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Употреба на упътването
Легенда

Предупреждение Важно Съвет Препратка

Преди първия полет

Прочетете следните документи преди да полетите с Matrice 300 RTK:

1.  В кутията
2.  Мерки за безопасност при употребата нa Matrice 300 RTK
3.  Кратко упътване
4.  Мерки за безопасност при работа с интелигентна батерията
5.  Ръководство за употреба

Препоръчваме Ви да изгледате всички видео уроци в официалния сайт на DJI и да се запознаете с 
мерките за безопасност, преди да полетите за първи път. Подгответе се за първия полет, като 
прегледате краткото упътване на Matrice 300 RTK, а по-детайлна информация ще получите след 
прочитане на това ръководство.

Приложението DJI Pilot е необходимо ако ползвате мобилно устройство, свързано с 
дистанционното управление. Потърсете Scan the QR code или посетете https://m.dji.net/
djipilot_enterprise, за да изтеглите приложението. DJI Pilot поддържа Android 5.0 и нагоре.

Изтегляне на DJI Assistant 2 for Matrice
Изтеглете и инсталирайте ASSISTANTTM 2 for Matrice преди употреба.
https://www.dji.com/matrice-300/downloads

Търсене по ключови думи
Търсете ключови думи като "батерия" или "инсталация", за да намерите темата. Ако 
използвате Adobe Acrobat Reader, натиснете комбинацията от клавиши Ctrl+F за Windows 
базирани системи или Command+F за системи, работещи под операционна система Mac.

Ориентация сред темите
Вижте пълния списък с теми в съдържанието. Кликнете върху темата, за да стигнете до раздела, в който се намира тя.

Отпечатване на документ
Този документ е с висока резолюция и е подходящ за печат.

Допустимата операционна температура на този продукт е от -20° до 50° C. Той не 
среща стандартната операционна температура за военна приложимост (-55° до 125° 
C). Използвайте този продукт по подходящ начин и единствено в ситуации, в които 
операционната температура се вписва в посочените граници. 

*За по-голяма сигурност по време на полет височината е ограничена до 30 м, а разстоянието до 50 м, в 
случай, че приложението (или останалите приложения, съвместими с дроновете на DJI) не е акти-вирано или 
не сте вписани в него.

Изтегляне на приложението DJI Pilot 
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Продуктов профил
Тази глава ще Ви запознае с  
характеристиките на Matrice 300 
RTK, как да сглобите дрона и 
съдържа диаграми на дрона и 
дистанционното управление с 
обяснения за компонентите.



Продуктов профил
Въведение

MATRICETM 300 RTK (M300 RTK) е мощна индустриална дрон платформа с модерна 
контролерна система, засичаща и позиционна система в 6 посоки и FPV камера. С цел 
подобрена надеждност и безопасност, дронът е снабден и с CSM радар - допълнителен 
компонент за засичане на препятствия, който може да бъде монтиран върху дрона. Той 
включва модерни полетни функции като засичаща и позиционна система в 6 посоки*, AI spot-
check*, Smart Track*, PinPoint*, Location Sharing, Primary Flight Display и други. Вградената 
технология AirSense предоставя информация относно летателни средства в околното 
въздушно пространство с цел безопасност на полета.

Дизайнът му предоставя IP45 степен на защита, в съответствие с глобалния стандарт IEC 
60529. Механичният дизайн, заедно с краката за приземяване с бързо освобождаване и 
монтираните сгъваеми рамене прави транспорта, съхранението и подготовката за полет 
изключително леки задачи. Сигналните светлини върху и под дрона позволяват неговото 
лесно локализиране в ниска осветеност, например през нощта. Помощните светлини 
помагат на позициониращата система да постига по-добри резултати при работа в ниска 
осветеност, което подобрява процедурите по излитане и кацане и цялостната полетна 
безопасност. 

M300 RTK е съвместим с много DJI DGC2.0 конектор стойки, поддържайки мулти-гимбъл 
система, която може да поддържа до три независими една от друга стойки.** 

Matrice 300 RTK е снабден с няколко разширителни порта с цел по-обширна апликация. Той 
има и вграден RTK модул, който носи по-точни данни за насочване и позициониране на 
дрона.** Модерна система за управление на мощността, заедно с две батерии, подсигуряват 
енергийния поток на дрона и подобряват полетната безопасност. Без допълнителен товар, 
M300 RTK има полетно време до 55 минути.***
* Трябва да се използва със системата H20.
** Инфрачервената и Vision позиционната системи се повлияват от условията на околната среда. Прочетете 
упътванията за безопасност, за да научите повече. Стойки могат да бъдат закупени допълнително от сайта на DJI. 
Моля обърнете внимание на упътването за повече информация относно разширителни портове и горни и долни 
стойки.
*** Обърнете внимание, че максималното полетно време се измерва в перфектни условия. Реалното полетно 
време варира според условията на полетната среда.

Основни характеристики

Дистанционното управление предоставя безопасен и надежден полет. Полетен рекордер 
запазва всички важни данни за всеки полет. Двойният IMU модул и компасите осигуряват 
допълнителна надеждност. Дронът може да кръжи и лети на изключително ниска височина и 
на закрити пространства и разполага със засичане на препятствия и позиционни функции в 6 
посоки.

Вградената AirSense система Ви известява за близки самолети в околното въздушно 
пространство с цел повишена безопасност. Сигналните светлини върху и под дрона 
позволяват неговото лесно локализиране в ниска осветеност, например през нощта. 
Помощните светлини помагат на позициониращата система да постига по-добри резултати 
при работа в ниска осветеност, което подобрява процедурите по излитане и кацане и 
цялостната полетна безопасност. Дизайнът му предоставя IP45 степен на защита, в 
съответствие с глобалния стандарт IEC 60529.

©  2020 DJI All Rights Reserved. 6
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Благодарение на изцяло нови софтуерна и хардуерна платформа, M300 RTK разполага с 
множество интелигентни функции. С H20 сериите, M300 RTK поддържа AI Spot-check, за да 
заснема снимки по време на полет в режим Demo Flight, запазване като Flight Mission и дронът 
може автоматично да заснема снимки на същата позиция, когато се изпълнява всяка полетна 
мисия.  PinPoint позволява на потребителя да маркира фиксирани обекти и да споделя 
локация в реално време. Smart Track се използва за автономно разпознаване на обекти и 
проследяване на движещи се такива. Обектът е центриран и с подходящ размер и споделя 
локацията си в реално време, благодарение на автоматичното приближение. Нов полетен 
екран (Primary Flight Display) представя необходимия полетен статус ясно и визуално в FPV 
режим с цел подобряване на полетната безопасност и ефикасност.

Дистанционното управление DJI Smart Controller Enterprise (оттук нататък наричано за по-
кратко “смарт контролер”) разполага с OCUSYNCTM Enterprise технология, способна да 
контролира дронове, в които тя е вградена, позволявайки HD изображение на живо, директно 
от камерата на дрона, на разстояния до 15 км. Смарт контролерът идва с бутони за контрол 
на дрона и стойките, както и свободни бутони, подлежащи на потребителска настройка. 
Вградения 5.5-инчов 1000 cd/m² ярък дисплей има резолюция 1920×1080 пиксела и работи с 
Android операционна система, включваща функции като Bluetooth и GNSS. Освен Wi-Fi 
свързаност, той е съвместим и с други мобилни устройства за по-голяма гъвкавост на 
употреба. Наличен е HDMI порт за излъчване на HD изображения и видео. Предавателната 
система поддържа едновременно 2.4 GHz и 5.8 GHz, за да осигури надеждна връзка във 
всякакви среди и условия. AES-256 кодирането прибавя сигурност към Вашия поток от данни, 
за да сте спокойни, че чувствителната информация остава сигурно защитена.*

TimeSync системата непрестанно синхронизира контролера, камерата, GNSS модула, DJI 
товарите и бордовите аксесоари чрез Payload SDK или Onboard SDK на микросекундно ниво. 
Тя среща изискванията за прецизност на SDK разработчиците.

Модерна система за управление на мощността, заедно с две батерии, подсигуряват 
енергийния поток на дрона и подобряват полетната безопасност. Без допълнителен товар, 
M300 RTK има полетно време до 55 минути. Батериите могат да бъдат подменяни без дронът 
да бъде изключван, което позволява улеснен процес на работа при продължителни операции.

Камерата е независима от процесора на изображенията, така че имате свободата да изберете 
перфектната за Вас система камера-стойка (включително ZENMUSETM XT2 / XT S** / Z30 / H20 
и H20T) за различни видове употреба. Това означава, че без значение коя камера изберете, 
имате същия мощен процесор зад нея. M300 RTK позволява да имате няколко товарни 
конфигурации. Той поддържа горна стойка, единична долна стойка, двойна долна стойка или 
едновременно горна и долна стойка. Снабден е и с множество разширителни портове с цел 
по-обширна приложимост.

Дронът разполага с вграден RTK модул, който предоставя по-точни данни за насочване и 
позициониране. Още по-точни данни могат да бъдат получавани в тандем с DJI D-RTK 2 High 
Precision GNSS мобилната станция.

* Смарт контролерът може да достигне максималния си обхват (FCC) на открито пространство и без
смущения на височина от около 120 метра. Реалният максимален обхват може да е по-малко от
гореспоменатия поради смущения в работната среда и реалнисте стойности подлежат на флуктуация,
пряко свързана със силата на тези смущения. Съобразно местни закони и регулации, честотата на 5.8
GHz не е налична в някои страни и региони. ** Zenmuse XT S е налична само в някои страни и региони.
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Разгъване на дрона
Премахнете двата държача за пропелерите.

11

2

Разгънете рамената от двете страни по един и същ начин.

Заключете рамената и разгънете пропелерите.

11

2

Подготовка на дрона

Монтиране на краката за приземяване
Монтирайте краката за приземяване, плъзнете заключалката до края и завъртете на 90°, 
докато маркировките съвпаднат в една линия.
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Монтиране на стойката и камерата 

Натиснете бутона 
за откачане на 
стойката, за да 
премахнете 
предпазителя. 

Изравнете бялата 
и червената точки 
и поставете 
стойката.

Заключете 
стойката на 
позиция.

	След монтиране, убедете се, че стойката е заключена на своята позиция. 
	  Убедете се, че сте натиснали бутона за откачане на стойката, когато завъртате 
заключващия механизъм на стойката, за да откачите стойката и камерата. 
Заключващия механизъм трябва да бъде напълно завъртян, когато премахвате 
стойката. 

Поставяне на интелигентните полетни батерии/Проверяване на нивото на 
заряда
Поставете чифт батерии.
Натиснете бутона на батерията веднъж, за да проверите нивото на заряда й.

Включване на дрона
Включване/Изключване: Натиснете бутона за вкл./изкл. на дрона, след 
което натиснете отново и задръжте, за да включите или изключите 
дрона. Индикаторът ще свети плътно.

Свързване: Натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. на дрона за 5 
секунди, за да свържете дрона със смарт контролера. Индикаторът 
ще мига.

 Ако по непредвидени обстоятелства се наложи да летите само с една батерия, 
приземете се незабавно и подменете батериите. 
  PSDK и OSDK портовете имат вградени температурни сензори. Ако температурата 
на устройството е твърде висока поради прекомерно електропотребление на 
товара, дронът автоматично ще изключи товара с цел сигурност. 
  Използвайте единствено оригиналните батерии от комплекта.

Low

High
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Диаграма на дрона

1. FPV камера
2. Предна инфрачервена система
3. Предна Vision позиционна система
4. Конектор за камерата v2.0 (DGC2.0)
5. Бутон за демонтиране на стойката
6. Рамене
7. Мотори
8. Пропелери
9. ESC светодиоди
10. Предавателни антени
11. Крака за приземяване
12. Въздушен филтър
13. Лява и дясна инфрачервена система
14. Лява и дясна Vision позиционна с-ма
15. Интелигентни полетни батерии
16. Индикатори за нивото на заряда
17. Бутон за нивото на заряда
18. D-RTK антени

19. Индикатори за състоянието на дрона
20. Горна сигнална светлина
21. Бутон за Вкл./Изкл./Проверка на 

заряд
22. Горна инфрачервена система
23. Горна помощна светлина
24. Горна Vision позиционна система
25. Assistant порт
26. OSDK порт
27. PSDK порт*
28. Долна инфрачервена система
29. Долна Vision позиционна система
30. Долна помощна светлина
31. Долна сигнална светлина
32. Задна инфрачервена система
33. Задна Vision позиционна система
34. Пин за заключване на батерията
35. Стойка и камера

Изглед отдолу Изглед отзадИзглед отгоре

1

2

6
7
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9

10
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12 13
13

1414

15
16

17
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4
5

32 33

34

35

26

27

25

20

21

23
2422

28

30

27 27

29
31

* Двата PSDK порта от долната страна на дрона служат също като първи и втори порт за стойка. Обърнете 
внимание, че единичната долна стойка трябва да бъде свързана към първи порт за стойка. 
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Диаграма на дистанционното управление
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1. Антени
2. Бутон Назад/Функция

Натиснете веднъж, за да се върнете към 
предишната страница или два пъти, за да 
се върнете към началната. Задръжте, за 
да прегледате упътване за клавишните 
комбинации. Вижте секция Клавишни 
комбинации за повече информация.

3. Джойстици
4. Покрития на джойстиците
5. RTH бутон
6. Бутон за пауза
7. Превключвател на полетни режими
8. Място за монтажна скоба (с вграден GPS 

модул под нея)
9. Светодиод за статуса
10.Светодиод за нивото на заряда
11.5D бутон

Фабричната конфигурация е показана 
долу. Тя може да бъде нагласена в DJI 
Pilot. Нагоре: Приближаване на камерата 
(zoom in) Надолу: Отдалечаване на 
камерата (zoom out)

Ляво: Намалете EV стойност 
Дясно: Увеличете EV стойност
Отидете в Settings > Control Stick 
Navigation, за да включите тази функция.

12. Бутон за Вкл./Изкл.
13. Бутон за потвърждение
14. Тъч скрийн
15. Порт за зареждане (USB-C)
16. Скоби за закачане на лента
17. Дръжка
18. Слайдер за контрол на наклона на 

стойката
19. Бутон за запис
20. HDMI порт
21. Слот за microSD карта
22. USB-A порт

Служи за свързване на външни устройства 
или свързване с компютъра за обновяване 
на фърмуера.

23. Бутон за Фокус/Затвор
Натиснете наполовина, за да фокусирате и 
докрай, за да заснемете.
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24. Слайдер за хоризонтално движение 
на стойката (Pan)

25. Въздухоотвод

26. Място за складиране на джойстиците

27. Допълнителни джойстици

28. Потребителски бутон C2

29. Потребителски бутон C1

30. WB37 интелигентна батерия

31. Бутон за освобождаване на батерията

32. Капак на отделението за донгъл 
аксесоари

25

29

30

28

31

32

26

27



Дрон
Тази секция описва функциите на 
полетния контролер, позиционните 
системи и интелигентната полетна 
батерия.



Дрон

Профил

M300 RTK включва полетен контролер, комуникационна система, Vision позиционни 
системи, система за придвижване и интелигентна полетна батерия. Тази секция описва 
функциите на посочените компоненти.

Полетни режими

P-режим (Позициониране):
P-режим работи най-добре, когато GNSS сигналът е силен. Дронът използва GNSS модулът
и Vision системите, за да се позиционира, стабилизира и навигира между препятствия. Когато
засичането на препятствия е включено и светлинните условия са подходящи, максималният
ъгъл на наклон при полет е 25°. Когато GNSS сигналът е слаб и светлинните условия са
твърде слаби за Vision системите, дронът ще използва само своя барометър за
позициониране и контрол на височината. 

S-режим (Спорт):
Дронът използва GNSS за позициониране. Отклика на дрона на команди е оптимизиран
за бързина и пъргавост, което означава, че реагира по-рязко на движенията на
джойстиците. Дронът няма възможност да усеща и избягва препятствия, тъй като
сензорите му не функционират в този режим, с изключение на горната и долната Vision
позиционна система.

T-режим (Трипод):
T-режим е базиран на P-режим и полетната скорост е ограничена с цел заснемане на 
максимално стабилни и гладки кадри.

 Функцията за избягване на препятствия е изключена в S-режим (Спорт), което 
означава, че дронът няма да може автоматично да избягва препятствия. Бъдете 
внимателни и избягвайте близки препятствия. 
  Максималната скорост и спирачният път на дрона са увеличени значително в  S-
режим (Спорт). Необходимо е осигуряването на минимум от 50 метра спирачен 
път в безветрени условия. Отклика на команди на дрона е значително увеличен 
в този режим, което означава, че дори малко движение с джойстика ще доведе 
до рязка реакция от страна на дрона. Бъдете внимателни и осигурете достатъчно 
свободно пространство за маневриране по време на полет.

Използвайте превключвателя на полетни режими на контролера, за да преминете в друг режим.

Предупреждение за режим Attitude
НЕ превключвайте от P-режим в S-режим или T-режим, освен ако не сте добре запознати с 
поведението на дрона в тези режими. Трябва да включите “Multiple Flight Modes” настройката в 
приложението, за да можете да превключвате между полетните режими.

Дронът автоматично ще влезе в Attitude режим, когато тези две условия бъдат изпълнени: (1) 
Vision позиционната система не е налична и (2) GNSS сигналът е слаб или компаса среща 
интерференция.

В Attitude режим, Vision позиционната система и някои други функции не са налични. 
Поради това, дронът не може да се позиционира или да спира автоматично и затова е 
значително по-уязвим към факторите на полетната среда, например вятър, което може да 
доведе до непредвидено хоризонтално изместване. Използвайте контролера, за да 
контролирате дрона.

14 © 2020 DJI All Rights Reserved. 



© 2020 DJI All Rights Reserved.  15

MATRICE 300 RTK User Manual

1. Предните светодиоди показват ориентацията на дрона.
2. Индикаторите за състояние показват статуса на полетния контролер. Погледнете таблицата 

долу за повече информация.

Предните светодиоди и индикаторите за състояние могат да бъдат изключени в 
приложението DJI Pilot с цел дискретни полети.

Описание на индикаторите за състояние

Нормално

Примигване в червено, 
зелено и жълто

Включване и самодиагностика

Бавно примигване в зелено P-режим с GNSS позициониране*

 ×2 Две примигвания в зелено P-режим с Vision системи*

Последователно примигване 
в зелено и жълто

RTK функционалността е включена и се 
използват RTK данни.

Бавно примигване в жълто A-режим (без GPS и Vision позициониране)

Бързо примигване в зелено Автоматична спирачка при засечено препятствие

Предупреждение

Бързо примигване в жълто    Изгубена връзка с дистанционното управление

Бавно примигване в червено Предупреждение за изтощена батерия

Бързо примигване в червено    Предупреждение за критично изтощена батерия

Предни светодиоди Индикатори за състояние

Маневрирането с дрона в Attitude режим може да бъде трудно. НЕ пращайте дрона твърде 
далеч от позицията си, тъй като може да изгубите контрол и да създадете опасност. 
Избягвайте летене в зони със слаб GNSS сигнал или в тесни и ограничени пространства. В 
противен случай, дронът ще бъде принуден да влезе в Attitude режим, което може да доведе 
до опасност. Моля приземете се незабавно.

