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Търсене по ключови думи

Търсете ключови думи като “батерия” или “дрон”, за да намерите темата. Ако използвате
Adobe Acrobat Reader, натиснете Ctrl+F в Windows или Command+F в Mac, за да
започнететърсене.

Навигиране до тема

Вижте всички теми в съдържанието. Кликнете върху тема, за да отидете на нея.

Отпечатване на този документ

Този документ позволява принтиране с висока резолюция.

Информация
Има два вида височини, показани в приложението DJI GS RTK: абсолютна височина и 
относителна височина.

Видео уроци

 
Моля, гледайте видео уроците от долния линк, които демонстрират как да използвате 
Phantom 4 RTK  безопасно: http://www.dji.com/product/phantom-4-rtk/info#video

Изтегляне на DJI Assistant 2 за Phantom DJI 
http://www.dji.com/phantom-4-rtk/info#downloads

Абсолютна височина: Географският определение по отношение на географската дължина и ширина.

Относителна височина: Данните за височина на оперативните задачи по отношение на Home Point. При 
същата операция, абсолютната височина за същата точка по време на операция ще се различава при 
излитането от локации с различни височини.

Използване на това упътване

Легенда

Внимание Важно  Съвет                 Препратка

Прочетете преди първия полет
Прочетете следните документи, преди първия полет с Phantom 4 RTK:

1. В кутията
2. Упътване
3. Кратко упътване
4. Указания за отказ от отговорност и мерки за безопасност
5. Мерски за безопасност на батерията

TM
Препоръчваме Ви да изгледате всички видео уроци в официалния уеб сайт на DJI   и да 
прочететемерките за безопасност преди да летите с дрона. Подгответе се за първия полет, като 
прочетете упътванията за употреба за Phantom 4 RTK.
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Продуктов профил
В този раздел са представени Phantom 4 RTK 
и компонентите на дрона и дистанционното 
управление.
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Продуктов профил
Представяне

Phantom 4 RTK е интелигентен дрон за картографиране и ви дава възможност за много точна картина. В 
дрона има вградена DJI Onboard D-RTK система, която предоставя точни данни до сантиметър. 
Позициониращи и  инфрачервени сензори помагат за избяването на множеството препятствия по време на 
полет.Phantom 4 RTK записва 4К видеа и заснема 20 мегапиксови снимки. Вградният видеоклип OCUSYNC 
HD в дрона и дистанционното управление, ви осигурява надежно и стабилно предаване.

Функции
Phantom 4 RTK разполага с вграден DJI Onboard D-RTK, който осигурява високо прецизни данни за 
позициониране с точност до сантиметър, когато използва услугата Network RTK или DJI D-RTK 2. 
Необработените сателитни наблюдения и записи на събития могат да бъдат използване за post-processed 
kinematic (PPK) диференциални корекции.

Phantom 4 RTK може да се извисява и лети на изключително ниска височина и в закрити помещения и 
осигурява сензори за избяване на препятствия и функции за позициониране. Откриването на препятствия и 
избягването от тях, както и защитата при кацане повишава безопасността при летене.

Phantom 4 RTK е оборудван с широкоъгълен фотоапарат с 24 мм (еквивалент на формат 35 мм), 
висококачествен и анти-разклащащ се стойка, 1 инчов CMOS сензор и механичен затвор, които ви предлага 
най - добрата опция за въздушен фотоанализ.

Вградена в дистанционното управление е най-новата технология DJI OcuSync с подобрена способност за 
възпрепятстване на смущенията, за да осигури по-стабилно и гладко видео. Когато се комбинира с 
приемника в самолета, дистанционният контролер има обхват на предаване до 7 км (FCC-съвместима 
версия). Дистанционното управление е оборудвано с 5,5-инчов монитор с висока яркост и интегриран DJI GS 
RTK приложение за HD  дисплей в реално време. Потребителите могат да планират марширути и полетни 
операции в приложението за фотограметрични и от точка до точка (waypoint) полети. За фотограметрични 
полетни операции, натиснете върху картата в приложението, за да създадете зона за летене. За полети от 
точка до точка, прелетете с дрона, за да създадете точки и конфигурирайте точките в движение, така че 
след това дронът да може да извършва автоматично тези операции.

Режимът за контрол на няколко дрона  може да се използва за коордениране на операция с до 5 дрона 
едновременно, което позволява на потребителите да работят по ефективно. Данните за изображенията от 
Phantom 4 RTK могат да се използват за генериране на карти за планиране на територията, когато се 
използва дронът DJI AGRASTM. Потребителите могат също така да качвата снимки в приложението DJI PC GS 
Pro или други софтуери за картографиране, които да комбинират високо точни карти за различни 
приложения.

* Това трябва да се използва с услугата Network RTK, DJI D-RTK 2 High-Precision GNSS мобилна станция 
(закупена допълнително) или  post-processed kinematic (PPK) данни (препоръчително, когато RTK сигналът е
слаб по време на работа).

Подготовка на системата
Подготовка на дрона
1.Премахнете скобата на камерата, както е показано на
фигурата отдолу:
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Подготовка на дистанционното управление
1. Поставяне на батерията за дистанционното управление

Дистанционното управление използва лесно сменяема интелигентна батея 
за дълг период от време.

1 Плъзнете отделението за батерията отзад на дистанционното управление
надолу, за да отворите капака. 

2 Поставете интелигентната батерия в отделението и я натиснете догоре

3 Затворете капака.

3.Поставяне на батерията
Плъзнете батерията в отделението, както е указано на долното изображение.

2. Монтиране на пропелерите
Монтирайте пропелерите с черен пръстен върху моторите с черна точка, а тези със сив пръстен-върху 
моторите без точка. Натиснете пропелерите надолу и ги завъртете 
в указаната за заключване посока, докато се затегнат.

За да премахнете интелигентната батерия, отворете капака, натиснете и задръжте бутона за 
освобождаване на батерията, след това натиснете батерията надолу.

3

2

Ако сте поставили батерията правилно,трябва да чуете изщтракване. В случай, че не сте я
поставилиправилно,това може да повлияе върху сигурността на Вашия дрон.
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2. Поставяне на модем и SIM карта 
1   Повдигнете капака за модема в долния десен ъгъл, след което го извадете.
2 Поставете модема в USB порта със SIM картата, поставена в модема и тествайте *
3 Затворете капака. За да сте сигурни, че капака няма да се отвори, отворете силиконовите 

протектори, поставете и завъртете двете болчета на Phillips и след това затворете протекторите.

  
  

  
  

 

 
    

 
 
 
 
 

  

 
  

 
    

 
 
 
 
 

  
 

 
    

Дистанционното управление на Phantom 4 RTK има достъп до интернет с помощта на 4G модем със 
SIM карта  или Wi-Fi сигнал. За UK, ЕС, ACUK или ACEU версиите , мрежовият RTK сървър може да 
бъде достъпен само чрез 4G модем със SIM карта. При NA, AU или AFUS версиите се препоръчва 
използването на 4G модем със SIM карта , но може да се използва и Wi-Fi сигнал. За да потвърдите 
версията на устройството си, моля, вижте кода на версията върху етикета на опаковката на 
продукта. Когато качвате или изтегляте системи или данни за операциите, се препоръчва
използването на Wi-Fi сигнал за достъп до Интернет.

Използвайте модеми само одбрени от DJI.

Модема поддържа различни мрежови стандарти. Използвайте SIM карта, която е съвместима с 
избрания доставчик на мобилна мрежа, и изберете мобилен план за данни според планираното 
ниво на използване.

Модемът и SIM картата се използват, за да позволят на дистанционното управление да има достъп 
до определени мрежи и платформи, като например платформата DJI AG. Уверете се, че сте ги 
монтирали правилно, в противен случай мрежата няма да бъде достъпна.

 * Тест: Натиснете веднъж копчето за включване на дистанционното управление, след това натиснете още 
веднъж и задържте, докато не се включи дистанционното. В DJI GS RTK приложението натиснете > и 
изберете Network Diagnostics. Ако статуса на всичките устройства в мрежата светят в зелено, то тогава модема 
и SIM картата фунционират правилно.

3. Разгъване на дистанционното управление
Завъртете държача за мобилното устройство или екрана в желаната позиция, след което 
разпънетеантените навън.
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Диаграма на дрона

1. Вградена D-RTK антена

2. Пропелери

3. Мотори

4. Преден LED индикатор

5. Предна система за позициониране

6. Камера и стойка

7. Интелигентна батерия

8. Индикатор за състоянието на дрона 

9. Задна система за позициониране

10. Инфрачервена с-ма за засичане на  
       препятствия

11. Камера,индикатор за връзката и 
       свързващ бутон

12. Micro USB порт

13. Слот за Micro SD карта

14. Долна система за позициониране

1

2
3
4
5

6

7

8

11

10

14

12
13

9
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Диаграма на дистанционното управление

1. Антени
За управление и предаване на
видео сигнал.

2. Екран
Екран, на който можете да използвате DJI MG.

3. Високоговорител
Аудио изход.

4. Джойстик
Управлява посоката и движението на дрона. 
Могат да се настроят на режим 1, режим 2или 
персонализиран режим.

5. Захранващ бутон
Използва се за включване и изключване
на дистанционното.

6.  LED индикатор
Индикира дали дистанционното управление е 
свързано към дрона.

7. USB-C порт 
Обновете фърмуера на Вашия дрон, като
го свържете с дистанционното посредством 

USB OTG кабела.

8. 3.5 mm аудио вход
Използвайте, за да свържете външни аудио 
устройства.

9. LED индикатори за нивото на батерията
Показват нивото на батерията на 
дистанционното управление.

10. Слот заMicroSDкарта
Предоставя допълнително пространство за 
съхранениена информацията от дисплея
(максимум 128 GB).

11. RTH LED индикатор статус
LED индикатор около бутона на RTH, показва 
състоянието му.

12. RTH бутон
Натиснете и задръжте бутона, за дастартирате
функцията Return toHome (RTH)

13. Скролер за настройка на стойката
Използвайте го, за да управлявате завъртането 
на стойката.

14. Бутон за запис на видео
Натиснете го, за да направите видео 
запис.Натиснете отново, за да го прекратите.

15. Бутон за пауза на полета
Повреме на Photogrammetry или Waypoint 
режимите, превключете за пауза.

  Повреме на RTH, превключете за пауза на RTH. 

16. Sleep/Wake бутон
Натиснете го, за да изгасите или включите 
дисплея; натиснете и задръжте, за да 
рестартирате.

17. Бутон за снимане
Натиснете го, за да снимате .

18. Reserved бутон

19. Контролен бутон за управление на дрона
 Завъртете и натиснете бутона, за да смените 

дрона, когато използвате фукцията
Multi-Aircraft Control .

1

2

3

4

 5

 6
7

12 
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10
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8
16

17

19 
18

13

14 
15
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21 

22

23 

24

20

20. Бутон C1
Натиснете бутона C1, за да превключите между 
гледане на картата и гледане през камерата.

21. Бутон C2
Когато планирате полет с режим Waypoint, 
добавя точки. Бутонът е деактивиран при 
останалите режими.

22. Капак за батерията
Отворете капака, за да изкарате интелигентнат 
батерия за дистанционното управление.

23. Бутон за заключване на капака на отделението
       за батериите

Плъзнете надоли, за да отключите.

24. Капак за отделението на модема
Отворете капака за да вкарате/изкарате 
модема.
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Дрон
Този раздел са представени компонентите и 
функциите на дрона.
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Дрон
Профил

Дронът Phantom 4 RTK включва полетен контролер, комуникационна система, система за позициониране, 
система за задвижване и интелигентна батерия. Този раздел описва функциите на компонентите.

Полетни режими

Phantom 4 RTK използва дигитален контролер за полет, който осигурява режима на полет по-долу:

P-режим (позициониране): P-режимът работи най-добре, когато сигналът на GNSS е силен. Дронът използва 
GNSS / RTK модул и система за позициониране, за да се стабилизира автоматично, за свободнодвижение 
между препядствия.

Когато GNSS сигналът е силен, дронът използва GNSS система за позициониране. Когато RTK модулът е 
активиран и диференциалното предаване на данни е добро, то осигурява позициониране до сантиметър. 
Когато GNSS сигналът е слаб, а осветлението е достатъчно, дронът използва система за позициониране.

Когато се активира предупреждението за препятствия и светлината е достатъчна, максималният полет 
ъгълът на наклона е 25 ° с максимална скорост на полет от 50 км / ч. Когато предната система за 
препядствия е изключена, максималният ъгъл на наклона на полета е 35 °, а максималната скорост на 
полета е 58 км / ч.

Режим А (Attitude): в А-режим, GNSS и Vision System не се използват за позициониране, дрона може да 
поддържа височина, използвайки барометъра си. Той влиза в режим A само, когато има слаб GNSS сигнал
или когато компасът претърпява смущения, когато систематсистемата за позициониране не е на лице.

Режим на предупреждение за височина

Дронът лети в P-режим по подразбиране. Той влиза в режим A само, когато има слаб GNSS сигнал, когато 
компасът изпитва смущения или когато системата за позициониране не е налице.

В режим A, системата за позициониране и някои допълнителни функции са деактивирани. Следователно 
дронът не може да се позиционира или спира автоматично в този режим и лесно се влияе от 
заобикалящата го среда, което може да доведе до хоризонтално преместване. Използвайте 
дистанционното управление, за да позиционирате дрона.

Маневрирането на дрона в A-режим може да бъде трудно. Избягвайте да летите в зони, където GNSS 
сигналът е слаб или в затворени пространства. В противен случай дронът ще бъде принуден да влезе в 
режим A, което ще доведе до потенциални рискове за полета, моля изпратете го на безопасно място 
възможно най-скоро.
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Полетни индикатори
Phantom 4 RTK има предни светодиоди и индикатори за състоянието на дрона. Позициите на тези 
светодиоди са показани на фигурата по-долу:

Преден LED 
индикатор

Индикатор за 
състояниетона дрона

Нормално

 

 

 

×2 

 

Включване на дрона и самодиагностика. 

Подгряване

P-режим с  GNSS или RTK

P-режим с  позиционираща система.

A-режим без GNSS или позиционираща 
система

  

  Последователно светещи индикатори
 червен, зелен или жълт

  Последователно светещи зелен и жълт

   Бавно премигващ зелен индикатор

Двойно пресвяткващ зелен индикатор

Бавно примигващ жълт индикатор

    Спиране

 

  Бързо примигващ зелен индикатор 

Предупреждение

Бързо примигващ жълт индикатор Изгубен е сигналът от дистанционното.

 Бавно примигващ червен индикатор

 

 

Предупреждение за изтощена батерия.

