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Употреба на упътването
Легенда

Предупреждение Важно Съвет Препратка

Прочетете преди първия полет
Прочетете следните документи преди да полетите с Inspire 2 за първи път:

1. В кутията
2.
3. Кратко упътване
4. Мерки за безопасност при работа с батерията на Inspire 2
5. Ръководство за употреба

Препоръчваме Ви да изгледате всички видео уроци в официалния сайт на DJITM и да се запознаете с 
мерките за безопасност преди да полетите за първи път. Подгответе се за първия полет като прегледате 
краткото упътване на Inspire 2, а по-детайлна информация ще получите след прочитане на това 
ръководство.

Видео уроци
В линка отдолу ще намерите видео уроци, от които ще научите как да работите безопасно с 
Inspire 2:
http://www.dji.com/inspire-2/info#video

Изтегляне на приложението DJI GOTM 4
Изтеглете и инсталирайте приложението DJI GO 4 преди да започнете да използвате дрона. 
Сканирайте QR кода или посетете  “https://m.dji.net/djigo4”, за да изтеглите приложението.

За оптимален резултат използвайте мобилно устройство с ОС Android 4.4 (или по-висока
версия) или iOS 9.0 (или по-висока версия).

Изтегляне на DJI ASSISTANTTM 2 
http://www.dji.com/inspire-2/info#downloads
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Търсене по ключови думи

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

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

който се намира тя.

Отпечатване на документ

Този документ е с висока резолюция.

Мерки за безопасност при употребата на Inspire 2
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Профил на продукта
В този раздел са представени функциите 
на Inspire 2. Тук ще намерите още: 
обяснение как да сглобите дрона, както и 
списък с частите на дрона и дистанцион-
ното управление.
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Профил на продукта

Въведение
DJI Inspire 2 е мощна система за заснемане на филми от въздуха с водеща за класа си динамика и 
скорост, с функции за максимална надеждност и нови интелигентни режими, които правят заснемането 
на сложни кадри лесно като детска игра. Камерата е независима от процесора за изображения, което 
означава, че имате свободата да изберете перфектната система, съставена от жироскопно 
стабилизирана стойка и камера, за всяка сцена, която заснемате. Дистанционното управление работи на 
две различни честоти, което позволява по-голяма стабилност и ефективност на HD поточното видео. 

Някои от по-важните особености на дрона
Подобрените режими TapflyTM и ActiveTrackTM, които ще намерите в приложението DJI GO 4, 
позволяват на Inspire 2 да лети на всяко едно място, което е видимо на екрана. Необходимо е само едно 
докосване, за да може дронът да полети в желаната посока или да започне проследяването на подвижни 
обекти.

Полетен контролер: обновеният полетен контролер предоставя по-голяма безопасност и надеждност по 
време на полет. Устройството за запис на полета съхранява критичните данни от всеки полет. Системата 
от сензори за позициониране подобрява прецизността при кръжене, когато летите на закрито или не е 
наличен GPS сигнал. Двойният IMU модул и компасите осигуряват надеждност.
HD поточно видео: големият обхват (до 7 km) и почти недоловимото забавяне на HD поточното видео 
се постигат благодарение на обновеният DJI LIGHTBRIDGETM. Той работи на честоти 2,4 и 5,8 GHz, 
което осигурява по-голяма стабилност на връзката на места, където са налични смущения.

Камера и стойка: камерата е независима от процесора за изображения, което означава, че имате 
свободата да изберете перфектната система от стойка с камера за всяка сцена, която заснемате. Това 
означава, че независимо от това на коя камера ще се спрете, ще разполагате със същата мощна система 
за обработка на изображенията, а ако изберете камерата ZENMUSETM X5S ще можете да заснемате RAW 
видео клипове. Когато използвате DJI CINESSDTM ще можете да заснемате видеа без загуба на качество 
(във формати CinemaDNG и ProRes), както и последователно заснети сними във формат DNG RAW.

Интелигентна батерия DJI: тя притежава обновени клетки и  усъвършенствана система за управление 
на захранването. Тези нововъведения предоставят до 25 мин. полетно време с камерата Zenmuse X5S и 
до 27 мин. с Zenmuse X4S.

Подготовка на дрона
Разгъване на дрона
Когато получите своя DJI Inspire 2 той е в режим за пътуване. Следвайте стъпките, за да го подготвите 
за първия полет:

1. Поставете двете батерии.
2. Натиснете захранващия бутон най-малко 5 пъти.
3. Краката трябва да са в позиция като за приземаване и дронът ще се задейства автоматично.
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Батерията трябва да бъде напълно заредена преди да я използвате за първи път. За повече 
информация погледнете в раздел "Зареждане на интелигентната батерия".
Дронът не може да премине от режим за пътуване в режим за приземяване, ако върху него е 
монтирана камера.
Поставете дрона върху гладка, отражателна повърхност (върху маса или плочки) преди да 
преминете от режим за пътуване към режим за приземяване. 
Дръжте ръцете си далеч от механизма за трансформиране, когато разгъвате краката на дрона. 
Натиснете бутона за премахване на батерията, когато я изваждате от летящата платформа. 
За да преобразувате дрона в режим за пътуване: натиснете продължително захранващия бутон 
поне 5 пъти, след което демонтирайте стойката и перките. Поставете дрона върху гладка 
повърхност и изчакайте да премине в режим за пътуване. След това натиснете бутона за 
премахване на батерията, за да извадите двете батерии.

Винаги проверявайте дали DJI Gimbal Connector 2.0 за Inspire 2 е в правилна позиция по време 
на монтажа. В противен случай камерата няма да може да се монтира.
Премахнете капачката на обектива, когато използвате Zenmuse X5S.
Винаги изключвайте дрона, преди да премахнете камерата.

Натиснете захранващия
бутон най-малко 5 пъти

Краката трябва да са в позиция 
като за приземаване и дронът ще 

се задейства

Поставете двете
батерии

5 x

Монтирайте Zenmuse X5S върху 
дрона (не е необходимо да го 

изключвате)

Монтиране на камерата Zenmuse X5S върху Inspire 2
1. Премахнете предпазната капачка от Zenmuse X5S.
2. Натиснете бутона за освобождаване на камерата и стойката, намиращ се върху дрона. Завъртете 
предпазната капачка, за да я премахнете от Inspire 2.
3. Бялата точка на стойката трябва да съвпадне с червената точка върху дрона, за да можете да поставите 
стойката.
4. Заключете стойката, като я завъртите в оказаната позиция. Червените точки трябва да съвпаднат.

2 3 411
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Подготовка на дистанционното управление
Завъртете държача за мобилното устройство в желаната позиция, след което преместете антената, както е посочено.

1. Натиснете бутона, намиращ се от страната на държача за мобилно устройство, за да освободите скобата. 
Разпънете я колкото е необходимо, след което поставете в нея мобилното си устройство.
2. Свържете мобилното устройство с дистанционното управление посредством USB кабел.
3. Единият край на кабела свържете с мобилното устройство, а другият в USB порта, намиращ се на гърба 
на дистанционното управление.

Монтиране на самозатягащите се пропелери (1550T)
Следвайте долуизброените стъпки, за да монтирате перките.

1. Съединете пропелерите с моторите, притежаващи същия цвят стрелка (червена или бяла).

Натиснете надолу подсигурителните 
щипки и завъртете пропелерите в 
посоката на заключване, докато 

стрелките не съвпаднат и не чуете 
изщракване.

Монтирайте перката
върху мотора.

Завъртете отново перката в 
посоката за заключване, докато 

не чуете изщракване.

2 31

1

3

2

Натиснете надолу щипките преди да завъртите пропелерите в посоката за заключване.
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Схема на дрона 
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[1] FPV камера

[2] Предна позиционираща система

[3] DJI Gimbal Connector V2.0 (DGC2.0)

[4] Бутон за монтиране на камерата

[5] Долна позиционираща система

[6] Допълнително място за монтаж на устройства

[7] Трансформиращ механизъм

[8] Център за обработка и управление (със слот за 

microSD карта) 

[9] Предни светодиоди

[10] Задвижваща система (с мотори, пропелери и 

т.н.)

[11] Задни светодиоди

[12] Интелигентни батерии

[13] Захранващ бутон

[14] Индикатори за заряда на батерията

[15] Бутон за премахване на батерията

[16] Горен инфрачервен сензор

[17] Индикатор за състоянието на дрона

[18] Слот за DJI CINESSD

[19] Бутон за свързване

[20] Превключвател между USB режими

[21] USB порт
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Схема на дистанционното управление

[1] Захранващ бутон

Използва се за включване/ изключване на 
дистанционното управление.

[2] Превключвател за трансформацията на дрона

Преместете го нагоре или надолу, за да повдигнете 
или снижите краката на дрона по време на полет. 

[3] Бутон Return-to-Home (RTH)

Натиснете и задръжте бутона, за да задействате 
процедурата Return to Home (RTH). 

[4] Джойстици за управление

Управляват посоката и движението на дрона. 

[5] Светодиод за състоянието

Показва състоянието на дистанционното 
управление.

[6] Светодиоди, отразяващи нивото на батерията

Отразяват заряда на батерията на 
дистанционното управление. 

[7] Захранващ порт

Свържете зарядното към порта, за да заредите 
батериите на дистанционното управление.

[8] Държач за мобилно устройство

Придържа мобилното Ви устройство към 
дистанционното управление. 

[9] Антени

Предават управляващ и видео сигнал към дрона. 

[10] Дръжка

[11] Скролер за управление (стойка/ FPV)

Използвайте го, за да управлявате наклона на стойката. Когато стойката е в независим режим 
натиснете и задръжте бутона C1 на дистанционното и завъртете управляващия скролер, за да 
настроите движението по хоризонтала на стойката. За да настроите вертикалното движение на FPV 
камерата натиснете и задръжте бутона C2 и завъртете скролера. 

[12] Скролер за настройка на камерата

Завъртете го, за да промените настройките на камерата (функционира единствено, когато 
дистанционното е свързано с мобилното устройство, на което е стартирано приложението DJI GO 4) 

[13] Бутон за запис

Натиснете го, за да запишете видео. Натиснете го повторно, за да прекратите записа.

[14] Превключвател на полетни режими

Чрез него можете да превключвате между режимите P, S и A. 
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[15] Бутон за снимане

Натиснете двустепенния бутон, за да направите снимка.