Индикатори за състояние

Дронът разполага с предни светодиоди и индикатори за състояние. Те са показани на 
диаграмата:
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Примигване в червено 5 
секунди (по време на CSC) IMU грешка 

 —           Постоянно червено Критична грешка

Бързо примигващо 
червено и жълто Необходимо е калибриране на компаса

Примигващо червено и 
зелено

RTK функционалността е включена, но 
липсват RTK данни

* Бавно примигване в зелено индикира P-режим, а бързо примигване в зелено - S-режим.

Сигнални светлини

Позволява идентификация на дрона при полет в ниска осветеност или през нощта.

НЕ гледайте директно към светлините, докато работят, за да предпазите очите си.

Помощни светлини
Помощните светлини, разположени върху и под дрона, подобряват видимостта на Vision 
позиционната система при ниска осветеност или през нощта. 

Помощните светлини се включват автоматично, когато околното осветление е 
твърде слабо и полетната височина е по-ниска от 5 м. Моля обърнете внимание, че 
включването на долните светлини може да се отрази на работата на камерите на 
Vision позиционната система. Летете внимателно, когато GNSS сигналът е слаб.  

Изглед отгоре Изглед отдолу

Изглед отгоре Изглед отдолу
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Главните компоненти на Vision позиционната система се намират на предната, задната, 
лявата, дясната, горната и долната страна на дрона, включващи стерео визионни сензори. 
Инфрачервената система се състои от два инфрачервени сензора на предната, задната, 
лявата, дясната, горната и долната страна на дрона. 

Vision системата използва данни от изображения, за да помогне на дрона постоянно да 
сканира за препятствия и да събира информация за разположението на дрона в 
пространството, а инфрачервената система използва инфрачервените модули, за да засича 
препятствия и така събира информация за височината на дрона, позволявайки му да 
поддържа позицията си и да кръжи на открити и закрити пространства с висока степен на 
точност.

С цел гладък полет и безопасност, НЕ блокирайте сензорите на позиционните 
системи.

Изглед отгоре Изглед отзадИзглед отдолу

Позиционираща система и система за засичане на препятствия 

Въведение
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Диапазон на засичане на Vision системата
Диапазонът на засичане на Vision системата е илюстриран долу. Имайте предвид, че 
препятствия извън този диапазон не могат да бъдат засечени.

60°60°40 m 40 m

30 m

60°60°

50° 50°

30 m

65°

50°

75°

50°

30 m

40 m

30 m

40 m 65° 65°

75°

75°

75°

75°

65° 65°

40 m

40 m40 m

40 m

Дронът не може да засича обекти в сивите зони. Летете внимателно.

Потребителят може да зададе спирачната дистанция и предупредителната дистанция в 
приложението DJI Pilot. Дронът може да спре автоматично, когато лети близо до спирачната 
дистанция. Когато дронът навлезе в предупредителната дистанция, информацията за 
препятствието ще бъде показана в жълто. Когато дронът доближи още повече и достигне близка до 
минималната безопасна дистанция за избягване на препятствия, информацията за препятствието 
ще бъде показана в червено. 

Диапазон на засичане на инфрачервената 
система
Разстоянието на засичане на инфрачервената система 
е 8 м. Имайте предвид, че препятствия извън това 
разстояние не могат да бъдат засечени.

Зона без обструкция
Може да има ±2° грешка в ъгъла на Vision 
позиционната система поради неточности в процеса на 
производство. За да предотвратите инциденти, моля 
НЕ закачайте товар, който може да се намира в зоната 
без обструкция. В случай, че това стане, е 
препоръчително да изключите Vision позиционната 
система в приложението DJI Pilot и да летите 
внимателно.
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Калибриране
Камерите на Vision системата са фабрично калибрирани. Ако дронът претърпи удар или 
операционната температура се промени чувствително, може да се наложи калибриране чрез 
DJI Assistant 2 for Matrice. Свържете дрона с компютър и калибрирайте Vision системата, 
когато получите подканване за това в приложението DJI Pilot. 
1. Включете дрона.
2. Свържете дрона и компютъра посредством USB-C кабел.
3. Отворете DJI Assistant 2 for Matrice и влезте в своя DJI акаунт.
4. Натиснете M300 RTK и бутона за калибриране.
5. Поставете плочката за калибриране така, че Vision системата да гледа към нейните точки и

следвайте инструкциите в DJI Assistant 2, за да завършите калибрирането.

НЕ изключвайте дрона и не вадете USB-C кабела след калибриране. Изчакайте 
за калкулация на данни.  

Използване на Vision системата
Vision системата позволява прецизно кръжене на закрити пространства или на места, 
където няма добър GNSS сигнал. 
Когато GNSS сигнал е наличен, Vision системата събира помощна информация за още по-
добро позициониране на дрона. Тя функционира най-добре, когато дронът се намира на 
не повече от 30 м от земята и 20 м от обекти по хоризонтала, като повърхностите им 
трябва да бъдат отчетливи и добре осветени.

Когато Vision позиционната система и инфрачервената система са изключени, дронът 
автоматично превключва в Attitude режим (A-режим).

30 m
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Следвайте тези стъпки, за да използвате Vision системата:
1. Убедете се, че дронът е в P-режим и го поставете на равна повърхност.
2. Включете дрона. След излитане, той ще започне да кръжи на едно 

място. Индикаторите за състоянието ще примигват два пъти в зелено,
което индикира, че Vision системата работи.

Ако Vision системата е изключена или възпрепятствана, дронът няма да може да 
кръжи на ниска височина на закрити пространства и функцията Защита при 
приземяване, която контролира скоростта на приземяването, няма да работи. 
Забележка: дронът може да бъде повреден ако се приземи твърде бързо.

Подпомогнато спиране
С помощта на Vision системата, дронът е способен да спира автоматично, когато засече 
препятствия пред себе си. Тази функция работи най-добре, когато осветлението е 
адекватно и препятствието има ясна текстура. Дронът трябва да лети не по-бързо от 62 км/
ч и с максимален ъгъл на наклон от 25°, за да е достатъчно разстоянието при автоматично 
спиране.

Използване на инфрачервената система
Инфрачервената система може да бъде използвана единствено за избягване на големи, 
дифузни и рефлективни повърхности (рефлективност >10%). Моля имайте предвид слепите 
зони на инфрачервената система (по-горе отбелязани в сиво). Долната инфрачервена 
система се използва с цел позициониране и асистиране с височината при излитане и кацане 
while, докато инфрачервените сензори на останалите страни на дрона се използват с цел 
засичане на препятствия.

Предупреждение за Vision системата и инфрачервената система
Точността на измерване на Vision системата може лесно да бъде повлияна от интензитета на 
осветеност и текстурата на повърхността на обектите. Инфрачервената система може да 
бъде използвана единствено за засичане на големи, дифузни и рефлективни повърхности 
(рефлективност >10%).

Vision системата може да НЕ функционира правилно в някоя от следните ситуации:

20 © 2020 DJI All Rights Reserved. 
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Инфрачервената система може да НЕ предостави правилни данни в някоя от следните 
ситуации:
a. Летене над повърхности, които абсорбират звукови вълни (напр. чисто черни матови

повърхности).
b. Има обширна зона с големи рефлектори отвъд 15 м (напр. множество пътни знаци са

поставени един до друг).
c. Летене около дребни препятствия.
d. Летене около огледални или прозрачни обекти (напр. огледала, стъкла, вода).

 Поддържайте сензорите винаги чисти. Замърсяването им може да доведе до 
понижаване на ефективността им. 
 Vision системата може да не функционира правилно, когато дронът лети над вода.
 Vision системата може да не успее да разпознае текстурите на земята при ниска 
осветеност (под 100 lux). 

a. Летене над монохромни повърхности (напр. чисто черно, чисто бяло, чисто червено, чисто 
зелено) или без ясна текстура.

b. Летене над силно отражателни повърхности.
c. Летене над вода или прозрачни повърхности.
d. Летене над подвижни повърхности или обекти (напр. над хора в движение, храсти, трева).
e. Летене на места, където има чести или драстични промени в осветеността или в зони, 

където има излагане на директна, силна светлина.
f. Летене над изключително тъмни (< 15 lux) или светли (> 10,000 lux) повърхности.
g. Летене с висока скорост (над 14 м/с на 2 метра или над 5 м/с на 1 метър).
h. Летене около дребни препятствия.
i. Ако обективът е зацапан (напр. поради капки дъжд, отпечатъци и други).
j. Летене при ниска видимост (напр. мъгла).
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Return-to-Home (RTH) 
Функцията Return-to-Home (RTH) връща дрона в последната записана начална точка, когато има 
силен GNSS сигнал. Процедурата RTH има три разновидности: Smart RTH, Low Battery RTH и 
Failsafe RTH. В този раздел, те са подробно описани. 

GNSS Описание

Начална 
точка

Ако преди излитането е прихванат силен GNSS сигнал, началната 
точка е мястото, откъдето дронът е излетял. Силата на GNSS сигнала 
се отбелязва с иконата на GNSS           . По-малко от 4 черти се считат 
за слаб сигнал. Индикаторът на дрона ще започне да примигва бързо 
в зелено, щом началната точка бъде записана.

Дронът може да прихваща и заобикаля препятствия, когато предната позиционираща система 
работи и е достатъчно светло. За да се подсигури прибирането на дрона към началната точка 
ориентиран напред, той не може да се завърта или лети наляво/надясно по време на RTH.

Smart RTH
Използвайте бутона RTH, намиращ се на дистанционното управление, или докоснете RTH бутона в 
приложението DJI Pilot и следвайте инструкциите, които ще се появят на екрана при наличен GNSS, 
за да стартирате Smart RTH. Дронът автоматично ще се върне на последно записаната начална 
точка. Използвайте дистанционното за управление на скоростта/ височината, за да се избегне 
сблъсък по време на процедурата Smart RTH.  Натиснете и задръжте веднъж бутона Smart RTH, 
което ще задейства процедурата, а при повторното натискане на бутона ще я деактивирате и ще си 
възвърнете пълния контрол над дрона.

Low Battery RTH 
Този режим се активира, когато нивото на заряда на батерията е твърде ниско и това може да 
засегне безопасното прибиране на дрона. Препоръчително е в тази ситуация веднага да приземите 
дрона. Приложението DJI Pilot ще покаже предупреждение, когато батерията падне до това ниво, 
след което дронът автоматично ще се върне при началната точка, в случай че не бъде предприето 
действие до 10 секунди. Потребителят може да прекрати RTH процедурата като натисне RTH бутона 
на дистанционното. Изчисленията за нивата на батерията са базирани на настоящата височина и 
дистанция на дрона спрямо началната точка. Ако RTH бъде прекратен след показано 
предупреждение в DJI Pilot, батерията може да няма достатъчен заряд, за да позволи успешното 
прибиране на дрона при началната точка, което може да доведе до катастрофа или загуба на дрона. 
Low Battery RTH може да бъде изключено в DJI Pilot.

Дронът ще се приземи автоматично, в случай че зарядът на батерията в момента е достатъчен 
единствено за снишаването му от настоящата му височина. Потребителят не може да прекрати 
автоматичното приземяване, но може да използва дистанционното, за да контролира 
ориентацията на дрона по време на процедурата. 

Индикаторът на батерията в DJI Pilot изглежда така:

12:29

Оставащо полетно време

Достатъчно ниво на 
батерията (зелено)

Необходим заряд 
за RTH (жълто)

Предупрежение за 
критично ниво на 
батерията

Предупреждение 
за ниско ниво на 
батерията

Автоматично 
приземяване 
(червено)

H
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Предупрежд. 
за нивото на 
батерията

Забележка в 
приложението

Индикатор за 
състоянието на 
дрона

DJI Pilot Полетни инструкции

Предупрежд. 
за ниско ниво 
на заряда на 
батерията.

Battery power 
is low. Land the 
aircraft. 

Бавно 
примигване в 
червено.

Докоснете “Go-
home”, за да 
накарате дрона да се 
върне към началната 
точка и да се 
приземи или “Cancel”, 
за да продължите с 
полета. Ако не бъде 
предприето 
действие, дронът 
автоматично ще 
започне прибиране 
след 10 секунди. 
Контролерът ще 
започне да издава 
звуков сигнал.  

Ако е избрано RTH, 
дронът автоматично ще 
се върне при началната 
точка и Защита при 
приземяване* ще бъде 
включена. Можете да си 
възвърнете контрол над 
дрона по време на RTH. 
Забележка: 
Предупреждението за 
ниска батерия няма да се 
появи отново, след като 
си възвърнете контрол 
над дрона.

Предупрежд. 
за критично 
ниско ниво на 
заряда на 
батерията.

The aircraft 
must land 
immediately.

Дисплеят в 
приложението ще 
започне да мига в 
червено и дронът ще 
започне спускане. 
Контролерът ще започне 
да издава звуков сигнал.

Позволете на дрона 
да се спусне и да 
активира Защита при 
приземяване*.

Очаквано 
оставащо 
полетно 
време

Estimated 
remaining time is 
based on current 
battery level.

N/A N/A N/A

 Когато предупреждението за критично ниво на заряда на батерията се включи и дронът 
започне автоматично приземяване, натиснете левия джойстик напред, за да накарате 
дрона да закръжи на настоящата си височина, което ще Ви даде възможност да го 
навигирате до подходящо място за кацане.
  Цветните зони и ленти на индикатора за батерията илюстрират оставащото полетно 
време. Те се саморегулират постоянно на базата на височината и дистанцията на дрона 
спрямо началната точка.

Failsafe RTH
Failsafe RTH (включва се в приложението) се активира автоматично, в случай че дронът и 
дистанционното управление загубят връзка помежду си. Failsafe RTH включва два етапа: 
запомнен полетен маршрут и Smart RTH. Когато Failsafe RTH се включи, дронът ще започне 
връщане към началната точка обратно по пътя, по който е дошъл и запомнил. В рамките най-
много на 50 метра, дронът ще се опита отново да установи връзка с дистанционното 
управление. Ако не успее или засече препятствия пред себе си (по време на връщането към 
начлната точка), дронът ще излезе от този първи етап (запомнен маршрут) и ще влезе в етап 
Smart RTH. Когато се възстанови връзката с дистанционното, потребителят ще може да го 
използва, за да контролира височината и скоростта на дрона, както и да прекрати 
процедурата по RTH.

Бързо 
примигване в 
червено.
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RTH процедура 
1. Началната точка се записва автоматично.
2. RTH процедурата започва, напр. Smart RTH, Low-Battery RTH или Failsafe RTH.
3. Началната точка е потвърдена и дронът наглася своята ориентация.
4. a. Дронът ще се издигне до предварително зададената RTH височина, след което ще се

насочи към началната точка, когато дистанцията на дрона от началната точка е повече от 20 м
или височината му е по-голяма от 30 м.
b. Ако тези условия не са налице, дронът автоматично ще се приземи, щом се включи RTH.

5. Дронът ще се върне при началната точка и Защита при приземяване* ще се включи, за да
позволи на дрона да кръжи на едно място или да се приземи. Обърнете се към секцията за
защита при приземяване за повече информация.

* Убедете се, че функцията за защита при приземяване е включена в DJI Pilot.

Нека ползваме Smart RTH за пример: 

Бележки за безопасност

20 m 20 m
H

RTH Altitude

Дронът не може да избягва препятствия по пътя към началната точка ако 
предната Vision система е изключена. Затова е важно преди всеки полет 
да задавате подходяща RTH височина според района. Стартирайте DJI 
Pilot, влезте в Камера и докоснете      , за да зададете височина за Failsafe 
RTH.

20 m 20 m
H

RTH Altitude

Ако дронът лети на височина под 20 м и Failsafe (включително Smart 
RTH, Low Battery RTH) се задейства, дронът първо автоматично ще 
се изкачи на 20 м от сегашната височина. Можете да прекратите това 
изкачване единствено чрез излизане от Failsafe.

20 m 20 m
H

RTH Altitude

Дронът автоматично се снижава и каца ако RTH бъде задействан, 
когато той се намира в радиус 20 м от началната точка и височината 
му е по-малка от 30 м. Дронът ще спре да се изкачва и веднага ще се 
върне към началната точка ако преместите левия джойстик, когато 
той се намира на поне 20 м и Failsafe се активира. 

20 m 20 m
H

RTH Altitude Дронът не може да се върне у дома, когато GPS сигналът е слаб
 (            има по-малко от 3 черти) или не е наличен.

1. Запис на началната точка. 

4. RTH (Избираема височина)

2. Натиснете RTH бутона за начало на връщане. 3. Подготовка за RTH

Височина над НТ>Зададена височина

Изкачване до зададена вис.

Височина над НТ<=Зададена височина
Зададена вис.

5. Влизане в Защита при приземяване, за да кръжите или да се приземите

Кръжене на 0.7 м 
над началната точка
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Избягване на препятствия по време на процедурата RTH*
Дронът може да разпознава и заобикаля препятствия докато лети в режим RTH, в случай че 
светлината е достатъчна, за да функционира правилно предната позиционираща система. 
Когато разпознае препятствие, дронът ще направи следното:

1. Намаля скоростта си, когато разпознае препятствие на около 20 м пред себе си.
2. Дронът спира и започва да кръжи, след което се изкачва, за да избегне препятствието.  Дронът 

ще спре да се изкачва, когато е поне на 5 м над разпознатото препятствие.
3. RTH процедурата продължава. Дронът ще лети към началната точка на новата височина.

Approx.	5	
meters

Approx.	20	meters

Разпознаването на препятствия не функционира по време на спускане в RTH. Бъдете 
внимателни.
За да се подсигури прибирането на дрона към началната точка ориентиран напред, той не 
може да се завърта по време на RTH ако предната Vision система работи.
Дронът не може да избягва препятствия отстрани или отзад.

Защита при приземяване
Защита при приземяване ще се активира при автоматично приземяване.
1. Защита при приземяване определя дали мястото под дрона е подходящо за приземяване.

Ако е така, дронът ще се приземи гладко.
2. Ако защита при приземяване определи, че мястото под дрона е неподходящо за

приземяване, дронът ще остане да кръжи и ще чака потвърждение от пилота. Дронът ще
кръжи над неподходящото за приземяване място дори ако батерията му е критично ниска.
Само ако батерията падне до 0%, дронът ще се приземи. Пилотът запазва контрола си над
ориентацията на дрона.

3. Ако защита при приземяване е неактивна, в приложението DJI Pilot ще се покаже
подканване за приземяване, когато дронът се спусне под 0.7 м. Докоснете за да потвърдите
или задръжте левия джойстик надолу, за да се приземите, в случай че е подходящо.

