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Търсене по ключови думи

Потърсете по ключови думи като „батерия“ и „инсталиране“, за да намерите тема. Ако за четенето на този документ 
използвате Adobe Acrobat Reader, натиснете Ctrl + F в Windows или Command + F в Mac, за да започнете търсене.

Навигация по тема

Вижте пълен списък с темите в съдържанието. Кликнете върху тема, за да отидете на този раздел.

Отпечатване на този документ

Този документ поддържа отпечатване с висока разделителна способност.



Информация
Дрон AGRASTM T10 може да не включва батерия в комплекта. Купувайте батерии само от 
официалния производител DJITM. Прочетете съответното ръководство на интелигентната 
батерия и вземете необходимите предпазни мерки при работа с батериите, за да осигурите 
собствена безопасност. DJI не поема отговорност за щети или наранявания, причинени пряко 
или косвено от неправилна употреба на батерии.

Използване на това ръководство
Легенда

Важно Полезни съвети Референция

Преди полет

Следните документи са направени, за да ви помогнат безопасно да работите и да използвате пълноценно вашия дрон: 

Вижте Agras T10 какво се съдържа в кутията, за да проверите изброените части и 
прочетете отказ от отговорност и указания за безопасност преди полет. Вижте 
ръководството за бърз старт за повече информация относно сглобяването и основните 
операции. Вижте ръководството за употреба за по-изчерпателна информация. 

Изтегляне на DJI Assistant 2 за MG

Изтеглете DJI ASSISTANTT 2 за MG от: 
https://www.dji.com/t10/downloads
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1. В кутията
2. Отказ от отговорност и указания за безопасност 
3. Ръководство за бързо стартиране
4.  Ръководство за употреба

Работната температура на този продукт е 0° до 45° C (32° до 113° F).  Той не отговаря 
на стандартната работна температура за военни приложения (-55° до 125°C (-67° до 
257°F)), което е необходимо, за да издържи по-голяма променливост на околната 
среда. Работете с продукта по подходящ начин и само за приложения, които отговарят 
на изискванията за работния температурен диапазон от този клас. 
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1. Използване на пестициди
• Избягвайте максимално използването на

прахообразни пестициди, тъй като те могат да намалят
експлоатационния живот на системата за пръскане.

• Пестицидите са отровни и представляват сериозен
риск за безопасността. Използвайте ги само в строго
съответствие с техните спецификации.

• Остатъците от оборудването, причинени от пръски или 
разливи при изливане и смесване на пестицида, могат 
да раздразнят кожата ви. Почистете оборудването след 
смесване.

• Използвайте чиста вода, за да смесите пестицида и филтрирайте смесената течност,
преди да я излеете в резервоара за пръскане, за да избегнете блокиране. Отстранете
всички запушвания, преди да използвате оборудването.

• Когато пръскате пестицид, останете в зона с вятър, за да избегнете телесни повреди.
• Носете защитно облекло, за да предотвратите директен контакт на тялото с пестицида.

Изплакнете ръцете и кожата след работа с пестициди. Почистете дрона и дистанционното
управление след прилагане на пестицида.

• Ефективното използване на пестициди зависи от плътността на пестицидите, скоростта на 
пръскане, разстоянието на пръскане, скоростта на дрона, скоростта на вятъра, посоката на 
вятъра, температурата и влажността. Имайте предвид всички фактори, когато използвате 
пестициди, но НЕ компрометирайте безопасността на хората, животните или околната среда 
при това.

• НЕ замърсявайте реките и източниците на питейна вода.
• Изхвърляне на излишния спрей: Планирането на операцията за пръскане помага да се 

гарантира, че е закупено само достатъчно количество пестицид за обработваната площ и 
количеството на излишния разтвор на спрей е сведено до минимум. Препоръчва се всеки 
излишък от спрей или течност за измиване в резервоара да се прилага върху посевите. 
Потребителите могат също така да обмислят инсталирането на тръбопровод за изхвърляне на 
течността за измиване в резервоара. 

• НЕ използвайте силни киселини, силни основи, високотемпературни течности или 
пестициди, които са изрично забранени. 

. 

2. Съображения за опазване на околната среда
• Летете на места, които са свободни от сгради и други препятствия. НЕ летете над или

близо до големи тълпи.
•  НЕ летете над 4.5 км (14,763 фута) над морското равнище.
• Летете само при умерени метеорологични условия с температури между 0° и 45° C.
• Уверете се, че вашите операции не нарушават приложимите закони или разпоредби и че 

сте получили всички подходящи предварителни разрешения. Консултирайте се със 
съответната държавна агенция или орган или с вашия адвокат преди полет, за да сте 
сигурни, че спазвате всички приложими закони и разпоредби. 

•  НЕ експлоатирайте част от дрона на закрито. 
3. Контролен списък преди полета

Не забравяйте да проверите следните неща:
•  Батериите на дистанционното управление и дрона са напълно заредени.
• Всички части са в добро състояние. Сменете остарели или счупени части преди полет
• Landing gear крачетата и резервоарът за пръскане са здраво закрепени.
• Пропелерите и раменете са разгънати и ключалките на раменете са здраво затегнати.

Пропелерите са в добро състояние и здраво затегнати. Нищо не пречи на двигателите и
пропелерите.

• Нищо не пречи на позицията на корпуса на дрона, където радарът нагоре е разположен
отдолу.

•  Системата за пръскане не е блокирана и работи правилно. 
• Компасът се калибрира, след като бъде подканени да го направите в приложението.

Дронът Agras T10 не е 
играчка и не е подходящ 
за деца под 18 години. 

Имайте предвид, че секцията 
Безопасност  предоставя само бърз 
преглед на съветите за безопасност. 
Уверете се, че сте прочели и 
разбрали документа и 
ръководството на Agras T30/T10. 

Безопасност
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4. Степен на защита при проникване
Когато функционира нормално, дронът е водоустойчив, прахоустойчив и устойчив на корозия. 
При стабилни лабораторни условия дронът (с изключение на батерията за интелигентна 
полета) има степен на защита IP67 (IEC 60529) и може да се почиства с малко количество вода. 
Тази степен на защита обаче не е постоянна и може да намалее с течение на времето след 
продължителна употреба поради стареене и износване. Гаранцията на продукта не покрива 
щети от вода.
Степента на защита на самолета, спомената по -горе, може да намалее при следните случаи: 
• Има сблъсък и структурата на уплътнението е деформирана.
• Структурата на уплътнението на корпуса е напукан или повреден.
• Водоустойчивите капачета не са добре закрепени.

5. Операция
• Стойте далеч от въртящите се пропелери и мотори.
• Уверете се, че летите в рамките на определеното максимално тегло при излитане, за да 

избегнете потенциални рискове за безопасността.
• Приложението DJI Agras интелигентно ще препоръча ограничението на полезния товар за 

резервоара според текущото състояние и обкръжението на дрона. Не превишавайте 
препоръчителното ограничение на полезния товар, когато добавяте материал в резервоара. В 
противен случай безопасността на полета може да бъде засегната. 

• Поддържайте визуална видимост (VLOS) на вашия дрон през цялото време.
• НЕ използвайте Combination Stick Command (CSC) или други методи за спиране на 

двигателите, когато самолетът е във въздуха, освен в извънредна ситуация.
• НЕ отговаряйте на входящи повиквания по време на полет. НЕ летете под въздействието на 

алкохол или наркотици.
• Ако има предупреждение за изтощена батерия, свалете дрона на безопасно място.
• Ако радарният модул не може да работи правилно в работната среда, дрона няма да може 

да избегне препятствия по време на Return to Home (RTH). Всичко, което може да се регулира, 
е скоростта и височината на полета, стига дистанционното да е свързано.

• След кацане спрете двигателите, изключете дрона и дистанционното. В противен случай 
дронът може автоматично да влезе в Failsafe RTH поради загуба на сигнал от дистанционното. 

• Поддържайте пълен контрол над дрона по всяко време и не разчитайте на приложението DJI 
Agras. Функцията за избягване на препятствия е забранена в определени ситуации. Дръжте дрона 
в рамките на VLOS и внимавайте за неговия полет. Използвайте своето усмотрение, за да 
управлявате дрона и ръчно да избягвате препятствията. Важно е да зададете подходяща Failsafe 
и RTH височина преди всеки полет.

6. Поддръжка
• НЕ използвайте остарели, натрошени или счупени пропелери.
• За да избегнете повреда на landing gear, извадете или изпразнете резервоара за пръскане 

по време на транспортиране или когато не се използва.
• Препоръчителна температура на съхранение (когато резервоарът за пръскане, датчикът за 

поток, помпите и маркучите са празни): между -20° и 40° C (-4° и 104° F).
• Почистете дрона веднага след пръскането. Вижте „Грижа за продукта“ в указанията за отказ от 

отговорност и безопасност за повече информация относно указанията за поддръжка. 

7. Спазвайте местните закони и разпоредби
• Можете да намерите списък с GEO зоните от DJI на http://www.dji.com/flysafe. Имайте 

предвид, че зоните на DJI GEO не са заместител на местните закони и разпоредби.
• Избягвайте да летите на височина над 100 м (328 фута).*

8. Ограничението на височината на летене варира в различните държави или региони. Не забравяйте да летите на 
надморската височина, определена от местните закони и разпоредби.

 AGRAS T10 Упъване за употреба
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Летете в открити зони VLOSСилен GNSS сигнал

Избягвайте да летите над или близо до тълпи, електропроводи с високо напрежение или водоеми.
Силните електромагнитни източници като електропроводи, базови станции и високи сгради могат да 
повлияят на бордовия компас. 

НЕ използвайте дрона при неблагоприятни метеорологични условия, като ветрове над 28 км/ч (17 мили / ч), 
силен дъжд (валежи над 25 мм (0,98 инча) за 12 часа), мъгла, сняг, мълнии, торнада или урагани.

Стойте далеч от въртящи се пропелери и мотори. 

GEO зони

Научете повече на адрес:
http://www.dji.com/flysafe

≥8 m/s

Летете под 100 м (328 фута) 

100 m

 AGRAS T10 Упъване за употреба
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Профил на продукта

Въведение
Agras T10 се отличава с чисто нов дизайн, включващ четиристранна сгъваема конструкция и бързо освобождаващ 

се резервоар за пръскане, както и полетна батерия, която улеснява подмяната, инсталирането и съхранението на 

дрона. Актуализираният режим Route Operation включва Connection Routing, което позволява на дрона автоматично 

да прелита към маршрута на конкретната задача и избягва препятствията, които са маркирани при планиране на 

мястото. 

Вграденият D-RTKTM може да се използва за позициониране на ниво сантиметър[1], докато технологията с двойна 

антена осигурява измервания на курса и силна устойчивост срещу магнитни смущения. Дронът е оборудван със 

сферична радарна система, новаторска система за селскостопанската индустрия. Състои се от всенасочен цифров 

радар и горен радар, системата осигурява функции като проследяване на терена, разпознаване и заобикаляне на 

препятствия. С предните и задните FPV камери и ярките прожектори, системата цялостно осигурява оперативна 

безопасност ден и нощ при различно време. 

Системата за пръскане е оборудвана с 8L резервоар за пръскане, четири пръскачки и 2-канален електромагнитен 

разходомер, който осигурява равномерно и точно пръскане, така че потребителите да пестят течност и намаляване 

на оперативните разходи.

Дронът има степен на защита IP67 (IEC 60529), а основните компоненти могат да се похвалят с три слоя защита, 

което прави T10 устойчив на корозия, прахоустойчив и водоустойчив, така че да може да се измива директно с вода.

Smart Controller Enterprise използва технологията за предаване DJI OCUSYNCTM Enterprise, има максимално 

разстояние за предаване до 7км[1]  и поддържа Wi-Fi и Bluetooth. Дистанционното управление има 5,5-инчов ярък 

екран и се предлага с актуализираното приложение DJI Agras, което осигурява гладко и лесно за използване 

изживяване. Операциите могат да бъдат планирани с точност на ниво сантиметър, когато RTK ключът е свързан 

към дистанционното управление. Режимът Multi-Aircraft Control mode[2] на дистанционното управление може да се 

използва за координиране на работата на няколко дрона едновременно, което позволява на пилотите да работят 

ефективно. Вградената батерия и външната батерия могат да се използват за захранване на дистанционното 

управление. Дистанционното управление има работно време до 4 часа, което го прави идеален за дълги и 

интензивни операции.

Акценти
Дрон T10  се отличава с чисто нов четириъгълен сгъваем дизайн за бързо сгъване и лесно съхранение. Сензорите, 
вградени в рамената на рамката, позволяват на дрона да извършва самопроверка на сгъваем механизъм, като 
гарантира, че раменете са правилно разгънати. Дронът поддържа позициониране на сантиметрово ниво[3], когато се 
използва с вградения D-RTKTM, докато технологията с двойна антена осигурява силна устойчивост срещу магнитни 
смущения. Потребителите имат ясна гледка към предната и задната част на дрона благодарение на двойните FPV 
камери. 

Актуализираният режим на работа на маршрут включва Connection Routing. При Connection Routing дронът 
автоматично ще се върне към маршрут по задача. Потребителите могат да маркират препятствия извън зоната на 
задачата по време на планиране на полета на дрона, за да избегнат, както и да добавят точки за свързване, за да 
може дронът да пътува по маршрута на връзката обратно към маршрута на задачата.

[1] Трябва да се използва с високопрецизна GNSS мобилна станция DJI D-RTK 2 (продава се отделно) или одобрена от DJI услуга 
Network RTK.
[2] Дистанционното управление може да достигне максималното си разстояние за предаване (FCC/NCC: 7 км (4,35 мили); SRRC: 5 км 
(3,11 мили); CE/KCC/MIC: 4 км (2,49 мили)) за на открито място без електромагнитни смущения и на височина приблизително 2,5 м (8,2 
фута).
[3] Уверете се, че спазвате местните закони и разпоредби, когато използвате режима за управление на много самолети.
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Сферичната радарна система се състои от всенасочен цифров радар и радар нагоре, осигуряващ откриване и 

стабилизиране на височината в посоки напред, назад и надолу, както и разпознаване на препятствия във всички 

хоризонтални посоки и посока нагоре, когато сте в режим Route, AB Route и Manual Plus. Радарът може да открие ъгъла 

на наклона и автоматично да се регулира, за да поддържа същото разстояние с повърхността дори в планински терен. В 

режимите Route и A-B Route, радарът може ефективно да усеща препятствия и да планира маршрут за активно 

заобикаляне на препятствия. Obstacle circumvention е деактивирана по подразбиране и трябва да бъде активирана в 

приложението. 

Системата за пръскане е оборудвана с четири пръскачки и 2-канален електромагнитен датчик за поток за осигуряване на 

равномерно и точно разпръскване, както и за намаляване на експлоатационните разходи. Режимът Multi-Aircraft Control 

позволява на потребителите да координират работата на множество дронове едновременно с едно дистанционно 

управление. Потребителите могат да превключват между различни дронове, като просто завъртят превключвателя за 

управление на дрона на дистанционното управление. 

Подготвяне на дрона

М2 M1

М2 M1

М3 М4

Разгънете рамената M1 и M2 и затегнете двете ключалки на 
рамото. Избягвайте прищипване на пръсти.

Разгънете раменете M3 и M4 и затегнете двете 
ключалки на рамото. Избягвайте прищипване на пръсти.

Разгънете всеки отделен пропелер
Поставете батерията в дрона, докато не чуете 

щракване. 