[16] Бутон за пауза

Ако го натиснете веднъж, дронът ще излезе от режим TapFly, ActiveTrack или Advanced. 

[17] Micro USB порт

Използвайте го, за да обновите фърмуера. 

[18] CAN Bus

Запазен разширителен порт. 

[19] HDMI A порт

HDMI A портът служи за видео изход. 

[20] USB порт

Свържете дистанционното с мобилното устройство посредством USB порта за достъп до DJI GO 4.

[21] Бутон C1

Функцията му се настройва от приложението DJI GO 4. 

[22] Бутон C2

Функцията му се настройва от приложението DJI GO 4. 



Дрон
В този раздел са представени
особеностите на полетния контролер,
системата за позициониране и 
интелигентната батерия.
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Дрон

Полетен контролер
В полетният контролер на Inspire 2 са направени няколко важни подобрения. Режимите за безопасен 
полет са Failsafe и Return-to-Home. Те ще осигурят безопасно завръщане на дрона, в случай, че 
управляващият сигнал се изгуби. Полетният контролер записва критичните данни от всеки полет върху 
вграденото устройство за съхранение на информация. Освен това контролерът предоставя по-голяма 
стабилност на дрона по време на полет и нови функции за спиране. 

Полетни режими
Налични са три полетни режима. Подробности за всеки един от тях ще намерите отдолу:  

P-mode (позициониране):
P-mode работи най-добре при силен GPS сигнал. Дронът използва GPS, долната и предна система 
за позициониране, за да се позиционира и стабилизира автоматично, носейки се между прегради. 
Функциите Tap-Fly и ActiveTrack са активни в този режим. Когато предната позиционираща 
система е активна и светлината е подходяща, максималният ъгъл на летене е 25°. Когато предната 
система за избягване на препятствия е изключена, максималният ъгъл на летене е 35°. 
Когато GPS сигналът е слаб и/ или е прекалено тъмно за предната и долна позиционираща система, 
то тогава дронът ще използва само барометъра си за позициониране и управление на височината. 
Забележка: когато дронът лети в този режим се изисква по-голямо преместване на джойстиците, за 
да се постигне висока скорост.

S-mode (спортен):
Дронът използва GPS за позициониране. Ако предната и долна позиционираща система е 
изключена дронът няма да може да прихваща и заобикаля прегради, когато лети в спортен режим. 
Наземната станция и интелигентните функции не са налични в този режим.
Забележка: дронът е оптимизиран за повече скорост и ловкост, правейки го по-чувствителен на 
натискане на джойстика.

A-mode (местоположение):
Дронът ще използва единствено барометъра си за позициониране или управление на височината, 
ако нито GPS, нито системата за позициониране са активни. Наземната станция и интелигентните 
функции също не са налични в този режим.

Предната позиционираща система не е активна в спортен режим, което означава, че дронът 
няма да бъде в състояние да заобикаля препятствията по пътя си. Бъдете внимателни и пазете 
дрона от препятствията.
Максималната скорост и спирачният път на дрона са значително по-големи в спортен режим. 
Минималният спирачен път е 50 м (без вятър).
Чувствителността на дрона е значително повишена в спортен режим, което означава, че дори 
минимално преместване на джойстика ще зададе голямо движение на дрона. Бъдете 
внимателни и добре преценявайте разстоянията при маневриране.
Скоростта на спускане в спортен режим е значително по-висока. Минималният спирачен път 
е 50 м (без вятър).

Използвайте плъзгача за смяна на полетния режим, за да преминете към желания режим.
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Индикатор, следящ състоянието на полета
Inspire 2 разполага с преден и заден светодиод, както и с индикатор за състоянието на дрона. Позициите 

им са посочени на изображенията отдолу:

Предният светодиод показва посоката на дрона. Той свети в червено, когато дронът се включи, като 
показва предната част (носа) на летящата система (предният и задният светодиод могат да се изключат 
от приложението DJI GO 4). Индикаторът за състоянието "съобщава" на полетния контролер текущото 
състояние на системата. За повече информация вижте таблицата отдолу:

Описание на индикаторите за състоянието на дрона

Нормално

Червен, зелен и жълт индикатор мигат последователно

 ×4            Четири пъти мига жълт индикатор Загряване.

Бавно примигващ зелен индикатор Режим P с GPS*.

 ×2 Два пъти мига зелен индикатор
Режим P с предна и долна 
позиционираща система*.

    Бавно примигващ жълт индикатор
Без GPS, предна и долна позиционираща 
система.

    Бързо примигващ зелен индикатор Спиране.

Предупреждение

 —

 Бързо примигващ жълт индикатор

       Бавно примигващ червен индикатор

        Бързо примигващ червен индикатор

        Примигва червен индикатор

                Индикаторът свети червено 

Последователно примигващи червен и жълт индикатор

Изгубен е сигналът от дистанционното. 

Предупреждение за изтощена батерия.

Предупреждение за критично ниско ниво на батерията.

IMU грешка.

Отказ на системата. 

Изисква се калибриране на компаса.

* Зеленият индикатор мига бавно в режим P, а в режим S мига бързо.

Заден светодиодПреден светодиод

Индикатор за състоянието 
на дрона

Включване и самодиагностика.
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"Return-to-Home" (RTH)
Функцията " Return-to-Home"  (RTH) връща дрона в последната записана точка. Процедурата RTH има 
три разновидности: " Smart RTH" , " Low Battery RTH"  и " Failsafe RTH" . В този раздел подробно са 
описани трите сценария.

GPS Описание

Начална точка

Ако преди излитането е прихванат силен GPS сигнал, началната
точка е мястото, откъдето коптерът ще излети. Силният GPS
сигнал се отбелязва с иконата на GPS (        ). Индикаторът на дрона ще 
започне да примигва бързо, щом началната точка бъде
записана.

Дронът може да прихване и заобиколи препятствия, когато предната позиционираща
система работи и е достатъчно светло. Inspire 2 ще се издигне автоматично, за да избегне
препятствието, след което ще се снижи, за да се върне в началната точка. При завръщането си  
в началната точка дронът не може да се завърта или да лети вляво или вдясно по време на 
процедурата RTH, когато предната позиционираща система е активна.

"Failsafe RTH"
Предната позиционираща система позволява на дрона да създаде карта на прелетяния маршрут в 
реално време. Ако началната точка е създадена успешно и компасът работи нормално, " Failsafe RTH"  
ще се активира автоматично при загуба на сигнала от дистанционното за повече от три секунди. Дронът 
ще планира маршрута в обратна посока и ще се върне по оригиналния маршрут в началната точка. Той 
ще зависне за 10 секунди на текущата си позиция. Когато сигналът се възстанови дронът ще чака 
команда от пилота. Процедурата " Return-to-Home"  може да бъде прекъсната и пилотът да си възвърне 
управлението над дрона, в случай, че се установи повторно връзка с дистанционното.
"Failsafe"

5 RTH (регулиране на височината)

Бързо примигващ жълт индикатор

Височина HP<=Failsafe височина

1 Създаване на начална точка 

Примигва зелен индикатор

3 Загуба на сигнала от дистанционното

Бързо примигващ жълт индикатор

2 Приемане на началната точка

Примигва зелен индикатор

6 Приземяване (след кръжене от 5 s)

Бързо примигващ жълт индикатор

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

Бързо примигващ жълт индикатор

Височина HP>Failsafe височина

Издигане до Failsafe височина
Failsafe височина

Дронът не може да се върне в началната точка, когато GPS сигналът е слаб ([          ] сиви лентички) или не е 
наличен.
Дронът се спуска автоматично, ако процедурата RTH е задействана, когато дронът лети в 20 метров радиус 
от началната точка. Дронът ще спре издигането си и незабавно ще се върне в началната точка, ако 
преместите левия джойстик и дронът е достигнал височина от 20 или повече метра по време на процедурата 
Failsafe.
Дронът не може да заобикаля препятствия, докато лети в режим " Failsafe RTH"  и предната позиционираща 
система не работи. Следователно е важно да зададете подходяща Failsafe височина преди всеки полет. 
Стартирайте приложението DJI GO 4, влезте в менюто “Camera” и докоснете        , за да зададете Failsafe 
височина.
Потребителят не може да управлява дрона, докато той се снижава до 20 м от текущата си височина, но 
можете да натиснете бутона RTH, което ще прекрати спускането и ще си възвърнете контрола над дрона.
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"Smart RTH"
Използвайте бутона RTH, намиращ се на дистанционното управление или докоснете RTH бутона в 
приложението DJI GO 4 и следвайте инструкциите, които ще се появят на екрана при наличен GPS, за 
да стартирате " Smart RTH" . Дронът автоматично ще се върне на последно записаната Home Point. 
Използвайте дистанционното за управление на скоростта/ височината, за да се избегне сблъсък по 
време на процедурата " Smart RTH" . За да планира безопасен маршрут при завръщането си, дронът 
използва своята първична камера, която му позволява да разпознае препятствията на 300 м пред него. 
Натиснете и задръжте веднъж бутона Smart RTH, който ще задейства процедурата, а при повторното 
натискане на бутона ще я деактивирате и ще си възвърнете пълния контрол над дрона.
"Low Battery RTH" (може да се изключи от приложението DJI GO 4)
Аварийните нива след изтощение на батерията се задействат, когато интелигентната DJI батерия се
изтощи до ниво, което може да затрудни безопасното завръщане на коптера. Съветваме потребителите
да приземят незабавно дрона. Приложението DJI GO 4 ще Ви предупреди, когато батерията се изтощи.
Коптерът автоматично ще се върне в началната точка, ако не е предприето действие след десетсекундно 
отброяване. Потребителят може да прекъсне RTH процедурата, като натисне RTH бутона на 
дистанционното. Праговете на предупрежденията се определят автоматично на база височината на 
коптера и разстоянието от началната точка.

Дронът ще се приземи автоматично, ако нивата на батерията могат да го захранват достатъчно дълго
време, за да се спусне от настоящата си височина. Потребителят може да използва дистанционното, за
да промени позицията на коптера по време на приземяване.

Индикаторът за заряда на батерията се показва в приложението DJI GO 4. Описано е отдолу:

12:29

Оставащо време за полет

Достатъчен заряд на
батерията (зелено)

Индикатор за нивото на батерията

Препоръчва се приземяване
на дрона

Предупреждение за
критично ниско ниво на
батерията (червено)

Предупреждение за
изтощена батерия (жълто)

Предупрежде-
ние за заряда
на батерията

Забележка
Индикатор за
състоянието DJI GO 4

Препоръки за
полета 

Предупрежде-
ние за ниски
нива на
заряда на
батерията

Батерията е
изтощена.
Моля,
приземете
дрона.