Защита при приземяване няма да бъде активна в следните случаи:
Когато пилотът управлява с джойстиците (функцията ще се активира отново, когато 
те спрат да бъдат ползвани).
Когато позициониращата система не е напълно функционална.
Когато долната Vision система се нуждае от калибриране.
Когато светлинните условия не са подходящи за долната Vision система.
Ако има препятствие на около метър от дрона, той ще се сниши до 0.7 м над земята и 
ще кръжи. Дронът ще се приземи след потвърждение от пилота.
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Калибриране на центъра на тежестта
Центърът на гравитацията на дрона ще се измести, когато се поставят различни товари. За 
да подсигурите стабилен полет, е необходимо да калибрирате центъра на тежестта, когато 
сменяте товара.

Калибрирайте в безветрие. Убедете се, че дронът кръжи във въздуха и има 
силен GNSS сигнал по време на калибриране.
 Поддържайте визуален контакт с дрона и съблюдавайте мерки за безопасност.

Инструкции за калибриране: Отидете във Flight Controller Settings в приложението и 
докоснете Calibrate в секция Center of Gravity Auto Calibration. Индикаторите за състоянието на 
дрона ще светят в лилаво по време на процедурата. Ще се появи диалог в приложението, 
когато тя завърши.

Устройство за запис на полета 
Данните от всеки полет се записват автоматично на вътрешната памет на дрона. Можете да 
го свържете с компютър чрез USB порта и да експортирате тези данни с помощта на DJI 
Assistant 2 или приложението DJI Pilot.

Пропелери

M300 RTK използва пропелери 2110, а пропелери 2195 са направени с цел увеличаване 
на максималната полетна височина на дрона при минимален шум.

Лимитът на полетната височина представлява максималната височина, на която дронът може 
да лети нормално при скорост на вятъра под 12 м/с. Забележете, че способностите за 
ускорение и спиране на дрона са намалени, когато той лети близо до лимита на полетната си 
височина. Моля разгледайте диаграмата долу, за да научите повече за използване на 
подходящите за дрона пропелери според тежестта и очакваната му полетна височина. 
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Пропелери 2195

Препоръчана височина за пропелери 2195
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4000

7000

1000

3000

5000
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8000

Използването на пропелери 2195 за удължен период от време съкращава живота на 
моторите.
  Използвайте САМО оригинални DJI пропелери. НЕ смесвайте различни типове пропелери.
  Подсигурете правилното поставяне и затягане на пропелерите преди всеки полет.
  Проверете дали всички пропелери са в добро състояние преди полет. НЕ използвайте 
остарели, наранени или счупени пропелери.
  За да избегнете наранявания, стойте настрана от пропелерите, докато работят.
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Подмяна на пропелерите
За да подмените пропелерите, ползвайте шестограмния ключ H2.5.
Препоръчително е да подменяте пропелерите само при спешна необходимост по време на 
операции. След като спешния полет приключи, моля свържете се незабавно с DJI или местен 
оторизиран сервиз за щателен преглед.

Пропелерите са остри, моля бъдете внимателни.

Станция за интелигентните 
Батерийната станция включва 12	

батерии
батерийни порта и може да зарежда до 8 TB60 

интелигентни полетни батерии и 4 WB37 интелигентни полетни батерии. Тя има вградени 
интегрирани колелца за улеснен транспорт и преместване.

Предупреждения
1. Пазете вътрешността на станцията от течности (мазнина, вода и т.н.).
2. НЕ затваряйте станцията по време на зареждане и разреждане и осигурете правилната и

вентилация и охлаждане.
3. Станцията е съвместима единствено с интелигентни полетни батерии TB60 и WB37. НЕ

използвайте станцията с други модели батерии.
4. Поставете станцията на гладка и стабилна повърхност по време на употреба. Убедете се,

че устройството е добре изолирано с цел пожарна безопасност.
5. НЕ докосвайте металните терминали на станцията. Ако има забележимо натрупване на

мръсотия, почистете с чиста, суха кърпа.
6. Внимавайте да не нараните пръстите си при отваряне и затваряне на станцията и изтегляне

на дръжката за дърпане.
7. Поставете батериите по определения за това начин, в правилните посоки.
8. Въздушното налягане в станцията може да се промени по време на транспортиране по

въздух или след крайни промени в барометричното налягане. Клапата за налягане отстрани
на станцията автоматично ще балансира налягането.

9. Използвайте въздух под налягане, за да почистите прах или пясък, попаднал в станцията.
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1. Слот за захранващ кабел
2. Дупки за катинар
3. Щипки за заключване
4. Разгъваема дръжка за дърпане
5. Дръжки
6. Клапа за налягане
7. Въздухозабор
8. WB37 порт
9. Порт за захранване

10. Въздухоотвод
11. TB60 порт
12. Предупредителен светодиод
13. Светодиоди за статус на WB37
14. Светодиоди за статус на TB60
15. Светодиоди за заряд на WB37
16. Светодиоди за заряд на TB60
17. Порт за фърмуерен ъпдейт (USB-C)
18. Бутон вкл./изкл./Индикатор

Общ преглед
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Активация
Използвайте приложението DJI Pilot и следвайте инструкциите, за да активирате станцията.

1. Свържете станцията към електрическата мрежа и натиснете бутона за вкл./изкл., за да
включите станцията. Свържете я с дистанционното управление чрез USB-C кабел.

2. Включете дистанционното управление и отворете приложението DJI Pilot.
3. Следвайте инструкциите в приложението, за да активирате станцията.

Използване на станцията
 Зареждане
1. Свържете станцията към електрическата мрежа (100-120 Vac, 50-60 Hz / 220-240 Vac, 50-60
Hz) чрез захранващия кабел.

2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите станцията.
3. Поставете батериите в гнездата, за да започнете зареждането.

a. При ток 100-120 V са необходими приблизително 70 минути за пълен заряд на TB60 и
40 минути за заряд от 20% до 90%.

b. При ток 220-240 V са необходими приблизително 60 минути за пълен заряд на TB60 и
30 минути за заряд от 20% до 90%.

 За TB60, станцията ще зареди първо двете батерии с най-много останал заряд. 
Например, ако има 4 батерии TB60 в станцията (две от тях имат оставащ заряд по 
10%, а другите две имат по 30%), станцията автоматично ще започне да зарежда 
тези с по 30% заряд.
 За WB37, станцията ще зареди първо батерията с най-много останал заряд.
 Когато температурата на батерията е твърде ниска, тя ще се загрее автоматично, 
преди да започне зареждането.

Контакт
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 Обърнете се към Описание на светодиодите на станцията за повече информация 
относно функциите и значението на светлините. 
 DJI не носи отговорност за повреди след употреба на други зарядни.
 С цел безопасност, разредете батерията преди транспортиране по въздух. Летете с 
дрона навън, докато зарядът на батерията му падне до 20-30%.
 Батерията има капацитет 274 Wh. Моля следвайте правилата и регулациите за 
пътуване с такива батерии по въздух. 

Загряване и зареждане при ниска температура
Когато температурата падне между -20℃ и 5℃, станцията ще загрее батерията, преди да 
започне да я зарежда.

НЕ зареждайте често батерията в условия на ниски температури, тъй като процесът 
на зареждането става по-дълъг и това може да съкрати живота на батерията.

Описание на светодиодите на станцията
Поведение на диодите Описание

Индикатор вкл./изкл. 

Свети в зелено Станцията е включена.
Светодиоди за статус на батерията

Свети в зелено Зареждането приключи.

Примигва в зелено Зареждане.

Свети в жълто Изчакване за зареждане.

Примигва в жълто Загряване преди зареждане.

Примигва два пъти в жълто Охлаждане преди зареждане.

Примигва три пъти в жълто
Батерията не може да бъде заредена поради твърде ниска температура. 
Моля, заредете батерията на място с по-висока температура.

Свети в червено Грешка с батерията.*
Примигва в червено Предупреждение за комуникацията с батерията, опитайте с друг порт.

Примигва два пъти в червено Късо съединение на батерията, опитайте с друг порт.

Предупредителен светодиод

Примигва в жълто Станцията се обновява.

Свети в жълто
Входящият ток е твърде слаб. Моля, използвайте подходящ 
ток, според изискванията.

Примигва в червено Комуникационна грешка със захранващия модул или друго. *
Примигва два пъти в червено Грешка с дънната платка.*
Примигва три пъти в червено Грешка с вентилатора.*
Примигва четири пъти в червено Грешка със самодиагностиката на станцията.*

За грешки, маркирани с *, моля свържете се с местния търговец или представител на DJI 
за помощ и информация.
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Описание на звуковите сигнали на зумера
Звуковите сигнали на зумера служат за оповестяване на грешки, показани долу.
1. Когато диода за статуса на батерията е червен, се издава звуков сигнал, за да индикира за

грешка с батерията.
2. Когато предупредителния диод е червен, се издава звуков сигнал, за да индикира за

грешка със станцията.

Specifications
Модел BS60

Размери 501 × 403 × 252 мм

Тегло 8.37 кг

Макс. вътрешен товар 12 кг

Съвместимост
TB60 интелигентна полетна батерия × 8 
WB37 интелигентна батерия × 4 
Захранващ кабел

Входящ ток 100-120 Vac, 50-60 Hz / 220-240 Vac, 50-60 Hz

Изходящ ток
Порт за интелигентна полетна батерия TB60:
52.8 V, 7 A×2 @100-120 V, 8.9 A×2 @220-240 V 
Порт за интелигентна батерия WB37: 8.7 V, 6 A

Изходяща мощност 100-120 V, 750.0 W

Мощност без товар

Загряване на батерията

220-240 V, 992.0 W

< 8 W

52.8 V, 2 A

Операционна температура -20℃ до 40℃

Време за зареждане* 100-120 V, 70 мин
220-240 V, 60 мин

Защитни функции

Anti-backflow защита 
Защита от късо съединение
Защита от презареждане
Защита от свръхнапрежение 
Температурна защита

* Времето за зареждане е измерено в лабораторни условия при стайна температура. Дадените 
стойности да служат само за справка.
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Обновяване на фърмуера на станцията
Използвайте приложението DJI Pilot, за да обновите фърмуера на станцията, както и на до 8 
TB60 полетни батерии едновременно.
1. Поставете батериите в портовете и включете станцията.
2. Свържете станцията с дистанционното управление чрез USB-C кабел.

3. Включете дистанционното управление и се убедете, че е свързано с интернет.
4. Отворете приложението DJI Pilot и влезте в страницата PILOT. Ако видите известие, че има

налично обновяване за станцията, влезте в страница HMS.
5. Влезте в страницата за обновяване на фърмуера.
6. Докоснете бутона за обновяване на всички и почакайте около 10 мин, за да завърши

обновяването.

По време на обновяването, не поставяйте или махайте батерии.
По време на обновяването, не изключвайте USB-C кабела.  
По време на обновяването, не зареждайте станцията.
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Интелигентна полетна батерия

Въведение
Интелигентната полетна батерия TB60 има високоенергийни клетки и интелигентна 
функционалност за зареждане и разреждане. Тя трябва да се зарежда единствено с 
оригинални, утвърдени от DJI зарядни. Тя трябва да бъде заредена напълно, преди да бъде 
ползвана за първи път. Фърмуерът й е включен в този на дрона. Убедете се, че фърмуера на 
всички батерии е обновен.

Функции на интелигентната полетна батерия
1. Показване на нивото на заряда: Светодиодите показват нивото на заряда на батерията.

2. Зареждайте батерията до около 40% ~ 60% ако не смятате да я ползвате в следващите 10
дни. Това може значително да удължи живота на батерията Ви. Отнема приблизително 6
дни, за да се саморазреди батерията до 60%. Нормално е да се излъчва лека топлина от
батерията по време на процедурата по саморазреждане. Можете да нагласите настройките
по саморазреждането в приложението DJI Pilot.

3. Балансирано зареждане: Автоматично се балансира заряда във всяка клетка по време на
зареждане.

4. Защита от свръхзареждане: Зареждането спира автоматично, когато батерията е пълна.

5. Детекция на температурата: Зареждането няма да започне, в случай че температурата е
по-ниска от -20 °C или по-висока от 45°C, за да се предпази батерията.

6. Защита от свръхток: Зареждането спира, когато бъде засечен свръхток.

7. Защита от преразреждане: Преразреждането може сериозно да увреди батерията.
Изходящият ток ще бъде спрян, когато клетката на батерията се разреди до 3.2 V извън
полетен режим. За удължени полетни времена, защитата от свръхзареждане е изключена,
тъй като батериите се разреждат по време на полет. В този случай, волтаж на батерията
под 1.8 V може да причини заплаха, например от запалване по време на зареждане. За да 
се предотврати това, батерията няма да може да се зарежда, в случай че волтажа на някоя
от клетките й е под 1.8 V. Избягвайте използването на такива батерии и избягвайте
сериозно преразреждане, за да предотвратите перманентна повреда.

8. Защита от късо съединение: Автоматично прекъсва тока ако бъде засечено късо
съединение.

9. Защита от повреда на клетките на батерията: DJI Pilot показва предупредително
съобщение, когто бъде засечена повредена батерийна клетка.

10. Спящ режим: Спящият режим се активира, когато дронът не е в полет, за да се пести
енергия.

11. Комуникация: Информация относно волтажа, капацитета, тока и др. на батерията се 
предава до основния контролер на дрона в реално време.

12. Загряване: Батериите могат да работят и в студено време, което осигурява безопасен
полет.

13. Водо и прахоустойчиви: Дронът има IP45 рейтинг на защита с инсталирани батерии.

Обърнете се към упътването за безопасност на интелигентната полетна батерия 
за повече информация. Потребителят поема пълна отговорност за употребата й.



MATRICE 300 RTK User Manual

Монтиране на батериите

Сдвояване на батерии
Преди първата употреба е препоръчително да маркирате батериите в комплекти две по две и 
да продължите да ги ползвате в същите комплекти (да ги зареждате и разреждате заедно), за 
да увеличите живота им и да осигурите по-добро полетно представяне. Ако две батерии със 
съществени разлики в циклите си бъдат поставени в дрона едновременно, в приложението 
ще се появи препоръка за подмяна.

Включване/Изключване
Батерията може да бъде включена или изключена, само ако е 
поставена в дрона.
Включване: Натиснете бутона за вкл./изкл. веднъж, след което го 
натиснете и задръжте за 3 секунди, за да включите батерията. 
Индикаторът вкл./изкл. ще светне в зелено и индикаторите за нивото 
на заряда ще покажат колко батерия е налична.
Изключване: Натиснете бутона за вкл./изкл. веднъж, след което го натиснете и задръжте за 3 
секунди, за да изключите батерията. Индикаторите ще изгаснат.

Подмяна на батериите, докато дрона работи
Ако батерията трябва да бъде подменена веднага след приземяване, можете да направите 
подмяната, без да изключвате дрона. Подменете с напълно заредена батерия, изчакайте 3 
секунди, след което подменете и другата.

Загряване на батерията
Ръчно загряване: Ако интелигентната батерия не е поставена в дрона, натиснете и 
задръжте за 4 секунди бутона за нивото на заряда, за да инициирате процедура по 
загряване, поддържащо температурата на батерията между 16° C и 20° C за около 30 
минути. Натиснете и задръжте бутона за 2 секунди, за да прекратите процедурата.

Автоматично загряване: Поставете батериите в дрона и го включете. Ако бъде засечена 
ниска температура на батериите, те ще започнат автоматично процедура по загряване, 
докато достигнат температура между 16° C и 20° C.
Предупреждение за ниска температура: 
1. Производителността на интелигентната полетна батерия е значително намалена при
полети в условия на ниски температури (под 5℃). Убедете се, че батерията е напълно
заредена и волтажа на клетките е 4.4 V преди всеки полет.
2. Прекратете полета, веднага щом DJI Pilot покаже предупреждението “Low Battery Level
Warning” в условия на ниски температури. Все още ще можете да контролирате дрона, когато
се появи това предупреждение.
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3. В условия на екстремно ниски температури, температурата на батерията може да не е
достатъчно висока дори след загряване. В такива случаи, изолирайте батерията.
4. За да осигурите оптимална производителност, поддържайте температурата на батерията
над 16℃.
5. В условия на ниски температури ще отнеме повече време на батериите да загреят. Дръжте
батерията на топло място преди полета, за да ускорите този процес.

Проверяване на нивото на заряда
Когато батерията е изключена, натиснете бутона за нивото на заряда веднъж, за да 
проверите заряда й.

Нисък

Висок

Индикаторите ще покажат наличния заряд и по време на разреждане. 
Показанията на индикаторите са описани долу.

 : Включен                   : Изключен                    : Примигва

Ниво на заряда на батерията

LED1 LED2 LED3 LED4 Ниво на заряда

88%~100%

75%~88%

63%~75%

50%~63%

38%~50%

25%~38%

13%~25%

0%~13%

Индикаторите за нивото на заряда на батерията показват колко е оставащият заряд. Когато 
батерията е изключена, натиснете бутона за вкл./изкл. и индикаторите ще покажатт нивото на 
наличния заряд. Вижте таблицата долу за повече информация.
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D-RTK
Въведение
Дронът има вграден RTK приемник, устойчив на магнитна интерференция от метални 
структури, което осигурява стабилен полет. По-точни позиционни данни могат да бъдат 
събрани ако се ползва и DJI D-RTK 2 High Precision GNSS мобилна станция.

Включване/Изключване на RTK
Убедете се, че “Aircraft RTK” е включено и RTK service type е правилно зададен (D-RTK 2 
Mobile Station) преди всяка употреба. В приложението, отидете в изглед Камера >       > RTK, 
за да видите и настроите. Убедете се, че сте изключили RTK функцията, ако не я ползвате. В 
противен случай, дронът няма да може да излети ако не са налични диференциални данни.

Използване на DJI D-RTK 2 мобилна станция
1. Обърнете се към Упътване за употреба на D-RTK 2 Mobile Station за информация относно

свързването и настройката на станцията и дрона.
2. В страницата с настройки на RTK в приложението, изберете RTK service type да бъде “D-

RTK 2”, свържете мобилната станция, следвайки инструкциите, след което изчакайте
системата да започне да търси сателити. В страницата с настройки на RTK, статусът на
позиционирането на дрона в таблицата със статуса ще показва “FIX”, за да укаже, че дрона
получава и използва диференциалните данни от мобилната станция.

3. Обхват на D-RTK 2 мобилна станция: 12 км (CC / FCC), 6 км (SRRC / CE / MIC).

DJI AirSense
Самолети и хеликоптери с ADS-B приемно-предавателно устройство активно излъчват 
полетна информация като локация, маршрут, скорост и височина. DJI AirSense приема тази 
информация от ADS-B устройства чрез вграден приемник или интернет. Дронове с 
инсталиран DJI AirSense могат да получат информация за позицията, ориентацията и 
скоростта на пилотни летателни средства от техния ADS-B предавател (поддържат се 1090 
ES и UAT стандарт), да пресметнат риска от катастрофа с тях в реално време на база на тези 
данни и да изпратят предупреждение до потребителя в приложението DJI Pilot.