8
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Уверете се, че батерията е здраво поставена в дрона. Поставяйте или изваждайте батерията само 
когато дронът е изключен.

За да извадите батерията, натиснете и задръжте скобата и повдигнете батерията нагоре
Сгънете рамената M3 и M4, последвани от рамената M1 и M2 и се уверете, че рамената са поставени 
в скобите за съхранение от двете страни на дрона. В противен случай те могат да бъдат повредени.

9

За да извадите интелигентната батерия, натиснете и задръжте бутона за 
освобождаване на батерията и натиснете батерията надолу. 

Подготвяне на дистанционното управление

Монтиране на външна батерия

1   Натиснете бутона за освобождаване на капака на 
батерията на задната част на дистанционното управление 
надолу, за да отворите капака.
2   Поставете интелигентната батерия в отделението и го 
натиснете отгоре.
3   Затворете капака.

2

3

Бутон за освобождаване 
на батерията

Свалете капачето на dongle отделението

Уверете се, че SIM картата е поставена в dongle 
отделението. Поставете dongle в USB порта и 
тествайте.* 

Поставете отново капачето.

Dongle

Използвайте одобрен от DJI dongle. Dongle поддържа различни мрежови стандарти. 
Използвайте SIM карта, която е съвместима с избрания доставчик на мобилна мрежа, и 
изберете мобилни данни. 
 Dongle и SIM картата позволяват на дистанционното управление да осъществява достъп 
до конкретни мрежи и платформи като платформата за управление на DJI Agras. Уверете 
се, че сте ги поставили правилно. Иначе достъпът до мрежата няма да бъде достъпен. 

Монтиране на 4G Dongle и SIM карта

 AGRAS T10 Упъване за употреба
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* Процедура за тестване: натиснете бутона за захранване на дистанционното 
управление и натиснете отново и задръжте, за да включите дистанционното управление. 
В приложението DJI Agras докоснете       и изберете Network Diagnostics. Dongle и SIM 
картата функционират правилно, ако състоянието на всички устройства в мрежовата 
верига е показано в зелено. 

Монтиране на RTK Dongle 
Когато използвате метода за RTK планиране на зони свържете 
RTK dongle към USB-A порта на дистанционното управление.

Регулиране на антените 
Повдигнете и регулирайте антените. Силата на сигнала на
дистанционното се влияе от положението на антените. За 
оптимална връзка между дистанционното управление и дрона, 
уверете се, че ъгълът между антените и задната част на 
дистанционното управление е 80° или 180°.
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Преглед на самолетите

15
1 14

1213 21
2 5 6 22

7
3 4

16
8 9

10 11 20

19

18

17

Задно виждане Сгънати

12. Горен радарн (вграден)

13. Топлоотвеждащ радиатор

14. Резервоар за пръскане

15. Отделение за батерията

16. Предна FPV камера

17. Назад FPV камера

18. Индикатори за състоянието на дрона

19. Landing gear

20. Антени OcuSync

21. Вградени D-RTK антени

22. Задни индикатори на дрона (на две задни
рамена)

11

1. Пропелери
2. Мотори
3. ESC
4. Предни индикатори на дрона (на двете 

предни рамена)
5. Рамена
6. Сгъваеми сензори за засичане (вградени)
7. Маркучи
8. Разпръскващ
9. Електромагнитни изпусквателни клапани
10.Дюзи
11.Многопосочен чифров радар
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Диаграма на дистанционното управление
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1. Антени
Осъществяват сигнал при предаване.

2. Back бутон / Function бутон
Натиснете веднъж, за да се върнете към 
предишната страница. Задръжте, за да 
видите ръководство за използване на 
комбинации от бутони. Вижте Комбинации от
бутони (стр. 36) за повече информация. 

3. Джойстици
Контролира движението на дрона. Режимът 
на управление може да бъде зададен в 
приложението. 

4. RTH бутон
Натиснете и задръжте този бутон, за да 
стартирате RTH.

5. Бутон C3 (персонализиран)

6. Превключване на полетни режими
Три позиции P-mode (Positioning), A-mode 
(Attitude) и P-mode (Positioning).

7. LED статус
Показва дали дистанционното управление е 
свързано към дрона. 

8. LED индикатори за нивото на батерията
Показва текущото ниво на батерията.

9. 5D бутон (персонализиран)

10. Захранващ бутон
Използва се за включване и изключване на 
дистанционното управление. Когато 
дистанционното управление е включено, 
натиснете бутона, за да влезете в режим на 
заспиване или да събудите контролера.

11. Confirm бутон
Натиснете, за да потвърдите избор.

12.  Touch Screen
Докоснете, за да изберете. Базирано на 
Android устройство за стартиране на DJI 
Agras.

13. USB-C порт за зареждане
Използвайте за зареждане на 
дистанционното управление.

14. Dongle капаче
Отворете капака, за да монтирате или 
премахнете 4G dongle.
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15.  Скорост на пръскане
Завъртете, за да регулирате скоростта на 
пръскане в режим на ръчна работа.

16.  Spray бутон
Натиснете, за да стартирате или спрете 
пръскането в режим на ръчна работа. 

17.  HDMI порт
За видео изход.

18.  Слот за microSD карти
Използва се за поставяне наmicroSD карти.

19.  USB-A порт
Използва се за свързване на устройства 
като RTK Dongle или за свързване към 
компютър за актуализиране на фърмуера и 
експортиране на регистрационни файлове 
чрез софтуера DJI Assistant 2.

20.  FPV / Map бутон за превключване
В Operation View на DJI Agras натиснете, за 
да превключите между FPV и Map View.

21.  Скрол бутон за превключване на контрол 
на дрона
Завъртете скрол бутона, за да превключите 
между дрона, когато използвате функцията 
за управление на много дронове (поддържа 
се по-късно).

22. Изход за въздух
Използва се за разсейване на топлината.
НЕ покривайте вентилационния отвор по
време на употреба.

23. Бутон C1 (персонализиран)
Когато планирате полета, натиснете 
бутона, за да превключите между режим 
Obstacle и Режим пътни точки. Функцията 
на бутона не може да бъде 
персонализирана при планиране на поле. 
Когато не планирате поле, използвайте 
приложението, за да персонализирате 
бутона. 

24. Бутон C2 (персонализиран)
Когато планирате полета, натиснете 
бутона, за да добавите точка или точка с 
препятствие. Функцията на бутона не може 
да бъде персонализирана при планиране 
на поле. 
Когато не планирате поле, използвайте 
приложението, за да персонализирате 
бутона.

25. Капаче на батерията
Отворете капака, за да монтирате или 
извадите интелигентната батерия от 
дистанционното управление.

26. Заключване на капака на отделението
за батерията. Натиснете ключалката, за да 
отворите капачето.

27. Дръжка
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Дрон 
Профил

Дронът използва специален DJI индустриален контролер, за да осигури множество режими на 
работа за различни приложения. Сферичната радарна система осигурява проследяване на 
терена и заобикаляне на препятствия във всички хоризонтални посоки, както и разпознаване на 
препятствия във всички хоризонтални посоки и нагоре. Дронът е оборудван с други функции, като 
възобновяване на работата, защита на системните данни, предупреждение за празен резервоар, 
напомняне за интелигентно захранване, предупреждение за ниско ниво на батерията и RTH. 

Режими на полет
Дронът ще лети в P-режим по подразбиране. Потребителите могат да превключват между 
режимите на полет, като превключват превключвателя Flight Mode на дистанционното 
управление, когато A-режим е активиран в приложението. 
P-режим (Positioning): Дронът използва GNSS или RTK модула за позициониране. Когато 
сигналът на GNSS е силен, дронът използва GNSS за позициониране. Когато RTK модулът е 
активиран и диференциалното предаване на данни е силно, той осигурява позициониране на ниво 
сантиметър. Той ще се върне към A-режим, когато сигналът на GNSS е слаб или когато компасът 
изпитва смущения. 
A-режим (Attitude): GNSS не се използва за позициониране и дронът може да поддържа височина 
само с помощта на барометъра. Скоростта на полета в A-режим зависи от заобикалящата го 
среда, като скоростта на вятъра. 

Предупреждения за височина
В A-режим, дронът не може да се позиционира и лесно се влияе от заобикалящата го среда, което 
може да доведе до хоризонтално изместване. Използвайте дистанционното управление, за да 
позиционирате дрона. 
Маневрирането на дрона в A-режим може да бъде трудно. Избягвайте да летите в затворени 
пространства или в райони, където GNSS сигналът е слаб. В противен случай дронът ще влезе в 
А-режим, което води до потенциални рискове. Свалете дрона възможно най-бързо.

Режими на работа
T10 осигурява режими на работа Route, A-B Route, Manual и Manual Plus. Потребителите могат да 
използват DJI Agras за превключване между A-B Route, Manual и Manual Plus.

Route режим
След като зоната на задачата и препятствията са измерени и настройките са конфигурирани, 
приложението DJI Agras използва вградената система за интелигентно планиране на 
операциите, за да създаде маршрут на задача въз основа на въвеждане на потребителя. 
Потребителите могат да извикат операция след планиране на поле. Дронът ще започне 
операцията автоматично и ще следва планирания маршрут на задачата. Маршрутизацията на 
връзката, напомнянето за интелигентно захранване, възобновяването на работата, 
стабилизирането на височината, избягването на препятствия и заобикалянето на препятствия са
наличен в режим Route. Използвайте приложението, за да регулирате количеството на 
пръскането и скоростта на полета. Режимът на работа на маршрута се препоръчва за големи зони 
на пръскане.
Планиране на полева операция
DJI Agras поддържа множество методи за планиране за различни приложения.

Разходка с RTK
Разходката с RTK dongle използва RTK dongle, който е свързан с дистанционното 
управление за запис на измерванията. Уверете се, че дронът е изключен, когато планирате 
маршрута си на полет.
1. Уверете се, че RTK dongle е монтиран към дистанционното управление.
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Разходка с RTK
Разходката с RTK използва RTK ключа (продава се отделно), свързан към дистанционното управление, 
за запис на измервания. Уверете се, че дронът е изключен, когато планирате маршрута си на полет.

15

2. Включете дистанционното управление, плъзнете от горната част на екрана и се уверете, че USB е 
деактивиран.

3. Отидете на началния екран в приложението, докоснете Plan a Field и изберете Walk with RTK.
4. Отидете на     , изберете RTK източник и завършете конфигурацията. Изчакайте, докато лентата за 

състоянието на системата в горния ляв ъгъл на екрана стане зелена, което показва, че 
позиционирането на RTK се използва.

5. Вървете с дистанционното управление до границата на зоната на действие и докоснете Add 
Waypoint C2 или натиснете бутона C2 на дистанционното управление.

6. Маркиране на препятствия
Използвайте един от двата метода по -долу, за да маркирате всички препятствия в или извън 
целевото поле. Препятствията, които са маркирани извън зоната на задачата по време на 
планиране на място, ще бъдат избегнати при Connection Routing. Вижте Маршрутизиране на 
връзката за повече информация. 
· Докоснете Obstacle Mode C1 onscreen на екрана или натиснете бутона C1 на гърба на 

дистанционното управление. След това заобиколете дистанционното управление около 
препятствието и докоснете Add Obstacle C2 на екрана или натиснете бутона C2, за да добавите 
точки за препятствието. Накрая докоснете Waypoints Mode C1 или натиснете бутона C1, когато 
приключите.

· Докоснете Obstacle Mode C1 на екрана или натиснете бутона C1 на гърба на дистанционното 
управление. След това отидете с дистанционното управление до препятствието и след това 
докоснете Circle. На картата ще се появи червен кръг. Плъзнете центъра на кръга, за да 
регулирате позицията на препятствието, и плъзнете червената точка по обиколката, за да 
регулирате радиуса на препятствието. Накрая докоснете Waypoints Mode C1 или натиснете 
бутона C1, когато приключите.

7. Продължете да измервате полето, като вървите с дистанционното управление покрай границата и 
добавяте точки на всеки ъгъл на полето. Докоснете Done, когато полето е измерено и всички 
препятствия са маркирани. Приложението създава полетен маршрут според периметъра и 
препятствията на полето.

8. Добавяне на точка за калибриране: Разходете се с дистанционното управление до 
местоположението на всяка точка на калибриране. Докоснете Calibration Point на екрана. Точките за 
калибриране се използват за компенсиране на отклонението на маршрута на полета, причинено от 
разликата в позиционирането. Изберете поне един съществуващ ориентир като фиксирана 
отправна точка за калибриране, когато изпълнявате същата операция. Ако няма налични, 
използвайте лесно разпознаваем предмет, като метален прът. 

1.  Уверете се, че RTK ключът е монтиран към дистанционното управление.

2.  Включете дистанционното управление, плъзнете от горната част на екрана и се уверете, че USB 
е деактивиран.

3. Отидете на началния екран в приложението, докоснете Plan Field и изберете Walk with RTK.
4. Отидете на      , докоснете RTK, за да изберете източника на RTK, и завършете конфигурацията. 
Изчакайте, докато лентата за състоянието на системата в горния ляв ъгъл на екрана стане зелена, 
което показва, че позиционирането на RTK се използва. Изпълнете останалите стъпки, като вървите 
с дистанционното управление, като следвате същите инструкции като раздела Walk with RC.
Полет с дрона
Потребителите могат да управляват дрона до желаните позиции и да използват приложението 
или дистанционното управление, за да добавят точки за очертаване на зони и измерване на 
препятствия.

1. Включете дистанционното управление, въведете DJI Agras и след това включете дрона. 
2. Докоснете Plan a Field и изберете Fly the Aircraft. Изпълнете останалите стъпки, като летите 

със самолета, като следвате същите инструкции като раздела Walk with RTK.
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DJI Terra
1. Не забравяйте да прочетете Ръководството за потребителя на DJI Terra за планиране на 

място, преди да споделите планираните данни с платформата DJI AG или да ги съхранявате 
на microSD картата в дистанционното управление.

2. Използване на данните за планиране

a.  Изтеглете от платформата DJI AG:
За да видите данните в платформата, отидете на началния екран на DJI Agras и 

докоснетнете          , за да синхронизирате данни. Изберете желаните данни за редактиране на поле.

b. Импортирайте от microSD картата:
Поставете microSD картата с данните за планиране от DJI Terra в слота за microSD 

карта на дистанционното управление. След това отидете на началния екран на DJI Agras. 
Изберете данните в прозореца с подкана и ги импортирайте. За да видите данните, отидете    
на      управление на задачи на началния екран. Изберете желаните данни за редактиране на 
поле. 

Редактиране на поле 
Докоснете Field Edit на екрана, за да въведете Edit Status.
1. Редактиране на точки

Преместване: Плъзнете точката за преместване.
Фина настройка: Докоснете waypoint. В Waypoints изберете Field Edit и докоснете бутоните за 
фина настройка. Докоснете Previous или Next, за да превключвате между различни точки. 
Изтриване: Докоснете иконата      в Waypoints или докоснете пътната точка два пъти, за да 
изтриете избрана точка.