Индикаторът
на състоянието
бавно
примигва в
червено.

Натиснете “Go-home”, за да
върнете дрона в началната
точка и да се приземи
автоматично или “Cancel”, за да
продължи да лети. Ако не се
предприеме нищо, коптерът
автоматично ще се върне и
приземи след 10 секунди. От 
дистанционното ще се чуе звук.

Обърнете дрона и
го приземете,
колкото е
възможно по-
бързо, след което
изключете
двигателите и
извадете батерията.

H
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Предупрежде-
ние за
критично
ниско
ниво на
батерията

Дронът трябва
да се приземи
незабавно.

Индикаторът
на състоянието
бързо примигва
в червено.

Дисплеят на DJI GO 4
приложението ще светне в
червено и дронът ще започне 
да се спуска. От дистан-
ционното ще се чуе звук.

Оставете дрона да
се снижи и приземи
автоматично.

Очаквано
оставащо
време
за полет 

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

- - -

Когато се покаже предупреждението за критично ниско ниво на батерията и дронът започне 
да се приземява автоматично, тогава можете да натиснете левия джойстик нагоре, което ще 
накара коптера да зависне на текущата височина, на която се намира. Това ще Ви позволи да 
го приземите на по-подходящо място.
Оцветените зони и маркери, показващи нивото на батерията, отразяват приблизителното 
оставащо време. Те автоматично се коригират в зависимост от текущото местоположение и 
състоянието на дрона.

Съвети за безопасност при включен "Failsafe" режим

20米 20米
H

Дронът не може да избягва прегради, докато лети в режим " Failsafe 
RTH"  и предната система за позициониране е изключена. Следователно 
е важно да зададете подходяща Failsafe височина преди всеки полет. 
Стартирайте приложението DJI GO 4 и изберете “Camera”, след което 
докоснете иконата        , за да настроите Failsafe височина.

20 m 20 m
H

Ако дронът лети на височина под 20 m и Failsafe (включително " Smart RTH" ,
"Lower Battery RTH" ) е включен, дронът първоначално ще се издигне авто-
матично на 20 m от текущата височина. Можете да спрете издигането,
като изключите Failsafe.

20 m 20 m
H

Дронът автоматично се снижава и приземява, ако е включен RTH,
когато той лети в 20 m радиус от началната точка. Коптерът ще спре да
се издига и незабавно ще се върне в точката на излитане, ако преместите
левия джойстик и той достигне височина 20 m или по-голяма по време 
на режима " Failsafe" .

20米 20米
H

Дронът не може да се върне в точката на излитане, когато GPS
сигналът е слаб ( [             ] сиви лентички) или липсва.

20米 20米
H

Ако преместите левия джойстик, след като дронът се издигне над 20 m, 
но под предварително зададената височина на режима " Failsafe RTH" , то 
издигането ще спре и незабавно ще се върне в точката на излитане.
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Заобикаляне на препятствия по време на процедурата RTH*
Дронът може да "познае" и да заобиколи препятствията, докато лети в режим "FailSafe RTH", в случай 
че светлината е достатъчна, за да се задейства предната позиционираща система. Повече информация 
за поведението на дрона при наличието на прегради ще намерите отдолу:
1. Дронът ще използва камерата си, за да "разпознае" препятствия, намиращи се на разстояние до 300 м
пред него, което му позволява да планира безопасен маршрут за обратния път.
2. Дронът забавя полета си, когато засече пречка на разстояние 15 м от него.
3. Дронът спира да лети и започва да кръжи, след което ще се издигне вертикално, за да избегне
пречката. Накрая ще спре да се издига, когато се отдалечи на разстояние 5 m от засеченото 
препятствие.
3. Процедурата "Failsafe RTH" се подновява и дронът продължава своя полет към Home Point от
настоящата височина.

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

Функция за защита при приземяване (Landing Protection)
Защитата при приземяване ще се активира по време на автоматично приземяване.
1. Когато " Landing Protection"  определи, че  повърхността е подходяща за приземяване, тогава Inspire 2 ще
се приземи внимателно.
2. Ако " Landing Protection"  определи, че  повърхността не е подходяща за приземяване, тогава Inspire 2 ще 
започне да кръжи, докато не получи потвърждение от пилота. Дронът ще кръжи, ако засече, че 
повърхността не е подходяща за кацане, освен в случай, че зарядът на батерията достигне критично ниски 
стойности. Когато батерията се изтощи до 0%, тогава дронът ще започне да се спуска. Потребителят все 
още може да управлява посоката му.
3. Ако процедурата Landing Protection не е активирана, приложението DJI GO 4 ще изведе предупреждение, 
когато Inspire 2 се спусне на височина по-малко от 0,7 метра. В случай, че повърхността е подходяща за 
приземяване докоснете екрана, за да приемете или натиснете надолу джойстика за 2 сек., за да започне 
приземяването.

Ако функцията за защита при приземяване (" Landing Protection" ) е включена, дронът няма 
да засече повърхността за приземяване, при следните обстоятелства:

когато потребителят управлява джойстиците (функцията ще се активира отново, когато спрете да 
използвате джойстиците).
когато позициониращата система не работи правилно (грешка при излизане от позиция).
когато долната позиционираща система не е калибрирана правилно. 
когато не е достатъчно светло, за да може долната позиционираща система да работи правилно.
когато препятствието се намира приблизително на метър от дрона, той ще се спусне и ще започне да 
кръжи на височина 0,7 м от земната повърхност. Дронът ще се приземи при потвърждение от 
пилота.

5 м 

15 м 

300 м 

* Функцията все още не е налична.
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2. Стартирайте приложението DJI GO 4, след което докоснете иконите        и         . Внимателно прочетете
съобщенията.

2 метра 
вкл. изкл.
авто. задържане

H 10.0MD 30M

VS 2.0M/S VPS 2.0MH.S 10.0 KM/H

12
R

09:29

AE

P-GPS

AF/ MF
ISO SHU T TER EV

200 0.3
F

5.61/200
CA PACIT Y

4KP3020:12 384G
SD TIME

4KP30

74%
70%

4.07V

4.07V
In Flight (GPS)

5000K
WB Custom

Режим "TapFly" 
Въведение
Благодарение на функцията " TapFly"  ще можете с едно докосване на екрана на мобилното Ви утройство да 
зададете желаната посока за летене на дрона, без да има нужда да използвате дистанционното управление. 
Дронът автоматично ще заобиколи препятствията или ще спре и ще започне да кръжи, при условие, че не е 
прекалено тъмно (< 300 lux) или прекалено светло (> 10 000 lux).

Използване на функцията "TapFly"
Уверете се, че нивото на батерията е повече от 50%, а дронът е в P-режим. Следвайте инструкциите, за

да използвате " TapFly" :

2. Снижете дрона на разстояние 2 м от земната повърхност.

3. Докоснете веднъж, за да зададете посоката, след това изчакайте да се появи иконата        . Докоснете
отново, за да потвърдите. Квадрокоптерът ще започне да лети автоматично в зададената посока.

H 10.0MD 30M

VS 2.0M/S VPS 2.0MH.S 10.0 KM/H

12
R

09:29

AE

P-GPS

AF/ MF

FPV

ISO SHU T TER EV

200 0.3
F

5.61/200
CA PACIT Y

4KP3020:12 384G
SD TIME

4KP30

74%
70%

4.07V

4.07V
In Flight (GPS)

5000K
WB Custom
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Дронът автоматично ще промени скоростта си, когато засече пречка пред себе си, докато лети близо до земята. 

Приложението DJI GO 4 ще Ви напомни, ако летите до препятствие или  вляво/ вдясно от него. Не бива да 

разчитате на тази функция при заобикалянето на пречка по пътя. Междувременно "  FailSafe"  процедурата ще е 

с по-голяма тежест в сравнение с "  TapFly"  . При слаб GPS сигнал дронът ще излезе от режима " TapFly"  и сам 

ще се върне в точката на излитане.
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НЕ насочвайте дрона срещу хора, животни, предмети (клони на дървета и електропроводи) или 
прозрачни предмети (стъкло или водна повърхност.)
Следете за препятствия по пътя и ги избягвайте.
Може да възникнат различия между зададената в " TapFly"  посока и реалната.
Не можете да правите " TapFly"  селекция в горния или долния край на екрана.
Режимът " TapFly"  може да не работи правилно, когато дронът лети над водна повърхност или 
заснежена област.
Бъдете изключително внимателни, когато летите над много мрачни (< 300 lux ) или светли (>10 000 
lux) участъци.

От приложението DJI GO 4 задайте команда на джойстиците да управляват стойката - по този начин ще 
можете да управлявате посоката й посредством дистанционното управление. Когато използвате 
джойстиците, стойката автоматично ще премине в режим "Free". Тогава използвайте десния джойстик 
(режим 2), за да управлявате хоризонталното движение, а левия джойстик отговаря за наклона на 
стойката. Завъртете скролера, намиращ се вляво, за да управлявате скоростта при летене на дрона.

След като потвърдите селекцията дронът автоматично ще започне да лети в зададената посока, маркирана с 
тази       икона. Обръщаме Ви внимание, че можете също да използвате джойстика, за да управлявате дрона.

30 м 30 м

Изход от режима "TapFly"
Използвайте някой от следните методи, за да излезете от режима "TapFly": 
1. Докоснете бутона      , намиращ се в приложението.
2. Натиснете назад джойстика на дистанционното и го задръжте повече от 3 сек.
3. Натиснете бутона за временно прекъсване на полета, намиращ се върху дистанционното.
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ИЛИ ИЛИ

2. Стартирайте приложението DJI GO 4, след което докоснете иконите       и       . Внимателно прочетете
съобщенията.

2 метра вкл. изкл.
авто. задържане

H 10.0MD 30M

VS 2.0M/S VPS 2.0MH.S 10.0 KM/H
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3. Изберете обекта, който искате да проследите и докоснете, за да потвърдите. Ако той не може да се 
разпознае автоматично, придърпайте поленцето върху него. То          ще се оцвети в зелено, когато 
проследяването е в процес на изпълнение. Ако обаче се оцвети в червено, обектът не е разпознат успешно 
и трябва да повторите същата процедура отново.

