
DJI Smart Controller

Упътване за употреба



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

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

Отпечатване на документa
Този документ е с висока резолюция и може да се отпечатва.
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Употреба на упътването

Легенда

Предупреждение        Важно      Съвет  Препратка

Видео уроци

В линка долу ще намерите видео уроци, от които ще научите как да работите безопасно с DJI Smart Controller:

https://www.dji.com/smart-controller?site=brandsite&from=nav

Изтегляне на DJI Assistant 2
Изтеглете DJI Assistant 2 от  http://www.dji.com/dji-smart-controller
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Профил на продукта

Представяне

Smart контролерът на DJI е проектиран, за да максимизира Вашият полет с дронове на DJI, които 
ползват технологията за видео предаване OcuSync 2.0. Контролерът разполага с 5.5-инчов 
вграден екран, който изобразява ярки изображения, дори и при директна слънчева светлина. 
Интуитивните контроли и предварително инсталирани апликации като SkyTalk и приложението 
DJI GO 4 Ви издигат във въздуха по-бързо, лесно и удобно от всякога.

Smart контролерът е с вграден 5.5-инчов 1080p екран, който осигурява ултра-яръка картина и Вие 
виждате всичко, дори при пряка слънчева светлина. При 1000cd/m2 дисплеят е приблизително 
два пъти по-ярък от екраните на останалите smart устройства.

Оборудван с OcuSync 2.0 технология за видео предаване, DJI Smart контролерът поддържа 
автоматично превключване между 2.4GHz и 5.8GHz и намаля влиянието на околната среда върху 
работата на дрона и качеството на изображението. Всичко това осигурява надеждно предаване 
на разстояние до 8km.

Smart контролерът на DJI работи стабилно при температури в диапазон от -20℃ до 40℃, което 
осигурява надеждна HD връзка с Вашият дрон при всякакви метеорологични условия.

Лесно прехвърляйте Вашите въздушни снимки и видеоклипове от DJI Smart Controller към 
мобилно устройство, като използвате новата функция Go Share от приложението DJI GO 4.

DJI Smart Controller идва с вграден микрофон и високоговорител. Също така може да 
възпроизвежда видео, чрез HDMI порта с 4K/60 кадъра в секунда и H.264 или H.265 кодиране.

Максималното полетно време е тествано при постоянна скорост от 25 км/ч с 
MAVICTM 2 при липса на вятър. Тази стойност е само за справка.
За да съответства на местните разпоредби, честотата 5.8 GHz не е налична в някои 
страни и региони.
4K/60fps се поддържа само за стандартно видео. Когато избирате HDR 10-bit видео 
запис е налично само 4k/30fps. 
Основната разлика между свързването на Smart Controller с Mavic 2 Pro / Zoom и Smart 
Controller с Mavic 2 Enterprise е във вграденото приложение, използвано за полет. 
Дроновете Mavic 2 Pro/Zoom използват DJI GO 4, а Mavic 2 Enterprise използват DJI Pilot. 
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Натиснете веднъж, за да се върнете към 
предишната страница или натиснете два пъти, за 
да се върнете към началната страница. Задръжте, 
за да видите ръководство за използване на 
комбинации от бутони. За повече информация 
вижте раздела „Комбинации на бутони“.

3 Джойстици
Контролирайте ориентацията и движението на 
дрона, когато дистанционното управление е 
свързано с него. Отидете на Settings > Control 
Stick Navigation, за да персонализирате 
настройките за управление.  

4 RTH бутон
Натиснете и задръжте, за да започнете 
процедура Return to Home (RTH). Натиснете 
отново, за да отмените RTH.

5 Flight Pause бутон
Натиснете веднъж, за да излезете от TapFly, 
ActiveTrack или други интелигентни режими на 
полет.

6 Превключвател на полетните режими
Превключване между T-режим, P-режим и 
S-режим.

7 LED индикатори
Показва състоянието на свързване и 
предупрежденията за джойстиците, нивото на 
батерията и високата температура.

8 LED индикация на батерията
Показва нивото на батерията на 
дистанционното управление.

9 5D бутон
Конфигурацията по-подразбиране е посочена по-
долу. Функциите могат да бъдат зададени в DJI GO 
4 / DJI Pilot.

Нагоре: Центриране на камерата/движение на 
камерата надолу
Надолу: Фокус/измерване
Наляво: Намалява EV стойността
Надясно: Увеличава EV стойността
Натискане: Отваря менюто на DJI GO 4 / DJI Pilot с 
Интелигентните полетни режими (не е налично за 
Mavic 2 Enterprise).