DJI AirSense предоставя потребителя с информация за самолети и хеликоптери в близост 
до дрона с цел полетна безопасност. Системата не контролира активно дрона за избягване 
на приближаващи самолети и хеликоптери. Винаги летете при налична визуална връзка с 
дрона си и бъдете бдителни. Намалете полетната си височина ако получите предупреждение. 
Имайте предвид, че DJI AirSense има следните лимитации:
1. Може да приема информация единствено от летателни апарати с инсталиран ADS-B предавател и 

съобразно 1090ES (RTCA DO-260) или UAT (RTCA Do-282) стандарти. DJI устройствата няма да 
могат да ппредават или приемат информация от  летателни апарати с липсващ или повреден ADS-
B предавател.

2. Ако има препятствия или метални структури между DJI устройството и летателния апарат, 
системата няма да може да приема ADS-B информация, идваща от него, или да изпраща такава. 
Внимателно следете обстановката около себе си и летете внимателно.

3. Предупрежденията може да бъдат изпратени със закъснение, когато DJI AirSense срещне
интерференция. Внимателно следете обстановката около себе си и летете внимателно.

4. Предупреждения не се изпращат, когато DJI устройството не може да определи локацията си.

5. Не може да приема ADS-B информация от летателни апарати или да изпраща предупреждения,
в случай че е изключен или неправилно настроен.
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При условие, че връзката между дронът и дистанционното управление е стабилна, когато 
системата потвърди, че съществува възможност за катастрофа, тя изпраща серия 
предупреждения на база дистанцията между летателните апарати. Препоръчваме 
незабавно намаляне на височината на дрона и промяна на полетния маршрут още при 
първото получено известие, за да се избегне катастрофа.

Ескалиране на предупрежденията
Първото (най-ниско) ниво на предупреждение се появява, когато е засечен пилотният 
летателен апарат. Всички засечени летателни апарати ще бъдат показани в приложението 
(до 10 наведнъж). Моля, обърнете внимание с цел полетна безопасност.

Второто (средно) ниво се появява, когато дистанцията между летателните апарати стане 2 
км. Моля, обърнете внимание, за да избегнете потенциална опасност.

Третото (най-високо) ниво се появява когато дистанцията между летателните апарати стане 1 
км. Моля, предприемете действия по избягване на пилотния летателен апарат незабавно.

Синьо: Първо ниво Жълто: Второ ниво Червено: Трето ниво

Разширителни портове
M300 RTK предлага няколко SDK разширителни портове върху и под дрона. Те 

позволяват на потребителите да се възползват от разширените възможности и функции 
на дрона. За повече информация, посетете https://developer.dji.com/.

Изглед отдолуИзглед отгоре

M300 RTK поддържа три PSDK порта и един OSDK порт. Външният енергиен 
капацитет на PSDK порта е 17.0 V / 13.6 V 4 A. Външният енергиен капацитет на  
OSDK порта е 24 V 4 A. Тези четири SDK порта имат лимит от 180 W.
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IP45 степен на защита
В стабилни лабораторни условия, M300 RTK постига IP45 степен на защита по IEC60529 
стандарт с поставени TB60 интелигентни полетни батерии. Въпреки това, тази защита не е 
перманентна и може да намалее след време и продължителна употреба. 

НЕ летете, ако количеството дъжд надвишава 100 мм / 24 ч.
НЕ сгъвайте рамената на дрона в дъжда.
Уверете се, че всички батерийни портове и повърхности са сухи, преди да поставите 
батериите в дрона.
Уверете се, че батерийните портове и повърхности са сухи, преди да зареждате батериите. 
Преди да приберете дрона в куфара за пренасяне, уверете се, че той е сух, като го 
избършете внимателно.
Продуктовата гаранция не покрива щети от вода.

Дронът не постига IP45 степен на защита в следните случаи:

При сгънати рамена.
При използване на други батерии, освен M300 RTK TB60 интелигентни полетни батерии.
Портовете не са правилно покрити.
Защитата на горния капак не е правилно поставена.
Дронът е счупен по различни причини, например нарушена цялост на корпуса, нарушена 
функционалност на водните защити и др. 
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Дистанционно управление
Тази секция описва функциите на 
дистанционното управление, 
включително операции с дрона и 
дистанционното управление.
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Профил
Дистанционното управление DJI Smart Controller Enterprise (оттук нататък наричано за по-кратко 
“смарт контролер”) разполага с OCUSYNCTM Enterprise технология, способна да контролира 
дронове, в които тя е вградена, позволявайки HD изображение на живо, директно от камерата на 
дрона, на разстояния до 15 км.* Смарт контролерът идва с бутони за контрол на дрона и стойките, 
както и свободни бутони, подлежащи на потребителска настройка.

Вградения 5.5-инчов 1000 cd/m² ярък дисплей има резолюция 1920×1080 пиксела и работи с 
Android операционна система, включваща функции като Bluetooth и GNSS. Освен Wi-Fi 
свързаност, той е съвместим и с други мобилни устройства за по-голяма гъвкавост на употреба. 
Смарт контролерът има максимално операционно време до 2.5 часа с вградената батерия. Когато 
се използва WB37 интелигентна батерия, това време може да бъде удължено до 4.5 часа. **

*  Смарт контролерът може да достигне максималния си обхват (FCC) на открито пространство и без 
смущения на височина от около 120 метра. Реалният максимален обхват може да е по-малко от 
гореспоменатия поради смущения в работната среда и реалнисте стойности подлежат на флуктуация, пряко 
свързана със силата на тези смущения. Съобразно местни закони и регулации, честотата на 5.8 GHz не е 
налична в някои страни и региони. 
**  Максималното операционно време е установено в лабораторни тестове при стайна температура и е само с 
илюстративна цел. Когато смарт контролерът захранва други устройства, операционното време ще намалее.

Стандарт: Контролерът е съобразен със стандартни местни закони и регулации.
Режим на джойстиците: Може да бъде настроен на Режим 1, Режим 2 или потребителски.

НЕ управлявайте повече от три дрона в една и съща зона (грубо с размерите на едно 
футболно игрище), за да избегнете смущения в сигнала.

Подготовка на дистанционното управление

Зареждане

Когато е изключено (използвайки стандартното USB зарядно при стайна температура), отнема 
приблизително 2 часа и 15 минути за пълно зареждане на контролера.

Контакт
(100 - 240 V) USB зарядно USB-C кабел

 Моля ползвайте оригиналното USB зарядно на DJI, за да зареждате смарт контролера. 
Когато такова не е налично, препоръчително е да ползвате FCC / CE сертифициран USB 
адаптер (12 V / 2 A). 
   Моля презареждайте батерията поне веднъж на всеки три месеца, за да предотвратите 
преразреждане - батерията ще се изтощи при продължително съхранение.
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Външна батерия
1. Свържете зарядната станция към контакт (100-120 Vac, 50-60 Hz / 220-240 Vac, 50-60 Hz).

2. Натиснете бутона вкл./изкл. веднъж, за да включите станцията.

3. Поставете батериите в портовете, за да започнете зареждането. Станцията ще започне
да зарежда първо батерията с най-висок наличен заряд.

Контакт

2

1

3

Поставяне на WB37 интелигентна батерия
1. Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на батерията.
2. Поставете батерията на мястото й. Уверете се, че дъното на батерията е наравно с
маркировката на контролера.
3. Плъзнете батерията надолу до край.

За да премахнете интелигентната батерия, натиснете и задръжте бутона за 
освобождаване на батерията, след което я плъзнете нагоре.

Монтиране на 4G донгъл и SIM карта

Използвайте само одобрен от DJI донгъл.
  Донгълът и SIM картата позволяват на смарт контролера да получи достъп до 4G мрежа. 
Моля, поставете ги внимателно, в противен случай достъпът до мрежата може да не е 
наличен.
  Донгълът и SIM картата не са включени в комплекта.
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Премахнете капака на отделението за донгъла.

Поставете донгъла с поставена SIM карта в него в USB порта.

Поставете отново капака внимателно.

Нагласяне на антените
Повдигнете антените и ги нагласете. Силата на сигнала е пряко 
свързана с позицията на антените. Когато ъгълът между 
антените и гърба на смарт контролера е 80° или 180°, връзката 
между дрона и контролера е оптимална.

Монтиране на други мобилни устройства
За монтиране на други мобилни устройства (напр. iPhone, iPad) е необходима монтажната 
скоба и подходящ USB кабел.*

Монтиране на монтажната скоба

* Ще се поддържа по-нататък.
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Монтиране на мобилното устройство

1.  Натиснете бутона, 
за да освободите 
поставката.

2.  Поставете мобилното 
устройство и затегнете поставката.

3. Свържете мобилното 
устройство с USB кабел.

Монтиране на джойстиците
Следвайте стъпките долу, за да монтирате джойстиците на дистанционното управление.

Заключете 
монтажната скоба.

Затегнете оста 
за наклон.

Уверете се, че част B е 
отключена. Свържете 
част B с част A. 

Повдигнете антените. Изкарайте джойстиците. Завийте ги на местата им.

2

3

1

Джойстиците могат да бъдат складирани в пространството под антените на смарт контролера.

A

B
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Операции на дистанционното управление

Проверка на нивото на заряда на батерията и включване
Проверка на нивото на заряда на вградената батерия
Проверете нивото на заряда на вътрешната батерия с помощта на диодите на контролера. 
Натиснете бутона за вкл./изкл. веднъж, когато контролерът е изключен, за да проверите 
заряда.

Натиснете бутона за вкл./изкл. веднъж, след което го натиснете и задръжте за няколко 
секунди, за да включите/изключите контролера. 

Low High

Когато използвате външната WB37 интелигентна батерия, отново е необходимо да проверявате 
дали тя има достатъчно заряд. В противен случай, може да не успеете да включите контролера.

Проверка на нивото на заряда на външната батерия
Метод 1: Натиснете бутона на външната батерия, диодите ще покажат нивото на заряда. 

Метод 2: Проверете процентният заряд на батерията горе в лентата за състоянието на 
главната страница на смарт контролера. 

Описание на зареждане и разреждане
Зареждане
a. Когато дистанционното управление не е активирано, зарядът на вътрешната му батерия

може да достигне най-много до 60%. Пълният му капацитет е отключен след активация.
b. Вътрешната батерия на дистанционното управление може да бъде заредена единствено от 

стандартните зарядно и външна батерия (WB37).
c. Когато външната батерия се използва независимо за зареждане, вътрешната батерия може 

да бъде заредена до 50%.
d. Когато работната температура е различна, скоростта на зареждане варира.

Висок

Нисък
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Разреждане
a. Когато зарядното и външната батерия са свързани едновременно, зарядното зарежда 

дистанционното управление.
b. Когато е свързана единствено външната батерия, тя снабдява дистанционното

управление с енергия. Когато тя се изтощи, тази функция поема вътрешната батерия.

Свързване
Когато смарт контролерът бъде закупен заедно с дрон, те идват фабрично свързани и са 
готови за употреба след активация. Ако смарт контролерът и дронът са закупени поотделно, 
следвайте стъпките долу, за да ги свържете.

1. Включете контролера и дрона.
2. Натиснете потребителския бутон C1, C2 и бутона за запис едновременно. Индикаторът за

състоянието примигва в синьо и контролерът издава звуков сигнал, за да индикира, че
свързването е започнало.

3. Натиснете бутона за свързване на дрона. Индикаторът за състоянието на контролера ще
започне да свети в зелено, ако свързването е успешно.

Метод 2: Използвайки DJI Pilot

1. Включете контролера и дрона. Докоснете “Pilot” в началната страница и влезте със своя DJI
акаунт.

2. Докоснете “Enter Device”, изберете “Connect to the aircraft” и следвайте инструкциите.
в изглед Камера. В дъното на менюто, 3. Изберете “Enter the Camera View” и докоснете

докоснете “Remote Controller Linking” и “OK”, за да потвърдите.
4. Индикаторът за състоянието примигва в синьо и контролерът издава звуков сигнал, за да

индикира, че свързването е започнало.
5. Натиснете бутона за свързване на дрона. Индикаторът за състоянието на контролера ще

започне да свети в зелено, ако свързването е успешно.

Метод 3: Използвайки бързи настройки
1. Включете контролера и дрона.
2. Плъзнете с пръст от върха на екрана, за да отворите бързи настройки. Докоснете     , за да 

започнете свързването.
3. Индикаторът за състоянието примигва в синьо и контролерът издава звуков сигнал, за да

индикира, че свързването е започнало.
4. Натиснете бутона за свързване на дрона. Индикаторът за състоянието на контролера ще

започне да свети в зелено, ако свързването е успешно.

Уверете се, че разстоянието между дрона и контролера по време на свързването е 
не повече от 0.5 m.
  Уверете се, че контролерът е свързан с интернет, когато влизате със своя DJI 
акаунт. 

Метод 1: Използвайки бутоните на смарт контролера
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Управление на дрона
В тази секция ще намерите обяснение как да управлявате полета на дрона с 
дистанционното управление. Има няколко режима на контрол: Режим 1, Режим 2, 
Режим 3 или потребителски режим.

Фабрично зададеният режим на контрол е Режим 2.

Неутрална/Средна позиция на джойстиците: Джойстиците са центрирани.
Преместване на джойстиците: Джойстиците се местят навън от центъра.

Завой надясноЗавой наляво

Нагоре

Надолу

ДясноЛяво

Нагоре

Надолу

Завой надясноЗавой наляво
ДясноЛяво

Напред

Назад

Напред

Назад

Десен джойстик
Нагоре

Надолу

Напред

Назад

Ляв джойстик

Завой надясноЗавой наляво

НадясноНаляво

Режим 1

Режим 2

Режим 3

Ляв джойстик Десен джойстик

Ляв джойстик Десен джойстик
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Дист. 
управление 
(Режим 2)

Дрон Забележки

Ляв джойстик Нагоре

Надолу

Преместването на левия джойстик нагоре или 
надолу променя надморската височина на 
дрона. Натиснете джойстика нагоре, за да се 
изкачи и надолу, за да се снижи. Колкото по-
далеч е джойстикът от  централната позиция, 
толкова по-бързо дронът ще променя 
височината си. Винаги натискайте бутона леко, 
за да предотвратите внезапни и неочаквани 
промени в надморската височина.

Завой надясноЗавой наляво

Преместването на левия джойстик наляво или 
надясно управлява ориентацията на дрона. 
Натиснете джойстика наляво, за да завъртите 
дрона обратно на часовниковата стрелка и 
надясно, за да завъртите дрона по 
часовниковата стрелка. Колкото по-далеч е 
джойстикът от  централната позиция, толкова 
по-бързо дронът ще се върти.

Десен джойстик
Напред

Назад

Преместването на десния джойстик нагоре и 
надолу движи дрона напред/назад по 
хоризонтала. Натиснете джойстика нагоре, за 
да летите  напред и надолу, за да летите назад. 
Колкото по-далеч е джойстикът от  централната 
позиция, толкова по-бързо ще се движи дронът.

ДясноЛяво

Преместването на десния джойстик наляво и 
надясно движи дрона наляво/надясно по 
хоризонтала. Натиснете джойстика наляво, за да 
летите наляво и надясно, за да летите надясно. 
Колкото по-далеч е джойстикът от  централната 
позиция, то лкова по-бързо ще се движи дронът.

 Дръжте дистанционното управление на страна от магнитни материали, за да избегнете 
магнитна интерференция.
   За да избегнете повреда, препоръчително е по време на транспортиране и съхранение да 
премахвате и поставяте джойстиците на определеното място за складиране в контролера.
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Превключвател на полетните режими
Използвайте превключвателя, за да изберете желания режим.

T-режим (Tripod): Дронът използва GNSS и позиционните си системи, за да се локализира,
стабилизира и навигира между препятствия. В този режим, максималната скорост на полет е
ограничена до 25.2 км/ч. Отклика на джойстиците е намален с цел по-гладък полет и
контролирана обстановка.
P-режим (Позиционен): P-режим работи най-добре, когато GNSS сигналът е силен. Дронът 
използва GNSS, позиционните си системи и инфрачервената система, за да се стабилизира, 
избягва препятствия и следи подвижни обекти. Специални функции като TapFly и ActiveTrack 
са налични в този режим.
S-режим (Спорт): Управлението на дрона е променено с цел засилена маневреност. 

В Advanced Dual Operator режим (двама оператори), контролера, който не контролира 
полета, не може да стартира или прекратява RTH функцията.

Позиция Полетен режим

T T-режим (Tripod)

P P-режим (Позиционен)

S S-режим (Спортен)

RTH бутон
Натиснете и задръжте RTH бутона, за да започнете Return to 
Home (RTH) и дронът ще се върне на последно записаната 
начална точка. Натиснете бутона отново, за да прекратите RTH и 
да си възвърнете контрола над дрона. Обърнете се към секция 
Return to Home в упътването за повече информация относно 
процедурата.

Потребителски бутони
Функциите на потребителските бутони C1, C2 и 5D се настройват в DJI Pilot. Фабрично 
назначените им функции са следните:
C1: Центриране на стойката.
C2: Превключване между потоците на различните камери.

Позиция T

Позиция S

Позиция P

Обърнете внимание, че позиционните системи са изключени в този режим. 

Без значение от позицията на превключвателя, дрона стартира в P-режим по подразбиране.
За да превключите полетните режими, първо отидете в изглед Камера в DJI Pilot, докоснете 
и включете “Multiple Flight Modes”. След това вече ще можете да превключвате полетните 
режими.
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Оптимална зона на предаване на сигнал
Сигналът между дрона и дистанционното управление е най-надежден, когато антените се 
намират по отношение на дрона така, както е показано на графиката. 

Уверете се, че повърхността на антените е насочена към дрона. Когато ъгълът между 
антените и гърба на смарт контролера е 80° или 180° се достига оптималната връзка между 
дрона и контролера.

Обърнете внимание, че илюстрациите горе не показват реалната дистанция между дрона и 
пилота, а са само с илюстративна цел. 

   Избягвайте употребата на безжични устройства, които използват същите честоти като смарт 
контролера.
    При реална операция, приложението DJI Pilot ще покаже предупреждение, че сигналът е 
слаб, при което трябва да нагласите антените по подходящ начин, за да възстановите сигнала.

Управление на камерата
Заснемете снимки и видео с бутона за фокус/затвор и бутона за запис на контролера.
1. Бутон за фокус/затвор

Натиснете, за да направите снимка. Ако е избран Burst режим, няколко снимки ще бъдат
заснети, ако бутона се държи натиснат. Изберете режима на затвора в DJI Pilot.

2. Бутон за запис
Натиснете, за да стартирате или прекратите видеозапис.

Управление на стойката
Използвайте левия и десния плъзгач на контролера, за да регулирате наклона и 
завъртането на стойката.

Левият плъзгач контролира наклона на стойката. Завъртете 
го надясно, за да наклоните стойката нагоре. Завъртете го 
наляво, за да наклоните стойката надолу. Камерата ще 
остане на настоящата си позиция, когато плъзгачът не се 
движи.