Дронът ще спре да лети и ще започне да кръжи след като излезе от режим "  TapFly"  . Можете да му зададете

нова посока или да го управлявате ръчно.

Режим "ActiveTrack"
"ActiveTrack"  функцията позволява да маркирате движещи се обекти само с едно докосване на екрана 
на мобилното Ви устройство, а дронът ще полети след тях. Автоматично ще заобикаля препятствията, 
изпречили се на пътя му. Употребата на външни проследяващи устройства не е желателна.
Inspire 2  може автоматично да разпознае и проследи велосипеди и други превозни средства, както и 
хора или животни, като за всеки от избрoените обекти се прилага различна стратегия за проследяване.

Използване на функцията "ActiveTrack"
Уверете се, че зарядът на батерията е повече от 50%, а дронът е в режим P. След това изпълнете
долуизброените стъпки, за да активирате " ActiveTrack" :
1. Снижете дрона на 2 м над земята и го оставете да кръжи.

Бутон за временно
прекъсване на полета
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Trace Profile 

Дронът следи обекта от еднакво разстояние.
Използвайте джойстика на дистанционното или
плъзгача, намиращ се в DJI GO 4, за да заобико-
лите обекта.

Дронът проследява обекта под еднакъв ъгъл и на 
еднакво разстояние от едната страна. 
Използвайте джойстика на дистанционното, за 
да заобиколите обекта.

НЕ избирайте място с хора, животни или предмети от рода на клони, дървета или 
електропроводи, както и прозрачни обекти (стъкло или водна повърхност).
Избягвайте препятствията по пътя, когато дронът лети назад.
Бъдете изключително внимателни, когато използвате " ActiveTrack" в следните ситуации:
a) Проследяваният обект не се движи в права посока.
b) Проследяваният обект променя формата си по време на движение.
c) Проследяваният обект може да бъде блокиран или труден за наблюдение за дълго време.
d) Проследяваният обект се придвижва по заснежена повърхност.
e) Осветеността е ниска (< 300 lux) или висока (> 10 000 lux).
f) Проследяваният обект е в същия цвят като заобикалящата го среда.

НЕ избирайте място с хора, животни или предмети от рода на клони, дървета или 
електропроводи, както и прозрачни обекти (стъкло или водна повърхност). Избягвайте 
препятствията по пътя, когато дронът лети назад.
Бъдете изключително внимателни, когато използвате " ActiveTrack" в следните ситуации:

а) Проследяваният обект не се движи в права линия.
b) Проследяваният обект променя формата си по време на движение.
c) Проследяваният обект може да бъде блокиран или труден за наблюдение за дълго време.

"ActiveTrack"  съдържа следните подфункции:

H 10.0MD 30M

VS 2.0M/S VPS 2.0MH.S 10.0 KM/H
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Изход от режима "ActiveTrack"
Има два начина за изход от режима " ActiveTrack" :
1. Докоснете бутона      , намиращ се в приложението.
2. Натиснете бутона за временно прекъсване на полета, намиращ се

ИЛИ

Режим "Tripod"
Докоснете иконата в приложението DJI GO 4, за да активирате режим "Tripod". Управлението чрез 
джойстика е ограничено, за да се постигне по-прецизнен контрол над движенията и скоростта на 
дрона, в зависимост от височината му. Този режим се използва при ниска осветеност, за да се избегне 
размазване на изoбраженията или видеото и да се постигне по-добра острота.
В режим "Tripod" максималната скорост за летене на дрона може да се настрои от приложението DJI GO 
4, а спирачният път да се намали до 3 м. Управлението чрез джойстика е също ограничено, за да се 
постигнат по-гладки движения на дрона.

Използвайте режим "Tripod", когато е наличен силен GPS сигнал или светлината е идеална за 
позициониращата система. Ако GPS сигналът се изгуби, а позициониращата система не може 
да работи, то дронът автоматично ще премине в режим "Atti". При това положение I nspire 2 
ще увеличи скоростта си на летене и няма да може да кръжи на място. Използвайте този 
режим внимателно.

Режим "Spotlight Pro"
"Spotlight Pro" представлява нов, мощен режим, който позволява на пилота да заснема сложни сцени. 
Стойката ще се завърта автоматично, за да може камерата да е винаги насочена към обекта. Задайте 
обект и камерата ще снима него, независимо от посоката, в която лети дронът.
Режим "Quick": начертайте квадрат около обекта и проследяването му ще започне. 
Режим "Composition": начертайте квадрат, когато обектът влезе в него натиснете бутона C2, за да 
започне проследяването. При повторното натискане на бутона, проследяването ще бъде прекъснато.
В режим "Free" можете да управлявате посоката на дрона, независимо от това накъде е насочена 
камерата.
В режим "Follow" посоката на дрона е същата, в която е насочена камерата.

H 10.0MD 30M

VS 2.0M/S VPS 2.0MH.S 10.0 KM/H
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на дистанционното управление.
След като излезете от режима " ActiveTrack" , дронът ще спре да лети и ще започне да кръжи на 
място, след което Вие ще имате възможност да изберете дали да летите ръчно, да проследите друг 
обект или да го върнете в точката на излитане.

Следвайте местните норми и правила, когато използвате "ActiveTrack".
Дронът не може да заобикаля препятствия, когато са задействани режимите "Profile" или
"Spotlight". Използвайте ги единствено на открито, където липсват прегради или препятствия.
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[1]

[2]

[4]

[3]

Позиционираща система и система от инфрачервени сензори за засичане на препятствия

Основните компоненти на позициониращата система са разположени в предната, задната и долната 
част на Inspire 2, като тя включва [1] [2]  два стерео позициониращи сензора и [3] два ултразвукови
сензора. Позициониращата система използва ултразук и графична информация, за да може дронът да 
запази текущата си позиция. Той ще може да кръжи прецизно на закрито или на места, където не е 
наличен GPS сигнал. Позициониращата система непрекъснато сканира за пречки и благодарение на нея 
Inspire 2 ще може да прелети над тях, да ги заобиколи или да спре да лети и да закръжи. 
Инфрачервеният сензор се състои от [4] два инфрачервени модула, разположени в горната част на 
дрона. Сензорите сканират за пречки над квадрокоптера и са активни в някои полетни режими.

Можете да придърпате обекта в приложението DJI GO 4 или да управлявате стойката с 
помощта на джойстиците, за да преместите обекта.
В режим "Free" е активирано по подразбиране завъртането на дрона, което кара стойката да се 
обърне назад бързо, когато достигне допустимия ъгъл по време на снимане.
"Spotlight Pro" може да се използва и в режимите S, A, "TapFly" и "Tripod".

Обхват
Обхватът на позициониращата система е показан на схемата. Обръщаме Ви внимание, че дронът не 
може да засече и заобиколи пречките, които не попадат в този обхват.

40 см

60 см
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Дронът не може да засече обекта в сенчести места. Внимавайте по време на полет.

Обхватът на ултразвуковия сензор е показан отдолу.

5. Поставете планката за калибриране с точките към предната позиционираща система и следвайте 
напътствията в DJI Assistant 2, за да завършите калибрирането.
6. Поставете дрона направо и се уверете, че точките на планката за калибриране сочат към долната 
позиционираща система, след което изпълнете стъпките, които ще се появят в DJI Assistant 2, за да 
завършите калибрирането.

Калибриране на сензорите
Камерите на предната и долната позициониращи системи, инсталирани върху дрона са фабрично 
калибрирани. Те са уязвими от различни влияния, затова е необходимо от време на време да се 
калибрират през DJI Assistant 2.

Калибриране посредством планка за калибриране на позициониращата система
1. Уверете се, че дронът се намира в режим за приземяване, след което го включете и бутнете надолу 
превключвателя между USB режими.
2. Свържете Inspire 2 с компютър посредством двустранния USB кабел тип А.
3. Стартирайте DJI Assistant 2 и се впишете със своя профил в DJI.
4. Кликнете върху Inspire 2 и след това върху бутона за калибриране.
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Калибриране, следвайки инструкциите на екрана
Следвайте стъпките, за да калибрирате камерата.

01
Насочете дрона срещу

екрана

02
Изравнете с указаните

на екрана маркери

03
Завъртете и наклонете

дрона

Следвайте долуизброените стъпки, те ще Ви улеснят при употребата на позициониращата система:
1. Превключете от режим на полет към P-режим.
2. Поставете дрона върху плоска повърхност. Долната позиционираща система не може
да работи правилно върху повърхности без ясни очертания.
3. Включете коптера. Индикаторът за състоянието му ще присветне два пъти в зелено,
което ще покаже, че позициониращата система е готова за работа. Леко натиснете
левия джойстик нагоре - дронът ще се издигне и ще зависне.

вкл. изкл.
авто. задържане

Използване на позициониращата система
Позициониращата система се активира автоматично, когато дронът се включи - не се изискват 
допълнителни действия. Обикновено тя се използва на закрито, където не е наличен GPS сигнал. 
Използвайки сензорите, вградени в системата, дронът може да кръжи прецизно, дори без GPS сигнал.

НЕ изключвайте дрона и не изваждайте USB кабела след като приключи калибрирането, а изчакайте 
да приключи обработката на данните.
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Производителността на позициониращата система и системата от инфрачервени сензори за 
засичане на препятствия зависи от повърхността, над която прелита дронът. Възможно е 
ултразвуковите сензори да не измерят правилно разстоянията, ако той лети над материали, 
поглъщащи звука. На практика камерата може да работи неправилно при неподходящи 
условия. Летящата система ще превключи от режим P в режим А автоматично, ако нито GPS, 
нито позициониращата система или системата от инфрачервени сензори за засичане на 
препятствия са налични. Използвайте дрона с повишено внимание в следните ситуации:

a) Летене над едноцветни повърхности (напр. чисто бяло, черно, червено, зелено).
b) Летене над силно отражателни повърхности.
c) Бързо летене (над 50 км/ч на 2 м височина или над 18 км/ч на 1 м височина).
d) Летене над водни или прозрачни повърхности.
e) Летене над подвижни повърхности или обекти.
f) Летене на места, където светлината се променя често или рязко.
g) Летене на места, където цари пълен мрак (lux < 10) или е много светло (lux > 100 000).
h) Летене над места, които могат да поглъщат звуковите вълни (напр. дебел килим).
i) Летене над повърхности без ясни очертания или структура.
j) Летене над повърхности с често повтарящи се мотиви или части (напр. еднакви плочки).
k) Летене над наклонени повърхности, които отклоняват звуковите вълни от дрона.
l) Летене над препятствията с твърде малка ефективна отразяваща повърхност за 
инфрачервена светлина.
m) НЕ насочвайте два дрона един срещу друг, за да избегнете смущения с 3D инфрачервените 
модули.
n) НЕ покривайте защитното стъкло на инфрачервения модул. Пазете го и го почиствайте 
редовно.