Когато дистанционното управление не е свързано с 
дрон, 5D бутонът може да се използва за управление 
на дистанционното управление. Отидете на Settings > 
Control Stick Navigation, за да изберете тази функция.

10 Power бутон
Използвайте, за да включите и изключите 
дистанционното управление. Когато дистанционното 
е включено, натиснете бутона, за да влезете в спящ 
режим или да събудите контролера.

11 Confirm бутон / Персонализируем бутон C3
Когато дистанционното управление не е свързано с 
дрон, натиснете, за да потвърдите избор. Когато е 
свързано с дрон, бутонът не може да се използва за 
потвърждаване на избор. Функцията на бутона, 
когато контролерът е свързан с дрон, може да бъде 
променена в DJI GO 4 / DJI Pilot.

1 Антени

2 Back бутон / Function бутон
Предават контролния сигнал и видео към дрона
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12 Тъчскрийн

13 USB-C порт
Използва се за зареждане или 
ъпдейтване на дистанционното.

14 Микрофон
Записва звук.

15 Болтове

16 Плъзгач на камерата

17 Бутон за запис
Натиснете, за да започнете запис. 
Натиснете отново, за да спрете записа.

18 HDMI порт
Видео изход

19 Слот за microSD карта

20 USB-A порт

21 Focus/Shutter бутон
Натиснете наполовина, за да 
фокусирате, след което натиснете, за да 
направите снимка.

22 Плъзгач за настройка на камерата
Mavic 2 Pro: Завъртете диска, за да регулирате 
компенсацията на експозицията (когато сте в 
режим Program), блендата (когато сте в режим 
приоритет на блендата или ръчен режим) или 
затвора (когато сте в режим приоритет на затвора).

Mavic 2 Zoom/Mavic 2 Enterprise: Завъртете, за да 
регулирате приближението на камерата.
Mavic 2 Enterprise Dual: Завъртете, за да 
регулирате компенсацията на експозицията.

23 Вентилационен отвор
Използва се за разсейване на топлината. НЕ 
покривайте вентилационния отвор по време на 
употреба.

24 Слот за съхранение на джойстиците

25 Персонализируем бутон C2
Конфигурацията по подразбиране е 
възпроизвеждане. Конфигурацията може да бъде 
настроена в DJI GO 4 / DJI Pilot.

26 Говорител

27 Персонализируем бутон C1
Конфигурацията по подразбиране е централен 
фокус. Конфигурацията може да бъде настроена в 
DJI GO 4 / DJI Pilot.

28 Вентилационен отвор
Използва се за разсейване на топлината. НЕ 
покривайте вентилационния отвор по време на 
употреба.

Управление на камерата по вертикала.
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Подготвяне на Smart Controller

Смяна на батерията

Smart Controller разполага с две вградени 2500 mAh Li-ion батерии. Моля, зареждайте 
контролера чрез USB-C порта. 

Моля, използвайте оригинален USB захранващ адаптер на DJI, за да заредите дистанционното 
управление. В противен случай се препоръчва използването на USB захранващ адаптер, сертифициран с 
FCC/CE с 12V/2A.
Батерията ще се изтощи, когато се съхранява за продължителен период от време. Зареждайте батерията 
поне веднъж на всеки три месеца, за да предотвратите преразреждане.

Монтиране на джойстиците

В комплекта на Smart Controller са включени два чифта джойстици. Една двойка се съхранява 
в гнездото за съхранение на джойстици на гърба на дистанционното управление. Следвайте 
стъпките по-долу, за да прикрепите джойстиците, към дистанционното управление.

Контакт
100 ~ 240 V

USB адаптер USB-C кабел

Време за зареждане: 2 часа (използвайки стандартен USB адаптер)

Вдигнете антените Извадете джойстиците Завъртете 
джойстиците на 

резбата
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Употреба на Smart Controller

Включване и изключване на Smart Controller

Следвайте стъпките долу, за да включите и изключите Smart Controller:
1. Натиснете веднъж Power бутона , за да проверите текущото ниво на батерията. Заредете

дистанционното управление, ако нивото на батерията е твърде ниско.
2. Задръжте Power бутона или натиснете веднъж и след това задръжте Power бутона, за да

включите дистанционното управление.
3. Повторете стъпка 2, за да изключите Smart Controller.

Активиране на Smart Controller

Интелигентният контролер трябва да бъде активиран, преди да се използва за първи път. 
Уверете се, че дистанционното управление може да се свърже с интернет по време на 
активирането. Следвайте стъпките по-долу, за да активирате Smart Controller.

1. Включете дистанционното управление. Изберете език и докоснете “Next”. Внимателно прочетете 
условията за ползване и политиката за поверителност и докоснете “Agree”. След като потвърдите, 
задайте страната / региона.