80°
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Advanced Dual Operator режим

Въведение
M300 RTK поддържа Advanced Dual Operator режим, който позволява два контролера 
едновременно да се свържат към един дрон. В този режим, два контролера имат еднакъв 
приоритет, без предварително зададени роли. По време на операция, двама пилоти 
контролират дрона в зависимост от изискванията си и решават как да управляват дрон, стойка 
и камера.

Има два вида контрол, контрол на полета на дрона и контрол на стойката. Единият 
контролер управлява ориентацията на дрона, а другият - стойката и камерата.

Конфигуриране на Advanced Dual Operator режим

Преди употреба, контролер A и контролер B трябва да бъдат свързани поотделно. Следвайте 
следващите стъпки, за да направите свързването.

Свързване на контролера
1.  Стартирайте приложението DJI Pilot.
2.  Влезте в Камера и докоснете          . Контролерът е готов за свързване.
3. В менюто на Advanced Dual Operator режим, задайте на контролера Controller A или Controller
B. Controller B. Докоснете изскачащия прозорец, за да потвърдите.

Употреба на Advanced Dual Operator режим
1. Уверете се, че двата контролера са свързани правилно с дрона. Свързаният първо контролер

може да контролира всички устройства, като дрон, стойка и камера, по подразбиране, докато
вторият няма контрол над никое устройство.

2. Контролер, имащ управление над някое устройство, може да използва джойстици, плъзгачи,
бутонни комбинации и интерфейса на приложението, за да управлява устройството, както при
употребата само на един контролер. Иначе, устройството не може да бъде контролирано.
Контролер, който няма управление над устройството, все пак може да превключи в изглед
Камера. Единствено главният контролер може да стартира или прекрати Return to Home
(RTH) процедура.

3. Потребителите могат да поемат ръчно управление над устройствата. Първо, влезте в изглед
Камера на устройството, което искате да управлявате. За полетен контрол, превключете на
изглед Камера на FPV камерата. След това, докоснете иконата в горния ляв ъгъл. Иконата
дрон представлява полетния контрол, а иконата камера представлява контрола на стойката.

Десният плъзгач контролира завъртането на стойката. 
Завъртете го надясно, за да завъртите стойката по 
часовниковата стрелка. Завъртете го наляво, за да 
завъртите стойката срещу часовниковата стрелка. 
Камерата ще остане на настоящата си позиция, когато 
плъзгачът не се движи.
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4. Когато някой потребител има полетен контрол, натиснете и задръжте Control Lock иконата,
за да заключите полетния контрол на изглед Камера на FPV камерата.

5. Ако някой контролер може да управлява само стойката, той може да използва джойстиците
за това. Ако пък има едновременно и полетен контрол, и контрол на стойката, управлението
се извършва по стандартния начин, както когато контролера е само един.

6. При операция в режим с два контролера, ако някой контролер загуби връзка с дрона,
управлението ще бъде превключено към другия. В този момент, ако изгубилият връзка
контролер е имал управление над стойката, то се прехвърля на все още свързания
контролер. Ако изгубилият връзка контролер е имал полетен контрол, все още свързаният
контролер ще получи поискване за поемане на контрола и пилотът може да реши дали да
приеме или не. При негативно решение или липса на такова, автоматично ще бъдат
предприети предпазни мерки.

7. По време на операция, ако изгубилият връзка контролер я възстанови, той няма контрол над
устройствата по подразбиране.

8. Настройки, свързани със стойката и камерата са налични само за този контролер, който ги
управлява.

9. Функции като сваляне и възпроизвеждане на стойката и камерата са налични само за този
контролер, който ги управлява.

10. При нормални обстоятелства, и двата контролера могат да конфигурират полетния
контролер, позиционната система, видеопредаването и интелигентнате полетна батерия.
Ако обаче полетният контрол е заключен, само контролера с полетен контрол може да прави
тези конфигурации.

11. И двата контролера могат да изпълняват дейности, които не влияят на полета.

12. Контролер B не поддържа Mission upload и Mission flight.

13. Контролер A поддържа обновяване с едно докосване, когато се свързва с дрона,
стойката и камерата. Контролер B поддържа само обновяване на контролера.

14. Качване на логът на DJI Pilot: Контролер A поддържа качването на логовете на дрона и 
контролера, докато Контролер B поддържа единствено качване на логовете на контролера.

15. Контролер B не поддържа обновяването на базата данни с полетни ограничения.

Видеопредаване
Matrice 300 RTK разполага с OcuSync Enterprise технология, поддържаща до три 1080p видео 
потока, както и режим с един или два контролера.

1. Режим с един контролер: поддържа два потока 1080p видео.

2. Режим с два контролера: поддържа до три потока 1080p видео и всеки контролер може да
избира да показва едновременно два от потоците.

Резолюцията на потока е ограничена от възможностите на отделните товари. Само 
за справка.

Zenmuse H20 / H20T: 1080p  
FPV камера: 960p  
Zenmuse Z30: 720p  
Zenmuse XT S: 640p  
Zenmuse XT2: 720p
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Дисплей интерфейс

Начална страница
Показва се, когато смарт контролерът бъде включен.

1. Състояние на DJI Smart Controller Expansion Kit
Показва дали DJI Smart Controller Expansion Kit е свързан.

2. Ниво на батерията
Показва заряда на вътрешната и външната батерия.

3. Час
Показва местното време.

4. DJI Pilot
Докоснете, за да влезете в DJI Pilot. Бутонът е син ако контролерът е свързан с дрона.
Потребителите могат да отворят изглед Камера, след като влязат в DJI акаунта си.

5. Галерия
Докоснете, за да разгледате заснетите изображения и видеоклипове.

6. Всички приложения
Докоснете, за да прегледате всички приложения като GEO Zone, DJI Pilot, Settings, File
Manager и други приложения, които сте свалили и инсталирали. Обърнете се към секцията
"Всички приложения" за повече информация.

Навигирайте смарт контролера, като натискате 5D бутона, джойстиците или чрез 
докосване на екрана. Потвърдете селекцията чрез 5D бутона или чрез докосване на 
екрана. Обърнете се към секцията за навигиране с джойстиците за повече 
информация.

80 8080 8011:30 11:30

Pilot

MATRICE M300 RTK

21

4 5 6

3
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Всички приложения
Докоснете      ,за да влезете в центъра за приложения. Там можете да намерите фабричните 
приложения, както и допълнителни такива, които сте свалили и инсталирали. Докоснете       , 
за да намерите системните настройки и GEO Zone.

За да преместите приложение, задръжте върху иконата и я преместете където желаете. За да 
изтриете приложение, задръжте върху иконата и я преместете на върха на страницата. 
Обърнете внимание, че фабричните системни приложения не могат да бъдат изтрити. 
Flight Restriction Info дава информация за актуални полетни рестрикции.
Tips прави интродукция на основните функции, съвети за въздушна фотография, инструкции 
за преглед и споделяне. 
Можете да намерите своите видеа, снимки, файлове и всичко на SD картата във File Manager.
Системата идва с браузъра Lightning Browser.
Докоснете Settings, за да конфигурирате настройки като бутонни комбинации, навигация с 
джойстиците, дата и час, езици, Wi-Fi и Bluetooth.
Смарт контролерът идва с приложението DJI Pilot.
Докоснете Quick Start Guide, за да прегледате бързи упътвания.

DJI не носи отговорност за безопасната употреба или съвместимостта с приложения 
от трета страна. Ако такова приложение се отразява на работата на смарт 
контролера, пробвайте да го изтриете или да върнете смарт контролера към 
фабрични настройки (Factory Data Reset в Settings).

Центърът за приложения подлежи на бъдещи промени.
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 M300 RTK
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Бързи настройки
Плъзнете с пръст от върха на екрана, за да отворите менюто с бързи настройки.
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1. Докоснете някоя икона, за да включите или изключите съответната функция. Задръжте я, за 
да влезете в разширените настройки на тази функция (ако са налични).

: Вкл./изкл. на Wi-Fi. Задръжте, за да изберете или добавите Wi-Fi мрежа. 

: Вкл./изкл. на режим SRE. Задръжте, за да изберете SRE режим.

   : Вкл./изкл. на Bluetooth. Задръжте, за да изберете Bluetooth устройства в близост. 

    : Вкл./изкл. на HDMI връзката. Задръжте, за да нагласите HDMI резолюция, ротация, 
изходящ режим и приближение на екрана.

   : Докоснете, за да започнете свързване на контролера с дрон.

   : Докоснете, за да изберете между режим USB external device и режим USB data export.

Мобилни устройства могат да бъдат свързани в режим USB external device. 

Обновяване и експорт на данни могат да бъдат осъществени, когато контролерът е свързан 
с компютър в режим USB data export.

: Докоснете, за да направите скрийншот на екрана.
 : Докоснете, за да започнете да записвате екрана в реално време. По време на записа 

ще виждате записното време. Докоснете “Stop”, за да прекратите записа.

 : Задръжте, за да прегледате бутонните комбинации.

 : Докоснете, за да прегледате наскоро отваряните приложения.

2. Настройка на яркостта

Плъзнете лентата, за да настроите яркостта. Иконата      означава автоматична настройка
на яркостта. Докоснете я или плъзнете лентата и иконата ще се превърне в      ,
прехвърляйки към ръчен режим на настройка на яркостта.

3. Сила на звука
Плъзнете лентата, за да изберете сила на звука. Докоснете      , за да изключите звука.

4. Системни настройки
 : Докоснете или задръжте, за да влезете в настройките.

Бързите настройки подлежат на бъдещи промени.
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5. Начална страница

: Докоснете, за да се върнете към началната страница.

6. Известия

: Доксонете, за да проверите системните известия.

 SRE (Sunlight Readable Enhancement) позволява на потребителя да регулира сенките 
и светлите тонове на изображението, индивидуално или заедно. Това помага да се 
виждат по-добре определени части от екрана, когато слънцето е силно. 
  Бързите настройки варират в зависимост от модела на свързания дрон и 
фърмуерната версия на смарт контролера.

Навигация с джойстиците
Докоснете Control Stick Navigation в Settings. Можете да включите или изключите 
функционалността за навигация на контролера с джойстиците и 5D бутона.

Джойстици: Преместете нагоре, надолу, наляво или надясно, за да навигирате. Не е 
възможно да потвърдите селекция с джойстиците.

5D бутон: Натиснете нагоре, надолу, наляво или надясно, за да навигирате. Натиснете, за да 
потвърдите селекция.

 Тъй като джойстиците и 5D бутонът може да не са съвместими с приложения 
от трета страна, препоръчително е при тях да навигирате чрез докосвания по 
екрана.
  Навигация с джойстиците не е налична, когато контролерът е свързан с дрон, дори 
и да е включена в настройките.

Описание на индикатора за състояние и индикаторите за батерията

Индикатор за състояние Индикатори за батерията

Индикаторите за батерията показват нивото на заряда. Индикаторът за състояние показва 
състояние на свързването и предупреждения за джойстиците, ниска батерия и висока 
температура.

Индикатор за състояние Описание
Свети в червено Контролерът не е свързан с дрон.

Свети в зелено

Примигва в синьо В процес на свързване.

Примигва в червено Температурата на контролера е твърде висока.

Примигва в жълто Нивото на батерията на контролера е ниско.

Примигва в циан Джойстиците не са центрирани.

Контролерът е свързан с дрон.
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Индикатори за батерията Ниво на заряда

75%~100%

50%~75%

25%~50%

0%~25%

Предупредителни звуци на смарт контролера
В дадени ситуации, които изискват да бъдете предупредени, смарт контролерът ще издаде 
звуков сигнал и ще извибрира. Когато контролерът издава звуков сигнал и индикаторът за 
състоянието свети в зелено, тази грешка може да се отнася към дрона или полетното 
състояние и в DJI Pilot ще се появи предупреждение. Ако тази грешка се отнася към смарт 
контролера, на екрана ще се появи предупреждение.
За да изключите звуковата сигнализация, включете смарт контролера, изберете “Sound” в 
настройките и изключете “Notification volume”.

Някои предупредителни звуци не могат да бъдат изключени, като например тези за 
свързване, висока температура, ниско ниво на батерията, превключване на режима 
на джойстиците и други.

Обновяване на фърмуера
Използвайки DJI Assistant 2
1. Уверете се, че смарт контролерът е изключен, след което го свържете с компютър чрез USB

кабел с два "A" порта.

2. Включете смарт контролера. Докоснете       и изберете режим USB data export.

3. Стартирайте DJI Assistant 2 и влезте със своя DJI акаунт.

4. Натиснете върху иконата DJI Smart Controller Enterprise, след което “Firmware Update”.

5. Изберете и потвърдете желаната фърмуерна версия.

6. DJI Assistant 2 ще свали и инсталира обновлението автоматично.

7. Контролерът ще се рестартира след обновлението.

Използвайки приложението DJI Pilot

1. Включете смарт контролера и се уверете, че имате стабилна интернет връзка.

2. Стартирайте приложението DJI Pilot, докоснете, за да влезете в страницата за обновление,
ако приложението покаже, че има текущо обновление. 

3. DJI Pilot ще свали и инсталира обновлението автоматично.

4. Контролерът ще се рестартира след обновлението.

Уверете се, че контролерът има над 20% заряд преди началото на процедурата.
  НЕ изключвайте USB кабелът по време на обновяване с DJI Assistant 2.
 Обновяването отнема приблизително 15 минути. уверете се, че контролерът или 
компютърът са свързани с интернет по време на процедурата.
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Бутонни комбинации
Някои често използвани функции могат да бъдат активирани чрез бутонни комбинации. 
За да ги използвате, задръжте бутона Назад, след което натиснете другия бутон.

Проверка на бутонните комбинации
Задръжте бутона Назад, докато контролера извибрира, за да проверите комбинациите:

50%11:3011:30 100%

Режим на яркостта

Натиснете и след това съответния бутон, за да извършите операцията.

Запис на екрана

Сила на звука

Скрийншот

Home

Бързи настройки

Скорошни Приложения

 Бутонни комбинации

Използване на бутонните комбинации
Функциите на бутонните комбинации не могат да бъдат променяни. Таблицата показва 
функциите, свързани с бутонните комбинации.

Бутонни комбинации Описание

Function бутон + дясно колело Регулиране на системната сила на звука.

Function бутон + ляво колело Регулиране на яркостта на екрана.

Function бутон + бутон за запис Запис на екрана.

Function бутон + бутон за фокус/затвор Скрийншот.

Function бутон + 5D бутон (нагоре) Връщане към начална страница.

Function бутон + 5D бутон (надолу) Отваряне на бързи настройки.

Function бутон + 5D бутон (наляво) Проверете наскоро отворени приложения.

Function бутон + 5D бутон (надясно) Отворете центъра за приложения.
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Калибриране на компаса
След като контролерът бъде използван на места с електромагнитни снущения, компасът може 
да трябва да бъде калибриран. Ще се появи предупредително съобщение, че компасът 
изисква калибрация. Докоснете прозореца на това предупреждение, за да започнете 
калибрацията. В други случаи, следвайте стъпките отдолу.

1. Влезте във Всички приложения, докоснете      , плъзнете надолу и докоснете Compass.
2. Следвайте инструкционните диаграми на екрана, за да калибрирате компаса.
3. Ще получите потвърждение, когато калибрацията приключи.

Блокиране на известия от трети страни
За да осигурите безопасност на полета, препоръчваме да изключите известия от трети страни 
преди всеки полет. За целта, следвайте стъпките отдолу.

1. Влезте във Всички приложения, докоснете      , плъзнете надолу и докоснете Notifications.
2. Включете “Aerial Photography Do Not Disturb Mode”.

HDMI
Интерфейса на контролера може да се визуализира на външен монитор чрез свързване на 
двете устройства с HDMI кабел. Следвайте стъпките долу, за да включите HDMI 
свързаността.
1. Плъзнете от върха на екрана, за да отворите Бързи настройки.
2. Следвайте инструкционните диаграми на екрана, за да калибрирате своя контролер.

Докоснете HDMI, за да включите или изключите HDMI свързаността. Задръжте, за да 
влезете в подробните настройки и да нагласите HDMI резолюция, ротация, изходящ режим
и приближение на екрана.
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Стойка и камера
Тази секция се концентрира върху 
употребата на стойката.
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Стойка и камера
M300 RTK поддържа няколко товарни конфигурации. Вижте таблицата долу за повече 
информация.

Товарни комбинации Вид камера и стойка

Една 
стойка

Една горна
XT2, XT S, Z30, H20, H20T, PSDK товар

Една долна

Две 
стойки

Две долни
XT2+Z30, XT2+H20, XT S+Z30, XT S+H20, типовете 
единична стойка отгоре + PSDK товарЕдна долна + една горна

Три
стойки Две долни + една горна Типовете двойна стойка отгоре + PSDK товар

XT2 може да бъде монтирана само на първия порт. Тя не поддържа други портове.

Обърнете се към съответните упътвания за стойка и камера, за да се научите как да 
използвате стойката и камерата.
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Приложение DJI Pilot
Тази секция обяснява главните 
функции на приложението DJI Pilot.



62 © 2020 DJI All Rights Reserved. 

Приложение DJI Pilot
Приложението DJI Pilot е разработено специално за промишлени цели. Manual Flight 
интегрира серия от професионални функции, което прави полета лесен и интуитивен. Mission 
Flight поддържа полетно планиране и Ви позволява да контролирате дрона автоматично, 
което прави работния процес по-лесен и ефективен.

Ръчен полет

Изглед Камера
Влезте в изглед Камера като докоснете Manual Flight. Описанията отдолу ползват H20T за 
пример. Изглед Камера може да се различава малко, ако използвате други стойка и камера.
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1. Назад
: Докоснете тази икона, за да се върнете в главното меню.

2. Лента за състоянието на системата
In-Flight (GPS) : Полетно състояние на дрона и различни предупредителни съобщения.

3. Лента за индикация на нивото на батерията
: Лентата показва динамична информация за нивото на батерията. Цветните зони 

на индикатора обозначават необходимия заряд, за да бъдат извършени различни 
функции.

4. Полетен режим
: Текстът до тази икона индикира настоящия полетен режим. Докоснете, за да

конфигурирате настройките на контролера. Те Ви позволяват да модифицирате полетни
лимити и да настройвате gain стойности.

5. GNSS Signal Strength

 : Показва силата на GNSS сигнала. “R” ще се покаже в долния десен ъгъл, ако RTK е 
активирано.

6. Състояние на системата за засичане на препятствия
        : Показва състоянието на всички системи за засичане.
Ако системата в съответната посока функционира нормално, тя е оцветена в зелено, в 
противен случай - в червено. Ако всичко е зелено, това означава, че цялата система в 6 
посоки функционира, а ако всичко е червено - системата не функционира. Моля летете 
внимателно.