Предупреждение закритично ниски нива
на батерията
Неравномерно разположение или голямо 
отклонение на сензора

 

  Бързо примигващ червен индикатор                                       

Мигащ червен индикатор

—  Продължително светещ червен индикатор

 Последователно примигващи червен и жълт
 индикатор

Отказ на системата

Копаса изисква калибриране

Предните светодиоди показват ориентацията на дрона.  Предните светодиоди светят в червено, когато 
дронът се завърти за да покаже предната си (или носната си) част. Индикаторите за състоянието на дрона 
съобщават състоянието на системата на контролера на полета. Вижте таблицата по-долу за повече
информация относно индикаторите за състоянието на дрона.

Описание на полетните индикатори
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Return to Home (RTH)
Тази функция връща дрона обратно към последната записана точка. Има три типа процедури Return 
to-Home (RTH): Smart RTH, Low Battery RTH, и Failsafe RTH. В този раздел са описани детайлно три от тези 
състояния.

GNSS Описание

Home Point

Ако силен GNSS сигнал се намери преди излитане,Home Point локацията ще е 
там, откъде е излитял дронаът. Силана на GNSS сигнала се идикира чрез GNSS
иконата (          По-малко от 4 единици се счита за слаб GNSS сигнал). 
Индикаторът за състояние на дрона ще мига бързо, когато се запише 
началната точка.

Актулизиране на началната точка 
Можете да актуализирате началната точка (Home Point)  в приложението DJI GS RTK, по време на полет. Има 
две опции за настройване на началната точка:

1. Задайте текущите координати на дрона, като начална точка.
2. Задайте текущите координати на дистанционното управление, като начална точка.

Уверете се, че пространството над GNSS модула на дистанционното управление (намиращо се под 
логото на DJI) не е възпрепятствано и няма около него високи сгради, при актуализирането на 
началната точка.

Следвайте инструкциите по-долу, за да актуализирате началната точка:

1. Отидете на DJI GS RTK > Fly.
2. Натиснете > , изберете  в Home Point  настройките за начална точка, за да зададете 
текущите координати на дрона, като начална точка.
3. Натиснете >

 , изберете
 

в настройките "Home Point", за да зададете текущите координати 
на дистанционното управление, като начална точка.

4. Индикаторът за състоянието на дрона ще мига в зелено, за да покаже, че новата начална точка е успешно 
натроена.

Failsafe RTH
Предната позиционираща система позволява на дрона да създаде карта в реално време на пътя, 
който дронът прелита. Ако началната точка е създадена успешно и компасът работи нормално,
Failsafe RTH ще се активира автоматично при загуба на сигнала от дистанционното за повече от три секунди. 
Дронът  ще планира маршрута си за връщане и ще проследи оригиналния маршрут на полета .
По време на RTH, ако сигналът на дистанционното управление се възстанови, можете да
контролирате височината и скоростта на дрона. Натиснете веднъж бутона RTH, за да го отмените.

 
 

 

 Дронът може да прихване и заобиколи препятствия, когато предната позиционираща система 
работи и е достатъчно светло. Той автоматично ще се издигне, за да избегне препятствието, след 
което бавно се спуска и се връща в точката на излитане. За да се върне дронът в тази точка, то не е 
възможно да се завърта или да лети наляво/ надясно, докато процедурата RTH се изпълнява и 
предната позиционираща система работи.
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5 RTH (регулиране на височината)

Бързо примигващ жълт индикатор
Височина HP<=Failsafe височината

1 Създаване на начална точка

Примигва зелен индикатор

3 Изгубване на сигнала от дистанционното

Бързо примигващ жълт индикатор

2 Приемане на началната точкa

Примигва зелен индикатор

6 Приземяване (след кръжене от 5 s)

Бързо примигващ жълт индикатор

4 Продължителна загуба на сигнал (повече от 3 сек.)

Бързо примигващ жълт индикатор

Височина HP>Failsafe височината

  Издигане до Failsafe височината 
Failsafe височина

×

>3S

Failsafe 

× × ×

 

 

 
   
             
 

 

           
            
        
            
             

              
               

             
      

Smart RTH
Използвайте RTH бутона на дистанционното управление, когато GNSS е достъпно за Smart RTH. Дронът 
тогава автоматично ще се върне до последната записана начална точка. Използвайте дистанционното 
управление, за да контролирате скоростта на дрона или надморската височина, за да избегнете сблъсък по 
време на режима Smart RTH. Докато се връща, дронът ще използва основната камера, която засича 
препятствия до 300м напред, което позволява да се планира безопасен маршрут.  Натиснете и задръжте 
Smart RTH бутона веднъж, за да започне процеса и натиснете бутона отново, за да го прекратите и така да 
ще си върнете контрола върху дрона.

Low Battery RTH
Аварийните нива след изтощение на батерията се задействат, когато интелигентната DJI батерия се изтощи 
до ниво, което може да затрудни безопасното завръщане на коптера. Потребителят може да анулира 
процедурата RTH чрез натискане на RTH бутона на дистанционното управление. Праговете за тези 
предупреждения се определят автоматично въз основа на текущата надморска височина и разстоянието 
до началната точка на дрона. Low Battery RTH ще се задейства само веднъж по време на същия полет.

Дронът ще пристигне автоматично, ако текущото ниво на батерията може да поддържа само в достатъчно 
дълго време за да се спусне от сегашната си надморска височина. Потребителят не може да прекрати 
автоматичното кацане, но може да използва дистанционното управление за да промени ориентацията на
дрона по време на процес на кацане.

Индикаторът за нивото на батерията се показва в приложението DJI GS RTK и е описан по-долу:

12:29

Оставащо полетно време

Достатъчен заряд на 
батерията (зелено)

Индикатор за нивото на батерията

Препоръчва се приземяване
на дрона

Предупреждение за критично ниско 
ниво на батерия 
(червено) Предупреждение за

изтощена батерия (жълто)
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Предупреждение 
за заряда на 
батерията

Забележка Индикатор за 
състоянието

DJI GS RTK
приложение Инструкции

Предупреждение 
за ниски нива  на 
заряда  на 
батерията

Батерията е 
изтощена.
Моля,приземете 
дрона. 

Индикаторът на 
състоянието бавно
примигва в 
червено.

N/A

Дронът ще се върне до началната 
точка  автоматично и ще започне да 
виси  на 2 метра над точката за 
кацане. Потребителите също така 
могат да откажат RTH процеса и да 
кацнат дрона ръчно. Забележка:
Предупреждението за ниско ниво на 
заряд няма да се появи, след като 
потребителите откажат RTH процеса 
и въстановят контрола върхи дрона.

Предупреждение 
за критично ниско 
ниво на батерията

Дронът 
трябва да се 
приземи 
незабавно.

Индикаторът
на състоянието 
бавно примигва в 
червено.

Дисплеят на 
DJI GSRTK 
приложението 
ще светне в 
червено и 
дронът ще 
започне да се 
спуска. От 
дистанцион-
ното ще се 

чуе звук.

Оставете дрона да се снижи и 
приземи автоматично.

Очаквано 
оставащо 
време за полет

Предупреждение за 
оставащо време за 
полет, въз основа на 
нивото на 
оставащата батерия

N/A N/A N/A

Прецизно приземяване
Дрона автоматично сканира  терена под него по време на връщане към начална точка. Когато настоящият 
терен съвпада с терена на началната точка, дронът ще започне да каца незабавно, за да постигне прецизно 
кацане.

Когато се покаже предупреждението за критично ниско ниво на батерията и дронът започне да 
сеприземява автоматично, тогава можете да натиснете левият джойстик нагоре, което ще 
накаракоптера дазависне на текущата височина, на която се намира. Това ще Ви позволи да го 
приземите на по-подходящо място.

Оцветените зони и маркери, показващи нивото на батерията, отразяват приблизителното оставащо 
време. Те автоматично се коригират в зависимост от текущото местоположение и състоянието на 
дрона.

Прагът за предупреждение при ниска батерия, зададен в страницата за настройки на батерията на 
дрона в приложението, е само за предупреждение и няма да задейства RTH.



18 © 2018 DJI All Rights Reserved. 

Phantom 4 RTK Упътване за употреба

20m 5m
H

  

20m 5m
H

20m 5m
H

20m 5m
H

     
 

     
     
  

      

Дронът не може да избягва прегради, докато лети в режим Failsafe RTH 
ипредната система за позициониране е изключена.Потребителите могат да 
използват дистанционното управление, за да контролират височината и 
скоростта на дрона. Важно е да настроите подходяща Failsafe височина 
преди всеки полет. Стартирайте DJI GS RTK приложението, натиснете
и след това        , за да нагласите Failsafe височината.

Ако дронът лети на височина под 20 m и RTH (включително SmartRTH, Low 
Battery RTH и Failsafe RTH) е включен, дронът първоначално ще се издигне 
автоматично на 20 m от текущата височина. Можете да спрете
издигането,като изключите RTH.

Дронът автоматично ще се снижи и приземи ако RTH е включен, когато 
дронът лети в радиус от 5м от началната точка Home Point и когато е на 
височина под 30м или ако функцията за заобикаляне на препятствията е 
деактивирана.

Дронът не може да се върне до началната точка, когато  GNSS сигнала е 
слаб 

 ( [ ] показва сиво) или модулът не е възможен

20m 5m
H

Ако преместите левия джойстик, след като дронът се издигне над 20 m, но 
под предварителната зададена Failsafe RTH височина, дронът ще спре с 
издигането и незабавно ще се върне в точката на излитане.

RTH Safety бележки

 
 

 

       

 
         

       
           
         

      
      
                
      

Защитата при кацане е активна при прецизно кацане.
Прецизното приземяване зависи от следните условия:
а) Началната точка се записва, докато дронът излита и не се обновява по време на полета.
b) Дронът излита във вертикална посока на височина повече от 7м.
c) Особеностите на терена където е записана началната точка не се променят.
d) Теренът, на който е записана началната точка няма отличителни белези, които да повлияят 
     върху прецизността.
e) Не трябва да бъде нито прекалено тъмно, нито прекалено светло.

По време на приземяване можете да предприемете следните действия:
а) Натиснете джойстика надолу, за да увеличите скоростта на приземяване.
b) Смяната на посоката с джойстика ще спре прецизното кацане. Дронът ще слезе вертикално        
     и защитата за кацане ще остане активна.
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Функция за защита при кацане
Защитата при кацане ще се активира по време на автоматично кацане.

1. Защитата при кацане определя дали земята е подходяща за кацане. Ако е така, дронът ще кацне 
      нежно. 
2. Ако защитата за кацане определи, че земята не е подходяща за кацане, дронът ще зависне и ще 
      изчака потвърждение от пилота. Дронът ще се зависне, ако установи, че земята не е подходяща за 
      кацане дори и при предупреждение за критично ниска батерия. Само когато нивото на батерията 
      намалее до 0%,дронът ще кацне. Потребителите запазват контрола върху ориентацията на дрона.
3. Ако защитата за кацане е неактивна, приложението DJI GS RTK ще покаже подкана за кацане, когато 
      спуска под 0.3 метра. Докоснете, за да потвърдите или издърпате контролния джойстик  за 2 секунди, за 
      да се приземи, когато околната среда е подходяща за кацане.

 

 
 

 

Заобикаляне на препятствия по време на процедурата RTH
Дронът може да "познае" и да заобиколи препятствията, докато лети в режим  RTH, в случай че 
светлината е достатъчна, за да се задейства предната позиционираща система. Повече информация за 
поведението на дрона при наличието на прегради ще намерите отдолу:
1. Дронът ще използва камерата си, за да "разпознае" препятствия, намиращи се на разстояние до
      300 м пред него, което му позволява да планира безопасен маршрут за обратния път. 
2. Дронът забавя полета си, когато засече пречка на разстояние 15 м от него. 
3. Дронът спира да лети и започва да кръжи, след което започва да се издига вертикално, за да
      избегне пречката. Накрая ще спре да се издига, когато се отдалечи на разстояние 5 m от засеченото
      препятствие.
4.  Докато Failsafe RTH процедурата продължава, дронът ще продължи да лети до началната точка при 
     текущата височина.

 

 

 

Функцията "Obstacle Sensing" не е активна по време на спускане в режим RTH. Бъдете внимателни. 
За да е сигурно, че дронът ще се върне безпроблемно в началната точка по време на процедурата 
RTH, няма да можете да променяте маршрута му, когато предната позиционираща система 
работи.

 Дронът не може да избягва препятствия в страни, над или зад себе си.

5 метра

15 метра

300 метра

 

 

• Защитата при кацане няма да е активна при следните обстоятелства:
a)Когато потребителя контролира наклона  на джойстика (Откриването на наземната земя ще се    
   активира отново когато контролните пръчки не се използват)
b) Когато позициониращата система не е напълно функционална (например грешка в позицията на 
     отклонение)
c) Когато системата за позициониране  се нуждае от повторно калибриране.
d) Когато светлинните условия не са достатъчни за системата за позициониране.

• Ако препятствието е в рамките на  1 метър от дрона, той ще слезе на 0,3 м над земята и ще 
     зависне. Дронът ще кацне, когато потребителя потвърди.
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Индустриални приложения 
Phantom 4 RTK може да се използва за промишлени приложения, включително, но не само, 
фотограметрия и инспекции на електропровода. Изберете фотограметрия или Waypoint Flight, планирайте 
маршрутите на полета, задайте параметри и след това дронът ще извършва автоматизирани операции. 
Възобновяването на операцията и избягването на препятствия са на разположение. Потребителите могат 
да качват изображения в приложението DJI PC GS Pro или софтуер за картографиране на други 
производители за да комбинират точни карти за различни приложения. Файловете KML / KMZ могат да 
бъдат качени в DJI GS RTK приложението, за да ви помогне да планирате операциите си.

Качване на файлове KML/KMZ 
За да планирате операциите, поставете microSD картата с файловете KML / KMZ в слота за microSD карта
на устройството за дистанционно управление, за да качите файлове в DJI GS RTK. За файлове, включително 
полигони, потребителите могат да видят данните в карта и да я използват за планиране на полети. За 
файлове, включително линейни низини, потребителите могат да разглеждат само данните на картата, но
не може да се използва за планиране.

Подготовка на файловете
1. Създайте папка с име "DJI" в основната директория на microSD картата. След това създайте папка с име
"KML" в папката “DJI”. (Няма значение дали пишете с големи или малки букви).
2. Съхранявайте файловете KML / KMZ в папката "KML", създадена по-горе.

Качване на файлове
1.Поставете microSD картата в слота за microSD карта на дистанционното управление. Ще има изскачащ
   прозорец на главния екран в приложението DJI GS RTK. Ако няма, докоснете         , след това докоснете  
2. Докоснете файла в прозореца, за да го изберете. За да изтриете файла, прекарайте пръст наляво и 
    докоснете       .Изберете файловете и след това докоснете, за да ги качите. Изчакайте, докато  
    приложението покаже успешно качване.