2. Свържете дистанционното управление към интернет чрез Wi-Fi. След като се свържете, натиснете 
„Next“, за да продължите и изберете часовата зона, датата и часа.

3. Влезте с профила си в DJI. Ако нямате такъв, създайте профил в DJI и влезте в него.
4. Докоснете “Activate” на страницата за активация.
5. След активиране, моля, изберете дали искате да се присъедините към проекта за подобряване на 

интелигентния контролер. Проектът помага за подобряване на потребителския опит чрез 
автоматично изпращане на диагностични и потребителски данни всеки ден. Не се събират лични 
данни от DJI.

6. Дистанционното управление ще провери за актуализации на фърмуера. Ако е налична 
актуализация на фърмуера, ще бъдете подканени да изтеглите последната версия. 

Моля, проверете интернет връзката, ако активирането е неуспешно. Ако интернет връзката 
е нормална, моля, опитайте отново да активирате дистанционното управление. Свържете се 
с DJI, ако активирането продължи да се проваля.

Internet



Свързване на Smart Controller

Когато Smart Controller е закупен заедно с дрон, дистанционното управление вече е свързано 
с дрона и може директно да се използва след активиране на дистанционното управление и 
дрона. Ако Smart контролерът и дронът са закупени отделно, следвайте стъпките по-долу, за 
да свържете дистанционното управление с дрона.

Метод 1: Чрез бутоните на Smart Controller
1. Включете дистанционното управление и дрона.
2. Натиснете едновременно бутоните C1, C2 и Record. Светодиодът за състоянието мига в

синьо и контролерът бипва два пъти, за да покаже, че свързването е започнало.
3. Натиснете бутона за свързване на дрона. Светодиодът за състоянието на дистанционното

управление ще свети в зелено, ако свързването е успешно.

Метод 2: Чрез DJI GO 4/DJI Pilot
1. Включете дистанционното управление и дрона. Докоснете „Go“ на началната страница и

влезте със своя DJI акаунт.
2. Докоснете “Enter Device”, изберете “Connect to the aircraft”, и следвайте указанията, за да

започнете свързване.
3. Изберете “Enter the Camera View” и докоснете        . Скролнете надолу и докоснете “Remote 

Controller Linking” и докоснето “OK”, за да потвърдите.
4. Светодиодът за състоянието мига в синьо и контролерът бипва два пъти, за да покаже, че

свързването е започнало.
5. Натиснете бутона за свързване на дрона. Светодиодът за състоянието на дистанционното

управление ще свети в зелено, ако свързването е успешно.

Метод 3: Чрез Quick Settings
1. Включете дистанционното управление и дрона.
2. Плъзнете надолу от горната част на екрана, за да отворите Quick Settings. Докоснете      , за

да започнете свързването.
3. Светодиодът за състоянието мига в синьо и дистанционното управление издава два

звукови сигнала, за да покаже, че свързването е започнало.
4. Натиснете бутона за свързване на самолета. Светодиодът за състоянието на

дистанционното управление ще свети в зелено, ако свързването е успешно.

Уверете се, че дистанционното е на не повече от 0,5 м от дрона по време на свързването.
Уверете се, че дистанционното управление е свързано с интернет, когато влизате в своя 
DJI акаунт.

Управление на дрона

Джойстиците управляват ориентацията на дрона (yaw), движението напред и назад (pitch), 
височината (throttle) и движението на ляво и на дясто (roll). Режимът на управление указва 
функциите на всеки джойстик. Налични са три програмирани режима (Mode 1, Mode 2 и Mode 
3), а персонални режими могат да бъдат конфигурирани в DJI GO 4/DJI Pilot. Режимът по 
подразбиране е Mode 2.

8 © 2019 DJI All Rights Reserved. 
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Фигурата по-долу обяснява как се използва всеки контролен джойстик. Като пример е използван 
Mode 2.

Десен джойстикЛяв Джойстик

RightLeft

Forward

Backward

Ляв джойстик Десен джойстик

Десен джойстик
Нагоре

Надолу

Напред

Назад

Ляв джойстик

Завъртане
надясно

Завъртане
наляво

НадясноНалявао

Mode 3

Mode 2

Във всеки от трите предварително програмирани режима дронът кръжи на на място с 
постоянна ориентация, когато двата джойстика са центрирани. Вижте фигурите по-долу, за да 
научите функцията на всеки джойстик в трите препрограмирани режима.