Сензорите трябва винаги да бъдат почистени. Мръсотия и други нечистотии могат да повлияят 
неблагоприятно върху тях.
Позициониращата система е ефективна единствено, когато дронът е на височина от 0,3 до 10 м. 
Позициониращата система не може да работи правилно, когато дронът лети над вода. 
Позициониращата система не може да разпознае слабо осветени участъци от земята (по-малко от 100 lux). 
Не използвайте други ултразвукови устройства с честота от 40 KHz, когато позициониращата 
система е включена.

Дръжте дрона далеч от животни, когато позициониращата система е включена. Сонарът
излъчва високочестотни звуци, които могат да бъдат уловени само от някои животни.

Спиране на дрона по време на полет чрез системата Obstacle Sensing 
Благодарение на системата Obstacle Sensing, дронът ще може да спре, когато засече пречка пред себе си.
Системата работи най-добре, когато светлината е подходяща и препятствието е с ясни очертания. Освен
това скоростта, с която лети дронът не надвишава 50 км/ч, за да може той да започне да кръжи на
безопасно разстояние.
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Запис на полета
Данните за полета се записват автоматично във вътрешната памет на дрона. Това включва полетна
информация, информация за състоянието му, както и други параметри. За достъп до тeзи данни,
свържете дрона към компютър чрез Micro USB порта и стартирайте DJI Assistant 2.

Монтиране и демонтиране на пропелерите

Монтиране на пропелерите
Прегледайте раздел "Монтиране на пропелерите", за да научите повече.

Демонтиране на пропелерите
Натиснете надолу подсигурителните щипки и завъртете пропелера, за да го демонтирате.

Внимавайте с ръбовете на пропелерите.
Използвайте само одобрени от DJI пропелери. Не използвайте различни видове пропелери. 
Проверете дали пропелерите и моторите са монтирани правилно и здраво затегнати преди полета. 
Уверете се, че всички пропелери са в добро състояние преди всеки полет. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
стари, счупени или наранени пропелери.
За да се избегне нараняване СТОЙТЕ НАСТРАНА и НЕ ДОКОСВАЙТЕ пропелерите или 
моторите, докато се въртят.
Използвайте САМО оригиналните пропелери на DJI, за по-безопасен и добър полет.

 Интелигентна батерия
Батерията е с капацитет 4280 mAh и напрежение 22.8V. Притежава интелигентна функция за зарежда-

не/ разреждане. Зареждайте батерията с оригиналното зарядно на DJI.

Функции на интелигентната батерия

1. Показване на нивото на батерията: светодиодните индикатори показват текущото ниво на батерията.
2. Функция автоматично разреждане: за да се предотврати подуване, батерията се разрежда 
автоматично до < 70% от цялата мощност и не е в активен режим (натиснете захранващия бутон, за да 
активирате батерията), когато не се използва повече от десет дни. Отнема около три дни за
разреждането й до 65%. Нормално е да усетите топлина, излъчвана от батерията по време на
презареждане. Праговете на презареждане могат да се настроят от приложението DJI GO 4.
3. Балансирано зареждане: автоматично балансира напрежението във всяка клетка при зареждане.
4. Защита от презареждане: зареждането автоматично спира, когато батерията е напълно заредена.
5. Температурна детекция: батерията може да се зарежда единствено при температура от 5°C до 45°C.
6. Защита над допустимите токове: батерията спира зареждането си, ако се засече голям ток (по-голям
от 10 A).
7. Защита от преразреждане: преразреждането може сериозно да увреди батерията. Изходният ток ще 
бъде прекъснат едва тогава, когато клетката е разредена до 2,8V, а дронът не лети. За да се удължи 
полетното време, защитата от преразреждане ще бъде деактивирана, когато батериите се разреждат 
по време на полет. Тогава напрежението на батерията ще падне под 2V, което може да доведе до 
възпламеняване. Следователно, тя няма да може да се зарежда, когато напрежението на една от 
клетките й падне под 2V. Моля, не употребявайте повече тази батерия. Избягвайте подобно сериозно 
преразреждане, в противен случай ще я повредите безвъзвратно.
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8. Защита от късо съединение: автоматично прекъсва захранването при откриването на късо съединение.
9. Защита от повреждане на клетката на батерията: приложението DJI GO 4 извежда на екрана 
предупреждение, ако е открита повреда в клетка от батерията.
10. Икономичен режим: за да спестите енергия, батерията стартира икономичен режим, когато дронът 
не лети.
11. Комуникация: информацията, свързана с напрежение на батерията, капацитет, ток и т. н. се предава 
на основния контролер на дрона.
12. Сдвояване на батериите: Inspire 2 се захранва от 2 батерии (клетките им са свързани паралелно). 
Препоръчително е да ги сдвоите от самото начало с помощта на DJI GO 4. Приложението ще изведе 
съобщение, ако използвате несдвоени батерии. Хъбът за зареждане на интелигентни батерии ще зареди 
едновременно тези, които са сдвоени.
13. Затопляне: батериите могат да работят дори в студено време, предоставяйки Ви безопасност по време 
на полет. Направете справка с раздел "Употреба на батерията", за да научите повече.

Направете справка с наръчника за безопасна работа с интелигентната батерия на Inspire 2 преди 
да я използвате. Потребителите поемат пълна отговорност при експлоатацията на продукта.

Зареждане на интелигентната батерия
Хъбът за зареждане на батерии е специално създаден, за да се използва със зарядното за Inspire 2. С 
него можете да зареждате до 4 интелигентни батерии едновременно. Сдвоените батерии с повече заряд 
ще се зареждат най-напред. Несдвоените ще бъдат зареждани последователно, в зависимост от 
оставащия в тях заряд (първо тези с най-много, накрая тези с по-малко). Сдвояването може да се 
извърши в приложението DJI GO 4. Micro USB се използва за обновяване на фърмуера.

Преглед

[3]

[1]

[2]
[8]

[6]

[5]

[4]
[7]

[1] Захранващ порт
[2] Порт за зареждане
[3] Капачка на порта за зареждане
[4] Индикатори, отразяващи прогреса при 
зареждане на батериите
[5] Капак/ бутон за освобождаване на 
батерията
[6] Светодиоди, следящи състоянието
[7] Порт за обновяване на фърмуера (Micro 
USB)
[8] Звукова индикация

Свързване към захранващ източник
Включете стандартното зарядно за Inspire 2 в контакта (100-240V, 50/60Hz), след което премахнете 
гумената капачка от захранващия порт, за да можете да свържете хъба за зареждане на интелигентни 
батерии към зарядното*.

КонтактЗарядноХъб за зареждане на
интелигентни батерии
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Свързване на батериите
Натиснете бутона за освобождаване на батерията и премахнете капачката на отговарящия порт за 
зареждане. Поставете интелигентната батерия в порта, за да започне зареждането. Сдвоените батерии с 
повече оставащ заряд ще започнат да се зареждат първи. Несдвоените ще бъдат зареждани 
последователно, в зависимост от оставащия в тях заряд (първо тези с най-много, накрая тези с малко 
заряд). Сдвояването може да се извърши в приложението DJI GO 4. Направете справка с раздел 
"Описание на светодиодите за състоянието”, за да научите какво означава примигването на 
светодиодите по определен начин. Зумерът ще започне да издава звук, когато зареждането приключи. 
За да разберете какво означават различните звуци, издавани от зумера, погледнете раздела "Описание 
на звуците, издавани от зумера”.

Винаги прорезите на батерията трябва да съвпадат с пътечките.
Натиснете и освободете бутона, за да извадите батериите след всяко зареждане.
НЕ оставяйте металните изводи на открито, когато не използвате хъба.

Описание на светодиодите за състоянието

LED за състоянието (на хъба)
 Мига зелено 

—     Свети зелено

 Мига червено
 —   Свети червено

Мига жълто

Описание
Зареждане.
Батериите са напълно заредени.
Грешка на зарядното. Опитайте отновово с оригиналното зарядно. 
Грешка на батерията
Температурата на батерията е прекалено висока/ ниска. Трябва да е 
в граници от 5°-40оC.

 —     Свети жълто Хъбът е готов за зареждане.
 Последователно мига зелено   Батерията не е засечена.

Индикатори за нивото на батерията по време на зареждане (на батерията)
LED1 LED2 LED3 LED4 Ниво на батерията

0%~50%

50%~75%

75%~100%

Батерията е напълно заредена.

LED1
LED3

LED2
LED4

Бутон, показващ нивото 
на батерията

*За пълното зареждане на интелигентна батерия за Inspire 2 ще е необходим час и половина, за дистанционното 
управление - 3. Ще отнеме повече време, ако зареждате батерия и дистанционно едновременно.
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Светодиодна индикация на защитата на батерията
В долната таблица е показан механизмът за защита на батерията и е обяснено какво 
означава примигването на светодиодите по определен начин.  

Индикатори за нивото на батерията по време на зареждане

LED1 LED2 LED3 LED4 Описание на състоянията

LED2 мига два пъти в секунда

Защита на батерията 

Засечен е свръхток.

LED2 мига три пъти в 
секунда

Засечено е късо съединение.

LED3 мига два пъти в секунда Засечено е презареждане.

LED3 мига три пъти в 
секунда

Свръхнапрежение преминава през зарядното.

LED4 мига два пъти в секунда
Температурата при зареждане е 
твърде ниска (<0°C).

LED4 мига три пъти в 
секунда

Температурата при зареждане е 
твърде висока (>40°C).

След като тези неизправности се отстранят натиснете захранващия бутон, за да изключите 
индикаторите, показващи нивото на батерията. Изключете я от зарядното и я включете отново, за да се 
възобнови зареждането. Не е необходимо да включвате и изключвате батерията в зарядното, ако 
температурата в помещението не е подходяща за зареждането - то ще се възобнови, когато 
температурата в стаята достигне необходимата стойност.

DJI не носи отговорност, ако възникне повреда на батерията при употреба на зарядно от други производители.

Как да разредите интелигентната батерия преди да заминете на дълго пътешествие: пуснете 
дрона да лети, докато батерията не се изтощи напълно или до тогава, до когато тя не може да се 
включи повече.