7. Сигнал на контролера
: Тази икона показва силата на сигнала на контролера. Тя ще примигва, когато

по време на полет се появят смущения. Ако няма допълнителни предупреждения в DJI Pilot,
това означава, че смущенията не се очаква да попречат на полета. Когато се намирате в
Advanced Dual Operator режим, тази икона ще изглежда така          .

8. HD видео връзка

9.

        2.4G

      : Тази икона показва силата на връзката между дрона и контролера. Текстът над 
чертичките индикира честотата, която се използва. Докоснете за настройки на 
видеопредаването.

Настройки на батерията - : Показва нивото на батерията и други настройки.

                 10. Още настройки
Докоснете  , за да влезете в разширеното меню и да прегледате всички настройки.

: Настройки на контролера — Включва полетни режими, Настройки на начална точка, 
Височина на RTH, макс. височина, лимит на дистанция, състояние на сензорите, действия 
при изгубена връзка с контролера, автоматична калибрация за център на тежестта.

 : Настройки на сензорите — Включва вкл./изкл. на откриване на препятствия, vision 
позициониране и засичане на препятствия при RTH.

 : Настройки на контролера — Включва режим на джойстиците, потребителски 
настройки, калибриране на контролера, свързване и др.

 : Настройки на видеопредаване — Включва работна честота, канален режим, изходящо 
видео и др.
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 : Настройки на батерията — Включва предупреждения, информация за батерията и др.
  : Настройки на стойката — Включва настройки за наклона и завъртането на стойката, 

TapZoom увеличение (за Z30), калибриране на стойката и др.
RTK : RTK настройки — Включва функция за RTK позициониране, RTK тип и съответните 
им настройки.

 : Общи настройки — Включва дисплей за посока на полет, мерни единици, лайвстрийм.

11. Съобщения
             : Докоснете, за да прочетете всички предупредителни съобщения.

12. Настройка на ориентацията на стойката
 : Докоснете за да настроите ориентацията на стойката чрез Gimbal Recenter, Recenter 

Gimbal Yaw, Gimbal Yaw Downward или Gimbal Downward.

13. Сигнални светлини

 : Докоснете за вкл./изкл. Когато са включени, иконата ще премине в дискретен режим.

14. Контрол на няколко стойки едновременно

 : Докоснете, за да включите контрола на няколко стойки, можете да контролирате 
наклона и завъртането на няколко стойки едновременно.

15. Smart Track

 : Докоснете, за да включите Smart Track.

16. PIN Point

 : Докоснете, за да запишете локация.

17. Лазерен далекомер
RNG : Докоснете, за да включите лазерния далекомер.

18. Камера и приближение
ZOOM 5.0X    : Показва настоящата камера и нейното увеличение.

19. Параметри на камерата
100 1/1000 0 : Показва настоящите параметри на камерата.

20. Режим на фокуса
AF-C    : Докоснете, за да превключите режима на фокуса между MF, AFC и AFS.

21. Заключване на автоматичната експозиция
AE : Докоснете, за да заключите настоящата стойност на автоматичната експозиция.

22. Бутон за инфрачервен режим на камерата
IR        : Превключване на инфрачервен режим.

23. Бутон за широк режим на камерата
WIDE    : Докоснете, за да преминете към широк режим.

24. Изглед Камера
Показва изображението, което камерата вижда в момента.

25. Меню за приближение
Докоснете, за да регулирате приближението.
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26. Слайдер за наклона на стойката
 : Показва ъгъла на наклон на стойката.

27. Настройки на камерата
Докоснете, за да влезете в настройките на камерата. Докоснете      , за да конфигурирате
фото настройки като режим на снимките и формат на снимките. Докоснете      , за да
конфигурирате видео настройки като размер и формат. Докоснете     , за да
конфигурирате видео надписи, решетка и умни LED настройки (за вкл./изкл. на диодите на
рамената, сигналните светлини и диодите за състоянието). Настройките може да варират
за различните модели камери.

28. Превключване Фото/Видео

 : Докоснете, за да преминете от фото във видео режим или обратно.

29. Затвор/Запис
     /     : Докоснете за снимка или начало/край на видеозапис. За тази цел може да се 
използва и съответният бутон на смарт контролера.

30. Възпроизвеждане
 : Tap to enter Playback and preview photos and videos as soon as they are captured. 

31. Настройки на параметрите на заснемане
  : Докоснете за настройка на ISO, скорост на затвора, експозиция и др.

32. Карта
Докоснете, за да отворите картата.

33. Навигационен дисплей
Показва ориентацията на дрона и стойката, както и информация за избягването на
препятствия. Обърнете се към секцията за Главен полетен дисплей за повече информация.

34. Превключване между FPV / монтирана камера
Без монтирани стойка и камера, дронът предава видео картина чрез FPV камерата си.
С една монтирана стойка и камера, дронът може да предава видео картина чрез FPV
камерата и монтираната камера; могат да се виждат и двете картини.
С две монтирани стойки и камери, дронът може да предава видео картина чрез FPV
камерата и двете камери. Докоснете      , за да изберете желания изглед.
С три монтирани стойки и камери, дронът може да предава видео картина чрез FPV
камерата и трите камери. Докоснете      , за да изберете желания изглед.

Обърнете се към упътването за употреба на H20T за по-детайлна информация. 
Прочетете съответното упътване за употреба за детайлна информация относно 
изглед Камера на конкретната стойка и камера. 
Когато използвате функцията за 4G мрежа, в изглед Камера ще има съответната 
икона, която състоянието на мрежата.
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1. Скоростно колело
2. Хоризонтална скорост
3. Скорост и посока на вятъра
4. Изкуствен хоризонт: Отразява положението на дрона в пространството, което е

птотивоположно на ъгъла му на наклон.
5. Ориентир: Винаги се намира в средата на изглед Камера.
6. Вектор на полетната пътека: Позицията, към която се е насочил дрона.
7. Показва височинния лимит.
8. Индикатор за вертикални препятствия: Показва информация за вертикални препятствия.

Когато има такива над и под дрона, бялата линия показва позицията, до която може да
сигне дрона след 2 секунди. Това може да се използва за сравнение с височината на 
препятствията, за да се избегнат инциденти.

9. Относителна височина: Показва относителната височина на дрона спрямо точката на
излитане.

10. Показва RTH височината.
11. Вертикална скорост: Показва вертикалната скорост на дрона.
12. Абсолютна височина: Показва абсолютната надм. височина на дрона.
13. Начална точка
14. Навигационен дисплей: Показва ориентацията на дрона

и стойката, както и информация за системата
за препятствия.

Главен полетен дисплей (ГПД)
Главният полетен дисплей (ГПД) е функция, която помага на потребителите да летят по-лесно 
и интуитивно, като им позволява да виждат и избягват препятствия около дрона, както и да 
спрат или да променят полетната си траектория, ако е необходимо.
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a. Дрон: Когато дронът се завърта, навигационният дисплей също се завърта.
b. Вектор за хоризонтална скорост: Показва посоката и скоростта на дрона.
c. Ориентация на дрона: Показва ориентацията на дрона.
d. Ориентация на трите монитрани стойки: Можете да следите ориентацията на стойката
по отношение на дрона в реално време. Когато стойката се завърта, иконата ще се завърти
по съответния начин.
e. Ориентация на началната точка: Показва началната точка по отношение на позицията
на дрона. Когато разстоянието превишава 16 м, точката се намира на ръба на дисплея.
f. Разстояние до началната точка: Показва разстоянието между дрона и началната точка.
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Зоните със светло оцветяване представляват местата, където дрона може да избягва 
препятствия, а зоните с тъмно оцветяване - "мъртвите точки". По време на полет, моля 
избягвайте вектора за скоростта на дрона да попада в тези зони. По хоризонтала:

a1. Ако предупредителното разстояние в приложението е настроено над 16 м, когато бъде 
засечено препятствие, на идикатора ще се появи зелено оцветяване в неговата посока; 
когато препятствието достигне предупредителното разстояние, оцветяването ще стане 
жълто; когато препятствието достигне близо до разстоянието за автоматично спиране, 
оцветяванто ще стане червено.
a2. Ако предупредителното разстояние в приложението е настроено под 16 м, 
препятствието, което навлезе в тези 16 м няма да достигне предупредителното разстояние 
и ще бъде оцветено в зелено; когато навлезе в тези 16 м и достигне предупредителното 
разстояние, оцветяването ще стане жълто; когато препятствието достигне близо до 
разстоянието за автоматично спиране, оцветяванто ще стане червено.

  Когато бъде засечено препятствие по вертикала се появява индикатора за вертикални препятствия. 
Когато бъде достигнато предупредителното разстояние се появяват червени и жълти ленти; когато 
бъде достигнато разстоянието за автоматично спиране се появява червена лента.
  Следвайте инструкциите в приложението, за да настроите предупредителното разстояние и 
разстоянието за автоматично спиране. 
  Когато препятствието достигне предупредителното разстояние, контролера ще издаде звук “Би…
Би…Би…”, а когато достигне разстоянието за автоматично спиране - “Би.Би.Би.”.

Ориентация на дрона и стойката
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Smart Pin & Track
Smart Pin & Track включва Smart Track и PinPoint. Позицията на целевата точка, 
идентифицирана от Smart Pin & Track и лазерния далекомер може да бъде синхронизирана с 
видеопотока на други камери от серията H20, FPV видеопоток, навигационен дисплей и др.

  Моля използвайте Smart Track на открити пространства, за да избегнете чести обструкции.
    Позиционният ефект на PinPoint и далекомера е ограничен от GNSS позициониращата точност 
на дрона, точността на поведението на стойката и други фактори. GNSS позицията, хоризонт. 
разстояние, навигационният дисплей, AR проекцията и т.н. са само с информативна цел.

Smart Track
Въведение
Когато използвате камери от серията H20, Smart Track функцията може да Ви помогне да 
идентифицирате, заключите и следвате цели като хора, коли, лодки или други обекти. След 
разпознаване и заключване на целта, функцията автоматично ще контролира работата на 
стойката и фокусното разстояние на камерата, така че обектът да е винаги в центъра на 
екрана. 

Когато целта е настроена на обекти, тракинг ефектът е ограничен. 

Когато дронът се прибира към началната точка, приземява се или превключвателят на 
полетните режими се намира в позиция T, Smart Track е изключен. Когато някое от 
тези условия се появи по време на работа на Smart Track, той веднага ще се изключи.

Лазерен Далекомер
1. Докоснете, за да включите лазерния далекомер.
2. Лазерният далекомер в момента сочи целта, биват измервани разстоянието между целта и

дрона, широчината и дължината, както и височината на целта.
3. Линейното разстояние между дрона и целта. 
4. Хоризонталното разстояние между дрона и целта.
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Идентифициране и заключване на обекта
1. Докоснете, за да включите или изключите Smart Track.

2. Идентифицират се хора, коли или кораби като кандидат-цели. Можете с жестове по екрана 
да изберете и други обекти, освен тях, като цели.

3. Докоснете, за да превключите следенето между Gimbal follow и Gimbal free режим.

 Когато потребителят е избрал чрез жестове други цели на екрана, веднъж щом в 
зоната на обхват се появи човек, кола или лодка, този обект ще бъде избран като 
цел за следене.
 Когато се избират чрез жестове други обекти, ако характеристиките на целта не са 
ясно отграничими, това ще напрви селекцията невъзможна.
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Следене на цел (в Gimbal follow режим)
В Gimbal follow режим, ориентацията на дрона винаги е еднаква с тази на стойката, и двете са 
насочени към целта. В тази ситуация, поведението на стойката ще бъде регулирано 
автоматично, така че следеният обект да е винаги в центъра на екрана и потребителят може 
да регулира фино зрителното поле, като движи плъзгача на стойката; камерата автоматично 
ще регулира и приближението, за да може обектът да има консистентни размери. Zoom 
менюто и десният плъзгач на контролера могат също да бъдат ползвани, за да се регулира 
размера на обекта в кадър.

Предвиждане на целта: Когато целта бъде изгубена в приложението, то ще предвиди 
позицията й и ще я покаже на екрана на базата на досегашната траектория на движението й.

Търсене на целта: Когато целта бъде изгубена в приложението, то автоматично ще започне 
да я търси на базата на предвидената й позиция. Можете също да контролирате ръчно 
ротацията на стойката и приближението на камерата, за да откриете отново целта.

Позициониране на целта: GNSS позицията на целта ще бъде показана в навигационния 
дисплей и картата, както и в FPV изглед.

Следене на фокуса: Фокусът на камерата ще бъде активно регулиран според разстоянието до 
целта.

В Gimbal follow режим, лентата за състоянието отгоре ще покаже ST при влизане в режим на 
следене. Режимът на контрол на дрона е малко по-различен от този при нормалния полетен 
режим. Моля, запознайте се с контролите в този режим и летете внимателно.

Команда на 
контролера Поведение на дрона Важно

Натиснете и задръжте 
бутон Пауза

Излезте от следене на целта и 
се върнете към избор на цел.

----

Джойстик за завъртане Регулирайте завъртането на стойката. Обхватът на движение е ограничен по време на следене.

Джойстик за наклон

Летете с дрона към целта или 
се отдалечете от нея по 
хоризонтала. Макс. полетна 
скорост е под 17 м/с. Дронът ще 
продължи да следи целта.

Когато хоризонталното разстояние до целта 
е малко, скоростта в посока на целта ще 
бъде ограничена. Дронът не може да се 
приближи до целта в следните ситуации:
a. Дронът е на по-малко от 5 метра от 

целта.
b. Целта е под дрона (наклона на стойката е 

по-голям от 80 °)

Джойстик за движение 
наляво/надясно

Летете с дрона, за да завъртите 
целта по хоризонтала. Макс. 
полетна скорост е под 17 м/с.

Когато хоризонталното разстояние до целта 
е малко, скоростта на орбитиране ще бъде 
ограничена. 

Джойстик за височина Контролирайте височината на дрона. ----

Плъзгач за наклона на стойката Регулирайте наклона на стойката.

Плъзгач за завъртането на стойката Регулирайте приближението на камерата.

Превключвател на пол. 
режим на позиция T Изход от Smart Track. Може да се използва за спешно излизане.

Превкл. към Gimbal free режим.
Няма да се превключи към Gimbal follow 
режим ако превключвателя е на позиция P.

Обхватът на движение е ограничен по време на следене.

Обхватът на движение е ограничен по време на следене.

Превключвател на пол. 
режим на позиция S
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  При влизане в Smart Track, камерата автоматично ще превключи на AF-C фокусен режим.
  За да се запази при снимки ефекта на подвижния обект, заснемането им няма да заключва 
стойката по време на следене, при което статичния фон може да бъде размазан.

Разпознаването и следенето може да бъдат отслабени в следните ситуации:
a. При употреба през нощта, разпознаването може да бъде затруднено.
b. Когато товарът работи при високо увеличение, следенето може да бъде затруднено.
c. В условия с ниска видимост като дъжд или мъгла, следенето може да бъде

затруднено.
d. В сцени с тежък трафик и големи групирания от сходни обекти, обектът на

следенето може да се смени неочаквано.

Следене на цел (в Gimbal free режим)
Когато състоянието на дрона не среща критериите за операция в Gimbal follow режим, той 
автоматично ще превключи към Gimbal free режим. Възможните ситуации това да се случи са:
a. Когато полетният контрол и контролът на стойката се ръководят от два различни

контролера.

b. Превключвателят на полетните режими е на позиция S.

c. Дронът е в Attitude режим.

d. Превключете на Gimbal free режим ръчно, като докоснете       .
e. Дронът не излита.
В Gimbal free режим, лентата за състоянието отгоре няма да се промени при влизане в 
следене. Режимът на контрол на дрона е същият, както в нормален режим.

Команда на 
контролера Поведение на дрона Важно

Излезте от следене на целта и 
се върнете към избор на цел.

----

Същото както при нормален 
режим на летене.

Посоката на дрона и стойката са 
различни, моля летете внимателно.

 В Gimbal free режим, краката на дрона може да се появят в кадър.
 В Gimbal free режим, обхватът на ротация на стойката е ограничен от механичният й лимит.

Натиснете и задръжте 
бутон Пауза

Джойстик за завъртане

Джойстик за наклон
Джойстик за движение 
наляво/надясно

Джойстик за височина

Плъзгач за наклона на стойката

Плъзгач за завъртането на стойката

Превключвател на пол. 
режим на позиция T

Регулирайте наклона на стойката.

Регулирайте приближението на камерата.

Изход от Smart Track.

Обхватът на движение е ограничен по време на следене.

Обхватът на движение е ограничен по време на следене.

Може да се използва за спешно излизане.
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PinPoint
PinPoint може да бъде използван само със стойка и камера от серията H20. PinPoint може да 
идентифицира локацията на целта, което е удобно за синхронизация на информацията.
1. Нагласете дрона и стойката така, че целта Ви да се намира в центъра на кадъра. Докоснете

върху целта в центъра, за да запишете локацията на точката.

2. Запишете дължината, ширината и височината на точката. Към момента се поддържа само
една точка. Когато бъде записана следващата точка, предишната ще бъде припокрита.

1. Докоснете, за да запишете точката в центъра на картата. Височината на тази точка е
настоящата височина на дрона.

2. Докоснете, за да видите координатите на точката, височината на точката може да бъде
редактирана или изтрита; докоснете и задръжте, след което я преместете, за да промените
дължината и ширината й. 
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B. FPV / Навигационен дисплей
1. На FPV екрана можете да видите локацията на целевите точки на Smart Track,

PinPoint и лазерния далекомер.

Споделяне на локация
Позицията на целевата точка, разпозната от Smart Track, PinPoint и лазерния далекомер може 
да бъде синхронизирана с друг видеопоток на камери от серията H20, FPV видеопоток, 
навигационен дисплей, карта и DJI FlightHub*.

*Очаквайте скоро.

A. Друг видеопоток на камери от серията H20

1. Когато Smart Track е включен, целевата точка е маркирана в зелено в центъра.
2. Когато Pinoint е включен, целевата точка е показана на екрана.
3. Когато лазерният далекомер е включен, целевата точка е маркирана в червено в

центъра.

Ако Smart Track и лазерният далекомер са активирани едновременно и целевата точка 
е в центъра на екрана, видима ще бъде само зелената маркировка на Smart Track.
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2. Навигационният дисплей показва ориентацията на дрона и дистанцията му спрямо
целевата точка. Ако дистанцията е твърде голяма (целевата точка не е в зрителното 
поле на камерата), иконата на целевата точка ще се намира на ръба на дисплея.

3. Вижте целевата дистанция на Smart Track и лазерния далекомер.
4. Вижте целевата дистанция на PinPoint.

Ако Smart Track и лазерният далекомер са активирани едновременно и целевата точка е 
в центъра на екрана, видима ще бъде само зелената маркировка на Smart Track.
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C. Карта
Можете да видите локацията на целевите точки на Smart Track, PinPoint и лазерния
далекомер. Докоснете, за да видите координатите на целта.