Mode 1

Назад

Напред
Нагоре

Надолу

Завъртане
наляво

Завъртане
надясно Налявао Надясно

Завъртане
наляво

Завъртане
надясно

Нагоре

Надолу
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Mode 2 Дрон Забележка

Ляв джойстик Нагоре

Надолу

Преместването на левия джойстик нагоре или 
надолу променя височината на дрона. Бутнете 
джойстика нагоре, за да се изкачите и надолу, за 
да се спуснете. Колкото повече джойстикът се 
избутва от централната си позиция, толкова по-
бързо се променя височината на дрона.

Ляв джойстик

Завъртане 
надясно

Завъртане
наляво

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

Десен джойстик
Напред

Назад

Преместването на десния джойстик нагоре и 
надолу променя посоката на летене на дрона. 
Натиснете джойстика нагоре, за да летите напред 
и надолу, за да летите назад. Колкото повече 
джойстикът се избутва от централната си позиция, 
толкова по-бързо се движи дронът.

Десен джойстик

НадясноНаляво

Преместването на десния джойстик наляво или 
надясно променя посоката на дрона. Натиснете 
джойстика наляво, за да летите наляво и надясно, 
за да летите надясно. Колкото повече джойстикът 
се измества от централната си позиция, толкова 
по-бързо се движи дронът.

Дръжте дистанционното управление далеч от магнитни материали, за да избегнете 
магнитни смущения.
За да се избегнат повреди, се препоръчва джойстиците да се свалят и приберат в 
слота за съхранение по време на транспортиране.

Превключвател на полетните режими
Използвайте превключвателя, за да изберете режима за полет. Изберете между T-mode, P-mode, и 
S-mode.
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位置T

位置S

位置P

Позиция Полетен режим

T T-mode (Tripod)
P P-mode (Positioning)
S S-mode (Sport)

T-mode (Tripod): Дронът използва GPS и Vision система за локализиране, стабилизиране и 
навигиране между препятствия. В този режим максималната скорост на полета е ограничена до 3,6 
км/ч. Реакцията на движенията на джойстиците също е намалена за по-гладко и контролирано 
движение.
P-mode (Positioning): P-mode работи най-добре, когато GPS сигналът е силен. Дронът използва 
GPS, Vision система и инфрачервена сензорна система за стабилизиране, избягване на препятствия 
и проследяване на движещи се обекти. В този режим се предлагат допълнителни функции като 
TapFly и ActiveTrack.
S-mode (Sport): Мощността на задвижващата система на дрона се увеличава, за да се подобри 
маневреността му. Имайте предвид, че Vision системата е деактивирана в този режим.

Независимо от позицията, в която е включен превключвателят на дистанционното управление, 
дронът се стартира в P-режим. За да превключите режимите на полета, първо отидете на Camera 
View в DJI GO 4 / DJI Pilot, докоснете     и активирайте „Multiple Flight Modes“. След като активирате 
Multiple Flight Modes, превключете превключвателя на P и след това на S или T, за да превключите 
режимите на полета.

Обърнете се към раздела за режими на полета в ръководството за употреба на дрона за 
повече информация относно характеристиките на режими за полет за различните типове 
дронове.

RTH бутон
Натиснете и задръжте бутона RTH, за да започнете Return to Home (RTH) и дронът ще се 
върне към последния записан Home Point. Натиснете бутона отново, за да отмените RTH и да 
възстановите контрола си над дрона. За повече информация относно RTH се обърнете към 
упътването за употреба на своя дрон.

Позиция T

Позиция P

Позиция S
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Персонализируеми бутони
Има три персонализируеми бутона на контролера: C1, C2 и бутона за потвърждение(Confirm). 
Когато дистанционното управление не е свързано с дрона, бутонът за потвърждение се 
използва за потвърждение на избора. Когато дистанционното управление е свързано с дрона, 
бутонът не може да се използва за потвърждаване на избора. Въпреки това, функцията на 
бутона може да бъде променена в DJI GO 4 / DJI Pilot.

Функциите на бутоните С1 и С2 са настроени в DJI GO 4 / DJI Pilot. Конфигурацията по 
подразбиране за бутона C1 е централен фокус и конфигурацията по подразбиране за бутона 
C2 е възпроизвеждане.

Оптимален обхват на предаване
Оптималния обхват на предаване на Smart Controller е показан долу: 

80°

Уверете се, че антените са обърнати към дрона. Когато ъгълът между антените и задната 
част на Smart Controller е 80° или 180°, връзката между дистанционното управление и дрона 
може да достигне оптималната си ефективност.

Обърнете внимание, че илюстрациите по-горе не отразяват действителните разстояния 
между потребителя и дрона и са само за справка.