 

 

Преглед на файловете
1. Отидете на главния екран на DJI GS RTK>       >       ,  изберете KML файлове от падащото меню отгоре, за да
     видите файловете. Те се подреждат по час. Имената на KML файловете, които се показват в
     приложението, са оригиналните имена на файловете. KMZ файловете ще бъдат наименувани по
     следния начин: doc, doc (1), doc (2) и т.н.
2. Докоснете иконата отдясно на всеки файл, за да влезете в изгледа на карти и да прегледате данните на
    картата.

Потребителите могат също така да докоснат       отляво в камерата или в изгледа на карти, а  след това
 да изберете KML файл в падащото меню, за да влезнат в страницата със списъка с файлове.

 3.  Докоснете Edit, за да редактирате точките за планиране на операциите по фотограметрия, ако номерът 
     на точките е по-малък от 125. За подробности относно планирането на операциите вижте раздел "
     Фотограметрия" по-долу. Ако точката е повече от 125, потребителите трябва да качат  KML / KMZ 
     файлове, които отговарят на изискванията.

Фотограметрия
След като операционната зона е настроена и настройките са конфигурирани, приложението DJI GS RTK  се 
произвежда полетен маршрут въз основа на въвеждането на потребителя. След планирането дронът може 
да извършва автоматизирани операции следвайки полетния маршрут. Има два типа фотограметрия: 2D и 
3D. В двъизмерния  полетен маршрут (2D), той  е s-образен и може да се използва за 2D картографиране. 
Триизмерен маршрут (3D) за полети се състои от маршрути със S-образна форма за създаване на 3D карти. 
Стойностите по подразбиране на ъгъла на наклона на стабилизираната стойка за двата вида са различни.
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Планиране и полетен маршрут
1. Добавете крайните точки в зоната за работа чрез двата метода по-долу:

Прегледайте качения файл KML / KMZ и след това докоснете Edit. Върховете на полигона във файла ще
бъдат преобразувани до крайните точки на зоната на действие.
Отворете главния екран в приложението DJI GS RTK, докоснете Plan и изберете Photogrammetry, за да
влезете в Planning View. След това докоснете картата, за да добавите крайни точки

2.    Редакция на крайни точки
Move: Плъзнете точката за преместване.
Fine Tuning: Докоснете точката, за да покажете бутоните за фина настройка. Докоснете, за да
коригирате.
Delete: Докоснете два пъти, за да изтриете точка.

3. Settings: След добавяне на точки, в десния екран ще има списък с настройки. Конфигурирайте
      настройките, а приложението ще генерира съответния полетен маршрут.

4.  Adjust the route direction: Натиснете и плъзнете         иконата в близост до маршрута, за да регулирате
      посоката на полета, на избрания маршрут.
5.  Докоснете Save, найменувайте маршрута и след това докоснете ОК.

Извършване на операции
Една операция може да се извърши директно след планирането. Следвайте инструкциите по-долу, ако 
операцията не е била използвана веднага.
1. Включете дистанционното управление, след това включете дрона.
2. Отидете на главния екран в приложението DJI GS RTK и след това докоснете Fly.

3. Докоснете  в изгледа на камерата за настройки на камерата. Докоснете     вляво, изберете Plan в
    падащото меню, и след това изберете област на действие. Докоснете картата, за да влезете Edit Status, за
    да редактирате крайните точки и да ги настроите, след това запаметете.

4. Докоснете Invoke и след това докоснете Start. Изчакайте маршрута на полета да се  качи в дрона.
5. Излитане и извършване на операцията.

① Ако управлявате дрона ръчно, плъзнете, за да започнете операцията.
②Ако дрона е на земята, плъзнете, за да излети и започнете операцията.

Waypoint Flight
Летете с дрона до желаните мостоположения, добавете точки и конфигурирайте настройките и действията 
за всяка точка. Точките ще генерират последователен полетен маршрут. След стартирането на операцията 
дронът ще лети по маршрута и щеизпълнява предварително зададените действия за всяка точка от 
маршрута.

Планиране на маршрут
1. Отидете на основния екран в приложението DJI GS RTK, докоснете Plan и изберете Waypoint Flight, за да 
    влезете в Planning View.
2. Летете с дрона до желаното местоположение,  веднъж докоснете кратко бутона C2 на дистанционното 
      управление за добавяне на точка.

Позицията на добавените точки не може да бъде коригирана. Потребителите могат да 
редактират маршрутната точка за други конфигурации. Вижте подробностите по-долу.
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Потребителите не могат да добавят точки по време на режим Edit. Точките могат да се 
добавят след като кликнете върху Save или Cancel в списъка с настройки.

 
 

 

 

 

 
 

3.  Редакция на точков маршрут (Waypoints)
Докоснете добавената точка от картата и на екрана ще има списък с настройки. Докоснете </>, за да 
смените  точките за редактиране.
Altitude (Надморска височина): Относителната надморска височина между дрона и началната точка на 
излитане, в избрания маршрут по точки. Дронът ще се изкачи или слезе постепенно до надморската 
височина, зададена на следващата точка, ако стойностите в две последователни точки са различни. 
Докоснете бутона и след това плъзнете нагоре или надолу където и да е на екрана  за да настроите 
стойността.

Heading:  Дронът е насочено към избраната точка. Север е 0 °, като показва положителна стойност по 
посока на часовниковата стрелка и отрицателна стойност, показваща обратно на часовниковата стрелка. 
Дронътще се завърта постепенно към заглавието на  предварително зададената следваща точка, ако 
стойностите на двете последователни точки са различни. Докоснете бутона, след което плъзнете нагоре 
или надолу където и да е на екрана, за да настроите стойността.

Pitch: Ъгълът на опорния кант на избраната точка. Ъгълът на наклона може да варира от -90 ° до 0 °,  
надолу, представлявано от -90 ° и напред, представлявано от 0 °. Стабилизираната стойка ще се наклони 
до предварително зададения ъгъл след достигане на избраната точка. Докоснете бутона и след това 
плъзнете нагоре или надолу където и да е на екрана за да настроите стойността.
Action: Действията на точките включват: едно натискане и  три непрекъснати снимки.

: Докоснете за да изтриете избраната точка.

 

 

 
 
 

  

 
 

 

4. Route settings: След като добавите точки по маршрута, докоснете бутона за настройки намаршрута в
      долния десен ъгъл до - задаване на крайно действие за дадена задача, при изгубванена сигнал с
      дистанционното управление,полета на дрона, скорост и записа на маршрута. (Имайтепредвид, че ако
      записът на маршрути е активиран, ще бъдат записани действия за снимане, 
      зададени за всички точки няма да бъдат записани.) Затворете менюто след конфигуриране.
5.  Докоснете Save, найменувайте операцията и след това докоснете ОК.

Извършване на операции
Една операция може да се извърши директно след планирането. Следвайте инструкциите по-долу, ако 
операцията не е била използвана веднага.
1.   Включете дистанционното управление, след това включете дрона.
2. Отидете на главния екран в приложението DJI GS RTK и след това докоснете Fly.
3.  Докоснете      в изгледа на камерата за настройки на камерата. Докоснете       вляво, изберете Plan в
     падащото меню, и след това изберете област на действие. Докоснете картата, за да влезете Edit Status, 
     за да редактирате крайните точки и да ги настроите, след това запаметете.

4.   Докоснете Invoke и след това докоснете Start. Изчакайте маршрута на полета да се качи в дрона.
5. Излитане и извършване на операцията.

① Ако управлявате дрона ръчно, плъзнете, за да започнете операцията.
② Ако дрона е на земята, плъзнете, за да излети и започнете операцията.
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Излитайте само на открити места.

Операцията ще бъде автоматично отменена, ако моторите са стартирали, преди започването й. Ще 
трябва да извикате операцията в списъка с операции.
По време на операция по фотограметрия, дронът ще следва маршрута на полета. Въпреки това, 
потребителите може да  контролират полета на дрона (не се препоръчва) и да летят напред или 
назад помощта на контролните джойстици.
По време на полет по точки, позицията на дрона може да бъде настроена да следва маршрута на 
полета или персонализиран ъгъл, предварително зададен за всяка точка в настройките на 
маршрута. Потребителите обаче не могат да контролират предницата на дрона, като използват 
контролния джойстик, но те могат да контролират посоката на полета (напред или назад).

По време на операцията докоснете Pаuse на екрана и дронът ще зависне. Потребителите могат да 
летят с дрона напред или назад по маршрута на полета. Докоснете Resume и операцията ще се 
възобнови от текущата си позиция.
Една операция може да бъде поставена на пауза чрез превключване на превключвателя за пауза. 
Дронът ще зависне и ще запише точката, на която е спрял, а след това той може да се контролира 
ръчно. За да продължите операцията, изберете я от списъка отново и след това Resume. Дронът 
автоматично ще се върне към точка на прекъсване и ще продължи операция.
Дронът ще зависне автоматично в крайната точка, след като операцията приключи. Вместо RTH, той 
също може да бъде настроен да изпълнява други полетни действия в рамките на приложението.

 Уверете се, че GNSS сигналът е силен, когато използвате функцията за възобновяване на
операцията. В противен случай дронът неможе да записва и да се връща в точката на прекъсване. 

Точката на прекъсване се актуализира, стига да отговаря на едно от горните условия.

 
 
 
 

Възобновяване на операцията
При излизане от дадена операция, дронът записва точка на прекъсване. Функцията Operation Resumption 
позволява да прекъснете временно операцията (например да смените батерията и да избегнете пречките 
ръчно) и след това да възобновите работата от мястото, на което е прекъснала.

Запис на точка на прекъсване 
Излезте от операцията по един от следните начини и дронът ще запише местоположението си като точка на 
прекъсване ако GNSS сигналът е силен:
1. Докоснете бутона за край в долния десен ъгъл на екрана.
2.   Инициализирайте RTH процедурата.
3. Превключете превключвателя Pause.
4.   Ако GNSS сигналът  е слаб, дронът влиза в режим Attitude и излиза от текущата операция. Последната 
      позиция, на която има силен GNSS сигнал, се записва като точка на прекъсване. 

 

 

 

Възобновяване на операцията
1. Излезте от операцията по един от горните начини. Дронът ще запише текущото 
    местоположение като точка на прекъсване.
2. Дронът ще прекрати текущата операция и ще запише напредъка на операцията. Потребителите могат да 
    контролират дрона ръчно.
3. Изберете отново операцията в Executing tag от списъка с операции. Дронът ще се върне автоматично до 
    точка на прекъсване и възобновете операцията

Operation Safety Notices
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Защита на системните данни
По време на операция, функцията System Data Protection позволява на приложението DJI GS RTK да запази 
жизненоважна данни за системата (напр. напредък на работа, точка на прекъсване), след като дронът е 
изключен за смяна на батерията. Следвайте инструкциите за да възобновите операцията след рестартиране 
на дрона.

Позиционираща система и с-ма от инфрачервени сензори за засичане на препятствия
Основните компоненти на системата за позициониране се намират отпред, отзад и отдолу на дрона, 
включително [1] [2] [4], три сензора за видеонаблюдение и [3] два ултразвукови сензора. Позициониращата 
система използва ултразвук и данни за изображенията, за да помогне на дрона да запази текущото си 
положение, като даде възможност за прецизно задържане в закрити помещения или в среди, където не е 
налице GNSS сигнал. Системата за позициониране постоянно сканира за препятствия и  позволява на дрона 
да ги избягва, като премине отгоре или наоколо.
Инфрачервените сензори се състоят  [5] от два 3D инфрачервени модула от двете страни на дрона. Тези да 
сканират препятствия от двете му страни и са активни в определени режими на полет.

Обхват на откриване
Обхватът на откриване на системата за позициониране и инфрачервената сензорна система са 
изобразени както следва. Имайте предвид, че дрона не може да усеща и да избягва препятствията, 
които не са в диапазона на откриване.

При P-режим, както предната, така и задната система за позициониране работят, ако скоростта е в 
рамките на 13 км / ч.
При по-високи скорости е активна само системата за позициониране, насочена към посоката на 
движение.
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01
Насочете дрона срещу
              екрана

02
Изравнете с указаните
на екрана маркери

03
Завъртете и наклонете

дрона

Калибриране на сензорите
Камерите на предната и долната позиционираща система, които се намират в крачетата на дрона са 
калибрирани преди да го получите. е. Те са уязвими от различни влияния, затова е необходимо от време на 
време да се калибрират през DJI Assistant 2 или DJI GO 4. Следвайте стъпките, за да калибрирате сензорите:

Използване на позициониращата система
Позициониращата система се активира автоматично, когато дронът се включи - не се изискват 
допълнителни действия. Позициониращата система обикновено се използва в закрити помещения, където 
GNSS не е налице.  Използвайки сензорите, вградени в системата, дронът може да кръжи прецизно, дори и 
без GNSS сигнал. Позициониращата истема за виждане надолу работи най-добре, когато дронът е на 
височина под 10 м. Работете с дрона с голяма предпазливост, когато летите при високи скорости на ниски 
височини (под 0,5 м).

 

 

Следвайте долуизброените стъпки, те ще Ви улеснят при употребата на позициониращата система:
1.   Включете дрона. Индикаторът за състоянието на дрона ще светне в зелено два пъти, което показва
      позициониращата система е готова.
2.  Леко натиснете на левия джойстик, за да се повдигне и дронът ще се задържи на място.
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* Този режим ще бъде поддържан по-късно.

Спиране на дрона по време на полет чрез системата Obstacle Sensing
Благодарение на системата Obstacle Sensing, дронът ще може да спре, когато засече пречка пред себе си. 
Системата работи най-добре, когато светлината е подходяща и препятствието е с ясни очертания. Освен 
това скоростта, с която лети дронът не надвишава 50 км/ч, за да може той да започне да кръжи на 
безопасно разстояние.

 3D системата за позициониране с инфрачервени сензори е активна единствено в режимите "
Beginner" и "Tripod". Летете с повишено внимание. 