Описание на звуците, издавани от зумера
Преместете плъзгача, за да включите или изключите звуковата индикация.

Описание
Преместете плъзгача, за да включите звуковата индикация

Свързване на зарядното към хъба

Сдвоените батерии са напълно заредени

Четири интелигентни батерии са напълно заредени

Звук
Бързо пиюкане
Бързо пиюкане
Бързо пиюкане
Редуващи се късо и дълго пиюкане, 
продължаващи около час

Обновяване на фърмуера
В официалния сайт на DJI следете за нови версии на фърмуеъра. Следвайте долуизброените стъпки, за 
да го обновите.

1. Изтеглете последната версия на фърмуера от официалния сайт на DJI.
(http://www.dji.com/inspire-2/info#downloads)



2. Включете хъба за зареждане на батерии, след това го свържете към компютър посредством micro USB 
кабел. 

3. Стартирайте фърмуера, след което натиснете бутона "Update" и изчакайте приключването на процедурата.
4. Хъбът ще се рестартира автоматично, след като обновяването на фърмуера приключи успешно.
5. Повторете процедурата, ако обновяването не е успешно.

Употреба на батерията

Включване/ изключване на батерията
Включване: натиснете захранващия бутон веднъж, след което го натиснете отново и го задръжте за 2 сек., 
за да включите батерията. Светодиодът ще светне в червено, а индикаторите за нивото на батерията ще 
покажат текущия й заряд.
Изключване: натиснете веднъж захранващия бутон, след това до натиснете повторно и го задръжте за 2 
сек., за да изключите батерията.

Загряване на батерията
Ръчно: натиснете и задръжте за 3 сек. захранващия бутон, когато батерията е изключена, за да 
активирате режима за загряване.
Батерията ще започне да се загрява, когато темпетатурата й падне под 15оС, а LED1 и 2, LED3 и 4 ще 
започнат да мигат последователно. Температурата на батерията ще спре да се повишава, когато 
достигне 20оС.
Температурата на батерията ще бъде 15°-20оС, а когато е над 15оС LED1 и LED4 ще мигат 
последователно в продължение на приблизително 30 мин., след което автоматично ще спрат. 
Автоматично: поставете батериите в дрона и ги включете. Когато температурата им е под 15оС те ще 
започнат да се загряват автоматично, а Вие можете да проверите оставащия заряд, благодарение на 
светодиодната индикация върху батериите.
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Предупреждение за ниска температура:
1. Производителността на интелигентната батерия е значително намалена, когато дронът лети при 
ниски температури (температура на въздуха под 5оС). Преди всеки полет проверявайте дали батерията 
е напълно заредена (напрежението във всяка клетка трябва да е 4.35 V).
2. Ако приложението DJI GO 4 изведе съобщение "Critical Low Battery Level Warning”, когато дронът 
лети при ниски температури, тогава преустановете полета и го приземете незабавно. Ще можете да 
управлявате движенията на Inspire 2, дори и след появяването на съобщението.
3. В изключително студено време, дори след загряването на батерията, температурата й може да не се 
повиши достатъчно, за да се проведе полетът. При тези обстоятелства изолирайте батериите, ако се 
наложи.
4. За да осигурите възможно най-добра производителност на батерията, поддържайте температурата й 
над 20оC когато я използвате.
5. Използвайте изолационната паста за батерии.

Проверка на нивото на батериите
Индикаторите за нивото на батерията показват колко точно е оставащия заряд. Натиснете веднъж 
захранващия бутон, когато батерията е изключена. Индикаторите ще светнат, за да покажат текущият й 
заряд.  Погледнете отдолу, за да научите повече.

Индикаторите за нивото на батерията ще покажат също нивото й по време на разреждане. 
Индикаторите са описани отдолу.

: LED свети. : LED примигва.
: LED не свети.

Ниво на заряд

LED1 LED2 LED3 LED4 Оставащ заряд

87,5%~100%

75%~87,5%

62,5%~75%

50%~62,5%

37,5%~50%

25%~37,5%

12,5%~25%

0%~12,5%



Дистанционно управление
В този раздел са представени функциите на 
дистанционното управление, а също така е 
обяснена възможността за работа с 2 
дистанционни управления.
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Дистанционно управление

Профил на дистанционното управление
Дистанционното управление на Inspire 2 е безжично мултифункционално свързващо устройство, което 
съчетава системата за поточно видео със системата за дистанционно управление на дрона. 
Дистанционното предоставя две работни честоти: 5,8 GHz и 2,4 GHz. При работа с честота 5,8 GHz е 
препоръчително да летите в градски райони, защото по този начин се намаляват смущенията, а 2,4 GHz 
се използва при предаване на сигнала на големи разстояния (на открито). Дистанционното управление 
предоставя набор от функции за управление на камерата, в това число заснемане на видео/ снимки, 
както и управление на стойката. За текущото ниво на батерията можете да научите от светодиодните 
индикатори, разположени върху предния панел на дистанционното. Когато използвате две 
дистанционни, едното управлява дрона, а другото камерата, като двете дистанционни могат да се 
намират  на разстояние 100 м едно от друго.

Съгласувана версия: дистанционното отговаря на местните наредби.
Работен режим: управлението може да се настрои в режим 1, в режим 2 или в друг. 
Режим 1: десният джойстик служи за регулиране.
Режим 2: левият джойстик служи за регулиране.

За да избегнете смущения при предаването, не управлявайте повече от три дрона в един и същ 
район (с приблизителни размери, колкото на футболен стадион).

Употреба на дистанционното управление
Включване и изключване на дистанционното управление
Дистанционното управление на I nspire 2 се захранва от 2S презареждаща батерия с капацитет 6000 
mAh. Зарядът на батерията се отразява от светодиодите за нивото на батерията, разположени на 
предния панел. Следвайте стъпките, изброени отдолу, за да включите дистанционното:
1. Когато дистанционното е изключено, натиснете веднъж захранващия бутон. Светодиодите за нивото
на батерията ще покажат текущия й заряд.
2. Натиснете и задръжте захранващия бутон, за да включите дистанционното.
3. Дистанционното управление ще издаде звуков сигнал, когато се включи. Светодиодите за 
състоянието бързо ще светнат в зелено (светодиодите върху второстепенното дистанционно 
примигват в пурпурно), което означава, че дистанционното е свързано към коптера. Светодиодите за 
състоянието ще станат тъмнозелени, когато свързването е направено.
4. Повторете стъпка 2 за изключване на дистанционното.
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Контакт

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

[1] Скролер за настройка на камерата

Завъртете скролера, за да променяте настройките на камерата, например ISO, скорост на снимане и
апертура. Натиснете го надолу, за да преминавате от една настройка към друга.

[2] Бутон за снимане

Натиснете го, за да направите снимка. Ако е задействан burst режима, с единично натискане на 
бутона ще правите множество снимки. Натискайки го по време на видеозапис, също можете да 
направите снимка.

[3] Бутон за запис на видео

Натиснете го веднъж, за да започне записът. Когато го натиснете повторно, записът ще бъде прекратен.

[4] Скролер за управление на стойката

Използвайте го, за да управлявате наклона на стойката.

Управление на дрона
В този раздел е описано как използвате различните възможности на дистанционното управление. 
Фабрично дистанционното е настроено да работи в Режим 2.

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

Зареждане на дистанционното управление
Заредете дистанционното с помощта на включеното в комплекта зарядно.

B
B

[1]

[2][3]
[4]
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Дистанционно
(Режим 2)

Дрон
Показва посоката на носа Бележки

Преместването на левия джойстик надолу и 
нагоре променя издигането на коптера. Бутнете 
джойстика нагоре за изкачване и надолу - за 
спускане. Когато двата джойстика са центрирани, 
Inspire 2 ще кръжи на място.
Колкото по-встрани се намира джойстикът от 
централната си позиция, толкова по-бързо ще се 
издига дронът. Винаги премествайте внимателно 
джойстика, за да избегнете рязката и неочаквана 
промяна на височината.
Преместването на левия джойстик наляво или
надясно управлява перките и завъртането на
дрона. Бутнете джойстика наляво, за да завъртите
коптера обратно на часовниковата стрелка, а
надясно, за да го завъртите по часовниковата
срелка. Ако джойстикът е в централна позиция 
Inspire 2 ще запази текущата си посока. Колкото 
повече се премести джойстикът от централната си 
позиция, толкова по-бързо ще се завърти дронът.
Преместването на десния джойстик надолу и 
нагоре променя хода напред/назад на дрона. 
Бутнете джойстика нагоре за летене напред и 
надолу - за летене назад. Дронът ще закръжи на 
място, ако джойстикът е в централна позиция. 
Преместете го далеч от централната позиция за
по-голям ъгъл на наклона и по-бърз полет.

Местейки десния джойстик наляво и надясно управлявате 
наклона на коптера вляво и дясно. Бутнете го наляво за 
летене вляво, надясно за летене вдясно. Inspire 2 ще кръжи 
на място, ако джойстикът е в централно положение. 
Преместете го далеч от централната позиция за по-голям 
ъгъл на наклона и по-бърз полет.

Скролер за настройка на стойката: завъртете го 
надясно и камерата ще се насочи нагоре. Завъртете 
го наляво и камерата ще се насочи надолу. 
Камерата няма да помръдне, ако скролерът е 
неподвижен.

Натиснете бутона за временно прекъсване 
на полета, за да прекъснете текущата задача.
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Долна позиция Горна позиция

Полетен режимПозиция  

Позиция 
1

P-режим

Позиция
2

S-режим

Позиция 
3

A-режим

Преминаване в режим на летене
Преместете ключа, за да изберете желания режим. 
Можете да избирате между: режим P, режим S и 
режим A.

Позиция 1

Позиция 2

Позиция 3

са 

P-режим (позициониране): функционира най-добре при силен GPS сигнал. Дронът използва GPS, 
стерео позициониращата система и системата от инфрачервени сензори за стабилизация, засичане 
на препятствия, за да избягва препятствия или да проследява движещи се обекти. TapFly и 
ActiveTrack достъпни в този режим.
S-режим (спорт): В този режим са направени допълнителни настройки, за да се увеличи 
маневреността на дрона. В режим S системата Obstacle Sensing не е достъпна.