DJI GO 4 / DJI Pilot ще предупреди потребителя при слаб сигнал. Настройте антените, за да 
се уверите, че дронът е в рамките на оптималния обхват на предаване.

Управление на камерата

Снимайте видео и снимки с Focus/Shutter бутона и Record бутона на Smart Controller.
1. Focus/Shutter бутон

Натиснете, за да направите снимка. Ако е избран режим Burst, ще бъдат направени няколко 
снимки, ако бутонът е непрекъснато натиснат.

2. Record бутон
Натиснете веднъж, за да започнете да записвате видео. Натиснете отново, за да спрете.

3. Плъзгач на камерата
Mavic 2 Pro: Завъртете, за да регулирате компенсацията на експозицията (когато сте в режим 
Program), блендата (когато сте в режим приоритет на блендата или ръчен режим) или затвора 
(когато сте в режим приоритет на затвора).
Mavic 2 Zoom / Mavic 2 Enterprise: Завъртете, за да регулирате приближението на камерата.
Mavic 2 Enterprise Dual: Завъртете, за да регулирате компенсацията на експозицията.



© 2019 DJI All Rights Reserved.  13

Режим Dual Remote Controller

DJI Smart Controller поддържа режим Dual Remote Controller, когато се използва с Mavic 2 Pro / 
Zoom, което позволява на две дистанционни управления да се свържат към един и същ дрон.

Както първичното, така и вторичното дистанционно управление могат да контролират 
ориентацията на дрона и камерата и стойката.

Моля, обърнете внимание на различните операции на първичното и вторичното дистанционно, изброени по-долу:

1. Плъзгач на камерата
Както първичното, така и вторичното дистанционно могат да управляват камерат, но 
първичното дистанционно е с приоритет. Например, когато първичното дистанционно 
използва плъзгача на камерата, вторичното не може да го използва. След като първичното 
дистанционно спре да използва плъзгача за 2 или повече секунди, вторичното 
дистанционно може да използва плъзгача.

2. Джойстици
Както първичното, така и вторичното дистанционно могат да контролират ориентацията на 
дрона с помощта на джойстиците. Първичното дистанционно управление има приоритет. 
Вторичното дистанционно управление не може да контролира ориентацията на дрона, 
когато първичното дистанционно управление работи с джойстиците. След като джойстиците 
не работят за повече от две секунди, вторичното дистанционно управление може да поеме 
контрол над дрона.
Ако джойстиците на първичното дистанционно се натиснат надолу и навътре, двигателите 
на дрона ще спрат. Ако същото действие е извършено на вторичното дистанционно, дронът 
не реагира.
Джойстиците на първичното дистанционно управление трябва да бъдат освободени, за да 
може вторичното дистанционно да управлява дрона.

3. Превключвател на полетни режими
Превключвателят на полетните режими може да се използва само от първичното 
дистанционно. Вторичното дистанционно не може да превключва полетните режими.

4. DJI GO 4 настройки
Настройките на дисплея и параметрите за първично и вторично дистанционно в DJI GO 4 са 
едни и същи. Вторичното дистанционно може да конфигурира само контролера на полета, 
Vision системата, видео предаването и интелигентната батерия. 
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Интерфейс

Начална страница

Екранът изобразява началната страница след включване на Smart Controller.

Пример: Mavic 2 Pro

1 Време
   Показва локалното време 

2 DJI GO 4 / DJI Pilot
Докоснете, за да влезете в DJI GO 4 / 
DJI Pilot. Бутонът е син, ако 
дистанционното управление е свързано 
с дрона. Потребителите могат да 
докоснат, за да влязат в Camera View, 
след като се оторизират със своя DJI 
акаунт. Ако дистанционното 
управление не е свързано с дрона, 
докоснете и влезте в своя DJI акаунт. 
Изберете “Enter Device” и следвайте 
указанията за да влезете в режим 
Camera View.

3 Галерия
   Докоснете за да влезете в галерията си   

4 App Center
Докоснете, за да проверите всички 
приложения, включително DJI GO 4 / DJI 
Pilot, Настройки, Файлов мениджър и 
други приложения, които потребителите 
са изтеглили и инсталирали. За повече 
информация вижте раздела "App 
Center".

5 Ниво на батерията
Изобразява нивото на батерията на 
Вашия Smart Controller.

Навигирайте през дистанционното управление, като използвате 5D бутона, 
джойстиците или с докосване на екрана. Потвърдете селекцията, като натиснете 5D 
бутона или докоснете екрана.

11:30 100%

GO

1

2

3 4

5
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App Center
Докоснете      , за да влезете в App Center. Тук ще намерите системните приложения както и 
инсталираните от вас приложения.