2. Коригиране на маршрута
Следните параметри могат да бъдат коригирани на картата.
Посока на маршрута: Докоснете и плъзнете иконата      близо до маршрута, за да регулирате 
посоката на полета на планирания маршрут. Докоснете иконата, за да се покаже менюто за 
фина настройка и да се регулира. 
Следните параметри могат да бъдат коригирани под тага на маршрута в настройките за 
редактиране на поле.
Разширяване: Регулирайте границите на безопасност между маршрута и ръба на полето. Widen 
One Side: Разширяване на едната страна: Докоснете произволен ръб на полето, след това 
активирайте тази опция и регулирайте единичния запас на безопасност за съответния ръб. 
Докоснете Previous или Next, за да превключвате между различните ръбове.
Разстояние между редовете: Регулирайте междуредието между две съседни линии. Безопасно 
разстояние на ръба на препятствието: Регулирайте границите на безопасност между маршрута 
и ръба на препятствието.
Автоматичен граничен маршрут: след като бъде активиран, дронът ще лети и ще пръска около 
границата на полето, след като първоначалният маршрут на задачата бъде завършен. След 
това дронът ще извърши предварително зададеното действие, когато маршрутът на задачата 
приключи. Граничният маршрут може да бъде настроен на часовниковата стрелка или обратно 
на часовниковата стрелка. 
Изкачване с ниска скорост: когато е разрешено, дронът ще се изкачи с предварително 
зададената височина, ако лети с ниска скорост, за да поддържа безопасно разстояние от земята 
и да избегне увреждане на растителността. Дронът обикновено лети с ниска скорост при 
включване на маршрут на задача. Дронът автоматично ще се спусне, след като скоростта на 
полета се нормализира.

3. Редактиране на препятствия
За да изберете формата и размера на препятствието в менюто, докоснете и задръжте 
маркираното препятствие или позицията, необходима за маркиране на препятствие на екрана. 
Докоснете препятствието на екрана с добавени точки, след което следвайте инструкциите 
Редактиране на точки, за да редактирате добавените точки за пълна информация за 
препятствията. 

4. Докоснете Back, след това Done, дайте име на операцията, изберете изрязване и 
конфигурирайте други параметри.
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Извършване на операция 
1. Включете дистанционното управление. Поставете дрона на една от предварително 

зададените точки за калибриране и го включете.
2. Отидете на началния екран в DJI Agras и докоснете Execute Operation, за да влезете в 

Operation View.

3. Докоснетеоснете , за да изберете поле в маркера на полета. 
4. Докоснете Edit, за да редактирате точките и маршрута отново.
5. Докоснете Invoke.
6. Докоснете Rectify Offset и след това Rectify Aircraft Position, или коригирайте позицията на 

маршрута чрез бутоните за фина настройка и натиснете OK.
7. Докоснете Start, задайте параметри на работа и натиснете OK. 
8. Излетете и извършете операцията. 

· Ако летите до целевата височина, преместете плъзгача, за да започнете пръскането. 
· Ако дронът е на земята, задайте подходяща височина и скорост на автоматично излитане, 

като зададете маршрута на връзката и височината на RTH и маршрута на връзката и 
скоростта на RTH, преместете плъзгача за излитане и започнете пръскането.

 Маршрутизацията на връзката позволява на дрона да се включи автоматично и 
безопасно в маршрут на задача. Препоръчва се да се отбележат всички препятствия 
извън зоната на задачата по време на планиране на място и да се добавят точки на 
свързване, когато е необходимо. Вижте описанията по-долу за повече информация.             
Маршрутизацията на връзката и височината и скоростта на RTH могат да се регулират 
под  Pre-Task Auto Check и Настройки на дрона. Ако е настроен на едно място, той 
автоматично ще се актуализира и на другото място.

  Излитайте само в открити зони и задайте подходяща височина за автоматично 
излитане в зависимост от работната среда.
   Операцията се отменя автоматично, ако моторите се стартират преди започване на 
операцията. Ще трябва да извикате операцията в списъка със задачи.
   След като стартира, дронът лети до началната точка на маршрута и заключва 
посоката си по посока на първата точка на завой за продължителността на маршрута на 
полета. По време на работа потребителите не могат да контролират курса на дрона 
чрез джойстиците. 
   Дронът не пръска, докато лети по междуредово разстояние, а автоматично пръска, 
докато лети по останалата част от маршрута. Потребителите могат да регулират 
количеството на пръскането, скоростта на летене и височината над растителността в 
приложението. 
   Една операция може да бъде поставена на пауза, като леко преместите 
контролния бутон. Дронът ще се движи и ще записва точката на прекъсване, след 
което дронът може да се управлява ръчно. За да продължите операцията, изберете я 
отново от Executing tag в      и дронът автоматично ще се върне към точката на 
прекъсване и ще възобнови операцията. Обърнете внимание на безопасността на 
дрона, когато се връщате на точка на прекъсване.
  Потребителите могат да зададат действието, което дронът ще извърши след 
приключване на операцията в приложението.

Маршрутизация на връзката 

Маршрутизация на връзката: отнася се до процедурата, при която дронът лети от 
текущата позиция към маршрута на задачата. Налично само в режим на работа на 
маршрут.
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1. Препоръчва се по време на планирането на място да се отбележат всички препятствия 
извън зоната на задачите. След като въведете или възобновите операция на маршрут, 
маршрутът на връзката, изчислен чрез маршрутизиране на връзката, ще се показва 
автоматично на картата.

2. Докоснете и задръжте картата, за да добавите точка за връзка. Докоснете точката на 
свързване два пъти, за да я изтриете.

3. Докоснете Start, задайте Connection Routing Altitude в Pre-Task Auto Check и преместете 
плъзгача, за да започнете операцията. Connection Routing Altitude  също може да бъде 
зададена в настройките на дрона. 

4. Дронът лети по маршрута на свързване, включително през всички точки на свързване, 
които са маркирани по пътя. 

Работен режим A-B Route
В режим на работа A-B Route, дронът се движи по предварително планиран маршрут. В 
този режим са налични функции за възобновяване на работата, защита на данните, 
стабилизация на височина, избягване на препятствия и автоматично заобикаляне на 
препятствия. Използвайте приложението, за да регулирате скоростта на летене и 
количеството спрей. Режимът на работа на A-B Route се препоръчва за големи, триъгълни 
или правоъгълни зони за пръскане. 
Operation Route
Дронът се движи по планиран квадратен зиг-заг маршрут след записване на точки на завой 
A и B. При оптимални условия на работа са достъпни функциите за избягване на 
препятствия и автоматично заобикаляне на препятствия и дронът поддържа същото 
разстояние от растителността. Дължината на пунктираните линии, наречена интервал, 
може да се регулира в приложението. Ако потребителите коригират заглавието за точки A и 
B след записването на точките, ъглите на завиване за точките на завъртане на маршрута 
на операцията ще се променят според предварително зададената позиция за точки A и B. 
Формата на маршрута на операцията също ще се промени, например като маршрут L' и 
маршрут R' на фигурата по -долу. 

A

B

A

B R1

R2

L1

L2 R3

R4

L3

L4 R5

…………

R6

L5

L6

Маршрут L Маршрут R

Маршрутизацията на връщане връща дрона от текущото му положение към маршрута на 
задачата и автоматично избягва всички препятствия, които са били маркирани извън зоната 
на задачата по време на планирането на полевата мисия. Потребителите могат да добавят 
точки за връзка, през които дронът трябва да прелети по маршрута за свързване. 
Connection Routing е налична само в режим на работа на маршрут.
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A
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R6’

L5’
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Маршрут L’ Маршрут R’ Легенда

-- - - - Разстояние 

между редове

    Повратна 

точка

Процедура за експлоатация 

  Поддържайте VLOS на дрона по всяко време.
    Уверете се, че GNSS сигналът е силен. В противен случай режимът на работа на A-B 
Route може да е ненадежден.

Преди да летите, не забравяйте да инспектирате работната среда. 

Задайте бутона за превключване на режима на работа на M (Ръчен режим на работа), когато има 
силен GNSS сигнал и екранният дисплей е Ръчен маршрут (GNSS) или Ръчен маршрут (RTK). 
Летете с дрона на безопасна височина. 
1. Влезте в A-B режим на работа

Отидете на Operation View в приложението, докоснете бутона за превключване на режима на 
работа в горния ляв ъгъл и изберете A-B режим на работа.

2. Запишете точки A и B в ред 
Летете с дрона до началната точка, изобразена като точка A или B, задръжте курсора на 
мишката и докоснете точка A или B на екрана или натиснете предварително зададения 
персонализиран бутон на дистанционното управление. Точка А или В се появява на картата 
след запис на началните точки. Ако трябва да се коригира заглавието за точка А или В, 
заглавието за точка А трябва да се коригира след запис на точка А и след това потребителите 
могат да запишат точка Б и да коригират заглавието за точка Б. 

 Точки A и B не могат да бъдат записани, ако резервоарът за пръскане е празен 
или скоростта на полет на самолета е по -висока от 0,4 m/s.
   Уверете се, че сте записали точка A преди точка B и че разстоянието между точки 
A и B е повече от 1 m.

   Актуализирайте точка B, като летите със самолета до нова позиция за запис. 
Обърнете внимание, че ако точка А се актуализира, точка В също трябва да бъде. 

   За оптимална работа се препоръчва посоката на точка А до В да се поддържа 
успоредна на едната страна на полигоналната зона на пръскане. 
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3. Регулирайте заглавието за точки A и B
След като точка A или B бъде записана, докоснете Регулиране на заглавието A или B на 
екрана и преместете пръчката за завъртане на дистанционното управление. Заглавието на 
дрона се отнася до посоката към точка А или В, която е обозначена с пунктирана линия на 
екрана. Докоснете Регулиране на заглавието A или B отново, за да зададете текущия заглавие 
за точка A или B. След регулиране на заглавието за точка A точка B не може да бъде записана 
в диапазон от 30° вляво или вдясно от пунктираната линия, указваща заглавието за точка А. 
Когато регулирате заглавието за точка B, пунктираната линия, обозначаваща заглавието за 
точка B, не може да бъде в обхват от 30 ° отляво или отдясно на реда от A до B. Обърнете 
внимание на подканите в приложение при работа. 

Насоката за точка А или В не може да бъде зададена, когато скоростта на въртене на 
курса на дрона е по-висока от 15°/s.

4. Изберете маршрут
След като точки A и B са записани, приложението по подразбиране произвежда Route R или 
Route R ’. Докоснете Промяна на посоката в долния десен ъгъл на екрана, за да превключите 
на Маршрут L или Маршрут L’.

5. Задайте параметрите на работа 
Докоснете Конфигурация на параметри вляво на екрана, за да зададете количеството 
пръскане, скоростта на полета, разстоянието между редовете и височината над 
растителността. При оптимални условия на работа радарният модул започва да работи 
автоматично и поддържа разстоянието на пръскане между дрона и растителността след 
извършване на операцията. 

Разстоянието между редовете не може да се регулира по време на работа. Превключете 
към Ръчен режим на работа, за да регулирате стойността, след това се върнете към 
режима на работа A-B Route.

6. Извършване на операция
Докоснете Start в долния десен ъгъл на екрана и преместете плъзгача, за да стартирате 
операцията. 

 Ако след запис на точки А и В летите с дрона на повече от пет метра от точка В, в 
долния десен ъгъл на екрана се появява възобновяване. Докоснете Resume и дронът  
автоматично лети до точка B, за да извърши операцията. 
   Ако сигналът на GNSS е слаб по време на работа, дронът влиза в режим на нагласа и 
излиза от режима на A-B маршрут. Работете със самолета с повишено внимание. 
Операцията може да бъде възобновена след възстановяване на GNSS сигнала. 
   Ако натиснете бутона A или B по време на работа, докато скоростта на полет на дрона 
е по-ниска от 0,3 m/s, данните за точки A и B от текущия маршрут се изтриват и дронът 
се движи на място. 

 По време на операцията потребителите не могат да контролират курса на дрона чрез 
контролния бутон.
   Когато използвате джойстиците за управление на дрона в режим на работа по маршрут 
A-B, самолетът автоматично превключва в режим на ръчна работа, завършва 
съответното поведение на полета и след това се движи. За да възобновите операцията, 
докоснете Възобновяване на екрана. Дронът възобновява полетите си по маршрута на 
експлоатация. Вижте Операция за възобновяване (стр. 21) за повече информация. 
  Въпреки че посоката на самолета не може да се регулира, използвайте контролните 
пръчки, за да избегнете препятствия, ако функцията за избягване на препятствия на 
радарния модул е деактивирана. Вижте Ръчно избягване на препятствия (стр. 22) за 
повече информация. 
  По време на операцията дронът не пръска течност, докато лети по маршрута, успореден 
на линията от А до В, но автоматично пръска течност, докато лети по останалите части 
на маршрута. 
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Ръчен режим на работа 
Докоснете бутона за превключване на режима на работа в приложението и изберете M, за да 
влезете в ръчен режим на работа. В този режим можете да контролирате всички движения на 
самолета, да пръскате течност чрез бутона за пръскане на дистанционното управление и да 
регулирате скоростта на пръскане чрез циферблата. Вижте Управление на системата за пръскане 
(стр. 34) за повече информация. Ръчният режим на работа е идеален, когато работната площ е 
малка. 
Ръчен режим плюс 
Докоснете бутона за превключване на режима на работа в приложението и изберете M+, за да 
влезете в режим на работа Ръчен плюс. В този режим максималната скорост на полет на 
самолета е 7 m/s (персонализира се в приложението), заглавието е заключено и всички останали 
движения могат да се контролират ръчно. Потребителите могат да деактивират заключването на 
заглавието M+ в приложението. При оптимални условия на работа, радарният модул поддържа 
разстоянието на пръскане между дрон и растителност, ако е активирана функцията за 
стабилизиране на височината. Натиснете съответните бутони на екрана или персонализираните 
бутони на дистанционното управление (ако е персонализирано), за да управлявате дрона наляво 
или надясно. Дронът автоматично пръска, когато ускорява напред, назад или по диагонал, но не 
пръска, когато лети настрани. Ръчната работа Plus е идеална за зони с неправилна форма. 

 Разстоянието между редовете не може да се регулира по време на работа. Превключете в 
режим на ръчна работа, за да регулирате стойността, след това се върнете в режим на 
работа ръчен плюс.
   Скоростта на пръскане ще се регулира автоматично според скоростта на летене. В 
приложението потребителите могат да регулират количеството на пръскането, скоростта и 
височината на летене над растителността.

Възобновяване на операцията
При излизане от маршрут или операция по маршрут A-B, самолетът записва точка на прекъсване. 
Функцията за възобновяване на работата ви позволява временно да поставите на пауза 
операцията, за да напълните резервоара за пръскане, да смените батерията или да избегнете 
ръчно препятствията. След това възобновете работата от точката на прекъсване.
Записване на Breakpoint
Потребителите могат да записват местоположението на дрон като точка на прекъсване. Ако 
сигналът на GNSS е силен, точка на прекъсване се записва в следните сценарии по време на 
операции по маршрут или маршрут A-B. 

1. Докоснете бутона Pause или End в долния десен ъгъл на екрана. Забележка: докосването на 
бутона „End“ по време на операция A-B Route не кара дрона да записва точка на прекъсване. 
Операцията приключва незабавно и не може да бъде възобновена. 

2. Инициализирайте RTH.
3. Превключване на pause switch.
4. Натиснете pitch или roll джойстик във всяка посока на дистанционното управление. 
5. Открито препятствие. Дронът спира и влиза в режим за избягване на препятствия. 
6. Грешка в модула на радар, открита при активирана функция за избягване на препятствия. 
7. Дронът достига ограничението си за разстояние или надморска височина. 
8. Празен резервоар. 
9. Ако сигналът на GNSS е слаб, дронът влиза в режим на нагласа и излиза от операцията Route 

или A-B Route. Последната позиция, където е имало силен GNSS сигнал, се записва като точка 
на прекъсване.
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 Уверете се, че GNSS сигналът е силен, когато използвате възобновяване на работата. 
В противен случай дронът не може да запише и да се върне до точката на прекъсване. 