Производителността на позициониращата система и системата от инфрачервени сензори за 
засичане на препятствия зависи от повърхността, над която прелита дронът. Възможно е 
ултразвуковите сензори да не измерят правилно разстоянията, ако той лети над материали, 
поглъщащи звука. На практика камерата може да работи неправилно при неподходящи условия. 
Летящата система ще превключи от режим P в режим А автоматично, ако нито GPS, нито 
позициониращата система или системата от инфрачервени сензори за засичане на препятствия
са налични. Използвайте дрона с повишено внимание в следните ситуации: 
a) Летене над едноцветни повърхности (напр. чисто бяло, черно, червено, зелено). 
b) Летене над силно отражателни повърхности.
c) Бързо летене (над 50 км/ч на 2 m височина или над 18 км/ч на 1 m височина).
d) Летене над вода или прозрачни повърхности. 
e) Летене над подвижни повърхности или обекти.
f) Летене на места, където светлината се променя често или рязко.
g) Летене на места, където цари пълен мрак (lux < 10) или е много светло (lux > 100 000).
h) Летене над места, които могат да поглъщат звуковите вълни (напр. дебел килим).
i) Летене над повърхности без ясни очертания или структура.
j) Летене над повърхности с често повтарящи се мотиви или части (напр. еднакви плочки).
k) Летене над наклонени повърхности, които отклоняват звуковите вълни от дрона.
l) Летене над препятствията с твърде малка ефективна отразяваща повърхност за инфрачервена 
   светлина.
m) НЕ насочвайте два дрона един срещу друг, за да избегнете смущения с 3D инфрачервените 
      модули.
n) НЕ покривайте защитното стъкло на инфрачервения модул. Пазете го и го почиствайте 
     редовно.
o) Летене с висока скорост при ниска надморска височина (под 0,5 м).

Сензорите трябва винаги да бъдат почистени. Мръсотия и други нечистотии могат да повлияят не 
благоприятно върху тях.
Позициониращата система е ефективна единствено, когато дронът е на височина от 0,3 до 10 м.
Позициониращата система не може да работи правилно, когато дронът лети над вода. 
Позициониращата система не може да разпознае слабо осветени участъци от земята (по-малко 
от 100 lux). 
Не използвайте други ултразвукови устройства с честота от 40 KHz, когато позициониращата 
система е включена.
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RTK функции
Phantom 4 RTK разполага с вграден DJI Onboard D-RTK, който предоставя по-точни данни до сантиметър 
позициониране, за да подобри точността на работа при използване с DJI D-RTK 2 High-Precision GNSS 
Мобилна станция или услуга за RTK мрежа.  Вграденият D-RTK осигурява прецизна позиция и скорост на 
информацията, съчетана с оптимизирани алгоритми, е по - точен от стандартния сензорен компас и 
функционира дори при магнитни смущения от метални конструкции, осигуряващ стабилен полет.  Ако RTK 
сигналът е слаб и диференциалните данни не могат да се предават по време на операция Photogrammetry 
или Waypoint Flight, - потребителите могат да четат необработените спътникови наблюдения *, записани на 
microSD картата в дрона след полета и след това да използват технологията PPK, за да постигнат
позициониране до сантиметър.

Активиране / Деактивиране на RTK

Уверете се, че функцията "RTK Function" е активирана и типът RTK услуга е правилно зададен (D-RTK 2 Mobile 
Station или Network RTK service) преди всяка употреба. Отидете на Camera View в приложението                      
DJI GS RTK>     > RTK, за да видите и изберете.
Уверете се, че сте изключили функцията RTK, ако не я употребявате. В противен случай сдронът няма да 
може да излети, когато няма диференциални данни.

Употреба с мобилната станция DJI D-RTK 2
1. Обърнете се към Упътванетето за употреба на мобилната станция D-RTK 2 за завършване на свързването 
      между дрона и мобилната станция, и инсталацията на мобилната станция.

 

2. Включете мобилната станция и изчакайте системата да започне да търси спътници. Иконата за
      състоянието на RTK в горната част на изгледа на камерата в приложението DJI GS RTK ще се покаже        ,    
      че дронът е получил и използва диференциалните данни от мобилната станция.

След като активирате RTK функцията и се свържете с източника на данни, бъдете сигурни и 
изчакайте RTK модула да завърши с инициализирането и RTK / GNSS иконата за силата на сигнала в 
приложението да покаже FIX, така че дронът да може да излети.

* Необработените сателитни наблюдения се съхраняват в същата директория като въздушните снимки. Те ще 
бъдат записани само Photogrammetry или Waypoint режимите. За функцията Waypoint, записът на маршрута 
трябва да бъде деактивиран в Route Settings.  В противен случай не могат да бъдат записани суровите 
сателитни наблюдения. При други ситуации, като например кацане на дрона и ръчно снимане, данните няма 
да бъдат записани.

 
  

 
 

           
         
    

             
     
     
           
         
     

Използване на мрежовата RTK услуга
Мрежовата RTK услуга използва дистанционното управление вместо базовата станция, за да се свърже с 
одобрен мрежов RTK сървър за диференциални данни. Дръжте дистанционното управление и го свържете
с интернет, когато използвате тази функция.
1. Уверете се, че дистанционното управление е свързано към дрона и има достъп до интернет.
2. Отидете на Camera View в приложението DJI GS RTK>      > RTK, изберете типа услуга RTK за

персонализирана мрежа RTK, след което въведете мрежовата информация.
3. Изчакайте дистанционното управление да бъде свързано с мрежовия сървър. Иконата за индикация за

състоянието на RTK най – горе в изгледа на камерата в приложението DJI GS RTK ще покаже , че 
дронът е получил и използва RTK данните от сървъра.
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Запис на полет
Данните за полетите автоматично се записват във вътрешната памет на дрона. За достъп до тези данни 
свържете дрона с компютъра през микро USB порта и стартирайте DJI Assistant 2.

Монтиране и демонтиране на пропелерите
Използвайте единствено DJI пропелери за Вашия дрон. Сивите и черните пръстени върху тях показват къде 
трябва да бъдат закачени и в какво направление трябва да се завъртят.

Сив пръстен Черен пръстен

Мотори без точка Мотори с точка

Пропелери

Схема

Монтиране върху 

Легенда
Заключено: завъртете пропелерите в указаната посока за монтиране и затегнете. 
Отключено: завъртете пропелерите в указаната посока, за да ги разхлабите и 
премахнете.

Демонтиране на пропелерите
Дръжте мотора с една ръка, след което завъртете пропелера в посочената посока 
за отключване.

 
 

Монтиране на пропелерите
1. Уверете се, че сте премахнали предупредителните етикети от моторите преди да закачите   
    пропелерите. 
2. Поставете пропелерите с черни окръжности върхо моторите с черна точка, а тези със сива 
    точка върху моторите без точка. Натиснете перките и ги завъртете в указаната посока за 
    заключване, докато се застопорят. 

 
 

 

Внимавайте с ръбовете на пропелерите. 
Използвайте само одобрени от DJI пропелери. Не използвайте различни видове пропелери.
Проверете дали пропелерите и моторите са монтирани правилно и здраво затегнати преди 
полета.
Уверете се, че всички пропелери са в добро състояние преди всеки полет. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
стари, счупени или наранени пропелери. 
За да се избегне нараняване СТОЙТЕ НАСТРАНА и НЕ ДОКОСВАЙТЕ пропелерите или моторите, 
докато се въртят
Използвайте САМО оригиналните пропелери на DJI, за по-безопасен и добър полет.
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Интелигентна батерия
Интелигентната батерия има капацитет от 5870 mAh, напрежение 15,2 V и интелигентно зареждане / 
разреждане. Трябва да се зарежда само с подходящ адаптер за захранване, одобрен от DJI и зареждащ 
хъб.

Интелигентна батерия AC Зарядно Хъб за зареждане

Интелигентната батерия трябва да бъде напълно заредена, преди да използвате за 
първи път.
Никога не поставяйте и не изваждайте батерията, когато тя е включена.
Уверете се, че батерията е монтирана правилно. Ако е монтирана неправилно, дронът 
няма да излети.

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Функции на интелигентната батерия
1.   Показване на нивото на батерията: светодиодните индикатори покзват текущото ниво на батерията.
2. Функцията автоматично зареждане: за да се предотврати подуване, батерията се разрежда автоматично

под <65% от общата мощност, когато не се изпозлва повече от  10 дни. Разреждането на батерията 
отнема поне 2 дни за да се разреди до 65%. Нормално е да усетите умерена топлина, излъчвана по 
време на процеса на разреждане.

3. Балансирано зареждане: Автоматично балансира напрежението на всяка клетка на батерията при
зареждане.

4.   Защита от презареждане: зареждането автоматично спира, когато батерията е напълно заредена.
5. Температурна детекция: батерията може да се зарежда единствено при температура от 5оC до 40оC.
6. Защита над допустимите токове: батерията спира зареждането си, ако се засече голям ток

(по-голям от 8 А).
7. Защита от изтощаване: за да се предотврати вредата от изтощаване, зареждането автоматично спира,

когато напрежението на батерията достигне 12 V.
8.   Защита от късо съединение: автоматично прекъсва захранването при откриването на късо съеднинение.
9. Защита от повреждане на клетката на батерията: Приложението DJI GS RTK извежда на екрана

предупреждение, ако е открита повреда в клетка от батерията.
10.  Sleep Mode: за да спестите енергия, батерията стартира икономичен режим след 20 минутна

неактивност.
11. Комуникация: информацията, свързана с напрежение на батерията, капацитет, ток и т.н. се предава на

основния контролер на дрона.

Направете справка с наръчника за безопасна работа с интелигентната батерия от серията Phantom 
4  преди да я използвате. Потребителите поемат пълна отговорност при експлоатацията на 
продукта.
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Използване на батерията

LED1

LED2

LED3

LED4
Захранващ бутон (с вграден светодиод)

Индикатори за нивото на батерията

 
 

 

 
 
 

За полети в студено време е препоръчително да оставите батерията в отделението й,като след това 
е добре дронът да се климатизира за 1- 2 мин. преди полет.

  

   

 

 
 

Включване/ изключване
Включване:   натиснете веднъж захранващия бутон. След това го натиснете отново и задръжте за 2сек., за да я

включите. Светодиодът на захранването ще светне в зелено, а индикаторите за нивото на
батерията ще отразят текущото й ниво.

Изключване: натиснете бутона за захранването веднъж. След това го натиснете повторно и го задръжте за 2 сек., за
да изключите батерията. Светодиодните индикатори ще светнат, когато дронът се изключва, което ще 
позволи автоматично прекратяване на записа, в случай че не е прекъснат преди това.

Предупреждение при ниски температури:
1.   Капацитетът на батерията е значително намален, когато дронът лети при ниски температури (< 0°C).
2. Не е препоръчително батерията да се използва при екстремно ниски температури (< -10°C).Напрежението на

батерията трябва да достигне необходимото ниво, когато температурата е в диапазонамежду -10°C и 5°C.
3. Прекратете полета възможно най-бързо, когато DJI GS RTK изведе съобщението "Low Battery LevelWarning",

когато дронът лети при много ниски температури.
4.   Оставете батерията на закрито, за да се климатизира преди да летите при ниски температури.
5. За оптимална производителност на батерията температурата й трябва да бъде над 20°C.
6. Зарядното ще спре да зарежда, ако температурата на клетката не е в работния диапазон (0°C ~ 40°C).

    Проверка на нивото на батерията
Индикаторите за нивото на батерията показват с колко мощност разполага батерията. Когато батерията е 
изключена натиснете веднъж захранващия бутон. Индикаторите ще светнат и ще покажат текущия и заряд 
на батерията. Повече подробности ще научите от таблицата.

Индикаторите за нивото на батерията ще покажат нивото й по време на зареждане/ разреждане.Ето и 
обяснение на индикаторите.

      : LED свети

 

: LED е включен
: LED е изключен
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Ниво на заряд

LED1 LED2 LED3 LED4

 

 

   

   

    

    

     

     

Оставащ заряд

87.5%~100%

75%~87.5% 

62.5%~75%
 

50%~62.5%
 

37.5%~50%
 

25%~37.5%
 

12.5%~25%
 

0%~12.5%

=0%

Зареждане на интелигентната батерия

 

 

 

Охлаждайте батерията след вески полет. Оставете температурата да падне до стайна 
температура преди да я заредите.
Диапазона на температурата за зареждане на батерията е от  5° до 40° C. Системата за 
управление на батерията ще спре да зарежда, ако сте извън този диапазон. 
Винаги изключвайте батерията преди да я сложите или изкарате от дрона. Никога не 
слагайте или изкарвайте батерията, докато е включена.

 
 

 
 

Използване на зарядното за батерия
1. Включете зарядното в контакта (100-240 V, 50/60 Hz). 
2.   Свържете зарядното с интелигентната батерия. Ако нивото й е над 95% я включете преди 
      зареждането.
3. Индикаторът за заряда на батерията ще показвапрогресана зареждането.
4. Интелигентната батерия е напълно заредена, когато всички индикатори изгаснат.

Интелигентна батерия

Контакт
AC Зарядно

Индикатори за нивото на батерията по време на зареждането й

LED1 LED2 LED3 LED4

   

  

 

      

Ниво на батерията
0%~25%

25%~50%

50%~75%

75%~100%

Напълно заредена
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Използване на зарядното устройство и хъба за зареждане 
1.   Свързване към източник на захранване

Свържете зарядното устройство към контакт (100-240V, 50/60Hz), след това го свържете хъба към него.

Контакт
AC зарядно устройство

Хъб за зареждане

 2.   Свързване на батериите.
Режим на зареждане:

    Поставате правилно интелигентната батерия в гнездото на зареждащия хъб. Батерията с най- висок
заряд ще се зареди първа. Останалите батерии ще се зареждат спряно тяхното ниво на заряд. Ако LED 
индикатора на хъба свети продължително в зелен цвят и LED светлините на интелигентната батерия са 
изключени, то това означава, че зареждането е завършено и батериите могат да бъдат премахнати от 
хъба за зареждане.

Режим на съхранение:

Хъбът за зареждане ще разреди повече  батериите с  повече от 50% заряд, за да намали заряда до 50%. 
Същевременно батериите с по-малко от 50% заряд ще се заредят до 50%.

 

 

Бъдете сигурни, че поставяте правилно интелигентните батерии в гнездото за зареждане. LED 
индикатора ще свети продължително в жълт цвят, ако батерията е сложена правилно.

Гнездо за 

батерии
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ОписаниеLED индикатор 
Режим на зареждане

 — Продължително жълто
  ...... Премигане в зелено

 — 
 — 

  

Продължително зелено

Продължително червено

...... Премигане в червено

В готовност за зареждане

Зареждане

Напълно заредена

Не се засича батерията

Грешка в зарядното, моля проверете дали сте правилно включили уредите 

Режим  на съхранение

 — Продължително жълто

 ......

 — Продължително синьо
 — Продължително червено

 ...... 