DJI не носи отговорност за безопасното използване или поддръжка и съвместимост на 
приложения от трети страни. Ако приложението от трета страна засяга производителността 
на Smart Controller, опитайте да изтриете приложенията или да възстановете фабричните 
настройки на Smart Controller. За да възстановите фабричните настройки на Smart Controller, 
отидете на Factory Data Reset в Settings.

Бързи настройки

Плъзнете надолу от горната част на екрана, за да отворите бързите настройки.

DJI GO 4.0 DJI Pilot Settings Gallery Camera

Apps

11:30 100% 100%

GO

Darkpart

100%

100%

99+

Sat, Mar 30
8:13 PM

Bluetooth

Capture Record Control Stick
Calibration

Recent Settings

Linking SRE HDMI Go-Share

FN

Wi-Fi 

2

1

3

4 5

App Center подлежи на промяна в бъдеще

Докоснете иконата, за да стартирате избраното приложение.

За да преместите приложение, задръжте иконата му и я пуснете там където искате да я 
преместите. За да изтриете приложение, задръжте иконата му и я плъзнете до върха на 
тази страница, за да премахнете приложението. Имайте предвид, че системните 
приложения не могат да бъдат изтрити.

Докоснете Settings, за да конфигурирате настройки като комбинации на бутони, управление 
с джойстиците, дата и час, езици, Wi-Fi и Bluetooth.



1  Докоснете иконата, за да активирате или деактивирате съответната функция. Задръжте върху 
иконата, за да влезете в настройките на функцията (ако са налични).

: Докоснете за да вкл. или изкл. Wi-Fi. Задръжте, за да влезете в настройките или да се вържете към Wi-Fi мрежа.

: Докоснете за да вкл. или изкл. SRE режима. Задръжте, за да влезете в настройките или да изберете SRE режими.
: Докоснете за да вкл. или изкл. Bluetooth. Задръжте, за да влезете в настройките или да се свържете с други 
Bluetooth устройства.

: Докоснете, за да започнете да свързвате дистанционното с дрона. 

 : Докоснете, за да активирате DJI GO Share. Задръжте, за да влезете в настройките или да настроите GO Share 
Hotspot.

: Докоснете за да направите скрийншот.

: Докоснете, за да започнете видеозапис на екрана. Докоснете “Stop”, за да спрете записа.

: Докоснете или задръжте, за да видите комбинациите на бутоните.

: Докоснете, за да калибрирате джойстиците и плъзгачите.

: Докоснете, за да видите наскоро отворените приложения.

: Докоснете или задръжте, за да влезете в менюто за настройки.

2 Настройка на яркостта
Плъзнете по лентата, за да регулирате яркостта. Иконата       обозначава автоматична яркост. 
Докоснете тази икона или плъзнете по лентата и тя ще се промени на       , което означава, че сте 
в ръчен режим на яркостта. 

3 Настройка на звука
     Плъзнете по лентата, за да регулирате звука. Докоснте      , за да заглушите звука. 

4 Начална страница
 : Докоснете, за да се върнете на началната страница 

5 Уведомления
 : Докоснете, за да проверите за уведомления. 

  SRE (Sunlight Readable Enhancement) позволява на потребителите да засилят тъмните или 
светлите на изображението поотделно или заедно. Това помага на потребителите да виждат 
по-ясно определени области на екрана, когато слънчевата светлина е силна.
  Бързите настройки варират в зависимост от свързания дрон и версията на фърмуера на 
Smart Controller.

DJI GO 4 App / DJI Pilot      

За да влезете в DJI GO 4 / DJI Pilot, докоснете “Go” на началната страница или докоснете        
на началната страница, а след това DJI GO 4 / DJI Pilot. В DJI GO 4 / DJI Pilot можете да 
проверите статуса на полета и да зададете полетните параметрите и настройките на 
камерата. Тъй като Smart Controller е съвместим с множество модели дронове, а интерфейсът 
на DJI GO 4 / DJI Pilot може да се промени на базата на модела на дрона, вижте раздела за 
приложението DJI GO 4 / DJI Pilot в ръководството на потребителя на дрона за повече 
информация.
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: Докоснете за да вкл. или изкл. HDMI връзката. Задръжте, за да влезете в настройките и да изберете HDMI 
резолюция, завъртане, режим на изхода и увеличение на екрана.
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Приложение

