal setinggi 2 m di 

atas permukaan tanah ketika mengaktifkan fitur ini. Baca petunjuk lalu 

ketuk target dan tunggu sampai ikon GO muncul. Ketuk lagi untuk 

membuat aircraft terbang ke arah itu.  

 ActiveTrack: Mode ini membuatmu dapat menandai dam melacak 

obyek dengan menggunakan ponsel pintar. Aircraft akan secara otomatis 

menghindari rintangan yang adapada jalur terbangnya. Pastikan aircraft 

terbang minimal setinggi 2 m di atas permukaan tanah ketika 

mengaktifkan fitur ini. Jika subyek tidak otomatis dikenali, seret boks ke 

sekitarnya. Boks akan berubah hijau yang menandakan proses 

pelacakan sedang dalam progress. Jika boks berwarna merah, artinya 

obyek tidak dapat diidentifikasi dan kamu harus mengulanginya lagi.   

 Cinematic Mode: Pada mode ini jarak pengereman aircraft ditambah. 

Aircraft akan terbang pelan dan secara lembut berhenti, yang bisa kamu 

manfaatkan untuk menghasilkan footage yang halus dan stabil.  

 QuickShot: Ini adalah mode penerbangan autopilot yang akan 

mengambil video 10 detik yang dapat dilihat, diedit, atau dibagikan ke 

sosial media. (Spark + Mavic Pro)  

 