  Точката на прекъсване се актуализира, стига да отговаря на едно от горните условия. 
  Ако операцията е поставена на пауза за повече от 20 минути по време на операция A-B 
Route, системата автоматично превключва в режим на ръчна работа и изтрива точката на 
прекъсване. 

Възобновяване на операцията
1. Излезте от операция Route или A-B Route чрез един от горните методи. Дронът записва 

текущото местоположение като точка на прекъсване. 
2. Издигнете дрона до безопасно място след експлоатация или премахване на условията за 

записване на точка на прекъсване.
3. Обратен маршрут

Маршрутът за връщане по подразбиране е да лети обратно до точката на прекъсване. 
Потребителите могат също да изберат точка на проект от списъка с точки на проекта на екрана, 
което означава връщане към маршрута на задачата след перпендикулярна линия. За да 
възобновите операциите, когато бутонът за край е докоснат, за да излезете от операция по 
маршрут, изберете етикет Изпълнение в списъка с операции, за да използвате операцията 
отново и изберете маршрута за връщане.

4. Докоснете Resume в долния десен ъгъл на екрана и дронът ще отлети към маршрута на 
задачата, като следва избрания път за връщане и ще продължи пръскането. Маршрутизация на 
връзката може да се използва за връщане към маршрута на задачата в режим на работа на 
маршрут. 

5. Ако е необходимо избягване на препятствия при връщане към маршрута, потребителите могат 
да позволят на дрона да се движи напред, назад и настрани. Вижте Ръчно избягване на 
препятствия (стр. 22) за повече информация. 

Типични приложения
В режим на работа по маршрут или маршрут A-B, потребителите могат да контролират дрона 
напред, назад и настрани, като избягват препятствия по маршрута на експлоатация или в 
аварийна ситуация, например когато самолетът изпитва необичайно поведение. Следните 
инструкции описват как да избягвате препятствия ръчно:

Ръчно избягване на препятствия

D
E1

E2

E3

Препятствие

Повратна точка

Оперативен маршрут

Ръчен Fly Route

Автоматичен маршрут за връщане 

Легенда

1. Излизане от операция Route или A-B Route 
И в двата режима, когато използвате джойстиците за управление на дрона напред, назад или 
настрани, дронът автоматично превключва текущия режим в режим на ръчна работа, паузира 
операцията, записва текущата позиция като точка на прекъсване (точка C), завършва 
съответното поведение на полета и се движи. 

C
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Когато натискате джойстиците, за да излезете от операцията, дронът изисква спирачен 
път. Уверете се, че има безопасно разстояние между дрона и препятствията. 

2. Избягване на препятствие 
След преминаване към режим на ръчна работа, потребителите могат да контролират 
самолета, за да избегнат препятствието от точка C до D.

3. Възобновяване на операцията
Изберете една от трите точки на проекта, маркирани като E1, E2 или E3. Докоснете 
възобновяване и дронът лети от точката, маркирана с D към избраната точка на проекта, 
следвайки перпендикулярна линия. 

 Броят на точките за избор на проекта е свързан с позицията на дрона. Изберете според 
дисплея на приложението.
  Уверете се, че дронът напълно е избегнал препятствието, преди да възобновите 
експлоатацията.
 В случай на извънредна ситуация се уверете, че дронът работи нормално и прелетете с 
дрона ръчно до безопасна зона, за да възобновите работата.

Повторете инструкциите по -горе, за да излезете и да възобновите работата в случай на 
спешност при връщане към маршрута, например когато е необходимо избягване на 
препятствия. 

Защита на системните данни
В режим на работа по маршрут или A-B маршрут, функцията за защита на системните данни 
позволява на дрона да съхранява жизненоважни системни данни, като например напредъка на 
операцията и точки на прекъсване, след като дронът е изключен, за да смени батерията или да 
напълни резервоара за пръскане. Следвайте инструкциите в „Възобновяване на операцията“, за 
да възобновите операцията след рестартиране на дрона. 
По време на маршрутните операции, в ситуации като например, когато приложението се срине или 
дистанционното управление се изключи от дрона, точката на прекъсване ще бъде записана от 
полетния контролер и ще бъде възстановена автоматично в приложението, след като самолетът 
бъде свързан отново. Ако възстановяването не се извърши автоматично, потребителите могат да 
извършат операцията ръчно. Отидете на Operation View, изберете    ,      след това Advanced 
Settings и докоснете Continue Unfinished Task. Извикайте операцията в тага Executing в списъка с 
операции. 

Сферична радарна система
Профил
Радарната система със сферично възприемане, състояща се от всенасочен цифров радар и радар 
нагоре, работи през деня и нощта и не се влияе от светлина или прах. В оптимална работна среда, 
всенасоченият цифров радар може да предскаже разстоянието между дрона и растителността или 
други повърхности в посоки напред, назад и надолу, за да лети на постоянно разстояние, за да 
осигури равномерно пръскане и проследяване на терена. Радарната система може да открива 
препятствия във всички хоризонтални посоки от 30м и от 15м отгоре в посока 
нагоре. Той ефективно усеща околната среда и помага да се заобиколят препятствията както в 
режимите на работа по маршрут, така и по маршрут A-B. В допълнение, радарният модул 
ограничава скоростта на спускане на самолета според разстоянието между дрона и земята, за да 
осигури плавно кацане. 
Функциите за стабилизиране на височината и избягване на препятствия на радарния модул са 
активирани по подразбиране и могат да бъдат деактивирани в приложението. Когато е разрешено, 
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дронът лети над растителността на постоянно разстояние за пръскане в режимите на работа 
Route, A-B Route и Manual Plus. В режим на ръчна работа, радарният модул може да измерва 
разстоянието на пръскане над растителността или други повърхности, но дронът не може да 
лети на постоянно разстояние за пръскане. Избягването на препятствия може да се използва 
във всеки режим. Автоматичното избягване на препятствия е деактивирано по подразбиране. 
Потребителите могат да го активират в приложението. 
Обхват на откриване 

Разстоянието за откриване на препятствия на всенасочения цифров радар е 1,5-30 m, 
докато радарът нагоре има разстояние за откриване 1,5-15 m. FOV на системата е показан 
на фигурата по -долу. Дронът не може да усети препятствия, които не са в обхвата на 
откриване. За четирите сиви зони на фигурата ефективността на откриване на радарния 
модул може да бъде намалена поради запушване на рамената на рамката и шасито. Летете 
с повишено внимание. 

Ефективното разстояние за откриване варира в зависимост от размера и материала на 
препятствието. При засичане на обекти като сгради с радарно напречно сечение (RCS) 
над -5 dBsm, ефективното разстояние за откриване е 20 до 30 m. При засичане на обекти 
като електропроводи, които имат RCS от -10 dBsm, ефективното разстояние за откриване 
е приблизително 15 m. При засичане на обекти като сухи клони на дървета с RCS от -15 
dBsm, ефективното разстояние за откриване е приблизително 10 m. Отчитането на 
препятствия може да бъде засегнато или недостъпно в области извън ефективното 
разстояние за откриване.  

Използване на всенасочен цифров радар
Използване на функцията за избягване на препятствия
Уверете се, че функцията за избягване на хоризонтални препятствия на радарния модул е 
активирана в приложението. Избягването на препятствия се използва в следните два сценария:

1. Дронът започва да се забавя, когато открие препятствие на 15 м и спира. Докато спират,
потребителите не могат да ускоряват по посока на препятствието, но могат да летят в посока,
далеч от препятствието. Дронът ще задържи на място, ако потребителят не извърши никакво
действие. Летете в посока, далеч от препятствието, за да възстановите пълния контрол над
дрона.

2. Дронът веднага спира и кръжи, ако открие препятствие наблизо. Потребителите не могат да 
контролират дрона, докато той спира. Потребителите могат да летят в посока, далеч от 
препятствието, за да възвърнат пълния контрол над дрона.

± 15°± 15°

80°
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Използване на функцията за стабилизиране на надморската височина
1. Уверете се, че сте активирали функцията за стабилизиране на височината на радарния 

модул в приложението. 
2. Въведете желания режим на работа и конфигурирайте желаното разстояние на пръскане.
3. Ако работната среда е идеална, дронът лети над растителността на предварително 

зададената височина. 
Използване на функцията за заобикаляне на препятствия 
1. Уверете се, че сте активирали функцията за избягване на хоризонтални препятствия на 

радарния модул в приложението и активирайте функцията за автоматично избягване на 
препятствия. Обърнете внимание, че автоматичното избягване на препятствия е деактивирано, 
ако хоризонталното избягване на препятствия е деактивирано. 

2. Извършете операция по маршрут или A-B маршрут. По време на автоматичен полет, когато 
бъдат открити препятствия, дронът планира маршрут на полет, за да заобиколи препятствията. 

3. Дронът лети по планирания маршрут за полет, за да заобиколи препятствията. След като 
препятствията бъдат заобиколени, дронът се връща към работния маршрут. 

4. Дронът се движи на място, ако в приложението се получи съобщение, показващо, че дронът не 
е успял да заобиколи препятствието. Потребителите могат ръчно да управляват дрона, за да 
избегнат препятствията. Вижте Ръчно избягване на препятствия (стр. 22) за повече 
информация. 

Използване на горен радар
Уверете се, че функцията за избягване на препятствия нагоре на радарния модул е активирана в 
приложението. Избягването на препятствия се използва в следните два сценария: 
1. Дронът започва да се забавя, когато открие препятствие на 3 м разстояние и спира и се движи 
на място.
2. Дронът веднага спира, ако открие препятствие наблизо.
Потребителите не могат да ускоряват по посока на препятствието, но могат да летят в посока, 
далеч от препятствието, когато дронът спира или се движи. 

Съобщение за използване на радар 

 НЕ докосвайте и не позволявайте ръцете или тялото ви да влизат в контакт с металните 
части на радарния модул при включване или непосредствено след полет, тъй като те могат 
да бъдат горещи. 
 В режим на ръчна работа потребителите имат пълен контрол над дрона. Когато работите, 
обърнете внимание на скоростта и посоката на летене. Бъдете наясно с околната среда и 
избягвайте мъртвите петна на радарния модул. 
 Избягването на препятствия е забранено в режим Attitude.
 Избягването на препятствия се повлиява неблагоприятно поради запушването на корпуса 
на дрона, когато наклонът на дрона надвишава 15°. Забавете скоростта и летете с 
повишено внимание. 
 При засичане на обекти с вертикален наклон повече от 5°, като например наклонена линия 
или наклонен стълб на полезността, чувствителността на радарния модул може да бъде 
намалена. Летете с повишено внимание. 
 Радарният модул позволява на самолета да поддържа фиксирано разстояние от 
растителността само в рамките на работния си обхват. Наблюдавайте разстоянието на 
дрона от растителността през цялото време. 
 Работете с повишено внимание, когато летите над наклонени повърхности. 
Препоръчителен максимален наклон при различни скорости на самолета: 10 ° при 1 m/s, 6° 
при 3 m/s и 3° при 5 m/s. 
 Поддържайте пълен контрол над дрона по всяко време и не разчитайте на радарния 
модул и приложението DJI Agras. Дръжте дрона в рамките на VLOS по всяко време. 
Използвайте вашето усмотрение, за да управлявате дрона ръчно, за да избегнете 
препятствия. 
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 Спазвайте местните закони и разпоредби за радиопредаване. 
 Чувствителността на радарния модул може да бъде намалена при експлоатация на 
няколко дрона на кратко разстояние. Работете с повишено внимание.
 Преди употреба се уверете, че радарният модул е чист и външният защитен капак не е 
напукан, натрошен, потънал или деформиран. 
 НЕ се опитвайте да разглобявате някоя част от радарния модул, която вече е монтирана 
преди изпращането. 
 Радарният модул е прецизен инструмент. НЕ стискайте, не докосвайте и не удряйте 
радарния модул. 
 Кацнете самолета на равна земя, за да избегнете повреда на радарния модул от 
повдигнати предмети. 
 НЕ блокирайте позицията на корпуса на самолета, където радарът нагоре е разположен 
отдолу. В противен случай може да се повлияе на избягването на препятствия нагоре  
Уверете се, че позицията на корпуса на самолета е разположена отдолу нагоре
не е напукана, нарязана или деформирана. В противен случай може да се повлияе на 
избягването на препятствия нагоре. 

 Ако радарният модул често открива препятствия неправилно, проверете дали 
монтажната скоба и шасито на дрона са правилно закрепени. Ако радарният модул все 
още не работи, свържете се с поддръжката на DJI или с оторизиран дилър на DJI. 
 Поддържайте защитния капак на радарния модул чист. Почистете повърхността с 

мека влажна кърпа и изсушете на въздух, преди да използвате отново. 

Предупреждение за празен резервоар и интелигентно захранване 
Профил
T10 разполага с предупреждения за празен резервоар и функции за напомняне за интелигентно 
захранване. Дронът изчислява празните резервоари и точките за зареждане според 
предварително зададения праг на оставащото ниво на течността, текущото ниво на оставащата 
течност, състоянието на дрона и параметрите на работа и показва точките на картата. При 
операциите по маршрут потребителите могат да зададат действието, което дронът ще извърши за 
празни резервоари и точки за зареждане. За операции A-B Route, Manual и Manual Plus 
потребителите могат да зададат само предупреждение за празен резервоар и действието, което 
дронът ще извърши в точката на празния резервоар. 

 Празната точка на резервоара няма да се покаже на картата, ако резервоарът не е 
изчислен да се изчерпи преди края на маршрута на задачата. 
 За операциите по маршрута, когато се добавя течност в резервоара за пръскане или 

се коригират работните параметри, точката на празния резервоар ще се актуализира 
динамично на работния маршрут според количеството добавена течност и коригираните 
настройки. 

Употреба
1. В настройките на дрона задайте действието за празен резервоар и също така разрешете това 

действие да се извърши при достигане на точка за зареждане. В настройките на системата за 
пръскане активирайте показването на празни резервоари и точки за зареждане. 

2. Когато в приложението се появи предупреждение за празен резервоар, пръскачките 
автоматично се изключват и дронът изпълнява предварително зададеното действие за празен 
резервоар.

3. Уверете се, че дронът е в режим на ръчна работа. Кацайте самолета и спрете двигателите. 
Напълнете отново резервоара за пръскане и здраво закрепете капака.

4. Излитайте в режим на ръчна експлоатация и прехвърлете самолета в безопасно положение. 
Изберете режим на работа. 
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Smart RTH
Натиснете и задръжте бутона RTH на дистанционното управление, когато GNSS е наличен, за да 
активирате Smart RTH. И Smart, и Failsafe RTH използват една и съща процедура. С Smart RTH 
можете да контролирате височината на дрона, за да избегнете сблъсъци при връщане към 
началната точка. Натиснете веднъж бутона RTH или натиснете пръчката, за да излезете от Smart 
RTH и да възстановите контрола над дрона.

Failsafe RTH

Дронът ще се върне в начална точка или ще кръжи, ако сигналът от дистанционното 
управление се загуби. Действието може да бъде зададено в приложението. 