Смяна на местоположението за съхранение на изображения и видео

След свързване можете да използвате DJI GO 4 / DJI Pilot, за да изберете да съхранявате 
изображения и видеоклипове в дрона. Потребителите могат също да използват DJI GO 4 / DJI 
Pilot, за да изберат да съхраняват изображения и видеоклипове в Smart Controller или в 
microSD картата на Smart Controller.
Автоматично синхронизиране на HD снимки: 
Включете дистанционното управление и дрона и се уверете, че са свързани. Стартирайте DJI 
GO 4 / DJI Pilot и влезте в Camera View. Докоснете       >      и включете “Auto Sync HD Photos”. 
Всички изображения ще бъдат съхранени с висока резолюция на microSD картата в 
дистанционното управление, когато microSD картата в дрона съхранява изображения. 
Съхранение в Smart Controller: 
Включете дистанционното управление и самолета и се уверете, че са свързани. Стартирайте DJI 
GO 4 / DJI Pilot и влезте в Camera View. Докоснете       >       :
За да кеширате снимки и видео в Smart Controller, включете “Cache Locally When Recording”. 
За да запазвате снимки и видео в microSD картата на Smart Controller, включете 
“Download Footage to External SD Card”. 
Когато “Download Footage to External SD Card” е включен, всички избрани снимки ще 
бъдат свалени на microSD картата на Smart Controller, когато сваляте снимки в 
дистанционното в playback режим. 

“Cache Locally When Recording” и “Download Footage to External SD Card” са изключени 
по подразбиране. 
 За да включите “Download Footage to External SD Card”, уверете се, че сте 
поставили microSD карта в Smart Controller.

Управление с джойстиците
Докоснете Control Stick Navigation в Settings. Потребителите могат да активират или деактивират 
джойстиците и 5D бутона за навигация по дистанционното управление. Control Stick Navigation не 
е налично, когато дистанционното е свързано с дрона, дори и да е активирано предварително. 

Джойстици: Натиснете нагоре, надолу, наляво или надясно, за да навигирате. Потвърждаването на 
избор не е възможно с джойстиците.
5D бутон: Натиснете нагоре, надолу, наляво или надясно, за да навигирате. Натиснете бутона 
навътре, за да потвърдите избора си.

Тъй като джойстикът и 5D бутонът може да не са съвместими с приложения на трети страни, 
препоръчително е да използвате сензорния екран за навигация, когато използвате такива приложения.

DJI GO Share (налично само с DJI GO 4)
Видеоклиповете и изображенията, изтеглени в Smart Controller от DJI GO 4, могат да се прехвърлят 
безжично към други смарт устройства. Следвайте стъпките по-долу, за да използвате DJI GO Share.

1. Включете дистанционното управление и плъзнете надолу от горната част на екрана, за да
отворите бързите настройки. Докоснете       и ще се появи QR код.
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LED индикация Индикатори за ниво на батерията

2. Стартирайте DJI GO 4 на вашето смарт устройство и сканирайте QR кога с DJI GO 4.
3. Изчакайте, докато дистанционното управление и вашето смарт устройство бъдат успешно 

свързани. След свързване можете да проверите всички изображения и видеоклипове, 
изтеглени в дистанционното управление чрез вашето смарт устройство.

4. Изберете изображенията и видеоклиповете, които искате да споделите и натиснете 
„Download“, за да ги изтеглите на вашето смарт устройство. 

Само изображения и видеоклипове, кеширани или изтеглени на дистанционното 
управление при възпроизвеждане в DJI GO 4 могат да се споделят с DJI GO Share.

LED индикация и ниво на батерията

Индикаторите за нивото на батерията показват нивото на батерията на Smart Controller. LED 
индикацията показва състоянието на връзката и предупреждения за джойстиците, нивото на 
батерията и високата температура.

LED индикатор Описание

Червено Дистанционното управление не е свързано с дрона.

Зелено Дистанционното управление е свързано с дрона.

Мигащо синьо Дистанционното управление се свързва с дрона.

Мигащо червено Температурата на дистанционното управление е твърде 
висока или нивото на батерията на дрона е ниско.

Мигащо жълто Нивото на батерията е ниско.
Мигащ циан Джойстиците не са центрирани.

Индикатори за ниво на батерията Ниво на батерията

75%~100%

50%~75%

25%~50%

0%~25%
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Звукова индикация на Smart Controller
В някои сценарии, които изискват потребителско предупреждение, Smart Controller ще го 
направи чрез вибриране и/или звуков сигнал. Когато контролерът издава звуков сигнал и 
светодиодът за състоянието свети в зелено, тази грешка може да е свързана с дрона или 
статуса на полета, а в DJI GO 4 / DJI Pilot ще се появи предупреждение. Ако тази грешка е 
свързана със Smart Controller, екранът на контролера ще покаже предупреждение или сигнал.