В готовност за зареждане
Премигане в синьо Зареждане или разреждане

Заряда на батерията е на 50%

Не се засича батерията

  Премигване в червено

Описание на LED индикаторите

Светодиодна индикация за защита на батерията

В таблицата отдолу са описани защитните механизми и отговарящите им светодиодни 
индикации.
Индикатори за нивото на батерията по време на зареждане

LED1 LED2 LED3 LED4

  

  

  

   

  

  

Описание на състоянията

LED2 мига два пъти в секунда

LED2 мига три пъти в секунда

LED3 мига
 

два
 

пъти
 

в
 

секунда

LED3 мига
 

три
 

пъти
 

в
 

секунда

LED4 мига
 

два
 

пъти
 

в
 

секунда

LED4 мига
 
три

 
пъти

 
в

 
секунда

Защита на батерията

Засечен е свръхток

Засечено е късо съединение 

Засечено е презареждане

Свръхнапрежение преминава през зарядното

Температурата при зареждане е твърде
висока

След като тези неизправности се отстранят натиснете захранващия бутон, за да изключитеиндикаторите, 
показващи нивото на батерията. Изключете батерията от зарядното и я включетеотново, за дасевъзобнови 
зареждането. Не е необходимо да включвате и изключвате батерията взарядното, акотемпературата в 
помещението не е подходяща за зареждането. То ще възобновизареждането, когатотемпературата в стаята 
достигне необходимата стойност.

 
 

DJI не носи отговорност, ако възникне повреда на батерията при употреба на 
зарядно от други производители
Ако заряда на батерията е над 95%, включете батерият преди зареждане

Как да разредите интелигентната батерия:

Поставете батерията в дрона и я включете. Излетете дрона навънка, докато заряда на 
батерията не стане 20% или по-малко.

Грешка  в  зарядното, моля  проверете  дали  сте  правилно  включили  уредите

Температурата при зареждане е твърде 
ниска
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В този раздел са представени 
функциите на дистанционното 
управление и са дадени 
инструкции за управление на 
дрона и камерата.
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Дистанционно управление
Профил
Дистанционното управление на  Phantom 4 RTK  им а  диапазон на предаване до 7 км (FCC-съвместима версия)с 
контроли за накланяне на камерата и заснемане на снимки. Вградената DJI OcuSync система,подобрява 
възпрепятстването на смущенията за по-стабилно и гладко видео. Дистанционното управление има 5,5 инчов 
дисплей с ярко осветление и инсталирано DJI GS RTK приложение. Потребителите могат да плануват полетни 
маршрути и да изпълняват  Photogrammetry и Waypoint полетни режими в приложението.Режимът Multi-Aircraft 
Control за контролиране на повече дрона може да се uизползва за навигиране до 5 дронаедновременно, така че 
пилотите да работят по- ефективно.

               
Compliance Version: Дистанционното управление отговаря на съответните местни регулации.
Stick Mode: Контролът може да бъде настроен на  Mode 1 или Mode 2 или в персонализиран режим.
Mode 1: Десният джойстик служи за ускорение.

Mode 2: Левият джойстик служи за ускорение.

 

 
 

 

Употреба на дистанционното управление
Включване и изключване на дистанционното управление
Интелигентната батерия на дрона е сменяема.  Зарядът на батерията се отразява от светодиодите за нивото 
на батерията,разположени на предния панел.  Следвайте стъпките, изброени отдолу, за да включите 
дистанционното:
1. Когато дистанционното управление е изключено, натиснете веднъж захранващия бутон, за да 
      проверите заряда на батерията, чрез LED индикаторите. Ако заряда е нисък, презаредете преди да 
      използвате устройството.
2.   Натиснете и задръжте захранващия бутон, за да включите дистанционното.
3. Дистанционното ще издаде звуков сигнал, когато се включи. Светодиодът за състоянието ще
      запремигвав зелено, когато дистанционното управление започне процедура по свързване с дрона. 
      Свързването еуспешно, ако светодиодът светне в зелено.
4. Повторете стъпка 2 за изключване на дистанционното.

Вътрешната резервна батерия на дистанционното управление позволява на потребителите да 
вкарват и изваждат външната батерия, докато устройството за дистанционно управление все още е 
включено и се използва.Устройството ще влезе в икономичен режим, за да спести енергия. След 
това потребителите трябва да подменят интелигентната батерия в рамките на три минути или 
устройството ще се изключи.
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Зареждане на дистанционното управление
Зареждайте батерията на дистанционното управление чрез AC зарядното или хъба за зареждане.
1.   Сложете батерията в хъбжа за зареждане, включете го към зарядното и след това към контакта
      (100-240V, 50/60Hz).
2. Хъбът за зареждане ще зареди батериите последователно ( от най-нисък зарядо към най-висок).
3. LED индикаторът ще премигва в зелено, докато се зарежда и ще свети продължително, когато се 
       зареди напълно. Ще издаде звук, когато се зареди напълно. Премахнете батерията, за да спре да 
       издава звук.

AC зарядно устройство
Хъб за зареждане

Контакт

Управление на камерата
Правене на видео/ снимки, коригиране 
настройките на камерата чрез бутона за снимане, 
бутона за запис навидео и скролера за настройка 
на камерата, намиращи се на дистанционното 
управление.

3
1 
2

    

НЕ ЗАРЕЖДАЙТЕ интелигентната батерия за летене с тази за дистанционното управление.

USB входа може да се използва за зареждане на мобилни устройства от 5V/2A.

 LED индикатор Описание

    Премигване в зелено Зареждане.

  —    Продължително зелено Напълно заредена.

    Премигване в червено Грешка при зареждането. Опитайте с оригинално зарядно.

  —    Продължително червено Отчитане на грешка.

   Премигване в жълто
Висока/ниска температура на батерията.Трябва да е в диапазон между
(5°-40℃).

  —    Продължително жълто В готовност за зареждане.

   Алтернативно мигане в 
зелено                                   

Не се разчетана батерията.

1. Скролер за управление на стойката
Използвайте го, за да управлявате наклона на стойката. Скролнете
наляво за надолу и надясно за нагоре.

2. Бутон за снимане
Натиснете го, за да направите снимка.

3.  Бутон за видеозаснемане.
Натиснете го веднъж, за да започне записът. 
Когато го натиснете повторно, записът ще бъде прекратен.
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Дистанционното управление е нагласено на Mode 2. 

Джойстикът е в неутрална позиция:джойстиците са в централно положение. 
Преместване на джойстика:джойстикът е преместен настрани.

Десен джойстикЛяв джойстик

Въртене надясноВъртене наляво

Нагоре

Надолу

НадясноНаляво

Нагоре

Назад

Въртене надясноВъртене наляво
НадясноНаляво

Напред

Назад

Ляв джойстик Десен джойстик

Напред

Назад

Нагоре

Надолу

Назад

Въртене надясноВъртене наляво

НадясноНаляво

 

  

Управление на дрона
В тази секция обяснява как да контролирате дрона с дистанционното управление. Може да се 
нагласи на Mode 1, Mode 2 или Mode 3, или персонализиран режим.

Mode 1 Напред Десен джойстик

Mode 2

Mode 3

Ляв джойстик
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Дистанционно
(Mode 2)

Дрон
Показва посоката на носа

Бележки

Преместването на левия джойстик надолу и нагоре 
про меня издигането на дрона. Бутнете джойстика 
нагоре  за изкачване и надолу-за спускане. Когато 
двате джойстика са центрирани, дронът ще кръжи 
на място. Колкото по-встрани се намире джойстика 
от централната позиция, толкова по-бързо ще се 
издига дронът. Винаги премествайте внимателно 
джойстика, за да избегнете рязката и неочаквана 
промяна на височината.

Преместването на левия джойстик наляво или 
надясно управлява перките и завъртането на дрона. 
Бутнете джойстика наляво,за да завъртите дрона 
обратно на часовниковата стрелка,а надясно,за да 
гозавъртите почасовниковата срелка. Ако 
джойстикът е в централна позиция дронът ще 
запази текущатаси посока. Колкото повече се 
премести джойстикът от централната си 
позиция,толкова по-бързо ще се завърти дронът.  
 Преместването на десния джойстик надолу и нагоре 
променя хода напред/назад на дрона. Бутнете 
джойстика нагоре за летене напред и надолу - за 
летене назад. Дронът ще закръжи намясто, ако 
джойстикът е в централна позиция.Преместете го 
далеч от централната позиция за по-голям ъгъл на 
наклона (максимум 30˚) и по-бърз полет.

 

Местейки десния джойстик наляво и надясноу 
правлявате наклона на дрона вляво и 
дясно.Бутнете го наляво за летене вляво, надясно 
залетене вдясно.Дронът ще кръжина място, ако 
джойстикът е в централно положение.

Повреме на автоматичен режим, натиснете Pause 
бутона, за да излезнете от този режим. Дронът ще 
кръжи на текущата сипозиция.  

Настройка на джойстиците
Задръжте и завъртете джойстика по посока на часовниковата стрелка или в 
обратна посока, за да настроите степените на джойстика. Добре настроените 
степени на джойстиците ще ви осигурят по-прецизен контрол.
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RTH бутон
Натиснете и задръжте бутона RTH, за да стартирате процедурата Return-to-Home (RTH). LED пръстенът 
около бутона RTH ще примигне в бяло, за да покаже, че дронът влиза в режим RTH. Тогава Phantom 4 РТК 
ще се върне на последната записана начална точка. Натиснете бутона отново, за да прекратите 
процедурата RTH и да си възвърнете управлението над дрона.

Оптимален обхват на предаването
Сигналът, изпращан от дрона към дистанционното, е най-силен на местата, показани на изображението 
отдолу:

Уверете се, че дронът лети в оптималната зона за предаване. За да постигнете най-добрапроизводителност
при предаване трябва да се осъществи добра връзка между оператора и дрона.

LED индикация на дистанционното управление
Светодиодът на състоянието отазява силата на връзката между дистанционното и дрона. RTH светодиодът 
показва състоянието Return-to-Home на летящата система.Долната таблица съдържа повече информация 
за тези индикатори: 

RTH LED

Status LED

ОптималенобхватнапредаванетоСилиен Слаб
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Свръзване на дистанционното управление
Дистанционното е свързано с дрона преди да го получите. Свързване се налага единствено, когато 
използвате ново дистанционно. Ако използвате функцията Multi-Aircraft Control, наложително е да
свържите всички дронове с едно дистанционно.
1. Включете дистанционното и отворете DJI GS RTK приложението. Включете дрона.

2. Натиснете Fly, за да влезнете в Camera View и натиснете > . Изберете Aircraft като свързващо 
    устройство, докоснете Single Linking или Multi Linking ( ако използвате Multi-Aircraft Control) и след това 
    докоснете Pairing. Индикаторът за състоянието ще мига в синьо и дистанционното ще издаде двойно 
    бипкане, което ще покаже, че дистанционното е готово за връзка.

Свързване

Натиснете бутона за свързване,
              за да продължите

Приключете със
    свързването

 
 

 

3.   Натиснете бутона за свързване на дрона. След това пуснете и изчакайте няколко секунди
4. Индикаторът ще свети в зелено ако свързването е успешно. Ако индикаторът не свете в зелено, това 
      означава, че свързването е било неуспешно и трябва да пробвате пак. 
5. Повторете стъпка 3 и 4, за да свържите всичките дронове (до 5) с дистанционното ако сте избрали Multi 
      Linking. След това приключете със свързването.

 

 

LED индикатор

 Продължително червено  

Продължително зелено

     Звук

Камбанка 

Камбанка

  Бавно премигващо
 червено D-D-D ......

Състояние на дистанционното

Дистанционното не е свързано с дрона. 

Дистанционното е свързано с дрона. 

Грешка на дистанционното.

/   
Червено и зелено/ червено и 
жълто мигащи последователно

Ням а HD поточното видео е прекъснато

Звук

 Камбанка

 D . . . 

 

RTH LED

— Продължително бяло

Премигва бяло 

Премигва бяло DD .. .. ..

Състояние на дистанционното

Дронът се връща в началната точка.

Изпраща команда за Return-to-Home на дрона. 

Процедурата Return-to-Home се изпълнява.

Индикаторът за състоянието на дистанционното ще премигне в червено и ще издаде звук,
когато батерията се изтощи под критичното ниво.
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Функцията Multi-Aircraft Control 
Дистанционното управление разполага с функцията Multi-Aircraft Control, която може да координира 
до 5 дрона наведнъж, което помага на пилотите да работят по-ефикасно.  Завъртете  контроления 
бутон за управление на дрона на дистанционното управление, за да изберете кой от свързаните 
дронове да управлява в момента. 

Когато използвате Multi-Aircraft Control функцията, за да избегнете смущение на груповата работа, не 
оперирайте повече от 3 групи в радиус от 60метра. Освен ако не използвате Phantom 4 RTK  с 
мобилната стаинция D-RTK 2, е необходимо ръчното конфигуриране на серийния номер на всеки 
дистанционен контролер в приложението DJI GS RTK.

 

 

 

 

Въвежданена на Multi-Aircraft Control режима
1. Свържете всички дроново (до пет) към същото дистанционно управление, следвайки стъпките в   
      "Свръзване на дистанционното управление"
2. Затворете настройките след като се свържите. Свързаният дрон ще се покаже от лявата страна на 
      дисплея с пореден номер. 

Превключване на дрон
Потребителите могат да сменят между различните дронове през полето вляво на дисплея в приложението 
или като завъртят контролния бутон за управление на дрон на дистанционното управление. Предните LED 
индикатори на избрания дрон ще светят в червено, докато предните LED индикатори на останалите дронове 
ще светят в жълто.

Превключване чрез приложението
Натиснете върху полето и изберете съответния номер в приложението. Полето ще стане синьо и предните 
LED индикатори ще премигнат в червено бързо, което ще индикира, че съответния дрон е избран. 

Превключване чрез бутона

1. Завъртете контролния бутон за управление на дрон върху дистанционното управление. Ще има стрелка 
      до полето за статус в приложението и предните LED индикатори ще премигнат бързо в жълто, 
      индикирайки че  избраният дрон е в предварително избрано състояние. 

2.   Натиснете бутона веднъж. Полето в приложението ще стане в синьо и предните LED индикатори ще 
      премигнат в червено за няиколко секунди и след това ще светнат в продължително червено, което ще 
      индикира, че дронът е избран.
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Multi-Aircraft Operations
1. Изберете желаният дрон.
2. Натиснете полето на избрания дрон, след това натиснете      вляво на екрана или натиснете       
      в горната част на екрана, за да изберете и използвате операция от плана. Извършете 
      операцията след като настройте параметрите. Избраните данни за маршрута на полета ще 
      бъдат качени в дрона.