A-режим (местоположение): когато не са налични нито GPS, нито позиционираща система дронът ще 
използва единствено барометъра си за позициониране и промяна на височината.
По подразбиране полетният режим е P, независимо от позицията на превключвателя. За да 
превключите дрона в друг режим използвайте менюто "Camera view", намиращо се в приложението DJI 
GO 4, след което докоснете       и активирайте “Multiple Flight Modes”. След като сте изпълнили стъпките 
преместете превключвателя в режим P, а след това в S, ако искате да летите в спортен режим.

Превключвател за трансформацията на дрона / RTH бутон
Комбинацията от превключвателя за трансформацията на дрона и RTH бутона изпълнява две функции. 
Преместете превключвателя нагоре или надолу, за да вдигнете или да свалите надолу краката за 
приземяване. За да задействате процедурата Return to Home (RTH), натиснете бутона. Интелигентните 
крака за приземяване автоматично ще се издигнат, когато дронът излита и ще се спуснат надолу, когато 
се приземява. Могат да се управляват ръчно посредством превключвател за трансформацията на дрона.
Превключвател за трансформацията на дрона

Той има две позиции. Ефектът при всяка една от тях е описан отдолу:

Настройка на джойстиците
Задръжте и завъртете джойстика по посока на часовниковата стрелка или в 
обратна посока, за да настроите степените му. Добре настроените степени на 
джойстиците ще Ви осигурят по-прецизен контрол.

Схема
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1. Горна позиция: издига максимално краката за приземяване. 

2. Долна позиция: краката за приземяване ще се спуснат максимално, за да може дронът да се приземи.

Не вдигайте краката, докато дронът се намира на земята. Убедете се, че те са спуснати преди 
да приземите дрона.
Ако краката на дрона не са спуснати, той няма да може да се приземи.

Бутон RTH
Натиснете и задръжте бутона RTH, за да стартирате процедурата Return-to-Home (RTH). Тогава
Inspire 2 ще се върне на последната записана Home Point. Натиснете бутона отново, за да прекратите 
процедурата RTH и да си възвърнете управлението над дрона.
Определяне състоянието на RTH по звука, издаван от дистанционното управление: 
Единично пиюкане... Заявка за връщане, но все още не е получен отговор от дрона.
Двойно пиюкане... Процедурата RTH се изпълнява.



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

Уверете се, че дронът лети в оптималната зона за предаване. За да постигнете най-добра 
производителност при предаване трябва да се осъществи добра връзка между оператора и дрона. От 
позицията на антените зависи оптималния обхват на предаване, който се мени от 5,8GHz до 2,4GHz. 
Моля, разпънете антените така, че да отговарят на действителната работна честота на дрона.

Работа в режим "Dual Remote Controller"
Когато дронът е в режим "Dual Remote Controller" към него могат да се свържат повече от едно 
дистанционно управление. В този режим операторът на главното дистанционно управление управлява 
посоката на летене на дрона, докато операторът на подчиненото дистанционно управлява завъртането 
на стойката и контролира работата на камерата. Двете устройства комуникират помежду си 
посредством WiFi.
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Най-добър обхват

1

3

2

5,8 GHz

90° 60°

2,4GHz

Силен Слаб

Свързване на мобилно устройство към дистанционното управление
Завъртете държача за мобилното устройство в желаната позиция. Натиснете бутона, разположен от
едната страна на държача, за да освободите скобата, след което можете да поставите мобилното си
устройство в гнездото. Натиснете скобата надолу, за да захване устройството. Свържете го към
дистанционното управление посредством USB кабел - включете единия край на кабела към него, а
другия в задната част на дистанционното.
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В този режим главното дистанционно управлява завъртането на стойката по хоризонтала, а  
подчиненото управлява движението по хоризонтала и вертикала.
В Русия и Израел режимът "Dual Remote Controller" не се поддържа.

Активиране на режима "Dual Remote Controllers"
По подразбиране този режим не е активен. Можете да го активирате за главното дистанционно 
управление чрез приложението DJI GO 4. Следвайте стъпките, описани отдолу, за да го включите:

Главно дистанционно управление:

1. Свържете дистанционното управление с мобилното Ви устройство, след което стартирайте приложе-
нието DJI GO 4.
2. Влезте в менюто и докоснете              . Ще се отвори диалогов прозорец с настройките на дистанционно-
то управление.
3. Задайте отметката "Master" за главното дистанционното управление.
4. Задайте парола за свързване с подчиненото дистанционно.

Master

Master ID: 28172d Slave ID: 14f93f

Connection Status:ON Authorization Code:

Set Remote Controller Status

Master and Slave

Remote Controller Calibration

666666

Remote Controller Settings

SlaveOFF

Дистанционното няма да може да се свърже с дрона, ако е в режим “Slave”. Освен това 
подчиненото дистанционно не може да управлява посоката за летете на дрона. Ако искате да 
свържете дистанционното с дрона, то тогава е необходимо просто да промените режима му на 
работа в “Master” с помощта на DJI GO 4.

Второстепенно дистанионно управление

1. Задайте отметката “Slave” за подчиненото дистанционното управление. 

Search Master

Remote Controller Settings

Master and Slave

Set Remote Controller Status Master SlaveOFF

Master ID: 28172d Slave ID: 14f93f

Connection Status:OFF
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3. Изберете главно дистанционно управление от списъка и въведете паролата за свързване с него.

2816f2

28172d

-56.00

RSSI

-22.00

Search Master

Master Scan

Connect

Connect

RTH светодиод

Светодиод на състоянието

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

Search Master

Remote Controller Settings

Master and Slave

Set Remote Controller Status Master SlaveOFF

Master ID: 28172d Slave ID: 14f93f

Connection Status:OFF

2. Задайте "Search Master".
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Светодиод на състоянието Аларма Състояние на дистанционното

 — Червен ——
Дистанционното е в режим "Master", но не е 
свързано с дрона.

 — Зелен ——
Дистанционното е в режим "Master" и е свързано с 
дрона.

 — Пурпурен —— 
Дистанционното е в режим "Slave", но не е 
свързано с дрона.

 — Син —— Дистанционното е в режим "Slave" и е свързано с дрона.

Бавно примигващ
червен D-D-D...... Грешка на дистанционното.

HD поточното видео е прекъснато.
/

Червено и зелено/ червено и          Няма. 
жълто мигащи последователно 

RTH светодиод Звук

 — Бял Камбанка

Примигва бяло D . . . 

Примигва бяло DD .. .. ..

Процедурата Return-to-Home се изпълнява.

Изпраща команда за Return-to-Home на дрона.  

Дронът се връща в началната точка.

Индикаторът за състоянието на дистанционното ще премигне в червено и ще издаде звук,
когато батерията се изтощи под критичното ниво.

 Свързване на дистанционното управление
Дистанционното е свързано с коптера преди да го получите. Свързване се налага единствено, когато 

използвате ново дистанционно. Следвайте стъпките, за да осъществите свързването:
1. Включете дистанционното и го свържете с мобилното устройство. Стартирайте приложението DJI GO 4.
2. Включете интелигентната батерия.
3. Влезте в менюто "Camera view", след това докоснете бутона “Linking Remote Controller”, както е показано 
отдолу:

Charge Mobile Phone

Linking Remote Controller

Button Customization

Not Defined

Never

C1

C2 Not Defined

Customize with the C1 and C2 button on the back of the Remote Controller.

Remote Controller Settings

Състояние на дистанционното
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Дистанционното управление не може да се свърже с дрона, ако то е в режим “Slave”. 
Същевременно, когато дистанционното е в този режим не може да управлява посоката на 
летене на Inspire 2. Ако искате дистанционното да се свърже с дрона, то трябва да промените 
режима му в "Master" от приложението DJI GO 4.
Свързаното към дрона дистанционно ще прекрати връзката си с него, ако бъде свързано 
друго дистанционно.
Натиснете бутоните C1, C2 и бутона за запис, за да може процедурата по свързване да се 
изпълни  по-бързо.

4. Дистанционното е готово да се свърже. Индикаторът за състоянието на дистанционното пресвятква
в синьо и се чува бипкащ звук.
5. Намерете бутона за свързване, който се намира на корпуса на дрона (показано е на долното
изображение). Натиснете го, за да започне свързването. Светодиодът, показващ състоянието на
дистанционното, ще светне зелено, само когато дистанционното е свързано успешно с дрона.

Употреба на дистанционното с DJI Focus 
DJI Focus и DJI Focus Handwheel са напълно съвместими с Zenmuse X5S и X4S. Когато използвате DJI 
Focus с камерите и стойките не се изисква калибриране.

Свързване 
За да се осъществи връзка между DJI Focus и дистанционното управление трябва да свържете 
комуникационният порт на DJI Focus с CAN Bus порта на дистанционното, като използвате CAN Bus 
кабела.

Проверете дали камерата и стойката са в режим AF.



Камера и стойка
В този раздел ще намерите техническа
информация за камерата и обяснение за
работните режими на стойката.



Камера и стойка

Камера
Профил
Камерата Zenmuse X5S използва M4/3 CMOS сензор за правене на 20.80 MP снимки. Освен това ще 
можете да заснемате видео с 5.2K резолюция с 30fps във формат CinemaDNG и Apple ProRes, както и 4K 
с 60fps с кодек H.264. Zenmuse X5S е създадена на база стандартен M4/3 сменяем обектив. 
Разнообразието от режими за снимане, в това число единична снимка, burst, интервал предоставят 
множество възможности за снимане. С Burst и AEB можете да заснемате до 14 снимки.

Когато използвате DJI CINESSD, Zenmuse X5S ще може да записва видео клипове без загуба на 
качеството с 5.2 Gbps битрейт във формат CinemaDNG или да снимате продължително във формат 
DNG с 20fps.
Монтирана върху Inspire 2 триосната жироскопно стабилизирана стойка предоставя стабилност на 
камерата, за да можете да заснемате ясни кадри, дори при бързо движение на дрона. Стойката завърта 
камерата под ъгъл от -130° до +40° и я накланя на ± 320° в двете посоки. Можете да предавате HD видео 
в реално време чрез DJI GO 4.

Слот за MicroSD карта на камерата
За да запишете Вашите снимки или видео клипове, поставете MicroSD карта в слота, показан долу,
преди да включите Inspire 2. Получавате го с 16 GB MicroSD карта, като поддържа до 128 GB. 
Препоръчително е да използвате UHS-3 Micro-SD карти, поради техните бързина на четене и запис,
за да можете да записвате видео клипове с висока резолюция.