За да забраните звуковия сигнал, включете дистанционното, изберете “Sound” в Settings, и 
изключете “Notification volume”.

Системен ъпдейт

Метод 1: Безжичен ъпдейт
Уверете се, че Smart Controller е свързан към интернет по време на актуализирането. 
1. Включете Smart Controller. Докоснете      , а след това      . В края на страницата докоснете 

“System Update”.
2. Докоснете “Check for Updates”. Ако има нова версия на софтуера ще излезе подсказка.
3. Следвайте указанията, за да завършите ъпдейта.
4. Дистанционното управление автоматично се рестартира, след като актуализацията 

приключи.  

Метод 2: DJI Assistant 2
1. Уверете се, че Smart Controller е изключено и след това свържете дистанционното 

управление към компютър, като използвате USB 3.0 USB-C кабел.
2. Включете Smart Controller.
3. Стартирайте DJI Assistant 2 и влезте с DJI профила.
4. Кликнете на иконата на Smart Controller, а след това “Firmware Update”.
5. Изберете и потвърдете версията на фърмуера, която искате да актуализирате.
6. DJI Assistant 2 ще изтегли и актуализира фърмуера автоматично.
7. Дистанционното управление ще се рестартира след актуализация. 

Уверете се, че дистанционното има повече от 50% мощност преди обновяване.
НЕ прекъсвайте връзката с USB-C кабела по време на ъпдейта.
Уверете се, че по време на актуализацията дистанционното управление или 
компютърът са свързани към интернет.
Ъпдейтът ще продължи приблизително 15 минути.

Комбинация на бутоните
Някои често използвани функции могат да се активират с помощта на бутони. За да 
използвате комбинации от бутони, задръжте бутона за връщане назад и след това натиснете 
другия бутон.
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Проверка на наличните комбинации от бутони
Задръжте бутона за връщане назад, докато контролерът вибрира, за да проверите комбинациите от 
бутони:

50%11:3011:30 100%

Яркост на екрана

Натиснете и след това съответния бутон за извършване на операция.

Видеозапис на екрана

Настройка на звука

Скрийншот

Home

Quick Settings

Recent Apps

Комбинации на бутони

Използване на комбинации от бутони
Функциите на комбинациите от бутоните не могат да бъдат променяни. Следната таблица 
показва функцията на всяка комбинация от бутони.

Комбинация Функция

Function бутон + десен плъзгач Настройка на силата на звука

Function бутон + ляв плъзгач Настройка на яркостта на екрана

Function бутон + Record бутон Видеозапис на екрана

Function бутон + Focus/Shutter бутон Скрийншот на екрана

Function бутон + 5D бутон (нагоре) Връщане на началната страница

Function бутон + 5D бутон (надолу) Отваря Quick Settings

Function бутон + 5D бутон (наляво) Вижте наскоро отворените приложения

Function бутон + 5D бутон (надясно) Отваря App Center

Калибриране на компаса
След като дистанционното управление е използвано на място с електромагнитни смущения, 
може да е необходимо компасът да бъде калибриран. Ако компасът на дистанционното 
управление изисква калибриране, ще се появи подсказка. Докоснете изскочилата подсказка, 
за да започнете калибрирането. В други случаи следвайте стъпките по-долу, за да 
калибрирате вашето дистанционно управление.

1. Влезте в App Center, докоснете      , скролнете надолу и докоснете Compass.
2. Следвайте стъпките на екрана, за да калибрирате компаса на дистанционното управление.
3. Ще получите съобщение, когато калибрирането е успешно.
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Блокиране на известия от трети страни

За да осигурите безопасен полет, препоръчваме Ви да изключите известията от трети страни 
преди всеки полет. Следвайте стъпките по-долу, за да ги деактивирате:
1. Влезте в App Center, докоснете      , скролнете надолу и докоснете Notifications.
2. Включете “Aerial Photography Do Not Disturb Mode”. 

HDMI

Монитор може да изобрази интерфейса на дистанционното управление, когато е свързан с 
него с помощта на HDMI кабел. Следвайте стъпките по-долу, за да активирате HDMI връзката.
1. Плъзнете надолу от горната част на екрана, за да отворите Quick Settings.
2. Докоснете HDMI, за да включите или изключите HDMI връзката. Задръжте, за да изберете 

настройки като HDMI резолюция, ротация, изходен режим или увеличение на екрана. 

Информация след продажбата

Моля посетете http://www.dji.com/support за повече информация относно следпродажбеното 
обслужване и гаранционните правила.



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

Това съдържание подлежи на промяна.

Изтеглете последната версия на
http://www.dji.com/dji-smart-controller

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