 

 

 

3.  Използвайте операции за всеки дрон. Натиснете       , за да излезнете полето за статуса на всички дронове 
      и натиснете още едно поле, за да смените дрона.
4. Натиснете Start, след като изпозлвате операции за всички дронове. Потребителите могат да плъзгат  
      слайдовете за всеки дрон в излязлото прозорче или да плъзгат слайдовете за всички дронове на долната 
      позиция, за да излетят всички дронове и да започнат операциите си по едно и също време. 
5. Ако има някаквя аварийна ситуация по време на работа, превключете бутона за пауза на полета на 
      дистанционното управление, за да спрат всички дронове. Тогава всички операции ще са на пауза и 
      дроновете ще кръжат на едно място и ще могат да се управляват ръчно. За да продължат с операциите, 
      потребителите трябва да използват операциите отново в Изпълнение, което е под иконката  

По време на операциите с няколко дрона, те автоматично ще се избегнат взаимно въз основа на 
информация за позициониране. Когато дистанцията между дроновете е 15м. , те бавно ще намалят и 
когато застанат на 5 метра разстояние, няма да могат да се приближат повече.

Излизане от Multi-Aircraft Control режим
Потребителите могат да излезнат от този режим следвайки три метода.

Метод 1: Свържете дистанционното към само един дрон съгласно предходите инструкции ( треябва да се 
избере свързване само с един дрон)  

Метод 2:  Изтрийте останалите дронове и продължите само с желаният в списъка за свързване на дронове.  
Така дистанционното управление ще контролира само един дрон.

Метод 3: Изключете дрона, който няма да контролирате и включете само този, който желаете. Така 
дистанционното управление ще контролира само един дрон.  
Забележка: ако отново се включи друг дрон, дистанционното ще влезне в режим Multi-Aircraft Control 
автоматично. Излезте от този режим чрез 1 и 2 метод ако е необходимо. 
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Камера и стойка
В този раздел ще намерите 
техническаинформация за камерата 
и обяснение заработните режими на 
стойката.
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Камера и стойка
Камера

Профил
Камерата на Phantom 4 RTK използва  1 инчов CMOS сензор с ефективни пиксели от  20 M и 24 mm
(еквивалент на 35 mm) широкоъгълен обектив. Оборудван е със синьо стъкло, което подобрява качеството 
на картината и UV обектив за допълнителна защита. Може да се използва филтър ND, когато среда е
твърде ярка.

Phantom 4 RTK поддържа 4K при 30 кадъра в секунда и максимална скорост на видеото от 100 Mbps.

20 мегапиксовите снимки заснети от Phantom 4 RTK е в резултат от прилагането на усъвършенствана 
техника за обработка на изображения.Механичният затвор с максимална скорост 1/2000 елиминира 
изкривяването при заснемането на неподвижни обекти с бързо движение.

Слот за MicroSD карта на камерата
За да запишете Вашите снимки или видео клипове, поставете MicroSD карта в слота, показан долу, преди 
да включите дрона. Phantom 4 RTK идва с 16 GB microSD карта и поддържа microSD карти до 128 
GB.Препоръчително е да използвате UHS-1 Micro-SD карти, поради техните бързина на четене и запис,за 
да можете да записвате видео клипове с висока резолюция. Потребителите могат да разглеждат снимките 
и видеата и необработени сателитни наблюдения по време на Photogrammetry и Waypoint режимите от   
microSD картата.

Не изваждайте MicroSD картата от дрона,докато снимата.

За да е сигурно, че камерата е добре стабилизирана, на 30-тата мин. от работата на дрона се правят 
единични видео клипове.
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Работа с камерата
Използвайте бутоните за снимка и видеозапис, намиращи се на дистанционното управление, за да 
заснемете снимки или видео чрез DJI GS RTK приложението.

LED индикатор за състоянието на камерата
Индикаторът за състоянието на камерата започва да свети, след като се включи батерията. 
Тойпредоставя информация за работата на камерата.

LED индикатор за състоянието на камерата Състояние на камерата

  Бързо мигащ зелен индикатор Системата се подготвя

 — Индикаторът свети в зелено
Системата е готова, microSD картата е сложена 
правилно и работи 

  Зелен индикатор, премигващ веднъж Заснемане на единична снимка

    Бавно премигване в червено Записване

    Бързо премигване в червено microSD картата дава грешка

 ×2  

 ——

    

Двойно червено премигване 

Продължително червено 

Премигване в зелено и червено

 Камерате прегрява

Системата дава грешка

Фърмуера се обновява

Micro USB порт
Включете дрона и свържете Micro USB кабела с Micro USB порта, за да обновите фърмуера, 
да разгледате снимките и видеата или необработените сателитни наблюдения по време на 
Photogrammetry и Waypoint режимите.
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0°

30°

Стойка
Профил
3-осната жироскопна стойка предоставя добра стабилизация на камерата, която ще Ви позволи да 
заснемате кадри без никакви трептения. Завъртете бутона за наклон на стойката.
Диапазона на наклон е между  -90° до +30°.  Първоначално е настроен от  -90° до 0°. Това може да се 
нагласи в DJI GS RTK приложението.

-90°

Работни режими на стойката
Налични са два режима на работа. Можете да превключвате между различнитеработniрежими 
накамерата чрез приложението  DJI GS RTK. Вижте подробности отдолу:

Режим Follow 
Ъгълът между положението на стойката и носа на дрона е винаги един и 
същ.

Режим FPV
Жироскопната стойка ще се синхронизира с движението на дрона, за да 
предаде перспектива от първо лице.

Грешка с мотор на жироскопната стойка може да възникне при следните ситуации
(1) дронът се намира върху неравна повърхност или движението намотора е възпрепятствано.
(2) стойката е подложена на силен натиск (например сблъсък). Излитайте от равна повърхност, 
      за да защитите стойката.
Летенето през гъста мъгла или облаци може да доведе до навлажняване на стойката, което от 
своя страна да доведе до временна неизправност. Стойката ще се възстанови, след като 
изсъхне.

Нормално е да се чува бипкащ звук от стойката по време на инициализация.
В случай на по-малко време на експониране (не повече от 1/200 секунди) или в S-режим с 
пълно движение на дистанционното управление, аеродинамичните вибрации на дрона могат 
да се увеличат поради аеродинамичните сили. Това може да направи стойката по-податлива 
на вятър, което да причини видими динамични деформации. В такива случаи се препоръчва 
увеличаване на времето за експониране чрез използване на филтъра или намаляване на 
отвора на обектива,или редуцирайте с по-малко движение на дистанционното управление за 
по-добра картина.
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DJI GS RTK приложение
В този раздел са 
представеничетирите основни 
функции на приложението DJI GS 
RTK .
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DJI GS RTK приложение
DJI GS RTK приложение е изработено за картографиране. Може да се използва за планиране на 
полетни операции и маршрути, да настроите различни параметри и да видите състоянието на
операциите в реално време.

Main Screen

PHANTOM4 RTK

Plan Fly

Aircraft connected

Broad Vision 
Precision Targeting

1
2

3

 

 
1. Планиране на полет | Извършване на операция

Планиране: Натиснете копчето и изберете Photogrammetry или Waypoint режим и след това влезте в 
Planning View, за да планирате.
Летене : Натиснете Camera View или Map View, за да видите състоянието на дрона, да конфигурирате
настройките или да извършвате операции.

2. Състоянието на връзката на дрона.
: Показва дали дронът е свързан с дистанционното управление.

3. Меню
Натиснете           за упралвение на задачите, преглеждане на потребителската информация, информацията 
за дрона и конфигуриране на настройките.

: Управление на задачите - Наблюдавайте прогреса и планирането на операциите и качени KML  файлове
: Информация за потребителя - Виждате информация за вписването на потребителя в акаунта си
: Информация за дрона - Виждате информация за свързания дрон
: Общи настройки - за мерни единици, мрежова диагностика и Android настройки
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Planning View
Photogrammetry

Photogrammetry
Mapping Area Estimated Flight Time Photos/SD Card

Height(M)(GSD 2.74 cm/pixel)

100

Speed (M/s)

9.0

Finish

RETURN-TO-HOME

Camera Settings

Advanced Settings

Cancel Save

 

 

 

 

1. Главна страница

: Натиснете иконата, за да се върнете към главната страница

2.  Тип операция
Photogrammetry : Показва конкретната операция, която е планирана

3.  Информация за план
Показва картата, очакваното време за летене и брой снимки.

4. Още настройки
Натиснете за да влезете в разширеното меню, за да видите и настроите параметрите на всички 
останали настройки. Обърнете се към въвеждането Camera View.

5. Локация
: Натиснете, за да центрирате картата около местоположението на дрона или най-новата записана
начална точка.

6.  Режими на карта
: Сменете на Standard, Satellite или Night режим.

7.  Настройки за параметрите на операцията:

Тези настройки ще излезнат, след като добавите точки на картата.
Височина: Височината на дрона по време на операция.
Скорост: Хоризонталната скорост по време на операция.
Край: Действията на дрона, след като завърши операцията. Избере от RTH, кръженем, кацане или 
връщане до стартовата позиция.
Настройки на камерата: включва снимка, бял баланс, наклон на стойката, приоритет на затвора и 
корекции на изкривяването.

Ако е разрешена корекция на изкривяването, качеството на изображението може да е по-ниско 
поради обработката. Препоръчва се тази опция да се деактивира, когато са необходими 
оригинални изображения.

1 2 4

5
6

89

7

3
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Настройки за напреднали: Включва хоризонтално припокриване, вертикална скорост на припокриване и 
марж. Скоростта на вертикално преместване показва скоростта на припокриване на две карти, заснети 
последователно по същия път. Хоризонталната честота на припокриване показва скоростта на 
припокриване на две картини на два паралелни пътеки.

8.  Приближаване/отдалечаване на картата
: Натиснете, за да ви се покажат слайдовете, след това приближете или отдалечете 

9. Посока на маршрута

  : Системата автоматично създава полетни маршрути след добавяне на крайни точки и настройки на 
параметрите. Натиснете и преместете тази икона, за да регулирате посоката на движение на създадения 
маршрут.

Waypoint режим
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1. Информация за план
Показва планираната дължина на маршрута, прогнозираният полет и капацитета на microSD картата.

2. Режими на карта
: Сменете на Standard, Satellite или Night режими.

3. Следене на локация

: Докоснете, за да центрирате картата около мястото на дрона по всяко време, след актуализирането
му.

4. Локация
: Натиснете, за да центрирате картата около местоположението на дрона или най-новата записана
Home Point точка.

5. Изчистване на екрана
: Натиснете, за да изтриете полетния маршрут, което бива показан на картата

6. Waypoints

2: Точките биват добавени чрез бутон С2 на дистанционното управление. Докоснете, за да за 
   дадете височината на полета, заглавието, скоростта, ъгъла на наклона и движението 
   на всяка точка от маршрута.

7. Настройки на маршрут | Запазване
Настройки на маршрута: Натиснете за влезнете в менюто, за настройване на движенията, загуба на 
согнал на дистанционното упралвние, посочване на дрона по отношение на маршрута, скорост  и 
запис на маршрута.

Други елементи в този изглед са същите като тези в Camera View.

99%

Route Settings Save

93 m

H

21

RTK 12

D 10.0M/SH 10.0M

V.S: 0.0M/S H.S: 3.3M/S

In Flight (RTK)
Route Length Estimated Flight Time SD Card

1

7

2

6

3
4
5
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Camera View
След като докоснете Fly в главния екран, можете да превключвате между Camera View и Map View. 
Описанието по-долу е  за използване на Camera View, като пример.

 

4. RTK / GNSS сила на сигнал
RTK 12 :  Тази икона се показва, след като RTK е активирана и започва да работи правилно. 
              Числото в горния десен ъгъл се показва броят на свързаните сателити. Състоянието на 
RTK по-долу включва два статуса: FIX показва, че анализът на диференциалните данни е 
завършен и RTK може да се използва за позициониране на дрона. Само при това положение 
дронът може да излети. FLOAT показва, че диференциалните данни се анализират. Необходимо 
е да се изчака FIX. 

Т Тази икона се показва, ако RTK е деактивирана, показва текущата сила на GNSS сигнала и 
брой свързани сателити.

5. RTK статус на източника на данни.
    Показват се икони, когато се използват RTK данни. Дисплеят се различава при използване на
    D-RTK 2 или Network RTK.

Показва силата на сигнала при използване на D-RTK 2.

  
: Показва, че връзката с D-RTK 2 е необичайна. Вижте указанията в приложението.

: Показва силата на сигнала на RTK, когато използва услугата Network RTK.
: Показва, че връзката с мрежовия сървър на RTK е необичайна. Вижте указанията в 
  приложението.

99%
19:29

SHUTTER EV WB

0.3 Auto
F

5.6 AE

78%

RTK 12

D 10.0MH 10.0M

V.S: 0.0M/S H.S: 3.3M/S

89% 1

67% 2

10米

112

In Flight (RTK)

End Pause

21

20 

19

21 4 5 6 7 8 9

11 

12 

13

14 

15

10

161718

3

1. Главна страница
:Натиснете иконата, за да се върнете към главната страница

2. Състояние на дрона
In Flight (RTK) : показва текущи полетни режими и предупредителни съобщения.

3. Индикатор за нивото на батерията
 :Индикаторът за нивото на батерията осигурява динамично показване на оставащия заряд.  

Цветните зони на индикатора за нивото на батерията представляват нивата на мощност,      
необходими за извършване на различни функции. 
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6. Контрол и сила на сигнала на HD Video Link Signal

Показва силата на сигнала на връзката за контрол и връзката HD video downlink между дрона и 
дистанционното управление. 

7. Статус на функцията за разпознаване на препятствия

: Докоснете този бутон, за да активирате или деактивирате функциите, предоставени от системата 
за позициониране.

8. Параметри на камерата
  Показва параметрите на настройките на камерата и паметта на MicroSD картата. 

9.  Ниво на батерия

Показва текущото ниво на батерията. Докоснете, за да зададете прага за предупреждение при
                 ниска батерия и да видите информация за батерията.

10.  Допълнителни настройки
Докоснете           за да влезете в разширеното меню, за да видите и настроите параметрите на всички
останали настройки.

  : Настройки на дрона  —   Включва настройки за начална точка, връщане към началната  
        надморска височина, максимална надморска височина, ограничение на дистанцията, 
        загуба на сигнал с дистанционно управление, разширени настройки и др.
RTK : RTK настройки —  Включва RTK функционален превключвател, тип RTK услуга и съответните  
          настройки.
     :Настройки на сензора - Включва възможност за избягване на препятствия, радар-карта, настройки 

на позициониращата система и др.
:Настройки на дистанционното управление - Включва калибриране на дистанционното  
  управление, режим на джойстиците, свързване и др.
:Настройки за предаване на изображения - Включва избор на канал и честотна диаграма.

  : Настройки на батерията на дрона - Включва предупредителни прагове за батерията, 
        информация за батерията и т.н. Ще се появят съобщения на екраната, когато има наличие на  
        висок разряден ток, късо съединение, високи или ниски температури на разряд или повреди 
        на батерията.