Ако Smart Track и лазерният далекомер са активирани едновременно и целевата точка 
е в центъра на екрана, видима ще бъде само зелената маркировка на Smart Track.
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Mission полет

Въведение
Докоснете, за да влезете в библиотеката с мисии. Потребителите могат да видят 
създадените полетни маршрути или новосъздадени Waypoint, Mapping или Oblique 
фотографски мисии. Mapping и Oblique фотографски мисии са генерирани от приложението, 
а Waypoint може да бъде създаден чрез Set Waypoints или Live Mission Recording.

Waypoint Mapping Oblique Set Waypionts Live Mission 
Recording

Използвайте Set Waypoints, за да създадете маршрут чрез добавяне на отправни точки на 
картата. Използвайте Live Mission Recording, за да създадете маршрут чрез добавяне на 
отправни точки посредством снимки по време на полет. Потребителите могат и да редактират 
мисията си по време на полет.

Има две функции: 
Waypoints 2.0: Редактирайте и запазете отправните точки преди полет, след което излетете.
AI Spot-check: Редактирайте и запазете отправните точки по време на полета, мисията ще 
бъде запазена след него.

Waypoint Mapping Oblique
Set Waypionts

Live Mission 
Recording
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Set Waypoint
Докоснете Create a Route, Waypoint flight, след което Set Waypoints, за да създадете нов 
полетен маршрут и да редактирате отправните точки.

Докоснете върху картата, за да добавите отправни точки, след което конфигурирайте 
настройките на маршрута и точките.
1. Point of Interest (POI)

: Докоснете, за да включите функцията POI и POI ще се появи на картата. Преместете,
за да смените позицията му. Когато функцията POI е включена, завъртането на дрона може
да бъде настроено да се центрира върху точката на интерес, за да може носът да сочи към
нея по време на мисията. Докоснете иконата отново, за да изключите функцията.

2. Обръщане на маршрута
S

E : Докоснете, за да размените местата на нач. и крайната точка. “S” е началната точка.
3. Изчистване на отправните точки

: Докоснете, за да изчистите всички добавени отправни точки.

4. Изтрийте избраната отправна точка
: Докоснете, за да изтриете избраната отправна точка.

5. Списък с параметри
Редактирайте маршрутното име, изберете вида дрон да бъде M300 RTK и конфигурирайте
стойката и камерата.

6. Настройки на маршрута
Настройките се прилагат за целия маршрут, включително скорост на дрона, височина,
завъртане, контрол на стойката, тип отправни точки, режим за съхранение на енергия и
действие при приключване на мисията.

7. Настройки на отправните точки
Изберете отправна точка и редактирайте параметрите й. Докоснете “<” или “>”, за да
превключите на предишната или следващата точка. Настройките се прилагат върху
избраната точка, включително скорост на дрона, височина, завъртане, тип точки и др.

8. Информация за мисията
Показва дълж. на полета, очаквано пол. време, количество точки и снимки, дълж. и шир.
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1. Докоснете C1, за да поставите точка или снимайте снимка/видео, числото на точките или 
цифрите ще се увеличава.

2. Брой точки.
3. Брой снимки.
4. Докоснете, за да влезете в картата за редакции. Докоснете      , за да запазите настоящите

настройки, при което се създава полетен маршрут. При използване със стойка и камера от
серията H20, докоснете Next, за да влезете в AI Spot-check страницата за редакции.

AI Spot-check
При употреба на M300 RTK със стойка и камера от серията H20, AI Spot-check е наличен. В 
страницата на AI Spot-check можете да превключите между различни снимки, да избирате 
няколко снимки и да регулирате размера. Когато маршрутът бъде изпълнен, избраният обект 
ще бъде фотографиран с точност.
a. Назад.
b. Показва броя отправни точки и снимки.
c. Показва стойката и обектива на камерата.
d. Снимки, докоснете, за да изберете коя да бъде редактирана. Тя ще бъде редактирана от AI

Spot-check и маркирана с      .
e. Направете кутийка около обекта в снимката, регулирайте размера й, преместете я или я

изтрийте, кутийката ще се движи спрямо мястото и пропорциите на обекта в кадър.
Докоснете веднъж някъде върху картината, за да покажете/скриете бутоните и настройките 
по екрана.

f. Докоснете, за да запазите настройките на полетния маршрут и AI Spot-check
конфигурациите, при което се създава полетен маршрут.

ISO ISO
100 100

Shutter Shutter
1/1000 1/1000

EV EV
0 0

123456 123456

N

H

340

222m
H

130.2 ALT
m

VS2.5
ASL1234.5

(m/s)

10 X

2 X

5 X
ZOOM

RNG C1 AEAF-C

19:29

GPS 12 2.4G 80% 
100% 26.1v

26.1v

IR

WIDE

ZOOM 5.0X

Waypiont 2 Photos 1
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1

2
3

4

1

9. Изпълнение
 : Докоснете бутонът и проверете настройките и статуса на дрона в появилия се 

чеклист. Докоснете “Start to Fly” за начало на мисията.

10. Запазване
:	Докоснете, за да запазите настоящите настройки.

Live Mission Recording
Докоснете Create a Route, Waypoint flight, след което Live Mission Recording, за да записвате 
действия като заснемане на снимка, начало/край на запис и др. 
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Gimbal I - H20T - wide3/12a
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Редактиране по време на полет
Влезте в библиотеката с мисии, изберете създаден полетен маршрут, докоснете       , за да 
започнете мисията или докоснете        , за да редактирате полетния маршрут.

1. Докоснете, за да влезете в страницата за редактиране по време на полет. Редакциите ще
бъдат включени в оригиналния маршрут, след като бъдат запазени.

2. Докоснете, за да влезете в страница Set Waypoints.
3. Докоснете, за да влезете в страница AI Spot-check.
4. Информация за полетен лимит. Докоснете       , за да видите информация за лимит на полета.
5. Локация

 : Докоснете, за да центрирате картата върху настоящата локация на дрона.
6. Заключване на картата

 : Завъртането на картата е заключено по подразбиране. Север се намира отгоре. 
Докоснете бутона, за да отключите ротацията. Картата може да се върти чрез докосване и 
завъртане с два пръста.

AI Spot-check може да се използва само с H20 сериите в zoom camera изглед.
AI Spot-check заснема снимки до 10 пъти над фокусното разстояние.
AI Spot-check заснема снимки и полет с помощта на RTK и координатите при базовата 

RTK станция на снимките и полета трябва да са еднакви.
AI Spot-check поддържа до 750 снимки.
Пропорцията на размера на селекц.кутийка на снимката по отношение на цялата площ 

на снимката не може да бъде по-малка от 1/25, когато се използва AI Spot-check.
Позицията на селекц. кутийка трябва да бъде в средата на изгледа и размерът трябва 

да е същият като размера на целта.
Ако Advanced Dual Operator режим е в употреба, Контролер A трябва да бъде 

използван, за да завърши пробния полет и качването на мисията.
H20 и H20T стойка и камера трябва да се инсталират на първия порт.
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Система за мениджмънт на дрона (HMS)
HMS може да известява за грешки, да ги записва, да управлява полетни логове и да 
дава инструкции за поддръжка.

4
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Manage Logs  

Firmware Update New
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7. Режим на картата
          : Докоснете, за да превключите между стандартен и сателитен режим на изглед.

8. Изчистване на екрана
 : Докоснете, за да изчистите полетния маршрут, който се намира на екрана в момента.
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1. Показване на грешки
Проверявайте състоянието на всеки модул на дрона и разрешавайте своевременно
евентуално възникнали проблеми.

Цвят Състояние Цвят Състояние

Зелен Нормално Оранжев Внимание

Жълт Забележка Червен Предупреждение

2. Записи от грешки
Записи от данни на дрона от предишни полети се използват, за да се потвърди дали има
някакви сериозни проблеми по време на употребата му. Това улеснява потребителя в
оценката на стабилността на дрона, както и техниците на DJI по време на анализи.

3. Полетни логове (информация за параметрите на всеки полет)
Запаметяване на скорошни полетни логове. Тези данни могат да бъдат използвани, за да се 
открият абнормални поведения на дрона и да подобрят възможностите за управлението на 
дрона. Потребителите могат да изпратят логовете директно до DJI чрез приложението.

4. Инструкции за поддръжка
Потребителите могат да прегледат данни за дрона и упътването за поддръжка, след което
могат да определят дали в момента е необходима работа по поддръжката на дрона.

Албум
Вижте всичките си кадри на едно място. Можете да запазите кадрите на мобилното си 
устройство.

DJI FlightHub
Съдържание, свързано с DJI FlightHub ще бъде показано тук, ако използваният DJI акаунт 
притежава FlightHub лиценз. DJI FlightHub е уеб-базирана платформа за управление на 
дронове, която дава на потребителите възможност за мониторинг в реално време, достъп до 
данни и полетни логове и др. 
За повече информация, моля посетете www.dji.com/flighthub

Menu

Докоснете      в горния десен ъгъл, за да влезете в менюто за офлайн карти, полетни 
записи, GEO отключване, настройки за поверителност и други.
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Полет
В този раздел ще се запознаете с 
условията за безопасност при летене 
и полетните ограничения.



Полет
Когато подготовката преди полета приключи, се препоръчва да използвате полетния 
симулатор в DJI Assistant 2 for Matrice, за да усъвършенствате полетните си умения. Уверете 
се, че всеки полет се извършва на широко, открито пространство. Важно е да разбирате 
основните правила за полет заради безопасността на Вас и околните. Обърнете се към 
препоръките за безопасност за повече информация.

Изисквания за полетната среда
1. Не използвайте дрона при тежки метеорологични условия, включително скорости на вятъра

над 15 m/s, сняг, дъжд и мъгла.
2. Летете на открито. Високите и големи метални конструкции могат да повлияят на точността

на бордовия компас и GPS системата. Следете предупрежденията в приложението.
3. Избягвайте препятствия, тълпи от хора, кабели за високо напрежение, дървета и водни

басейни.
4. Намалете смущенията, като избягвате райони с високи нива на електромагнетизъм, като

например места в близост до базови станции и излъчващи кули.
5. Ефективността на дрона и батерията зависи от факторите на околната среда, като

плътността на въздуха и температурата. Бъдете много внимателни, когато летите на по-
големи височини, тъй като производителността на батерията и дрона могат да бъдат
намалени.

6. Компасът и GNSS не работят в полярните региони. Летете с повишено внимание.

GEO (Geospatial Environment Online) система

Въведение

Geospatial Environment Online (GEO) системата на DJI е глобална информационна 
система, която има за цел да предава информация за въздушното пространство в 
реално време в обхвата на международните закони и регулации. GEO предоставя полетна 
информация, полетни времена и позиционна информация, за да асистира потребителите на 
безпилотни летателни средства (БЛС) във взимането на най-добрите решения по отношение 
на управлението на техните БЛС. Тя включва също и уникална Regional Flight Restrictions 
функция, която предоставя информация за полетна безопасност и рестрикции в реално 
време и спира БЛС от полети в ограничени въздушни пространства. Докато безопасността 
и спазването на законите за въздушния трафик са от първостепенно значение, DJI 
разбира, че при специални обстоятелства, понякога е необходимо да се правят 
изключения. За тази цел, GEO включва и възможност за отключване, което позволява на 
потребителите да осъществяват полети в ограничени зони. Преди полета, потребителят 
трябва да изпрати поискване за отключване, в зависимост от нивото на ограничение на 
мястото на полета.

GEO зони

GEO системата на DJI определя безопасните за полет зони, предоставя нива на риск и 
безопасност за индивидуални полети и предлага информация за ограничени въздушни 
пространства, която може да бъде видяна в реално време в приложението DJI Pilot. 
Локациите, определени от GEO, се наричат GEO зони. GEO зоните са специфични полетни 
зони, категоризирани от полетни регулации и рестрикции. GEO Zones, които забраняват 
полети, се имплементират в зони като летища, затвори и електростанции. Те могат да 
бъдат въведени и временно около стадионни събития, горски пожари или други спешни 
ситуации. Определени GEO зони не забраняват полет, но предупреждават потребителите за 
дадени потенциални опасности.
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Всички ограничени полетни пространства се класифицират като GEO зони и са подразделени в 
Warning Zones, Enhanced Warning Zones, Authorization Zones, Altitude Zones и Restricted Zones. 
По подразбиране, GEO ограничава полети, излитащи от или навлизащи в такива зони. Налична 
е карта на GEO зоните, която включва подробна информация за глобалните GEO зони на 
официалния уебсайт на DJI: https://www.dji.com/flysafe/geo-map.

GEO системата е само с ориентировъчна цел. Всеки потребител е отговорен за проверяването 
на съответните официални източници и определянето кои закони и регулации се отнасят към 
неговия полет. В някои случаи, DJI е избрал генерални, стандартни параметри (като например 
радиус от 4 км на летища), без да проверява дали тези ограничения са валидни в случая на 
специфичния потребител. 

Дефиниции на GEO зоните

Warning Zones: Потребителите получават предупредително съобщение с информация, която се 
отнася към техния полет.

Enhanced Warning Zones: Потребителите получават заявка от GEO системата по време на 
полета им. Те трябва да заявят отключване на зоната за техния полет, за което се изисква да 
потвърдят полетния си маршрут.

Authorization Zones: Потребителите получават предупредително съобщение и полетът им е 
забранен по подразбиране. Тези зони могат да бъдат отключени от авторизирани потребители 
с потвърден акаунт от DJI. Привилегии за самоотключване трябва да бъдат заявени онлайн.

Altitude Zones: Полетите са органичени на специфични височини.

Restricted Zones: Полетите са напълно забранени. БЛС не могат да летят в тези зони. Ако сте 
получили позволение да летите в такава зона, моля посетете https://www.dji.com/flysafe или се 
свържете с flysafe@dji.com, за да отключите зоната.

GEO зоните на DJI се стремят да осигурят безопасността на потребителя, но не може да се 
гарантира абсолютно съответствие с местни закони и регулации. Потребителите трябва да се 
запознаят с тях преди всеки полет и са отговорни за полетната безопасност.

Всички интелигентни полетни режими ще бъдат афектирани от полети на DJI дронове в или 
около GEO зони. Това включва намалена скорост, невъзможност за излитане или терминиране 
на полета.

Полетни рестрикции

Въведение
Операторите на безпилотни летателни апарати (БЛА) трябва да спазват правилата на 
саморегулиращи се организации като Международната организация за гражданска авиация, 
Федералната авиационна администрация и местните авиационни власти. От съображения за 
безопасност, ограниченията на полета са активирани по подразбиране, за да помогнат на 
потребителите да експлоатират своя дрон безопасно и законно. Потребителите могат да 
задават ограничения на височината и дистанцията на полета.

Когато GNSS е наличен, лимити на височина, дистанция и GEO зони се вземат предвид, за да 
се осигури полетна безопасност. В противен случай, налице са единствено височинни лимити.

Ограничения за максимална височина и радиус
Максималният радиус ограничава допустимата хоризонтална дистанция на отдалечаване. Тези 
параметри могат да се настройват в DJI Pilot.
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  Когато дронът достигне лимита си, пилотът все още има управление над него, но 
не може да го праща отвъд лимита.
По причини, свързани с безопасността, НЕ се доближавайте до летища, 

магистрали, железопътни линии, градски центрове или други чувствителни зони. 
Летете само с пряка видимост към дрона.

Силен GNSS сигнал

Ограничение Описание Съобщение в DJI Pilot 

Макс. височина
Височината на дрона не може да 
надвишава зададената стойност.

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

Макс. радиус Дистанцията на дрона не може да 
надвишава зададената стойност.

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

Слаб GNSS сигнал

Височината е ограничена до 8 м, когато 
GNSS сигналът е слаб и Vision системата 
е активирана. Височината е ограничена 
до 30 м, когато GNSS сигналът е слаб и 
Vision системата е деактивирана.

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

Няма. N/A

Максимална полетна височина
Максимален радиус

Начална точка

Височина на дрона при неговото включване

Ограничение

Макс. височина

Макс. радиус

Описание Съобщение в DJI Pilot 
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GEO зона Описание

Restricted Zone

Излитане: Моторите на дрона не могат да бъдат стартирани.

В полет: Когато GNSS сигналът премине от слаб към силен, DJI Pilot 
започва обратно броене, след което дронът автоматично се приземява в 
полуавтоматичен режим на снишаване, каца и изключва моторите си.

В полет: Когато дронът наближи границата на зоната, Той автоматично 
намаля скоростта си и започва да кръжи.

Authorization Zone

Излитане: Моторите на дрона не могат да бъдат стартирани. Излитането е възможно 
само след изпращане на заявка за полет с телефонния номер на пилота. 

В полет: Когато GNSS сигналът премине от слаб към силен, DJI Pilot 
започва обратно броене, след което дронът автоматично се приземява в 
полуавтоматичен режим на снишаване, каца и изключва моторите си.

Enhanced Warning Zone Дронът лети нормално, но е необходимо пилотът да потвърди маршрута си.

Warning Zone Дронът лети нормално, но потребителят получава предупредителни съобщения.

Altitude Zone

Когато GNSS сигналът е силен, дронът не може да превиши 
зададената височина.
В полет: Когато GNSS сигналът премине от слаб към силен, ако дронът 
е над височинния си лимит, той ще се сниши и ще закръжи под лимита.

Когато GNSS сигналът е силен, дронът доближава границата на зоната. 
Ако се намира над лимита на зоната, дронът се снишава и започва да 
кръжи.

Когато GNSS сигналът премине от слаб към силен, ако дронът се намира 
над височинния си лимит, DJI Pilot започва обратно броене, след което 
той ще се сниши и ще закръжи под лимита.

Free Zone Дронът лети нормално без ограничения.

Полетни ограничения в GEO зоните

Полуавтоматично снишаване: Всички команди с джойстиците са налични, с 
изключение на тази за изкачване/снишаване и RTH бутонът по време на снишаване и 
приземяване. Моторите на дрона се изключват автоматично след приземяване. 
Препоръчва се да закарате дрона незабавно до безопасно за приземяване място. 
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1. Дистанционното управление, интелигентната батерия и устройството дисплей трябва да 
бъдат заредени напълно.

2.  Фърмуера на всички устройства трябва да е обновен до последна версия.
3.  microSD картата трябва да бъде поставена, ако е необходимо.
4.  Стойката трябва да функционира нормално.
5.  Моторите трябва да стартират и функционират нормално.
6.  Приложението DJI Pilot трябва успешно да се свърже с дрона.
7.  Сензорите на позиционната и инфрачервената системи трябва да са чисти.
8.  НЕ насочвайте и поставяйте конектора на батерията надолу към земята, за да не попаднат 

в него прах или вода.
9. Уверете се, че тампона на стойката няма видими следи от износване и защитата от

падане на стойката е затегната.