Failsafe RTH се активира автоматично, ако сигналът на дистанционното управление се загуби за 
повече от три секунди, при условие че домашната точка е записана успешно, сигналът на GNSS е 
силен           и RTK модулът е в състояние да измерва курса на дрона. RTH продължава, ако 
сигналът на дистанционното управление бъде възстановен и потребителите могат да управляват 
дрона с помощта на дистанционното. Натиснете веднъж бутона RTH или превключете 
превключвателя за пауза, за да отмените RTH и да възстановите контрола над дрона.

RTH изображения

1. Запишете Home Point (HP)

4. Поява на RTH при изгубен сигнал > 3 s 5. RTH активиран (височина 15 m (настройва се))

3. Изгубен сигнал от дистанционното2. Потвърдете Home Point

6. Кацане след 5 сек. кръжене

Height over HP > 15 m

Elevate to 15 m

Height over HP ≤ 15 m

15 m

Ако RTH се задейства по време на маршрутни операции, дронът може да планира 
траекторията на полета за RTH, за да заобиколи препятствията, добавени при планиране 
на полева операция. 

Актуализиране на началната точка 
Можете да актуализирате началната точка в DJI Agras по време на полет. Има два начина за 
задаване на начална точка: 
1. Задайте текущите координати на дрона като начална точка.
2. Задайте текущите координати на дистанционното управление като начална точка.

Уверете се, че пространството над GNSS модула на дистанционното управление 
(разположено вътре в мястото над режима на превключване на полета) не е запушено и че 
няма високи сгради наоколо при актуализиране на домашната точка. 

Следвайте инструкциите по-долу, за да актуализирате началната точка: 
1. Отидете на DJI Agras и влезте в Operation View.
2. Изберете     , след това      и изберете  в Home Point Location настройки, за да зададете 

текущите координати на дрона като начална точка. 
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RTK функции 
T10 има вграден D-RTK. Референтната посока на дрона от двойните антени на бордовия D-
RTK е по-точна от стандартния сензор за компас и може да издържа на магнитни смущения 
от метални конструкции и електропроводи с високо напрежение. Когато има силен GNSS 
сигнал, двойните антени се активират автоматично за измерване на курса на дрона. 
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3. 
текущите координати на дистанционното управление като начална точка. 

4. Индикаторите за състоянието на дрона мигат зелено, за да покажат, че новата домашна
точка е зададена успешно.

RTH Бележки за безопасност 

3 m
H

Дронът няма да влезе в RTH, ако RTH се задейства, когато е в радиус от 3 m от 
началната точка, но дистанционното управление ще издава предупреждение. 
Излезте от RTH, за да отмените сигнала. 

Дронът не може да се върне към началната точка, когато сигналът на GNSS е слаб 
(иконата на GNSS показва червено) или е недостъпен. 

Избягване на препятствия по време на RTH 
В оптимална работна среда е възможно избягване на препятствия по време на RTH. Ако има 
препятствие в рамките на 20 м от дронът, той се забавя и след това спира и кръжи. Дронът ще 
излезе от процедурата RTH и ще изчака допълнителни команди. 

Функция за защита при кацане 
Защитата при кацане се активира по време на автоматично кацане. Процедурата е следната:
1. След като пристигне в началната точка, дронът се спуска до позиция 3 м над земята и кръжи. 
2. Контролирайте pitch и roll джойстиците, за да регулирате позицията на дрона и се уверете, че 

земята е подходяща за кацане. 
3. Натиснете throttle джойстика или следвайте инструкциите на дисплея в приложението, за да 

приземите дрона. 

Когато използвате фиксирано RTK позициониране, дронът ще кацне директно, вместо да 
влезе в Landing Protection. Защитата при кацане е налична, ако дрона изпълнява 
операция по маршрут с овощно дърво, планирана с помощта на DJI Terra. 

Изберете     , след това     , и изберете     в Home Point Location настройки, за да зададете 

Предупреждения за ниска батерия и ниско напрежение
Дронът разполага с предупреждение за ниска батерия, критично предупреждение за ниска 
батерия и критично предупреждение за ниско напрежение. 

1. Когато в приложението се появи предупреждение за изтощена батерия, прекарайте самолета 
до безопасна зона и свалете възможно най-скоро. Спрете двигателя и сменете батерията. 

2. Дронът автоматично ще се спусне и кацне, когато в приложението се появи предупреждение за 
критично ниско ниво на батерията или предупреждение за критично напрежение (напрежение 
на батерията по-ниско от 47,6 V). Кацането не може да бъде отменено. 

Потребителите могат да зададат праг за предупреждения за изтощена батерия в 
приложението.
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T10 поддържа позициониране на ниво сантиметър за подобряване на селскостопанската 
работа, когато се използва с мобилната станция DJI D-RTK 2. Следвайте инструкциите по -долу, 
за да използвате функциите RTK. 

Активиране/деактивиране на RTK
Преди всяка употреба се уверете, че функцията за позициониране на RTK на самолета е 
активирана и източникът на RTK сигнал е правилно настроен на D-RTK 2 Mobile Station или 
Network RTK. В противен случай RTK не може да се използва за позициониране. Отидете на 
Operation View в приложението, докоснете      и изберете RTK, за да видите и настроите. 
Уверете се, че сте деактивирали функцията за позициониране на RTK на дрона, ако не се 
използва. В противен случай дронът не може да излети, когато няма диференциални данни.
Използване с мобилната станция DJI D-RTK 2

1. Уверете се, че дистанционното управление е свързано към дрона и има достъп до
интернет.
2. Отидете на Operation View в приложението, докоснете      и след това RTK. Задайте
източника на RTK сигнал на Персонализирана мрежова RTK и въведете мрежовата
информация.
3. Изчакайте дистанционното управление да бъде свързано със мрежовия RTK сървър.
Иконата за състояние на RTK в горната част на операционния изглед в приложението
показва      , че дронът е получил и използва RTK данните от сървъра.

LED индикатори
На рамената на дрона има светодиоди с маркировка M1 до M4. Светодиодите на рамената 
M1 и M2 са отпред, а това значи , че показват предната част на дрона. Светодиодите на 
рамената M3 и M4 са задни светодиоди, показващи задната част на дрона. В средата на 
задната част на дрона има индикатор за състоянието на дрона, показващ състоянието на 
дрона. Вижте Приложението за повече информация за състоянието на дрона.

M1 М4

М2 М3
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1. Вижте Ръководството за потребителя на D-RTK 2 Mobile Station за повече информация 
относно завършването на връзката между дрона и мобилната станция и настройването на 
мобилната станция.

2. Включете мобилната станция и изчакайте системата да започне да търси спътници. Иконата 
за състояние на RTK в горната част на операционния изглед в приложението показва        , че 
самолетът е получил и използвал диференциалните данни от мобилната станция. 

Използване с мрежовата RTK услуга 
Услугата Network RTK използва дистанционното управление вместо базовата станция, за да се 
свърже с одобрен мрежов RTK сървър за диференциални данни. Дръжте дистанционното 
управление включено и свързано с интернет, когато използвате тази функция. 
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1. Когато дистанционното е изключено, натиснете захранващия бутон 
веднъж, за да проверите моментното ниво на вътрешната батерия. 
Натиснете бутона, показващ нивото на батерията, за да видите 
моментното ниво ан външната батерия. Ако нивото на батерията е
прекалено ниско, я заредете преди употреба.

2. Натиснете бутона за захранване веднъж, след това натиснете и 
задръжте, за да включите дистанционното управление.

3. При включване дистанционното ще издаде звукова индикация.
Светодиодът за състоянието ще светне в зелено, когато свързването 
завърши.

4. Повторете стъпка 2, за да изключите дистанционното управление. 

При употребата на външна батерия, все още е необходимо да се уверите, че вътрешната 
батерия има известно захранване. В противен случай дистанционното няма  да се включи.

Зареждане на батериите

Вътрешна батерия:
Заредете вътрешната батерия на дистанционното управление с помощта на USB зарядно 
устройство и USB-C кабел.

Контакт
(100 - 240 V) USB зарядно

   Използвайте официално зарядно устройство DJI USB, за да заредите дистанционното 
управление. В противен случай се препоръчва USB зарядно устройство, сертифицирано по FCC / 
CE с номинал 12 V / 2 A.
     Батерията ще се изтощи, когато се съхранява за продължителен период от време. Зареждайте 
батерията поне веднъж на всеки три месеца, за да предотвратите прекомерно разреждане.

Дистанционно управление
Профил

Дистанционното управление работи с най-новата система за видео предаване "OcuSync 
Enterprise", която осигурява максимален обхват до 7 km. Дистанционното има вграден дисплей 
с персонализирана Android операционна система, която управлява приложението DJI Agras и 
планираните операции. Също така показва състоянието на дрона и съответните операците във 
всеки един момент. Режимът Multi-Aircraft Control може да се използва за координиране на 
операциите на до пет дрона едновременно, като по този начин се подобрява ефективността.

 Експлоатация на дистанционното управление
Включване и изключване на дистанционното управление
Както вътрешната, така и външната батерия могат да се използват за захранване на 
дистанционното управление. Нивото на батерията се показва чрез светодиодите за нивото на 
батерията на дистанционното управление или на външната батерия. Следвайте стъпките по-
долу, за да включите дистанционното управление:
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Светодиодите за ниво на батерията на дистанционното управление показват състоянието по 
време на зареждане. За подробности вижте таблицата по-долу.

LED индикация Описание

Мига последователно бързо       Батерията е заредена чрез  Quick Charge зарядно.
Мига последователно бавно       Батерията е заредена чрез  нормално зарядно
Постоянно Батерията е изцяло заредена

Външна батерия:
Заредете външната батерия с помощта на включения AC адаптер и хъба за зареждане.
1. Поставете батерията в хъба за зареждане, свържете AC адаптера към хъба за зареждане, и 

свържете AC адаптера със захранващ кабел към контакт (100 - 240 V, 50 / 60 Hz).
2. Хъбът за зареждане автоматично зарежда батериите в зависимост от нивото на мощност на 

батериите от високо до ниско.
3. Индикаторът за състояние мига в зелено, когато батерията се зарежда, и става постоянно 

зелен, когато е напълно заредена. Хъбът за зареждане издава звуков сигнал, когато 
зареждането приключи. За да спрете звуковия сигнал, извадете батерията или изключете 
бутона на хъба за зареждане.

AC захранващ адаптерХъб за зареждане

Електрически
контакт

Напълно зареждайте и разреждайте батерията поне веднъж на всеки три месеца.

USB портът за захранване може да се използва за зареждане на мобилното устройство от 
5V / 2A.

LED индикация Описание

Мига в зелено Батерията се зарежда

Постоянно зелено Батерията е заредена

Мига в червено Грешка по време на зареждане. Презаредете с официално зарядно

Постоянно червено Грешка при батерията

Мига в жълто Температурата на батерията е твърде висока / ниска. Температурата трябва 
да бъде в рамките на работния диапазон (5 °C  до 40 °C)

Постоянно Yellow Готова за зареждане

Мига в зелено периодично Интелигентната батерия не е засечена
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Експлоатация на дрона
В този раздел ще разберете как да контролирате посоките на летене на дрона чрез дистанционно 
управление. Контролът може да бъде настроен на Mode 1, Mode 2 или Mode 3.

Десен джойстикЛяв джойстик

Завой надясноЗавой наляво

Горе

Долу

ДясноЛяво

Горе

Долу

Завой надясноЗавой наляво
ДясноЛяво

Напред

Назад

Ляв джойстик Десен джойстик

Напред

Назад

Десен джойстик
Горе

Долу

Напред

Назад

Ляв джойстик

Завой надясноЗавой наляво

ДясноЛяво

Mode 1

Mode 2

Mode 3
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Като пример, следните описания използват Mode 2:

Дистанционно 
управление

(Mode 2)

Дрон (   Показва лицевата част 
на дрона) Бележки

Throttle джойстик: Натиснете левия 
джойстик във вертикална посока, за да 
контролирате издигането на дрона.  
Натиснете джойстика нагоре за 
издигане на дрона и надолу - за 
снишаване на дрона. Използвайте 
левия джойстик за излитане, когато 
моторите работят на празен ход. Дронът 
ще кръжи на едно място, ако джойстика 
остане в централна позиция. Колкото 
повече отклоните джойстика от 
централната позиция, толкова по-бързо 
дронът ще променя височината си. 
Yaw джойстик: Натиснете левия 
джойстик във хоризонтална посока, за да 
контролирате посоката на завъртане на 
дрона в страни.
Натиснете джойстика наляво, за да 
завъртите дрона обратно на 
часовниковата стрелка. Дронът ще 
кръжи на едно място, ако джойстика 
остане в централна позиция. Колкото 
повече отклоните джойстика от 
централната позиция, толкова по-бързо 
дронът ще започне да се върти.
Pitch джойстик: Натиснете десния 
джойстик във вертикална посока, за да 
контролирате посоката на дрона напред 
или назад. 
Натиснете джойстика нагоре, за да 
летите напред или го натиснете надолу, 
за да летите назад. Дронът ще кръжи на 
едно място, ако джойстика остане в 
централна позиция. Натиснете джойстика 
по-силно, за по-голям ъгъл на височина.

Roll джойстик: Натиснете десния 
джойстик във хоризонтална посока, за да 
движите дрона в страни. Натиснете 
джойстика наляво, за да летите наляво и 
надясно, за да летите надясно. Дронът ще 
кръжи на едно място, ако джойстика 
остане в централна позиция. Натиснете 
джойстика по-силно за по-голям ъгъл на 
въртене и по-бърз полет.
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Контролиране на Разпръскваща система за течности
Приключете започнатата операция дистанционно с помощта на скоростта на разпръскване, скрол 
бутоните за превключване на контрол на дронове или с комбинацията от разпръскване заедно с 
бутоните C1 или C2.

1. Скрол бутон за скорост на разпръскване
При работа в режим Manual, завъртете скрол бутона наляво за намаляне скоростта на 
разпръскване и надясно - за увеличаване скоростта на разпръскване.*  Приложението показва 
моментната стойност на скоростта на разпръскване.

2. Бутон Spray
При работа в режим Manual, натиснете Spray, за да стартирате или спрете разпръскването.

3. Бутон за превключване между FPV / Map
В Operation View (Работен изглед) в приложението DJI Agras , натиснете бутона  FPV / Map, за 
да превключите между изгледите FPV и Map.

4. Скрол бутон за превключване на контрол на дрона
Завъртете скрол бутона, за да превключите между дроновете, участващи в операциите, когато 
използвате функцията Multi-Aircraft Control.

5. Бутон C1
Когато планирате конкретна операция (режим Field Planning), натиснете бутона C1, за да 
превключите между режимите Obstacle и Waypoints. Функцията на съответния бутон не може 
да се промени, докато се планира операция. Когато не планирате операция, използвайте
приложението, за да настроите бутона по ваш избор. Например, ако бутонът е настроен за 
запис на точка A, при зададен маршрут A-B на конкретната операция, то натиснете бутона, 
за да  запишете местоположението на точка A от работния маршрут.

6. Бутон C2
Когато планирате конкретна операция (режим Field Planning), натиснете бутона C2, за да 
въведете маршрутна точка (Add waypoint) или точка на препятствие (Add obstacle point). 
Функцията на съответния бутон не може да се промени, докато се планира операция. Когато
не планирате операция, използвайте приложението, за да настроите бутона по ваш
избор. Например, ако бутонът е настроен за запис на точка B, при зададен маршрут A-B на 
конкретната операция, то натиснете бутона, за да  запишете местоположението на точка B от 
работния маршрут.