: Настройки на стойка - Включва Gimbal режим, разширени настройки, настройка на ролката  на  
  стабилизираната стойка и автоматично калибриране.

Общи настройки - Включва настройки на картата, показване на маршрута на полета, намиране 
                                   на дрона и др.

11. Автоматично заключване на експозицията
AE :Докоснете, за да заключите стойността на експонацията.

12. Бутон за снимка / видео
:  Докоснете, за да превключите между режимите за запис на снимки и видеоклипове.

13. Бутон за затвор / запис

/ : Докоснете, за да заснемате снимки или да започнете / прекратите записа. При запис, 
                  кода на времето под бутона показва дължината на записа. Потребителите могат също
                  така да натиснат бутона Shutter или Video Recording на дистанционното управление, за
                  да заснемат снимки или да записват видео.

14. Прогрес на опрацията

 78%

112

:Показва напредъка на операцията за фотограметрия и броя на заснетите снимки.

15. Натройки на камерата
: Докоснете, за да зададете ISO, затвора, стойности на експонацията,OSD  информация, 
  непрекъснат автоматичен фокус (достъпен за ръчно летене и заснемане) и др.

16. Бутони за управление на операцията
Бутони за управление по време на различни видове операции, включително извикване на дрона, 
стартиране, пауза или приключване на операция, и т.н.
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17.  Параметри на полета
:Вертикално разстояние от дрона до началната точка.

:Хоризонтално разстояние от дрона до началната точка.

:Скорост на движение във вертикално разстояние
 :Скорост на движение в хоризонтално разстояние.

18. Карта

                   Докоснете мини картата, за да превключвате между Camera View и Map View.  Иконите 

19. Списък на операции
: Докоснете за да видите планираните операции, операциите в процес на изпълнение и качените  
KML файлове. Изберете Plan или Executing от падащото меню най - горе, за да използвате 
операциите. Изберете KML файл, за да прегледате и редактирате и използвате данните, за да 
планирате зоната на работа на фотограметрията.

20. Статус за откриване на препятствия
Показва информация за откритите препятствия, когато функцията за избягване на препятствия е 
активирана. Информация за препятствия на предницата се появява на горния екран,информацията за 
задните препятствия се появява на долната екран. Червените, оранжевите, жълтите и зелените ленти 
показват последователно разстоянието от препятствията. Стойността показва разстоянието между 
дрона и най-близкото препятствие.

21.  Поле за статус на дрона в режима за управление на няколко дрона
Показва състоянието на всички свързани дронове, сортирани по брой, когато се използва функция за 
контрол на няколко дрона. Докоснете, за да превключите избрания дрон, а лявата страна ще стане 
синя.

в Map View са същите като тези в  Planning View.
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Полет
В този раздел ще се запознаете 
сусловията за безопасност 
прилетене и полетните 
ограничения.
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Полет
След като подготовката преди полета е завършенаh се препоръчва да усъвършенствате уменията си за
полет чрез обучение и безопасни тренировкиd Границата на височината е ww метраd Избягвайте да летите
на по  високоd Важно е да разберете основните насоки за полета за безопасността както на васh така и на 
хората около васd Обърнете се към указания за безопасност за повече информацияd

Изисквания за заобикаляща среда
jd Не използвайте дрона при тежки метеорологични условияd Те включват скорости на вятъра над jwr r:r h

снягh дъжд и мъглаd
fd Летете само на откритоd Високите конструкции и големите метални конструкции могат да повлияят на

точността на бордовото оборудване c компас и  системаd
d Избягвайте препятствияh тълпиh линии за високо напрежениеh дървета и водни телаd
d Намаляване на смущенията чрез избягване на райони с високи нива на електромагнетизъмh

включително базови станции и радиопредавателни кулиd
d Ефективността на дрона и батерията е зависима от фактори на околната средаh като плътността на

въздуха и температуратаd Бъдете много внимателниh когато летите на височина над j h метра над 
морското равнищеh като работата на батерията и дрона могат да бъдат засегнатиd

d В полярните райони на Земята дронът може да работи само в режим на атмосфера или чрез
позициониращата системаd

rK r r Wr
Въведение
Системата за геопространствена онcлайн среда K W на  е глобална информационна системаh която 
се ангажира за предоставяне на информация за въздушното пространство в реално време в рамките на 
международните закони и разпоредбиd предоставя полетна информацияh полетно време и 
информация за местоположениетоh за да подпомогне на потребителитеh които използват Безпилотния 
летателен апарат KБЛАW да вземат найcдобрите решенияh свързани с личното им използванеd Системата 
също така включва уникална функция за регионални ограничения на полетаh която осигурява сигурност 
на полетите в реално времеh ограничава актуализацияh блокира летателните апарати да летят в 
ограничено въздушно пространствоd Безопасност и подчинение на въздушното движение контрол на 
закона е от първостепенно значениеhr признава необходимостта от изключенияh които трябва да 
бъдат направени по специални обстоятелстваd За да отговори на тази нуждаhr включва и функция за 
отключванеh която позволява потребителите да отключат полети в зоните с ограничен достъпd Преди да 
направят своя полетh потребителите трябва да подадат искане за отключване на базата на текущото
ниво на ограничения в тяхната областd

 зони
 системата DJI Системата обозначава безопасното местоположение на полетаh осигурява нива нариск и опасения

за безопасността на отделните полети и предлага ограничено информация завъздушното пространствоh което може
да бъде видяно от потребителите в реално време наприложението r r d Местоположениятаh определени от

h се наричат  зониd Зоната на  споделя специфични области на летенеh които са категоризирани от 
регламенти и ограничения за летенеdr зоните забраняват летенето над  летища, електроцентрали и затвориd Може и 
временно да забраняват летенето над стадиониh пожари или спешни случаиd Някои GEO зони не забраняват полетаh но 
съобщават предупрежденияh които информират потребителите за потенциални рисковеd Всички зони с ограничен 
достъп са обозначени като зоните на GEO и освен това са разделени на r hr r r hr
М ч DчМ ч  и Restricted Zones I зоните ограничават полетите илиизлитането в зониh които 
могат да доведат до опасения забезопасността илисигурносттаd Има географска карта на hкоято съдържа 
изчерпателна глобална информация за зона наофициалния уеб сайт на 

:: d d :fl d
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Системата GEO е само за консултантски цели. Потребители са отговорни за проверката на финансовите 
ресурси и за определянето на това кои законови или подзаконови нормативни актове могат да се 
прилагат към техния полет. В някои случаи DJI избира препоръчани общи параметри (като радиус от 1,5 
мили на летищата), без да се съобразява дали тези насоки отговарят на правилата, приложими за
конкретни потребители.

Определения на GEO зоните
Warning Zones: Потребителите получават предупредително съобщение с информация
свързана с техния полет.
Enhanced Warning Zones : Потребителите получават бързо съобщение от GEO системата вмомента на 
полета. Трябва да получат разрешение за летене в тази зона, за което трябва да потвърдятсвоят 
маршрут.

Authorization Zones: Потребителите ще получат предупредително съобщение, че полета е забранен по 
подразбиране. Тези зони мога да бъда отключени само с от оторизирани потребители с DJI утвърден
акаунт. За тези привилегии, потребителите могат да кандидастват онлайн.

Altitude Zones: Полетите са позволени до определена височина

Restricted Zones: Полетите са строго забранени. Дроновете не могат да летят в тези зони. Ако сте 
получили разрешение да летите в тази зона, моля обърнете се към https://www.dji.com/flysafe or 
contactflysafe@dji.com за отключване.

DJI GEO зоните са създадени, така че полетите да се по-безопасни, но не може да се гарантира, че са в 
пълно съответствие с местните закони и разпоредби. Потребителите трябва да проверяват местните 
закони и регулации преди всеки полет и са отговорни за безопасността на полета.

Всички интелигентни полетни режими ще бъдат афектирани ако DJI дрон започне да лети в близост
или в GEO зони. Такова смущение предизвиква намаляне на скоростта, отказ за излитане и прекъсване 
на връзката.

Ограничения на полет

Въведение
Пилотите на дронове трябва да спазват всички наредби за безопасност, установени от съответните 
правителства и регулаторни агенции, включително от ICAO иFAA. За безопасни причини, полетите са 
ограничени по подразбиране, което помага на потребителите да използват продуктите на DJI по- 
безопасно и законно. Ограниченията за полетите включват ограничения за височини и дължини на 
разстояние и зони на GEO.

Когато Глобалната навигационна сателитна служба (GNSS) е налична, границите на височината, 
границите на разстоянието и GEOZ зоните са взети под внимание, за да се гарантира безопасността на
полета. В противен случай се вземат само ограниченията за височината.

Максимална височина и радиусни ограничения

Максималната височина на полета ограничава дронът да лети до определена височина, докато 
максималният радиус ограничава нейното разстояние. Тези ограничения могат да се задават чрез 
приложението DJI GS RTK.
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Максимална полетна
            височина Максимален радиус

 Начална точка
Височината на дрона, когато е включен

 

 

 

Когато дронът превиши определена граница, пилотът може да го контролира, но няма да може
да продължи по-нататък.

Когато дронът превиши максималния радиус, то автоматично се връща обратно в обхвата, когато
сигналът на GNSS е силен.

За безопасни причини, не летете в близост до летища, магистрали, жп линии, централни части на 
града и подобни локации. Летете в зони, където имате постоянна видимост.

Силен GNSS сигнал

 Ограничения                            Описание  DJI GS RTK съобщение

Максимална
височина

Височината на дрона не може да 
надвишава ограниченията.

Maximum Flight Altitude reached. Adjust 
your altitude using Aircraft Settings if 
required.

Максимален
радиус

Разстоянието на полета не 
може да надвишава 
определената стойност.

Maximum Flight Distance reached. Adjust 
your distance using Aircraft Settings if 
required.

Слаб GNSS сигнал

Ограничения         Описание                                                            DJI GS RTK съобщение

Максимална 
височина

 
Maximum Flight Altitude 
reached. Adjust your altitude 
using Aircraft Settings if 
required.

Максимален 
радиус

Височината е ограничена до 8 метра, когато 
GNSS сигналът е слаб и Позициониращата 
система е активна. Височината е ограничена 
до 30м, когато   GNSS сигнал еслаб и 
позициониращата система е деактивирана.

 

Без лимит. N/A
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GEO отключване

Поради различните закони и регулации между държавите и регионите, различните ограничения между 
GEO зоните, DJI осигурява на потребителите два метода за оключване на GEO зоните: Self-Unlocking и 
Custom Unlocking.
Self-Unlocking се използва за Authorization зони, където се изисква подаване на заявка за отключване с 
тел.номер на потребителя за регистриран DJI акаунт. Този метод е валиден само в определени 
държави. Потребителите могат да решават как да поддават заявката си: чрез  уеб страницата 
https://www.dji.com/flysafe (Self-Unlocking) или чрез DJI GS RTK приложението (Self-Unlocking).

Потребителското отключване се основава на специални изисквания за отделните потребители.

GEO зона Описание

Restricted Zone

При излитане: Моторите на дрона не могат да се задействат.

По време на полет: Когато GNSS сигнала стане от слаб на силен, DJI GS 
RTK започва 20секундово броене. Минат ли тези секунди, дронът 
веднага ще кацна в полуавтоматичен режим на спускане и ще изключи 
двигателите си след кацане. 

По време на полет: Когато дронът се доближи до границата с 
Restricted  зоната, автоматично се забавя и се извисва.

Authorization Zone

При излитане: Моторите на дронът не могат да се задействат. 
Излитането може да се осъществи само след подаване на заявка за 
отключване с тел.номер на потребителя. 

По време на полет: Когато GNSS сигнала стане от слаб на силен, DJI 
GSRTK започва 20секундово броене. Минат ли тези секунди, дронът 
веднага ще кацна в полуавтоматиченрежимнаспусканеище 
изключидвигателитесиследкацане. 

Enhanced Warning Zone
Дронът лети нормално, но потребителят трябва да потвърди 
полетния си маршрут.

Warning Zone Дронът лети нормално, но получава предупредителни съобщения.

Altitude Zone

Когато GNSS сигналът е силен, дронът не може да надвиши 
определената височина.
По време на полет: Когато GNSS сигналът стане от слаб на силен, 
дронът ще се спусне и задържи под границата на височината.

Когато GNSS сигналът е силен, дронът ще се доближава до границата 
на Altitude зоната. Ако лети над лимита за височината, дронът ще се 
спусне и задържи под границата. 

Когато GNSS сигнала стане от слаб на силен, DJI GSRTK започва 20 
секундово броене. След изминаването на секундите, дронът ще се 
спусне и задърци под границата за височина.

Free Zone Дронът лети свободно без ограничения.

Полетни ограничения в GEO зони
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НЕ калибрирайте компаса на места, където може да има силни електромагнитни
смущения.Източници на подобни смущение могат да бъдат магнетит, наземни и подземни 
паркинги иметални конструкции.

НЕ носете феромагнитни материали, например клетъчни телефони, по време 
накалибрирането.
DJI GS RTK ще Ви предупреди, че е възникнал проблем с калибрирането на компаса, ако по 
време на процедурата сте се намирали в близост до източници на силни смущения. 
Следвайтеи нструкциите, предоставени от приложението, за да решите проблема.

 
 

 

Процедура по калибриране
Изберете открито пространство, за да извършите следните процедури:

1. Докоснете лентата за състоянието на дрона и изберете ‘Calibrate’, след което
    следвайтеинструкциите, които ще се появят на екрана.
2. Дръжте дрона в изправено положение и го завъртете на 360о около централната ос. Индикаторът му
    ще започне да свети в зелено.
3. Дръжте дрона вертикално, т.е. носът му да сочи надолу, и го завъртете на 360о (около централната 
    му ос). Калибрирайте отново, ако индикаторът свети червено.

 
 
 
 
 
 
 

Създава се специална зона за полета, която потребителите могат да отключат, като предоставят 
разрешителни за летене в съответствие със специфичната зона на GEO и други изисквания. Валидно е 
във всички държави и може да се кандидаства в уеб страницата:
https://www.dji.com/flysafe

За повече информация за отключването, посете:
https://www.dji.com/flysafe или се свържете на flysafe@dji.com

Проверка преди полет
1. Дистанционното управление, интелигентната батерия трябва да са напълно заредени,
2. Пропелерите да са сложени и правилно монтирани.
3. MicroSD трябва да бъде вкарана.
4. Стойката и камерата да функционират нормално.
5. Моторите да се задействат и тръгнат нормално.
6. DJI GS RTK приложението да се свърже с дрона.
7. Уверете се, че сензорите на позициониращата и инфрачервената система са почистени

Калибриране на компаса
Калибрирайте компаса само, когато DJI GS RTK приложението или индикатора за състоянието го изисква. 
Разгледайте следните правила за калибриране на дрона:
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Изключване на моторите
Съществуват два начина за това.
Първи начин: когато дронът се приземи натиснете левия джойстик надолу      , след което използвайте 
комбинацията от двата, която използвахте за стартирането на моторите      . Те ще спрат да работят 
веднага. След като моторите престанат да се въртят, можете да освободите джойстиците.