Калибриране на компаса

Калибрирайте компаса само когато приложението DJI Pilot или индикатора за 
състоянието Ви подкани да го направите. При калибрацията, съблюдавайте следното:

 НЕ калибрирайте компаса на места със силна магнитна интерференция, например в 
близост до магнити, паркинг сгради или стоманени елементи под земята.
 НЕ носете в себе си феромагнитни материали по време на калибрация, като 
например мобилни телефони. 
 Приложението DJI Pilot ще Ви извести, ако компасът е афектиран от силна 
интерференция, след като калибрацията прключи. Следвайте инструкциите, за да 
разрешите проблема.

GEO Отключване
Поради различните закони и регулации в отделните страни и региони и различни полетни 
рестрикции между зоните, DJI предлага два варианта за отключване на GEO зоните: 
Самостоятелно отключване и Персонализирано отключване.

Самостоятелното отключване се ползва в Authorization зони, където потребителят трябва да 
изпрати заявка за отключване, като удостовери телефонния си номер за регистриран DJI 
акаунт. Тази услуга е налична само в някои страни. Потребителите могат да изберат дали да 
изпратят своята заявка чрез уебсайта на https://www. dji.com/flysafe (планирано самостоятелно 
отключване), или през приложението DJI Pilot (отключване в момента на полет).

Персонализираното отключване е базирано на специални изисквания за индивидуалните 
потребители. При него се избира специална полетна зона, която потребителите могат да 
отключат чрез предоставяне на документи за разрешение на полет, съобразно специфичната 
GEO зона и други изисквания. Налично е във всички страни и може да се заяви на уебсайта 
https://www.dji.com/flysafe.

Преди полет
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3. Дръжте дрона вертикално, така че носът му да сочи надолу, след което го завъртете на 360 
градуса около централната му ос. Калибрирайте дрона отново, ако индикаторите светят в
червено.

Ако индикаторите за състоянието на дрона мигат в жълто и червено след калибрация, 
преместете се на друго място и започнете отначало.

НЕ калибрирайте компаса до метални обекти като големи мостове, коли, метални 
структури.
Ако индикаторите за състоянието на дрона мигат в жълто и червено при поставяне 

на дрона на земята, компасът е засякъл магнитна интерференция. Моля, сменете 
локацията си.

Процедури по калибрация
Изберете открито пространство, за да изпълните следните стъпки.
1. Докоснете лентата за състоянието на дрона в приложението и изберете Calibrate, след

което следвайте инструкциите на екрана.
2. Дръжте дрона хоризонтално и го завъртете на 360 градуса. Индикаторите за състоянието

ще светнат в зелено.
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Включване/изключване на моторите
Включване на моторите
За включване на моторите се използва комбинирана команда с джойстиците (ККД). Натиснете 
двата джойстика към вътрешните или външните долни ъгли, за да стартирате моторите. След 
като моторите започнат да се въртят, освободете двата джойстика едновременно.

ИЛИ

Изключване на моторите
Има два начина за това:
1. Когато дронът се приземи, натиснете и задръжте левия джойстик надолу. Моторите ще

спрат след 3 секунди.
2. Когато дронът се приземи, натиснете левия джойстик надолу     , след което проведете

същата ККД, която се използва за стартиране на моторите     , както е описано по-горе.
Моторите спират незабавно. Пуснете и двата джойстика, след като моторите са спрели.

ИЛИ

Метод 2Метод 1

1. Поставете дрона на открита, равна повърхност, с индикаторите за състоянието, насочени
към Вас.

2. Включете дрона и дистанционното управление.
3. Стартирайте DJI Pilot и влезте в изглед Камера.
4. Изчакайте, докато индикаторът за състоянието на дрона започне да мига в зелено (точково

позициониране) или последователно в зелено и синьо (RTK).
5. Ако температурата на интелигентната полетна батерия е ниска, използвйте функцията за

самозагряване, за да я загреете до подходящата полетна температура.
6. Включете моторите чрез ККД и внимателно натиснете левия джойстик напред, за да

излетите.

Изключване на моторите по спешност
ККД може да бъде използвана, за да се извърши изключване на моторите по спешност, ако 
дистанционното управление засече критична грешка по време на полет.

ИЛИ

 Тестов полет
Процедури за излитане / приземяване 
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тик8. За да се приземите, кръжете над подходяща равна повърхност и натиснете левия джойс 
внимателно надолу.

9. След приземяване, изпълнете ККД или задръжте левия джойстик надолу, докато моторите
спрат.

10. Изключете първо полетната батерия, след което и контролера.

Когато индикаторите за състоянието на дрона мигат бързо в жълто по време на 
полет, дронът е влязъл в режим Failsafe.
Когато индикаторите за състоянието на дрона мигат бавно или бързо в червено по 
време на полет, зарядът на батерията е нисък.
Гледайте инструкционните ни видеа за повече информация.

Извънредно приземяване с три пропелера

По време на полет, ако дронът засече липса на изтласкване от някой от четирите мотора, той 
автоматично ще превключи на режим Спешно приземяване с три пропелера. Полетният 
контролер ще се опита да поддържа стабилността и контролируемостта на поведението и 
скоростта на дрона и ще изпрати команда към дрона за автоматично приземяване в този 
режим. Режимът позволява на поребителя да приземи дрона на безопасна повърхност, като 
го контролира, намаля шанса за падане на дрон или ценен товар и за щети над хора и 
имущество на земята. 
Когато дронът влезе в режим Спешно приземяване с три пропелера, контролерът ще Ви 
извести с вибрация. В този момент, дронът ще започне бързо да се върти около оста си и да 
се снишава автоматично. Джойстикът, по принцип контролиращ движението напред и назад, 
ще смени функцията си и ще започне да движи дрона на север-юг, а този, контролиращ 
движението наляво и надясно - на изток-запад. Така потребителят може да контролира 
посоката на движение, за да осигури безопасна зона за приземяване възможно най-бързо. 
Когато дронът вече е близо до земята, потребителят може да използва командата за 
изключване на моторите по спешност, за да минимизира евентуалните щети от срещата на 
бързо въртящия се дрон със земята.

Режим Спешно приземяване с три пропелера изисква полетното тегло при излитане 
да бъде по-малко от 7.7 кг и дронът да се използва на открито пространство на поне 
10 м височина. 
Веднъж щом се включи тази процедура, моля, веднага изместете дрона надалеч от 
хора и ценни вещи и го приземете на мека, равна повърхност (напр. трева), за да 
минимизирате щетите. 
Ако някой пропелер е повреден, но моторът все още работи нормално, дронът няма 
да влезе в този режим.
Режимът служи единствено за защита при спешната ситуация на спирането на някой 
от моторите. Моля, не го активирайте целенасочено. 
Уверете се, че фърмуерът на всички устройства е обновен до последна версия.
След приземяване, свържете се незабавно с DJI, за да се поправи проблемът.
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Допълнение

Дрон

Размери 
(разгънат, без пропелери)

810×670×430 мм (Д×Ш×В)

Размери (сгънат) 430×420×430 мм (Д×Ш×В)

Диагонал 895 мм

Тегло (без батерии) 3600 гр

Макс. товар 2700 гр

Макс. тегло при излитане 9000 гр

Операционна честота 2.400 - 2.4835 GHz; 5.725 - 5.850 GHz

Мощност на предавателя (EIRP)

2.400 - 2.4835 GHz: 
29.5 dBm (FCC); 18.5 dBm (CE); 18.5 dBm (SRRC); 18.5 dBm 
(MIC)  5.725 - 5.850 GHz: 
28.5 dBm (FCC); 12.5 dBm (CE); 28.5 dBm (SRRC)   

Точност при кръжене

Вертикална:
±0.1 м (Включена Vision система)
±0.5 м (P-режим с GPS)
±0.1 м (D-RTK)
Хоризонтална:
±0.3 м (Включена Vision система)
±1.5 м (P-режим с GPS)
±0.1 м (D-RTK)

Макс. ъглова скорост 300°/s, 100°/s

Макс. ъгъл на наклон 30° (P-режим и включена предна Vision система: 25°)

Макс. скорост при издигане 6 m/s

Макс. скорост при спускане	(верт.)	 5 m/s

Макс. скорост при спускане	(накл.) 7 m/s

Макс. хоризонтална скорост 23 m/s

Макс. височина на обхват 
над морското равнище

5000 м (с пропелери 2110, тегло при излитане ≤7 кг)
7000 м (с пропелери 2195 за голяма височина, тегло при 
излитане ≤7 кг)

Макс. устойчивост на вятър 15 m/s

Макс. полетно време напред	(м.р.) 45 мин. (тегло на товар 700 гр) 

Макс. време на кръжене (морско р.)	 43 мин. (тегло на товар 700 гр) 

Модел на моторите 6009

Модел на пропелерите 2110

Поддържани DJI стойки Zenmuse XT2 / XT S / Z30 / H20 / H20T   

Поддържани конфигурации 
на стойките

Две долни стойки,	Една горна стойка,	Една долна стойка,	
Една долна + една горна стойка,	Две долни стойки + една 
горна стойка

Спецификации
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Други поддържани DJI продукти CSM Radar, Manifold 2

IP	рейтинг IP45

GNSS GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo
Операционна температура -20° до 50°C 

Смарт контролер
OcuSync Enterprise 
честотен диапазон

2.400 - 2.4835 GHz; 5.725 - 5.850 GHz*

Максимален обхват (без 
обструкции и интерференция) 

NCC / FCC: 15 км
CE / MIC: 8 км  
SRRC: 8 км

EIRP

2.400 - 2.4835 GHz:
29.5 dBm (FCC); 18.5 dBm (CE) ; 18.5 dBm (SRRC); 18.5 
dBm (MIC)
5.725 - 5.850 GHz: 
28.5 dBm (FCC); 12.5 dBm (CE); 20.5 dBm (SRRC)   

Външна батерия

Име: WB37 интелигентна батерия
Капацитет: 4920 mAh; 
Волтаж: 7.6 V
Тип батерия: LiPo; 
Енергия: 37.39 Wh
Време за заряд (Използвайки BS60 станция): 70 мин (15° до 
45° C); 130 мин (0° до 15° C)

Вградена батерия

Тип батерия: 18650 Li-ion (5000 mAh @ 7.2 V)
Зареждане: Поддържа USB зарядно на 12 V / 2 A
Енергия: 17 W**
Време за заряд: 2 ч 15 мин (Използвайки USB зарядно на 
12 V / 2 V)

Работно време
Вградена батерия: Прибл. 2.5 ч 
Вгр. батерия + Външ. батерия: Прибл. 4.5 ч

Захранване (USB-A порт) 5 V / 1.5 A 

Операционна температура

Памет

-20° до 40° C 

Rom: 32 GB + microSD

Позиционираща система

Обхват на засичане 
на препятствия

Напред / Назад / Наляво / Надясно: 0.7 - 40 м
Нагоре / Надолу: 0.6 - 30 м

FOV
Напред / Назад / Надолу: 65°(Х), 50°(В) 
Наляво / Надясно / Нагоре: 75°(Х), 60°(В)

Операционна среда Повърхности с ясна текстура и добра осветеност (> 15 lux)

Инфрачервена система
Обхват на засичане на препятствия 0.1 - 8 м

FOV 30°
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Операционна среда Големи, дифузни, отразяващи повърхности (отразяване >10%)

Интелигентна полетна батерия

Капацитет 5935 mAh

Волтаж 52.8 V

Тип батерия LiPo 12S

Енергия 274 Wh

Нетно тегло	(една) Прибл. 1.35 кг

Операционна температура

Температура на съхранение

Температура на зареждане

Макс. зар. енергия

-20° to 50°C

22° to 30°C 

5° to 40°C

470 W

Помощна светлина

Ефективно освет. разстояние 5 м

Режим на осветление 60 Hz, постоянна светлина

FPV Камера

Резолюция 960p

FOV 145°

Фреймрейт 30fps

* Местните регулации в някои страни забраняват употребата на 5.8 GHz и 5.2 GHz честоти и в някои региони 
5.2 GHz честота е позволена за употреба само на закрито.

**  Смарт контролерът ще снабдява поставеното мобилно устройство с ток, което може да се отрази на 
гореспоменатите спецификации. 
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Обновяване на фърмуера
Използвайте DJI Pilot или DJI Assistant 2 for Matrice, за да обновите фърмуера на дрона, 
дистанционното управление и други свързани DJI устройства.

За Zenmuse H20, H20T, Z30, XT S и XT2, само фърмуерът на дрона може да бъде обновен с 
помощта на DJI Assistant 2 for Matrice или DJI Pilot. Фърмуерът на стойката трябва да бъде 
обновен с microSD карта.

Използване на DJI Pilot
1. Уверете се, че има стабилна връзка между дрона и контролера, както и другите 

евентуално свързани DJI устройства и че всички устройства са включени.

2. Влезте в приложението. Ще се появи диалог, че е налична нова версия на фърмуера. 
Следвайте инструкциите на екрана, за да го обновите. Моля, свържете се с интернет, за да 
свалите фърмуера.

За Zenmuse H20, H20T и DJI ENTERPRISE X-Port, обновленията се поддържат чрез 
приложението. Фърмуерите на дрона и стойката ще бъдат обновени едновременно.

Използване на DJI Assistant 2 for Matrice
Свържете дистанционното управление със софтуера и започнете обновяването на фърмуера 
на дистанционното, дрон M300 RTK или товар от серията H20 и X-Port.* Можете да свържете и 
всяко устройство поотделно, за да обновите само неговия фърмуер.

1. Включете дистанционното управление и дрона. Свържете дистанционното с компютър чрез 
USB кабела с двоен A-порт.

2. Докоснете      , за да изберете USB data export режим в Бързи настройки на контролера.
3. Докоснете името на устройството, след което бутона за обновяване.
4. Изберете желаната версия. Моля, свържете се с интернет, за да свалите фърмуера.
5. Рестартирайте устройството, след като приключи обновяването.

 Фърмуерът на батерията е включен към фърмуера на дрона. Уверете се, че сте 
обновили фърмуера на всички батерии.
 Батерията на дрона трябва да има повече от 40% заряд, а на контролера - повече 
от 20%, за да е достатъчно за процеса на обновяване.
 Уверете се, че всички устройства са свързани нормално по време на обновяването.
 Нормално е стойката да се отпусне, а индикаторите за състоянието мигат 
необичайно по време на рестартиране на дрона. Моля, изчакайте, докато 
обновяването приключи.
 Дръжте дрона далеч от хора и животни по време на обновяване, калибрация и 
настройка на системата.
 Уверете се, че винаги сте обновили дрона до последната версия с цел безопасност.
 След като обновяването приключи, контролерът и дронът може да изгубят 
връзка. Ако се налага, свържете ги отново.

* Ще се появи по-нататък.



© 2020 DJI All Rights Reserved.  95

MATRICE 300 RTK User Manual

Долна монтажна планка за 2 стойки

Долната монтажна планка за 2 стойки на Matrice 300 RTK може да се използва за закачане на 
съвместим товар на долната част на Matrice 300 RTK. Дизайнът й й дава рейтинг на защита 
IP45 (само когато е закачен водоустойчив товар), в съответствие с глобален стандарт IEC 
60529.
1.  Премахнете единичната долна монтажна планка.

 Горна монтажна планка

Горната монтажна планка на Matrice 300 RTK може да се използва за закачане на съвместим 
товар на горната част на Matrice 300 RTK. Дизайнът й й дава рейтинг на защита IP45 (само 
когато е закачен водоустойчив товар), в съответствие с глобален стандарт IEC 60529.
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2. Закачете долната монтажна планка за 2 стойки и свържете кабелите.

1-ви порт за стойка

Тяга: 0.48±0.05 кг
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Употреба на CSM радара 

Инсталиране и свързване
CSM радарът може да бъде използван с M300 RTK. Следвайте стъпките долу, за да го 
инсталирате и свържете.

Употреба
За допълнителна безопасност, CSM радар с обхват на засичане от 1 до 30 м може да бъде 
монтиран върху дрона.

Обхват на засичане
Ъгъл на засичане: 360° по хоризонтала, ± 15° по вертикала, ± 12° нагоре. 
Разстояние на засичане: 1.5 - 30 м.

±15°±15°

±12°
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 Обърнете внимание, че дронът не може да засича препятствия извън посочения 
обсег. Летете внимателно.
 Ефективната дистанция на засичане варира в зависимост от размера и материала 
на препятствието. Например, при силно отражателни повърхности (като сгради), 
ефективната дистанция на засичане е около 15 м. При слабо отражателни 
повърхности (като сухи клони), дистанцията е около 10 м. Засичането на 
препятствия може да е неефективно или да не работи извън посочения обхват. 

Използване на функцията за избягване на препятствия
Функцията за радарно избягване на препятствия трябва да бъде включена в DJI Pilot. 
Задайте безопасната дистанция (препоръчително над 2.5 м) в приложението. Препоръчва се 
да летите над 4 м височина за оптимално представяне на системата.

 НЕ позволявайте да докоснете или установите контакт с металните части на 
радарния модул при включване или веднага след полет, защото може да са горещи.
 В ръчен операционен режим, потребителя има пълен контрол над дрона. 
Внимавайте с полетната скорост и посока при полет. Бъдете постоянно наясно със 
заобикалящата среда и избягвайте слепите точки на радарния модул.
 Ако е инсталирано друго устройство на дрона (като например Manifold 2), моля не 
блокирайте полето на работа на радара. Ако това стане, избягването на 
препятствия може да бъде афектирано. Моля, летете внимателно.
 Избягването на препятствия е изключено в Attitude режим.
 Поддържайте пълен контрол над дрона по всяко време и НЕ разчитайте на 
радарния модул и на приложението DJI Pilot. Поддържайте визуален контакт с дрона 
по всяко време. Управлявайте дрона ръчно при необходимост, за да избягвате 
препятствия.
 Чувствителността на радарния модул може да бъде намалена, когато в околността 
едновременно се управляват няколко дрона. Моля, летете внимателно.
 Преди употреба, почистете радарния модул и се уверете, че външната защитна 
покривка не е напукана, счупена или наранена.
 НЕ се опитвайте да разглобявате някоя част на радарния модул, монтирана при 
пристигането му.
 Радарният модул е прецизен инструмент. НЕ го стискайте, почуквайте или удряйте.

 Ако радарният модул прави чести неправилни отчитания за препятствия, 
проверете дали монтажната скоба и краката за приземяване на дрона са правилно 
и стабилно монтирани. Ако радарният модул все още не работи правилно, 
свържете се с DJI Support или оторизиран търговец на DJI.
 Поддържайте покривната повърхност на радарния модул чиста. Почиствайте я с 
мека влажна кърпа и изсушавайте с въздух преди употреба.
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Описание на куфара за пренасяне

1. Пропелер х 4
2. Крака за кацане
3. Протектор на дрона
4. Контролер
5. Връзка на контролера
6. Горна монтажна планка
7. WB37 интелигентна батерия
8. USB зарядно
9. Дрон
10. CSM радар
11. iPad
12. Стойка и камера (H20 / H20T)
13. TB60 интелигентна батерия
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This content is subject to change.

Свалете последната версия от
https://www.dji.com/matrice-300/downloads

Ако имате въпроси относно този документ, моля свържете 
се с DocSupport@dji.com.
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