* Скоростта на разпръскване може да варира в зависимост от модела на дюзите и вискозитета на течността.

1 4
3

56

2
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Таблицата, представена по-долу, е обобщение на това как да работите със Разпръскващата 
система при различните режими, когато използвате дистанционното управление. 

Режими
(изброени по-долу) Бутон Spray

Бутон за смяна на 
FPV / Map

Скрол бутон за
контрол на дрона Бутон C1 Бутон C2

Route / / Смяна м/у дронове Възможност за
адаптиране

A-B Route / / /

Manual  Регулиране скорост-
та на разпръскване

Начало / край на
разпръскването /

Manual Plus / /

Field Planning / / / / Режим Obstacle
Режим Waypoint

Въвеждане на 
маршрутна точка/
точка на
препятствие

Превключване между полетни режими

Позиция Полетен режим

P

A

P

Позиция P

Позиция A

Позиция P

Независимо от позицията на превключващия бутон (Flight Mode) на дистанционното, дронът 
стартира в P-mode по направление. За превключване между полетните режими, първо отидете на 
Operation View в приложението, натиснете     , после      и активирайте “Enable Attitude Mode”. След 
активиране на attitude mode, преместете превключващия бутон на P, а след това на A, за да 
превключите полетния режим на Attitude (А-mode). Дори и след стартирането си, дронът 
продължава да работи в P-mode по подразбиране, независимо от това, че A-mode е бил активиран 
преди това в приложението. Когато трябва да превключите на A-mode, приплъзнете превключващия 
бутон (Flight Mode), както е описано по-горе, след като вече сте включили дистанционното 
управление и дрона.

Бутон RTH
Натиснете и задръжте бутона RTH (Return To Home), за да върнете самолета до последнo 
записана начална точка. Докато този процес се изпълнява светодиода около копчето RTH мига в 
бяло. Пилотите могат да контролират посоката на дрона, докато той лети до началната точка. 
Натиснете повторно бутона, за да отмените RTH процеса и да си възвърнете контрола върху дрона.

Скрол бутон за 
скорост на 

разпръскване
ПревкПревключетелючете

дисплеядисплея

Превключете
дисплея

Превключете
дисплея

Превключете
дисплея

Възможност за
адаптиране

Възможност за
адаптиране

Възможност за
адаптиране

Възможност за
адаптиране

Възможност за
адаптиране

Възможност за
адаптиране

Възможност за
адаптиране

Регулиране скорост-
та на разпръскване

P-mode (Positioning)

A-mode (Attitude)

P-mode (Positioning)
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Старайте се да пилотирате дрона в границите на оптимална зона за предаване на сигнала. ако 
сигналът е слаб, регулирайте антените или пилотирайте дрона по-близо до вас.

Комбинации от бутони
Някои често използвани спецификации, могат да бъдат активирани, чрез използването на 
комбинации от бутони. За да използвате комбинации от бутони, задръжте бутона с икона на 
извита стрелка (бутон "Назад") и след това натиснете съответния желан бутон .

Проверка на наличните комбинации от бутони
Задръжте бутона "Назад", докато дистанционното извибрира вибрира, за да проверите 

комбинациите от бутони:
1111::3300 50%100%

Режим на яркост

Натиснете и след това съответния бутон за извършване на операция.

Запис на екрана

Регулиране силата
на звука

Скрийншот

Начална страница

Бързи настройки

Често
използвани Приложения

Комбинации от бутони

Употреба на комбинациите от бутони
Функциите на комбинациите от бутони не могат да бъдат променяни. Таблицата по-долу показва 
функцията на всяка комбинация от бутони.

Оптимална зона за предаване на сигнал
Когато ъгъла между антената и задната част на дистанционното управление е 80° или 180°, 
връзката между дистанционното управление и дрона може да достигне своята оптимална граница 
на предаване.
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Комбинации от бутони Описание
Функционален бутон + Скрол бутон за превключване 
на контрол на дрона (Десен скрол)

Регулиране силата на звука

Функционален бутон + Скрол бутон за скорост на разпръскване 
(Ляв скрол) Регулиране яркостта на дисплея

Функционален бутон + бутон Spray Запис на дисплея

Функционален бутон + бутон за превключване  на FPV / Map   Скрийн шот на дисплея

Функционален бутон + 5D бутон (горе) Връщане в Начална страница

Функционален бутон + 5D бутон (долу) Отваряне Бързи настройки

Функционален бутон + 5D бутон (ляво) Проверява наскоро отворени приложения

Функционален бутон + 5D бутон (дясно) Отворете App Center

Калибриране на компаса
След като дистанционното управление се използва на места с електромагнитни смущения, може 
да се наложи компасът да се калибрира. Ще се появи съобщение, ако компасът на 
дистанционното управление изисква калибриране. Докоснете предупредителния ред, за да 
започнете калибриране. В други случаи следвайте стъпките по-долу, за да калибрирате 
дистанционното си управление:
1. Включете дистанционното управление.
2. Плъзнете надолу от горната част на екрана, докоснете       , и превъртете надолу и докато 
стигнете Compass и докоснете иконата.
3. Следвайте схемата на дисплея за да калибрирате дистанционното си управление.
4. Пилотът ще получи съобщение, че калибрирането е приключило.
Блокиране на известия от трети страни
За да осигурите безопасен полет, е препоръчително да деактивирате известията от трети страни 
преди всеки полет. Следвайте стъпките по-долу, за да деактивирате известията от трети страни.
Включете дистанционното управление. Плъзнете надолу от горната част на екрана, докоснете     , 
после Notifications и активирайте Do Not Disturb. След тези настройки, всички известия от трети 
страни ще се показват в лентата за известия, само когато се използва приложението DJI Agras.

LED индикатори

LED статус Индикатори за нивото на батерията

Индикаторите за нивото на батерията показват нивото на батерията на дистанционното. LED-ът 
за джойстика, ниско ниво на за състояние показва състоянието на свързване, предупреждения 

батерията и висока температура.
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LED индикация Описание

Постоянно червено Дистанционното не е свързано с дрона

Постоянно зелено Дистанционното е свързано с дрона

Мига в синьо Дистанционното се свързва към дрона

Мига в червено Температурата на дистанционното е твърде висока
или нивото на батерията на дрона е ниско.

Мига в жълто Нивото на батерията на дистанционното е ниско

Мига в синьо Джойстиците не са центрирани

Индикатори за нивото на батерията Ниво на батерията

75% до 100%

50% до 75%

25% до 50%

0% до 25%

1. Включете дистанционното управление и отворете приложението DJI Agras. Включете дрона
2. Натиснете Execute Operation, за да влезете в Operation View и натиснете      , после 

натиснете     . Натиснете Single Linking или Multi Linking (ако Multi-Aircraft Control се използва), 
и после натиснете Starting Linking. Ако LED индикацията мига в синьо и дистанционното 
управление сигнализира звуково два последователни пъти, то значи, че дистанционното е 
готово за свързване.

3. Натиснете и задръжте захранващия бутон на интелигентната батерия за 5 секунди. LED-ът на 
батерията ще мига постоянно,  а това показва, че свързването е в ход.

4. LED индикацията на дистанционното управление ще свети постоянно зелено и фронталните 
LED индикатори на дрона ще премигнат няколко пъти в червено, ако свързването е успешно. 
Ако свръзката не се получи, повторете гореописаните действия отново.

5. Повторете Стъпка 3 и Стъпка 4, за да завършите процеса на свързване между всички 
устройства и дистанционното управление, ако функцията Multi Linking е избрана. Когато 
приключите, натиснете End Linking. 

Предупредителни сигнали от дистанционното
В случаи, при които има предупреждение, дистанционното управление ще го направи чрез 
вибриране и / или бипкане. Когато дистанционното издава звуков сигнал и светодиодът за 
състоянието свети зелено, тази грешка може да е свързана със състоянието на дрона или 
полета, а в приложението DJI Agras ще се появи предупреждение. Ако тази грешка е свързана 
с дистанционното управление, на дисплея на дистанционното управление ще се появи 
предупреждение. За да прекратите звуковип сигнал, включете дистанционното, плъзнете 
надолу от горната част на екрана, докоснете     , след това Sound и след това регулирайте 
звуците за известията.

Свързване на дистанционното управление
Дистанционното управление е свързано с дрона по принцип. Свързването е необходимо 
само, ако ползвате ново дистанционно управление за първи път. Когато ползвате функцията 
Multi-Aircraft Control, е необходимо да свържете всички дронове с едно и също дистанционно.
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11:2225 93

Нов фърмуер

Дронът е свързан Plan a Field | Execute Operation 12 13

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложението DJI Agras
DJI Agras е приложение, специално разработено и предназначено за агрокултурата. 
Приложението разполага с чист и опростен интерфейс, който показва състоянието на дрона, 
разпръскващата система и други устройства, свързани към дистанционното управление, а 
също така и конфигурирането на различни настройки. След планиране на полева операция 
(Planning a Field) чрез Интелигентната система за планиране на операции от приложението, 
дронът автоматично ще следва предварително зададения полетен маршрут.

Начален екран

1. Управление за задачи
: преглед на планираните полети и състояние на моментните операции. Имате 

възможността да синхронизирате локалните данни с тези в приложението DJI Agras.

2. Информация за потребителя
: разгледайте информацията за потребителския профил.

3. Информация за дрона
: вижте информацията за съответния дрон, като например версията на фърмуера.

4. Отстраняване на неизправности
          : вижте решения за съответните грешки на всеки модул и обновявайте информацията. 

5. Център за известия 
       

6. Основни настройки
       : натиснете за настройки от типа на  units of measurement, network diagnosis, Android 
system settings.

7. Състояние на свързването на Expansion модул

 : показва дали expansion модула на дистанционното (нужен за монтиране на 4G Dongle) е свързан. 

8. Мощност на сигнала 4G Dongle

 : иконата се показва при монтиран 4G dongle. Показва моментната мощност на сигнала на 
4G dongle.
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9. Ниво на външната батерия

25      : иконата се показва, ако външната батерия се ползва. Показва моментното ниво на 
външната батерия

10. Ниво на вътрешната батерия

93     : показва моментното ниво на външната батерия

11. Фърмуер известия

: показва известие за актуализация на фърмуера. Докоснете, за да влезете в страницата.

12. Състояние на свързване на дрона
 : показва дали дронът е свързан към дистанционното управление.

13.  Plan a Field | Execute Operation
Plan a Field: докоснете бутона и изберете метода на планиране, за да планирате операция.
Execute Operation: Докоснете, за да отворите Operation View, за да наблюдавате състоянието 
на дрона, променяте настройки и да превключвате между различни работни режими.

Работен изглед

1. Работен режим Switch Button
/      /       : докоснете, за да изберете между работните режими Manual (M), Manual Plus (M+) 
и  A-B Route (AB). 

2. Състояние на системата
Route (GNSS)  : показва текущите полетни режими, режимите на работа и предупредителните
съобщения. Докоснете, за да влезете в Aircraft Health System, за да видите и
диагностицирате всеки модул и да качите регистрационни файлове за състоянието.

3. Известие за нивото на течността
Показва количеството течност, оставащо в резервоара за пръскане. Когато течността в
резервоара е достатъчно, лентата за състояние на течността ще светне в зелено. Лентата
за състояние на течността ще намаля зеления си цвят, пропорционално на разпръсканата 
от дрона течност. Лентата за състояние на течността ще почервенее, когато в резервоара
остане минимално количество течност.

0 2.1

24.2 24.2

5.6!
24.2L

N

E
W

S

4.7

5.6m

EndPause

99%
FIX

RTK
Route (RTK) 

106.2 0.5106.2

0
Speed(m/s) Completed 

m

Altitude(m) Flow(L/Min)

Distance(m)

19

18

20

17 16

10
11
12
13

15

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 AGRAS T10 Упъване за употреба



41

4. Състояние на разнопосочен дигитален радар
: показва състоянието на разнопосочния дигитален радар и разстоянието за откриване 

на странични препятствия. Докоснете, за да активирате или деактивирате радара и задайте 
разстоянието за откриване на странични препятствия в pop-up менюто. Когато радарът е 
деактивиран, се изключва само хоризонталното избягване на препятствия. Стабилизацията 
на височината не е забранена.

5. RTK/GNSS мощност на сигнала
FIX  : тази икона се показва, когато  RTK е активиран и работи нормално. В горния десен ъгъл е RTK

се вижда броя свързани сателити. Едно от следните три състояния се показва над RTK 
иконата: FIX показва, че изчисляването на диференциалните данни е завършено и дронът 
може да използва RTK за позициониране. Едва тогава дронът може да излети. FLOAT показва, 
че системата изчислява диференциалните данни. Изчакайте да се изобрази FIX. SINGLE 
показва, че диференциалните данни не са получени. Изчакайте да се изобрази FIX.

: иконата се изобразява, когато RTK не се ползва. Тя показва моментната мощност на 
GNSS сигнала и броя свързани сателити.

6. RTK състояние на свързване
Икони, изобразяващи се при ползване на  RTK данни. Иконите варират при употребата на  D-
RTK 2 или Network RTK Service.

 : показва мощността на RTK сигнала, когато използвате D-RTK 2.
 : показва, че свързването с D-RTK 2 е неправилно. Вижте разясненията в приложението.
 : показва мощността на RTK сигнала, когато използвате Network RTK Service.
 : показва, че свързването с Network RTK Service е неправилно. Вижте разясненията в 
приложението.

7. Мощност на контролния сигнал 
 : показва мощността на сигнала за свързване между дрона и дистанционното управление

8. Батерия
 : показва моментното ниво на батерията

9. Други настройки
Докоснете     , за да влезете в разширеното меню и да наблюдавате и регулирате параметрите 
на всички останал инастройки

Настройки на дрона: включва настройки на максимална надморска височина, максимално 
полетно разстояние, маршрутизиране на връзката и RTH скорост и надморска височина, 
действие, при положение, че зеревоарът е празен и операциите са завършени, действие, при 
положение, че резервоарът е празен в точката за зареждане, поведението на дрона и дали да 
се преустанови операцията, когато се загуби сигнал от дистанционното управление, позиция на 
началната точка, дали да се активира Attitude режим и други разширени настройки.

Настройки на разпръскващата система: включва превключвателя на системата за пръскане, 
както и настройка на нивото на резервоара за пръскане и предупредителния праг за празен 
резервоар, калибриране потока на помпата, датчика за поток, модела дюза, връщане на 
началните настройки на датчика за поток, показване на системни данни за пръскане, празен 
резервоар и точки за зареждане, предупреждение за грешка на датчика за поток.

Настройки на дистанционното: включва свързване и калибриране на дистанционни
управления, настройка на режима на управление и персонализирани бутони, както и
проверка на информацията за свързаните дронове.

Настройки на радара: включва настройка за стабилизиране на височина, избягване на 
хоризонтални препятствия, избягване на препятствия отгоре, автоматично избягване на 
препятствия, разстояние за откриване на странични препятствия, показване на разстоянието на 
препятствията, предупредително разстояние, размер на индикатора за положение, терен на 
задачата и калибриране на засичащия ъгъл.

 AGRAS T10 Упъване за употреба



42

 RTK настройки: включва RTK позициониране на дрона, източник  на RTK сигнала и 
съответните за това настройки.