Втори начин: когато дронът се приземи натиснете левия джойстик надолу и го задръжте. След 3 
секунди моторите ще спрат да се въртят.

OR

Method 1 Method 2

OR

Стартиране/ изключване на моторите
Стартиране на моторите
Комбинациите от джойстици се използват, за да се стартират моторите. Натиснете двата 
джойстикаедновременно навътре или навън, за да стартирате моторите. Освободете едновременно 
джойстиците едва, когато моторите се завъртят.

 4. Калибрирайте компаса отново, ако индикаторът за състоянието на дрона мига червено.

Ако индикаторът за състоянието на дрона свети ту червено, ту жълто след 
катокалибрирането е приключило, преместете дрона на друго място и повторете 
процедурата.

НЕ калибрирайте компаса в близост до метални конструкции, например: мостове, 
скелета автомобили, .
Ако индикаторите за състоянието на дрона мигат ту червено, ту жълто след като го 
поставитена земята, това означава, че компасът е засякъл магнитни смущения. В този 
случай препоръчваме да смените местоположението си.

Спиране на моторите по време на полет
Направете комбинацията с джойстиците, за да спрете дрона. Тази функция е деактвирана по 
подразбиране. Може да се активира чрез приложението. Влезте в  Camera View > > > 
Advanced Settings, за да нагласите режима за незабавно спиране. Спирайте моторите по време на 
летене само при смешни и извънредни случаи, за да избегнете риск от удър или нараняване.
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Важно е да знаете базовите полетни указания, за да летите по безопасно. 
Не забравяйte да прочетете указанията за отказ от отговорност и 
безопасност.

 
 
 
 

 
 
 
 

Тестов полет
Процедури по излитане/ приземяване
1. Поставете дрона на открито, повърхността трябва да е равна, а индикаторите на батерията да сочат

към Вас.
2.   Включете дистанционното и мобилното си устройство, а накрая и интелигентната батерия.
3.   Включете DJI GS RTK приложението и натиснете Fly.
4. Изчакайте, докато индикаторът за състоянието на дрона замига зелено, което индикира че GNSS или
      RTK са включени. Ако използвате RTK, уверете се, че RTK функцията е активирана и RTK/GNSS сигнала 
      показва FIX. След това направете комбинацията на джойстиците за включване на моторите.
5. Бавно натиснете левия джойстик нагоре, за да излетите.
6. За да приземите дрона, задайте му да кръжи около равна повърхност и внимателно натиснете левия 
      джойстик надолу.
7. След като приземите дрона, задръжте левия надолу,докато моторите не спрат.
8. Изключете интелигентната батерия, а след това и дистанционното управление.

 

 

 

Когато индикаторът за състоянието на дрона мига бързо в жълто по време на полета,означава, че е
влязъл в режим "Failsafe".

Индикаторите за състоянието на дрона ще започнат да мигат в червено по време на полета
(бързо или бавно), което ще Ви предупреди, че батерията е изтощена.

Гледайте нашите видео уроци, за да научите повече за управлението на дрона.

 
 
 
 

 
 

Съвети за заснемането на кадри от въздуха
1.   Преглеждайте списъка със задачи, които е добре да се изпълнят преди всеки полет. 
2. Изберете желания работен режим на стойката в приложението.
3.   Заснемайте видео или единични снимките, когато летите в режим P.
4.   Винаги летете в хубаво време - избягвайте дъжд и силен вятър.ND филтър ще ви е 
      полезен ако летите в много светло време. 
5. Настройте камерата. Изберете формат за снимките и компенсация на експозицията. 
6. Направете тестов полет, за да набележите маршрута и интересни сцени.
7.  Внимателно премествайте джойстиците, за да получите добра стабилизация и 
     кадри без шум.
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Тази секция ще ви представи употребата 
на  DJI Assistant 2 за Phantom софтуер.
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DJI Assistant 2 за Phantom
Актуализирайте фърмуера, копирайте полетните записи и калибрирайте позициониращата система в 
DJI Assistant 2 за Phantom софтуер.

Инсталиране и стартиране
1. Свалете файла за инсталиране от Phantom 4 RTK страницата:

http://www.dji.com/phantom-4-rtk/info#downloads
2. Обновете софруера.
3. Стартирайте DJI Assistant 2 за Phantom.

Използване на DJI Assistant 2 за Phantom
Свързване с дрона
Свържете Micro USB порта с вашия компютър с Micro USB кабел. След това включете дрона.

Уверете се, че сте махнали пропелерите преди да използвате DJI Assistant 2 за Phantom.

Обновяване на фърмуера
Необходим е DJI акаунт, за да се обнови фърмуера. Впишете се с вашия DJI акаунт или се направете 
регистрация.

Качване на данни
Запазете данните от полета, записани от дистанционното и системното вписване или ги качете. 

Данни за полет
Натиснете Open Data Viewer, за да видите данните от полета. Data Viewer се използва, за да видите и 
анализирате данните от полета на дрона за неговото представяне и ако е имало проблеми.

Калибриране
Калибрирайте позициониращата система, когато приложението ви напомни за калибрация.

Свързване на дистанцонното управление
Свържете USB-C порта на дистанционното управление  към вашия компютър с  USB-C кабел. След това 
включете дистанционното управление.

 

 

 

Не включвайте дистанционното управление по време на обновяване.

НЕ правете обновяване на фърмуера, докато дрона е във въздуха. Обновявайте го само когато е 
на земята.

Дистанционното управление може да не бъде свързано с дрона след обновяването на 
фърмуера. Свържете го отново ако е нужно.
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Характеристики

1391 g

350 mm

6 m/s (automatic flight); 5 m/s (manual control)
3 m/s
31 mph (50 kph) (P-mode); 36 mph (58 kph) (A-mode)
25° (P- mode); 35° (A-mode) 
150°/s (A-mode)

19685 ft (6000 m)

10 m/s

Approx. 30 minutes

32° to 104° F (0° to 40° C) 

2.400 GHz to 2.483 GHz (Europe, Japan, Korea)
5.725 GHz to 5.850 GHz (United States, China)

Дрон
Weight (Battery &
Propellers Included)
Diagonal Size
(Excluding Propellers)
Max Ascent Speed 
Max Descent Speed 
Max Speed
Max Tilt Angle
Max Angular Speed 
Max Service Ceiling
Above Sea Level
Max Wind Speed
Resistance
Max Flight Time
Operating
Temperature

Operating Frequency 

EIRP

2.4 GHz
CE (Europe) / MIC (Japan) / KCC (Korea): < 20 dBm
5.8 GHz
FCC (United States) / SRRC (Mainland China) / NCC (Taiwan, China): < 26 dBm

Hover Accuracy 
Range

RTK enabled and functioning properly:
Vertical: ±0.1 m; Horizontal: ±0.1 m
RTK disabled:
Vertical: ±0.1 m (with vision positioning); ±0.5 m (with GNSS positioning)
Horizontal: ±0.3 m (with vision positioning); ±1.5 m (with GNSS positioning)

Image Position Offset

The position of the camera center is relative to the phase center of the onboard 
D-RTK antenna under the aircraft body’s axis: (36, 0, and 192 mm) already 
applied to the image coordinates in Exif data. The positive x, y, and z axes of 
the aircraft body point to the forward, rightward, and downward of the aircraft, 
respectively.

GNSS

Single-Frequency 
High-Sensitivity GNSS GPS + BeiDou + Galileo* (Asia); GPS + GLONASS + Galileo* (other regions)

* Supported later.
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Multi-Frequency Multi-
System High-Precision 
RTK GNSS

Frequency Used
GPS: L1/L2; GLONASS: L1/L2; BeiDou: B1/B2; Galileo*: E1/E5
First-Fixed Time: < 50 s
Positioning Accuracy: Vertical 1.5 cm + 1 ppm (RMS); Horizontal 1 cm + 1 ppm 
(RMS). 
1 ppm indicates error with a 1 mm increase over 1 km of movement.
Velocity Accuracy: 0.03 m/s 

Mapping Functions

Mapping Accuracy** Mapping accuracy meets the requirements of the ASPRS Accuracy Standards 
for Digital Orthophotos Class III.

Ground Sample 
Distance (GSD)

(H/36.5) cm/pixel, H indicates the aircraft altitude relative to the shooting scene 
(unit: m)

Acquisition Efficiency
Max operating area of approx. 1 km2 for a single flight (at an altitude of 182 m, i.e., 
GSD is approx. 5 cm/pixel, meeting the requirements of the ASPRS Accuracy 
Standards for Digital Orthophotos Class III).

Gimbal
Stabilization 3-axis (pitch, roll, yaw) 
Controllable Range Pitch: -90° to +30°
Max Controllable 
Angular Speed Pitch: 90°/s 

Angular Vibration 
Range ±0.02° 

Vision System
Velocity Range ≤ 31 mph (50 kph) at 6.6 ft (2 m) above ground with adequate lighting
Altitude Range 0 - 33 ft (0 - 10 m)
Operating Range 0 - 33 ft (0 - 10 m)
Obstacle Sensory 
Range 2 - 98 ft (0.7 - 30 m)

FOV Forward/Rear: 60° (horizontal), ±27° (vertical) 
Downward: 70° (front and rear), 50° (left and right) 

Measuring Frequency Forward/Rear: 10 Hz; Downward: 20 Hz 
Operating 
Environment Surfaces with clear patterns and adequate lighting (> 15 lux)

Infrared Sensing System
Obstacle Sensory 
Range 0.6 - 23 ft (0.2 - 7 m)

FOV 70°(Horizontal), ±10°(Vertical) 
Measuring Frequency 10 Hz 
Operating 
Environment

Surface with diffuse reflection material, and reflectivity > 8% (such as wall, trees, 
humans, etc.)

Camera
Sensor 1’’ CMOS; Effective pixels: 20M

* Supported later.
** The actual accuracy depends on surrounding lighting and patterns, aircraft altitude, mapping software used, 

and other factors when shooting.
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Lens FOV (Field of View) 84°, 8.8 mm (35 mm format equivalent: 24 mm), f/2.8 - f/11, 
auto focus at 1 m - ∞

ISO Range Video: 100 - 3200 (Auto), 100 - 6400 (Manual)
Photo: 100 - 3200 (Auto), 100 - 12800 (Manual)

Mechanical Shutter 8 - 1/2000 s 
Electronic Shutter 8 - 1/8000 s 
Max Image Size 4864×3648 (4:3); 5472×3648 (3:2) 
Still Photography 
Modes Single shot

Video Recording 
Modes H.264, 4K: 3840×2160 30p 

Max. Bitrate Of Video 100 Mbps
Photo JPEG 
Video MOV 
Supported File 
Systems FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB) 

Operating 
Temperature 32° to 104° F (0° to 40° C) 

Remote Controller 

Operating Frequency 2.400 GHz to 2.483 GHz (Europe, Japan, Korea) 
5.725 GHz to 5.850 GHz (United States, China) 

EIRP 

2.4 GHz
CE / MIC / KCC: < 20 dBm
5.8 GHz
SRRC / NCC / FCC: < 26 dBm

Max Transmission 
Distance

FCC / NCC: 4.3 mi (7 km); CE / MIC / KCC / SRRC: 3.1 mi (5 km) 
(Unobstructed, free of interference) 

Power Consumption 16 W (typical value) 
Display Device 5.5 inch screen, 1920×1080, 1000 cd/m2, Android system, 4G RAM + 16G ROM 
Operating 
Temperature 32° to 104° F (0° to 40° C) 

Intelligent Flight Battery (PH4-5870mAh-15.2V) 
Capacity 5870 mAh 

Voltage 15.2 V 

Battery Type LiPo 4S 

Energy 89.2 Wh 

Net Weight 468 g 
Operating 
Temperature 14° to 104° F (-10° to 40° C) 

Max Charging Power 160 W 
Intelligent Flight Battery Charging Hub (P4CH) 
Voltage 17.5 V 
Operating Temperature 41° to 104° F (5° to 40° C) 



68 © 2018 DJI All Rights Reserved. 

Phantom 4 RTK Упътване за употреба

Updating the Firmware
Users can update the firmware in the DJI Assistant 2 for Phantom. The DJI GS RTK app can also be used 
to update the firmware of both the aircraft and remote controller, if using a firmware version of 01.04.0330 or 
above. Follow the instructions below.
1. Power on the remote controller and the aircraft. Ensure that the remote controller has access to the 

Internet. 
2. Connect the USB-C port on the remote controller to the Micro USB port on the aircraft via a USB-C OTG 

cable and a Micro USB cable.
3. There will be a prompt on the lower right corner in the DJI GS RTK app if there is new firmware. Tap the 

text to enter firmware page.
4. Select the desired firmware and tap Update to enter firmware information page.
5. Tap Download XXX (XXX indicates the firmware version) to download the firmware package for all the 

devices.
6. When the download is complete, tap Update XXX under each device to enter the update page for the 

corresponding device, then tap Install and wait for the update complete.
7. After successfully completing the update, restart the remote controller and the aircraft manually.

 The battery level should be above 30% for the firmware update.
 The remote controller and the aircraft will restart automatically during firmware update. Be sure to 
keep the connection between the remote controller and the aircraft. DO NOT operate them manually 
until the app indicates installation is completed. 

 The remote controller may become unlinked from the aircraft after the firmware update. Relink the 
remote controller and aircraft if necessary.

Remote Controller Intelligent Battery (WB37-4920mAh-7.6V) 
Capacity 4920 mAh 
Voltage 7.6 V 
Battery Type LiPo 2S 
Energy 37.39 Wh 
Operating Temperature -4° to 104° F (-20° to 40° C) 
Intelligent Battery Charging Hub (WCH2) 
Input Voltage 17.3 to 26.2 V 
Output Voltage and 
Current 8.7 V, 6 A; 5 V, 2 A 

Operating 
Temperature 41° to 104° F (5° to 40° C) 

AC Power Adapter (PH4C160) 
Voltage 17.4 V 
Rated Power 160 W 



This content is subject to change.

Download the latest version from
http://www.dji.com/phantom-4-rtk

If you have any questions about this document, please contact 
DJI by sending a message to DocSupport@dji.com.

PHANTOM is a trademark of DJI.
Copyright © 2018 DJI All Rights Reserved.

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