Настройки за прехвърляне на изображения: включва режим за канал и избор на честотна диаграма.  
Батерия: включва предупреждение за изтощена батерия и информация за батерията.
 Основни настройки: включва настройки на картата, изобразяване на полетен маршрут и 
FPV настройки.

10. Режим Map
: докоснете, за да  превключите между Standard, Satellite, или Night режимите.

11. Location Follow
Докоснете, за да изберете дали картата следва местоположението на дрона.

 : за да държите дрона центриран върху картата.
 : за поддържане на фиксирана карта, независимо от местоположението на дрона.

12. Местоположение
: докоснете, за да центрирате картата около местоположението на дрона или  последната 

записана начална точка.

13. Clear Screen
: докоснете, за да изчистите маршрута на полета, показан в момента върху картата.

14. Изглед на FPV камерата
Показва предаваната на живо картина от FPV камерата. Докоснете, за да превключите между
Map View и Camera View. Изгледът на предната FPV камера се показва по подразбиране. 
Изгледа от камерите може да се смени от съответните бутони.

Двоен FPV дисплей Предна / задна FPV камера

15. Бутони за управление
Използват се за управление на дрона по време на различни типове операции, включително
измерване на зона на действие и извикване, стартиране, пауза или завършване на
операция.

16. Индикатор за радар
Показва информация като ориентацията на дрона и началната точка. Показва информация
за откритите препятствия, когато е активирана функцията за хоризонтално избягване на
препятствия. Червените, жълтите и зелените зони показват относителното разстояние на
препятствията, вариращо от близко до далечно. Стойността показва разстоянието в метри
или футове в зависимост от настройките.

17. Индикатор за препятствия отгоре
Ако е разрешено избягването на препятствия отгоре, в горната част на дисплея ще се появи
червена зона, когато се открие препятствие, включително разстоянието от препятствието.

18. Телеметрия на полета и състояние на операцията
Височина: когато функцията за стабилизиране на височината на радарния модул е
активирана, тя показва височината между дрона и най -близкия обект или земя под него.
Докоснете стойността, за да я коригирате, ако е нужно. Ако функцията за стабилизиране на
височината е деактивирана, тя показва височината между дрона и точката на излитане.
Поток: показва дебита на течността.
Разстояние: показва хоризонталното разстояние от дрона до началната точка.

Превключване между предна
и задна FPV камери
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Скорост (Speed): показва скоростта, с която дронът лети.
Район (Area): показва стойностите на района, свързани със задачата към този район, 
заедно със следноте стойности:
a. Field Area: показва стойността на общата планирана площ при планиране на полеви 

операции към работния маршрут.
b. Task Area: показва стойността на конкретния район към маршрута на планирана задача

след планиране на полевата операция. Планирането на конкретния район става чрез 
следната формула: Task Area = Field Area - Obstacle Area - Safety Margin Zone Area.

c. Obstacle Area: показва стойността на района с препятствия, измерен при планиране на 
полеви операции към работния маршрут.

d. Safety Margin Zone Area: показва стойността на площта на допустимата зона на безопасност, 
ако самата зона се конфигурира при планиране на полеви операции към работния маршрут.

e. Sprayed Area: показва стойността на вече пръсканата площ.
19. Списък с операции

: показан при работен режим M. Докоснете, за да видите планирани полеви операции, текущи 
операции или, за да ги прегледате.

20. Настройване на параметри
Докоснете, за да регулирате работните параметри след влизане в който и да е оперативен 
режим. Регулируемите параметри включват количеството пръскане, скоростта на полета, 
разстоянието между редовете и височината на дрона над растителността. Действителните 
параметри, които могат да се регулират, варират в зависимост от режима на работа.
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Полет
Работна среда

1. НЕ използвайте дрона за пръскане при ветрове, превишаващи стойности над 18 км/ч.
2. НЕ използвайте дрона в лоши метеорологични условия като сняг, мъгла, силен вятър (28

км/ч), обилни дъждове (валежи над 25 mm през последните 12 часа).
3. Пилотирайте САМО на открити терени. Високите сгради и стоманените конструкции могат да 

повлияят на точността на компаса и GNSS сигнала.
4. Обърнете внимание на комуналните стълбове, електропроводите и други препятствия. НЕ 

летете близо или над хора, животни или водни басейни.
5. Поддържайте VLOS на дрона през цялото време и избягвайте да летите близо до 

препятствия, над хора, животни или водни басейни.
6. Избягвайте да летите в райони с високи нива на електромагнетизъм, включително базови 

станции за мобилни телефони и кули за радиопредаване.
7. НЕ пилотирайте дрона над 4.5 км. надморска височина.
8. Приложението DJI Agras ще ви препоръча да наблюдавате ограничението на полезния товар 

за резервоара според текущото състояние и обкръжението на дрона. Не превишавайте 
препоръчителното ограничение на полезния товар, когато добавяте течност в резервоара. В 
противен случай безопасността на полета може да бъде засегната.

9. Уверете се, че наличния GNSS сигнал е силен и D-RTK антените не са възпрепятствени по 
време на работа.

10.НЕ пилотирайте дрона при закрити пространства.

Полетни ограничения и GEO зони
Операторите (пилотите) на безпилотни летателни апарати (UAV) следва да спазват 
разпоредбите на саморегулиращи се организации като Международната организация за 
гражданско въздухоплаване, Федералната авиационна администрация и техните местни 
авиационни власти. От съображения за безопасност ограниченията на полетите са активирани по 
подразбиране, за да помогнат на потребителите да управляват този дрон безопасно и законно. 
Потребителите могат да задават граници на полета по височина и разстояние.
Когато работите и разполагате със силен GNSS сигнал, границите на височината и разстоянието 
и GEO зоните работят заедно, за да имате поглед над полета. Разполагайки със слаб GNSS 
сигнал, само границите на височината държат дрона да НЕ излети над 100 метра. 

Максимални граници на височината и полетния радиус
Потребителите могат да променят максималните граници на височина и полетния радиус в 
приложението. След като завършат промените, полетът на дрона е ограничен до цилиндрична 
област, която се определя от тези настройки. Таблиците по -долу показват подробностите за тези 
граници.

М
аксим

ална височина
на полета Максимален радиус

началната точка (Home Point)
Височина на дрона при включване или 
разстоянието на дрона до повърхността
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При наличие на силен GNSS сигнал

Граници на полета

Макс. височина Максималната височина на полета трябва да е под настоящата височина на полета.

Макс. радиус Разстоянието на полета трябва да бъде в рамките на максималния радиус

При наличие на слаб GNSS сигнал

Граници на полета

Макс. височина Максималната височина на полета трябва да е под настоящата височина на полета.

Макс. радиус Без граници

Ограничена зона 

R

GEO зони
GEO зоните са разделени на различни категории. Всичко GEO зони са подробно описани в 
официалния сайт на DJI : http://www.dji.com/flysafe.

GEO зоните са обяснени по-долу (GNSS задължителен):
Взависимост от местните закони и регулации, определен радиус около маркера образува 
Ограничена Зона, вътре в която излитането и полетът са забранени.

   Ограничена Зона

 Ако дронът се пилотира в Ограничена Зона, то той пак може да лети, но само в посока, 
обратна на съответния обект.
 Ако дронът загуби GNSS сигнала си и излети извън максималния си радиус, но си 
възвърне GNSS сигнала по-късно, то той автоматично ще долети обратно в обхвата си.

Свободна зона 
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При наличие на силен GNSS сигнал

Район Ограничения

Ограничена зона
Двигателите няма да стартират.

Ако дрона загуби GNSS сигнала и навлезе в Ограничена Зона, но по-
късно го възвърне, ще влезе в полуавтоматично спускане след 
обратно броене и ще кацне.

Без ограничения
за полет Пилотите могат да пилотират своите дронове свободно

Полуавтоматично спускане: Всички джойстици за управление, освен throttle джойстик са 
активни по време на спускане и кацане. Моторите спират автоматично след кацане.

НЕ летете в близост до летища, магистрали, жп гари, железопътни линии, градски центрове 
или други натоварени области. Уверете се, че дрона е видим през цялото време.

Проверка преди всеки полет
1. Уверете се, че дистанционното управление и батерията на самолета са напълно

заредени. Необходимите пестициди са достатъчни.
2. Уверете се, че резервоарът за пръскане и интелигентната полетна батерия са здраво

поставени.
3. Уверете се, че всички части са монтирани здраво.
4. Уверете се, че всички кабели са свързани правилно и здраво.
5. Уверете се, че пропелерите са здраво монтирани, няма чужди предмети във или върху

моторите или пропелерите, че раменете на пропелерите са разгънати, а ключаовете на
раменете здраво затегнати.

6. Уверете се, че разпръскващата система не е блокирана по никакъв начин.
7. Уверете се, че маркучите на разпръскващата система са чисти и не съдържат мехурчета.

Премахнете всички мехурчета, тъй като те могат да повлияят на работата на
разпръскващата система. Натиснете и задръжте бутона за пръскане за две секунди, за да
стартирате функцията за автоматично изхвърляне на мехурчетата въздух, за да ги
премахнете.

Изхвърляне на уловения от маркучите въздух
Agras T30 разполага с функция за автоматично изпускане на задържания въздух в маркучите. 
Когато е необходимо да се изпусне въздух, активирайте функцията чрез един от двата 
метода, изброени по-долу. Дронът ще се изпразва автоматично, докато задържаният въздух не 
изчезне напълно.
1. Натиснете и задръжте бутона Spray за две секунди.
2. Влезте в Operation View, докоснете    , после      , и докоснете Start, намиращ се от дясно на 

Clear Trapped Air.

 AGRAS T10 Упъване за употреба



47

Калибриране на датчика за поток
Калибрирайте датчика за поток, преди първоначална употреба. В противен случай това може да 
повлияе неблагоприятно върху работата на пръскането.
1. Подготовка

1. Напълнете резервоара с приблизително 2 литра вода.
2. Използвайте функцията за автоматично освобождаване на задържания въздух. Също така 

пилотите могат ръчно да премахнат задържания въздух. Натиснете бутона Spray, за да 
изпръскате задържания въздух и натиснете бутона отново, след като целият задържан въздух 
се изхвърли.

2.  Калибриране
1. Натиснете Execute Task в приложението, за да влезете в Operation View. Докоснете     ,

после      , плъзнете нагоре и докоснете Calibration, намиращ се от дясно на функцията
Калибриране на датчика за потока.

2. Докоснете Start Calibration за начало на процеса. Калибрирането ще приключи след 25
секунди и резултатите се показват в приложението.
Можете да продължите, след като калибрирането приключи успешно.
Ако калибрирането е неуспешно, натиснете “?”, за да разрешите проблема. Когато 
проблема е отстранен, калибрирайте отново.

По време на калибрирането докоснете      , после       за край на процеса. Ако калибрирането е отменено, 
точността на датчика за потока се основава на данните преди началото на калибрирането.

Кога да повторите калибрирането
1. Монтиране на различен модел дюза. 

Бележка: Изберете съответния модел в приложението, след като смените дюзите. Отидете на 
Operation View, докоснете     , после      за настройване.

2. Използване на течност с различен вискозитет.
3. Грешката между действителната стойност и теоретичната стойност на завършената площ е повече от 15%.

Калибриране на компаса

 Важно е компаса да бъде  калибриран. Резултата от калибрирането е изключително 
важен за безопасността на дрона. Възможно е да се появи повреда, ако компсът бъде 
оставен без калибриране. 
 НЕ калибрирайте компаса там, където има вероятност от силни магнитни смущения. Това 
включва области, където има помощни стълбове или стени със стоманени армировки.  НЕ 
носете устройства с феромагнитни материали в себе си по време на калибриране, като 
ключове или мобилни телефони. 
 Ако индикаторите за състоянието на дрона показват мигаща червена светлина, 
калибрирането на компаса е неуспешно. При подобен калибрирайте отново.
 Въпреки успешно калибриране компасът може да ра боти неправилно, когато поставите 
дрона на земята. Възможно е това да се дължи на подземни магнитни смущения под земята. 
Тогава променете позицията си и местоположението и опитайте отново.

Калибрирайте компаса, когато приложението ви покаже известие. Препоръчително е да 
калибрирате компаса при празен резервоар.
1. Докоснете     , после ,   , плъзнете полето до края на дисплея и изберете Advanced Settings,
после IMU, а след това Compass Calibration.
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4. Ако калибрирането продължи да бъде неуспешно, то калибрирайте компаса според 
Стъпка 1.
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2. Дръжте дрона в  хоризонтално положение и го завъртете на 360 ° около вертикалната му ос на 
приблизително 1,2 м височина над земята. Калибрирането приключва, когато приложението покаже, 
че калибрирането е минало успешно. 

3. Ако приложението покаже наклонен дрон на дисплея , това означава, че хоризонталното 
калибриране не е било успешно.  Нужно е дрона да се наклони и да се  завърти хоризонтално. 
Калибрирането приключва, когато приложението покаже, че калибрирането е минало успешно. За 
да се намали броят на необходимите завъртания, дронът трябва да се наклони поне на 45 °.

Пускане и спиране на моторите
Пускане на моторите
Комбинацията  от джойстиците (CSC), описана по-долу, се използва за пускане и спиране на 
моторите. Уверете се, че ще повторите комбинацията от джойстиците с едно непрекъснато 
движение. Моторите започват да се ускоряват на празен ход. Освободете двата джойстика 
едновременно. Излетете веднага след като моторите се завъртят или в противен случай дронът 
може да загуби равновесие, да се отнесе или дори да излети сам и да причини риск от повреда 
или нараняване.

или

Спиране на моторите
По-долу са описани два метода, чрез които да спрете моторите:
1. Когато дронът е кацнал, натиснете и задръжте throttle джойстиците надолу. Моторите ще спрат да 
работят след окло три секунди.

Throttle джойстик (левият джойстик в  Mode 2)
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2. Когато дронът е кацнал, натиснете throttle джойстиците надолу и изпълнете същия CSC, който 
сте използвали за стартиране на моторите. Освободете и двата джойстика, след като моторите 
спрат. 

или

Throttle джойстик 

 Въртящите се пропелери могат да бъдат опасни. Стойте далеч от въртящи се пропелери и 
мотори. НЕ стартирайте моторите в затворени пространства или когато има хора наблизо.
  Дръжте ръцете си на дистанционното управление, когато двигателите и пропелерите се 

въртят.
  НЕ спирайте моторите по време на полет, освен ако в аварийна ситуация това не намали 

риска от повреда или нараняване. 
   Метод 1 е препоръчителният метод за спиране на моторите. Когато използвате Метод 2 за 
спиране на моторите, дронът може да се преобърне, ако не е напълно заземен. Използвайте 
Метод 2 с повишено внимание.
  След кацане, първо изключете дрона и след това изключите дистанционното управление.

Полетен тест
1. Поставете дрона на открито място, върху плосък и равен терен, с индикатори за състоянието 

на дрона, обърнати към вас.
2. Изсипете течност в резервоара и затегнете капачката му. Уверете се, че четирите линии, 

намиращи се върху капачката се намират във вертикална и хоризонтална  посока. 

3. Включете дистанционното управление, уверете се, че DJI Agras е отворен и след това 
включете дрона.

4. Уверете се, че дронът и дистанционното управление са свързани.
5. Ако използвате RTK за позициониране, уверете се, че функцията за позициониране на RTK на 

дрона е активна и източникът на RTK сигнал е правилно настроен (мобилна станция D-RTK 2 
или Network RTK service). Отидете на Operation View в приложението, докоснете иконата      и 
изберете RTK за преглед и настройки.
Ако няма да използвате функцията за позициониране на RTK на дрона я изключете. В 
противен случай дронът няма да може да излети, когато няма диференциални данни.

6. Изчакайте да се открият сателити, уверете се, че има силен GNSS сигнал и също, че 
измерването на курса на дрона, с помощта на двойните антени,  е готово. Изпълнете CSC, за 
да стартирате моторите. (Ако двойните антени не са готови след изчакване за продължителен 
период, преместете дрона на открито място със силен GNSS сигнал.)

7. Натиснете throttle джойстиците нагоре, за да излетите.
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8. Изберете желана операция от Полетния режим и я стартирайте.
9. Излезте от режима за ръчно управление на дрона при кацане. Кръжейки, намерете равна 

повърхност и леко дръпнете надолу throttle джойстика, за бавно спускане.
10. След кацане и дронът вече е приземен, натиснете throttle джойстика надолу и задръжте. Така 

моторите ще спрат след около 3 секунди.
11. Изключете дрона, а после изключете и дистанционното управление.

Когато в приложението се появи предупреждение за изтощена батерия, насочете дрона до 
безопасна зона и кацнете възможно най-скоро. Спрете двигателя и сменете батерията. 
Дронът автоматично ще се сниши и кацне, когато в приложението се появи предупреждение 
за критично изтощение на батерията.
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1. Свалете приложението DJI Assistant 2 за инсталационен файл MG от страницата за изтегляне 
на T10: https://www.dji.com/t10/downloads

2. Инсталирайте софтуера. 
3. Активирайте приложението DJI Assistant 2 за MG.

Премахнете пропелерите преди да използвате DJI Assistant 2 за MG.
Преди употреба отстранете водоустойчивото покритие на USB-C порта. След като приключите с 
работата си прикрепете водоустойчивото покритие към порта след употреба. В противен случай 
водата може да влезе в порта, което да доведе до късо съединение.

Актуализиране на фърмуера
За да направите това Ви е нужен DJI акаунт. Влезте в акаунта си, а ако нямате такъв си създайте.
Експортиране на логове
Прегледайте всички логове на дрона и подберете желаните за експорт логове.

Симулатор
Натиснете Open, за да влезете в изгледа на полетния симулатор. Вкарайте параметри за 
лкацията и околната полетна среда и натиснете Configure, за да ги запазите. Натиснете Start 
Simulation, за да влезете в режим на упражнение в полетния симулатор.
Основни настройки
Регулирайте скоростта и оборотите на празен ход и тествайте мотора.

Свръзка с дистанционното управление 
1. Свържете USB-C порта на дистанционното управление към компютър с USB A към A кабел и 
след това включете дистанционното управление.

2. Плъзнете от горната част на дисплея и се уверете, че опцията USB е активирана.

Актуализиране на фърмуера
За да направите това Ви е нужен DJI акаунт. Влезте в акаунта си, а ако нямате такъв си създайте.

Експортиране на логове
Прегледайте всички логове на дрона и подберете желаните за експорт логове.

 НЕ изключвайте дистанционното управление, докато тече актуализация.
   НЕ правете актуализация на фърмуера на дрона, докато той лети. Правете актуализация 
само, когато дрона е на земята.
   Възможно е след актуализация на фърмуера дистанционното управление да се 
разедини с дрона. Ако това се случи свържете повторно дистанционното управление и 
дрона, ако е необходимо.

DJI Assistant 2 за MG
Регулирайте настройките на основните параметри, копирайте записи на полетите и 
обновявайте фърмуера на дрона и дистанционното управление през DJI Assistant 2 за MG.

Инсталиране и активация

Ползвайки приложението DJI Assistant 2 за MG
Свръзка с дрона
Свържете USB-C порта, намиращ се в долната част на дрона към компютър с USB-C кабел и 
след това включете дрона.
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Дрон

Междуосово разстояние (диагонал)
Размери

1480 mm
1958×1833×553 mm (с разгънати рамене и пропелери) 
1232×1112×553 mm (с разгънати рамене и сгънати пропелери)       
600×665×580 mm (със сгънати рамене и пропелери)

Задвижваща система

Мотори
Максимална мощност
ESCs

Максимален работен ток (непрекъснат)

Сгъваеми пропелери (R3390)
Диаметър × Наклон 

2500 W/ротор

32 А.

33 × 90 in
Разпръскваща система

Резервоар

Обем
Полезен товар
Дюзи
Модел

Пълен до горе: 8 L 
Пълен до горе: 8 кг

XR11001VS (стандарт)
XR110015VS, XR11002VS (опционални, купуват се отделно)

Брой
Максимална скорост на разпръскване 

Ширина на разпръскване

Размер на капките

4
XR11001VS: 1.8 L/min, XR110015VS: 2.4 L/min, XR11002VS: 3 L/min 

3-5.5 m (4 дюзи, на височина 1.5-3 m над посевите)
XR11001VS: 130-250 μm, XR110015VS: 170-265 μm 
XR11002VS: 190-300 μm (в зависимост от работната среда и 
разпръскването)

Датчик за поток

Обхват на измерване
Грешка
Измерена течност

<± 2%

Разнопосочен цифров радар

Модел
Работна честота

Консумация 

RD2424R

SRRC/NCC/FCC/MIC/KCC/CE: 24.05-24.25 GHz 

12 W
Мощност на предаване (EIRP)

52.

Приложение
Спецификации

Модел

0.25-20 L/min

Проводимост > 50 mS/см (течности като вода или пестициди, 
съдържащи вода.)

SRRC: ≤13 dBm, NCC/MIC/KCC/CE/FCC: ≤20 dBm

Засичане на надморска височина 
и проследяване на терена[1]

Диапазон на засичане на надморска височина: 1-30 m 
Работен диапазон за стабилизация: 1.5-15 m 
Максимален наклон в режим Mountain: 35°
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Система за засичане 
на препятствия[1]

Сензорен обхват на препятствия: 1.5-30 m
FOV: хоризонтално: 360°, вертикално: ±15°
Работни условия: Надморска височина по-голяма от 1.5 m и 
полетна скорост, по-малка от 7 m/s
Безопастно разстояние: 2.5 m (разстояние между предната част 
на пропелерите и препятствието след спиране)
Посока за избягване на препятствия: избягване на препятствия 
във всички посоки в хоризонтална посока

Ниво на защита IP67
Горен радар
Модел RD2414U
Работна честота SRRC/NCC/FCC/MIC/KCC/CE: 24.05-24.25 GHz
Консумация 4 W
Мощност на предаване (EIRP) SRRC: ≤13 dBm, NCC/MIC/KCC/CE/FCC: ≤20 dBm 
Избягване на препятствие[1]

Ниво на защита IP67

Сензорен обхват на препятствия: 1.5-15 m
FOV: 80°
Работни условия: наличен при излитане, кацане и при 
издигане, когато препятствието е на височина над 1.5 m над 
дрона.
Безопастно разстояние: 2 m (разстояние между най-високата 
точка на дрона и най -ниската точка на препятствието след 
спиране)
Посока за избягване на препятствия: нагоре

FPV камери
FOV хоризонтално: 129°, вертикално: 82°
Резолюция 1280×720 15-30fps
FPV прожектори FOV: 120°, Максимална яркост: 13.2 lux на 5 m от директната

Полетни параметри
Работна честота SRRC/NCC/FCC/CE/MIC/KCC: 2.4000-2.4835 

GHz SRRC/NCC/FCC/CE: 5.725-5.850 GHz[2]

Мощност на предаване (EIRP) 2.4 GHz
SRRC/CE/MIC/KCC: ≤20 dBm, FCC/NCC: ≤31.5 dBm 
5.8 GHz
FCC/SRRC/NCC: ≤29.5 dBm, CE: ≤14 dBm

Общо тегло (без батерия) 13 kg

Максимално тегло при излитане 24.8 kg (на морското равнище)
Точност при кръжене (със силен 
GNSS сигнал)

RTK/GNSS работна честота

Батерия

Максимална консумация

Време на кръжене[4]

D-RTK активиран: Хоризонтално: ±10 см, Вертикално: ±10 см 
D-RTK деактивиран: Хоризонтално: ±0.6 м, Вертикално: ±0.3 м 
(Радарен модул е активиран: ±0.1 м)

RTK: GPS L1/L2, GLONASS F1/F2, BeiDou B1/B2, Galileo E1/E5
GNSS: GPS L1, GLONASS F1, Galileo E1
BAX501- 9500mAh - 51.8V; AB3- 18000mAh - 51.8V или AB2- 
17500mAh - 51.8V

3700 W

19 min (9500 mAh при излитане с тегло 16.8 kg) 
  9 min (9500 mAh при излитане с тегло 24.8 kg)

 AGRAS T10 Упъване за употреба



15 °

54

Максимален ъгъл на наклон

Макс. скорост при работа 7 m/s
Макс. скорост при летене 10 m/s (със силен GNSS сигнал)
Макс. устойчивост на вятър 8 m/s
Максимален таван на работа над морското равнище       4500 m
Препоръчителна влажност при работа    <93%
Препоръчителна работна 
температура

0° до 45° C 

Дистанционно управление
Модел RM500-ENT
Дисплей 5.5-инчов екран, 1920×1080, 1000 cd/m2, Android ОС
RAM 4GB
Вградена батерия 18650 Li-ion (5000 mAh @ 7.2 V)
GNSS GPS+GLONASS
Консумация 18 W
Работна температура 0° до 45° C

Температура на околната среда при зареждане 

Температура при съхранение < 1 месец: -30° до 60° C  
от 1 до 3 месеца: -30° до 45° C 
от 3 до 6 месеца: -30° до 35° C
> 6 месеца: -30° до 25° C 
(Мощност на батерията 40% - 60%)

OcuSync Enterprise
Работна честота SRRC/NCC/FCC/CE/MIC/KCC: 2.4000-2.4835 

GHz SRRC/NCC/FCC/CE: 5.725-5.850 GHz[2]

Ефективен обхват на предаване 
(безпрепятствено, без смущения)

FCC/NCC: 7 km, SRRC: 5 km, MIC/KCC/CE: 4 km

Мощност на предаване (EIRP) 2.4 GHz
SRRC/CE/MIC/KCC: ≤20 dBm, FCC/NCC: ≤30.5 dBm 
5.8 GHz 
SRRC: ≤21.5 dBm, FCC/NCC: ≤29.5 dBm, CE: ≤14 dBm

Wi-Fi
Протокол Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, 802.11a/g/n/ac 

Wi-Fi с 2×2 MIMO
Работна честота 2.4000-2.4835GHz 

5.150-5.250GHz[2] 

5.725-5.850 GHz[2]

Мощност на предаване (EIRP) 2.4 GHz
SRRC/CE: 18.5 dBm, NCC/FCC /MIC/KCC: 20.5 dBm 
5.2 GHz
SRRC/NCC/FCC/CE/MIC: 14 dBm, KCC: 10 dBm 
5.8 GHz
SRRC/NCC/FCC: 18 dBm, CE/KCC: 12 dBm

5° до 40° C
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Bluetooth

Протокол Bluetooth 4.2
Работна честота 2.4000-2.4835 GHz
Мощност на предаване (EIRP) SRRC/NCC/FCC/CE/MIC/KCC: 6.5 dBm

Модел WB37-4920mAh-7.6V
Тип на батерията 2S LiPo
Капацитет 4920 mAh
Напрежение 7.6 V
Мощност 37.39 Wh
Температура на зареждане 5° до 40° C

Хъб за зареждане на батерията
Модел WCH2
Входящо напрежение 17.3-26.2 V

Изходящо напрежение и ток 8.7 V, 6 A
Работна температура 5° до 40° C

AC захранващ адаптер
Модел A14-057N1A
Входящо напрежение

Изходящо напрежение

100-240 V, 50/60 Hz 
17.4 V
57 W

Интелигентна батерия за дистанционното управление

[1] Ефективният обхват на радара варира в зависимост от материала, позицията, формата и други свойства на 
препятствието.

[2] Местните разпоредби в някои държави забраняват използването на честоти 5,8 и 5,2 GHz. В някои страни 
честотната връзка от 5,2 GHz е разрешена само за вътрешна употреба.

[3] Поддъжка за системата Galileo ще бъде налична скоро.
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Последователно бързо зелено мигане

Бързо жъкто мигане

Бавно червено мигане

Бързо червено мигане

Точка Б е записана.

Сигналът от дистанционното управление е загубен. 

Ниско ниво на батерията.
Критично ниско ниво на батерията или напрежение на 
батерията.

1. Включете дистанционното управление и дрона. Уверете се, че дистанционното управление
има достъп до интернет чрез Wi-Fi или dongle. Файлът на фърмуера обикновено е голям.
Препоръчително е да използвате Wi-Fi.

2. В долната част на началния екран в DJI Agras се появява съобщение, когато е налична нова
актуализация на фърмуера. Докоснете съобщението, за да влезете в екрана на фърмуера.

3. Свържете устройството към USB-A порта на дистанционното управление, за да актуализирате
фърмуера на акумулаторната станция. Докоснете падащото меню за всяко устройство и
изберете фърмуера. Ще има отметка на устройството, показана в приложението, когато е
избран фърмуер за съответното устройство. Премахнете отметката, за да отмените
актуализацията.

4. Докоснете Update All  на всички, за да пренасочите към екрана за актуализиране.
Приложението ще изтегли фърмуера за всички избрани устройства и ще се актуализира
автоматично.

5. Уверете се, че всички устройства са свързани към дистанционното управление и изчакайте
актуализацията да приключи.

6. След като успешно завършите актуализацията, рестартирайте ръчно дистанционното
управление и дрона.

DJI Assistant 2 за MG може да се използва и за актуализиране на фърмуера. Вижте DJI Assistant 2 
за MG (стр. 51) за повече информация.
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Индикатори за състоянието на дрона

Тип мигане Описание

 Мига червено, зелено и жълто Самопроверка

×4 Мига жълто четири пъти Зaгрява

 Бавно жълто мигане A-mode (без GNSS)

 Бавно зелено мигане P-mode (GNSS)

Бързо зелено мигане
При засечено препятствие, дронът спира и започва кръжене, 
докато влезе в режим Избягване на препятствия

Мигащи последователно жълто и зелено  двойната RTK антена не е готова.

Мигащи последователно червено и зелено Функцията RTK е активирана, но позиционирането на 
RTK не е готово.

Постоянно червено
Системна грешка. Рестартирайте дрона и ако все 
още не работи, свържете се с екипа за поддръжка на 
DJI или оторизиран дилър на DJI.

Мигащи последователно червено и жълто Неправилни  данни от компаса. Необходимо е калибриране на компаса.

Актуализация на фърмуера 
Фърмуерът на дистанционното управление, дрона и други устройства, като например  зарядната 
станция за батерията, може да се актуализира заедно в DJI Agras. Следвайте стъпките по -долу.

Последователно бързо червено мигане Точка А е записана

 AGRAS T10 Упъване за употреба



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

Това съдържание подлежи на промяна без 
предварително уведомление.

Изтеглете най-новата версия от:
http://www.dji.com/t10

Ако имате въпроси относно този документ, свържете се с DJI, като 
изпратите съобщение до DocSupport@dji.com.

Copyright © 2021 DJI All Rights Reserved.  
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