Порт за данни на камерата (Micro USB)
Включете Inspire 2 и свържете USB кабела към порта за данни на камерата, за да копирате снимките и 
видеоклиповете на Вашия компютър.
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Към момента Inspire 2 поддържа следните Micro SD карти, като за в бъдеще ще се поддържа 
още по-голямо разнообразие от карти:

Sandisk Extreme 32GB UHS-3 MICROSDHC  
Sandisk Extreme 64GB UHS-3 MICROSDXC  
Panasonic 32GB UHS-3 MicroSDHC
Panasonic 64GB UHS-3 MicroSDXC
Samsung PRO 32GB UHS-3 MicroSDHC  
Samsung PRO 64GB UHS-3 MicroSDXC  
Samsung PRO 128GB UHS-3 MicroSDXC.

Не изваждайте MicroSD картата от Inspire 2, докато е включен.
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Използване на DJI GO 4 за управление на стойката
Следвайте долуизброените стъпки, за да управлявате посоката на стойката чрез DJI GO 4:
1. Стартирайте DJI GO 4 и влезте в менюто "Camera".
2. Задръжте пръста си върху екрана, докато не се появи син кръг.
3. Плъзнете пръста си, за да управлявате завъртането на стойката, както е показано отдолу.

Дронът трябва да е включен, преди да опитате да свалите файловете от MicroSD картата.

Работа с камерата
Дистанционно управление
Използвайте бутоните за снимка и видеозапис, намиращи се на дистанционното управление, за да
заснемете снимки или видео.

DJI GO 4
Използвайте приложението DJI GO 4, за да правите снимки или видео клипове.

Стойка
Профил
3-осната жироскопна стойка предоставя добра стабилизация на камерата, която ще Ви позволи да
заснемате кадри без никакви трептения.
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Въртене по напречна ос Въртене по вертикала

Работни режими на стойката
Налични са три режима на работа. Можете да превключвате между тях чрез приложението DJI GO. 
Вашето мобилно устройство трябва да бъде свързано с дистанционното, за да смените режима. Вижте 
подробности отдолу:

Въртене по хоризонтала

Режим "Follow"     Стойката няма да може да се завърта по вертикала в този режим.

Режим "Free"         Движението на стойката зависи от това накъде е завъртяна.

Нулиране 
Докоснете, за да изравните посоките на дрона и стойката, като можете 
да планирате посоката на стойката.  Въртенето й по напречната ос ще 
остане непроменено.

Потребителят не може да управлява движението на стойката по вертикала във "Follow" 
режим. В режим "Free" натиснете и задръжте бутона C1, докато въртите управляващия 
скролер, за да настроите отклонението на стойката.
Стойката ще бъде в режим "Free", когато подчиненото дистанционно я управлява (в режим "Dual 
Remote Controllers").
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3. Включете дрона.
4. Информация за CINESSD ще намерите в DJI GO 4.

Експортиране на файлове
1. Изключете дрона, след което извадете батериите, а накрая и CINESSD.

2. Поставете CINESSD в CINESSD станцията, след което свържете станцията с компютър, посредством USB 
кабел.

c *0.1

1

2

USB порт

Употреба на CINESSD 
Използва се с Inspire 2.

Съхранение на файлове
1. Изключете дрона.
2. Поставете CINESSD в дрона. Ако устройството не бъде засечено, проверете дали е правилно 
поставено.
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3. След свързването на станцията с компютър ще се появи икона “DJI_A”, последвана от комбинация от 
числа. Кликнете върху нея, за да започне експортирането на файловете.
4. Преди да изключите станцията от компютъра, първо я деактивирайте, благодарение на командите за 
безопасно премахване на включените посредством USB устройства.

Не е необходим допълнителен софтуер, за да експортирате файлове от CINESSD. Можете да 
използвате следния софтуер на DJI, съвместим с Вашата операционна система.

За Windows: DJI Camera Exporter.
За Mac: DJI CINELIGHTTM.

НЕ премахвайте CINESSD, когато е включен.
Поставете CINESSD в станцията, преди да я свържете с компютър.
Иконата на станцията зависи от операционната система на Вашия компютър.

Изтриване на файлове
Станцията поддържа единствено експортиране на файлове, за да се постигне висока производителност 
на DJI CINESSD. За да изтриете файлове поставете CINESSD в дрона и стартирайте приложението DJI 
GO 4. По този начин ще форматирате CINESSD и ще освободите пространство.

Направете резервно копие на файловете си преди да форматирате DJI CINESSD.

Характеристики

Капацитет

Размер

Тегло

Работна температура

Температура за съхранение

Влажност

120 GB*/ 240 GB/ 480 GB

105,5 мм×27 мм×7 мм

42,5 г

от 0° до 40°C

от -40° до 85оС 

от 5% до 95%, без конденз

* Със CINESSD с капацитет 120 GB няма да можете да заснемате видеоклипове с резолюция 5.2K и 30fps 
или 4K с 60fps във формат CinemaDNG.



DJI GO 4 
В този раздел са представени
четирите основни функции на
приложението DJI GO 4.
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DJI GO 4
DJI GO 4 е мобилно приложение, създадено специално за продуктите на DJI. Можете да го използвате, 
за да управлявате камерата, стойката, както и да настройвате останалите параметри на дрона. 
Приложението разполага с разделите Map, Store a User Center, които са предназначени за
настройка на дрона и споделяне на снимки и видео клипове. За по-оптимална работа с
приложението се препоръчва използването на таблет.

Camera
В менюто "Camera" ще имате възможност да наблюдавате HD видео в реално време от камерата на 
Inspire 2. Оттук ще можете също да променяте различни параметри на камерата.

INSPIRE 2

GO FLYCONNECTED

Equipment MeEditor Skypixel

Always keep abreast of local flight regulations
before flying ！
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1. Състояние на системата
READY TO GO (GPS) : тук можете да видите полетното състояние на дрона, както и различни предупредителни

съобщения.
2. Индикатор за нивото на батерията

 : индикаторът за нивото на батерията показва динамично заряда й. Оцветените зони на 
нивото на батерията представляват нивата на мощностите, нужни за различни функции.

3. Полетен режим
 : текстът след тази икона показва текущия полетен режим.

Докоснете я, за да конфигурирате MC (Main Controller) настройките. Тези настройки Ви позволяват
да зададете необходимите ограничения на полета и мощностите на двигателя.

4. Параметри на камерата
Показва параметрите на камерата и капацитета на CINESSD.

(1) Докоснете иконата         , за да настроите баланса на бялото.
(2) Докоснете                                     , за да настроите параметрите за заснемане на видео и снимки.CAPACITY

4KP3020:12 384G
SD TIM

4KP30

5. Сила на GPS сигнала
: показва силата на GPS сигнала. Белите черти свидетелстват за качеството на сигнала.

6. Състояние на системата за заобикаляне на препятствия
 : докоснете бутона, за да активирате или деактивирате функциите на позициониращата система.

7. Сигнал на дистанционното
: иконата показва силата на сигнала, излъчван от дистанционното.

8. HD видео връзка
: иконата показва силата на HD видео връзката между дрона и дистанционното.

9. Бутон за фокус/ измерване
   /         : докоснете бутона, за да превключите между режимите "Фокус" или "Измерване". Докоснете,
за да изберете дали да фокусирате или измерите обекта.

10. Ниво на батерията
 : показва текущото ниво на батерията. Докоснете иконата, за да получите менюто с

информация за батерията, да настроите различни предупреждения за нивото й. Ще видите още
история на възниквалите грешки.

11. Главни настройки
: докоснете, за да влезете в главното меню, от което можете да настроите полетните параметри,
предаване на видео в реално време, показва маршрута и т.н

12. AF/MF
: докоснете, за да превключите между режимите за фокус.

13. Автоматично заключване на експозицията
AE : докоснете, за да забраните промяната в стойността на експозицията.



14. Бутон за преминаване от режим за правене на снимки към заснемане на видео клипове
: докоснете, за да преминете от режим на снимане към видеозапис.

15. Настройка наклона на стойката
: показва нивото на наклон за стойката.

16. Снимка/ видеозапис
 /       : докоснете, за да започнете да правите снимки или да записвате видеоклипове.

17. Настройки на камерата
: докоснете, за да настроите ISO, режима на снимане и автоматичните настройки на камерата.

18. Възпроизвеждане
: докоснете, за да влезете в галерията. Можете да прегледате снимките и видео клиповете веднага
след като ги заснемете.

19. Ръчен фокус
Функцията е ефективна само в режим MF.

20. FPV
Само за таблет. За да увеличите/ намалите мащаба разтворете или свийте пръсти, опряни в екрана 
на мобилното устройство.

 : появяват се червени участъци, когато дронът лети близо до препятствие.
Участъците ще станат оранжеви, когато коптера се отдалечи от препятствието.

: докоснете иконката, за да увеличите FPV прозореца до средата на екрана.

21. Полетна телеметрия

H 10.0MD 30M

VS 2.0M/S VPS 2.0MH.S 10.0 KM/H

(1) Докоснете, за да активирате изглед на картата.
(2) Местонахождение на дрона по време на полет и фукции на радара:

N

Червената стрелка показва накъде е насочен дронът.
Сивите и сини участъци показват наклона на дрона.
Хоризонталното ниво на сивите участъци показва ъгълът на завъртане на дрона. 
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Синята линия показва текущата позиция на стойката.
Най-външният сив кръг показва текущата мощност.

(3) Полетни параметри:
Височина: разстоянието по вертикала между дрона и Home Point.
Разстояние: разстоянието по хоризонтала между дрона и Home Point.
Вертикална скорост: скоростта на дрона, когато лети вертикално.
Хоризонтална скорост: скоростта на дрона, когато лети хоризонтално.

(4) Разстояние, на което се намира дронът от оператора:
Хоризонталното разстояние между дрона и пилота.

22. Spotlight Pro
: докоснете, за да активирате функцията Spotlight Pro.

23. Интелигентни полетни режими
: показва текущия полетен режим. Докоснете иконата, за да задействате някой от интелигентните
полетни режими.

24. Smart RTH
: активира процедурата RTH. Докоснете иконата, за да върнете дрона в последната записана точка.

25. Режими за работа на стойката

Това са режимите "Follow", "Free" и "Reset".

26. Автоматично излитане/ приземяване
/       : докоснете, за да активирате автоматичното излитане/ приземяване.

27. Предаване на видео в реално време
: тази икона показва, че видеото, което записвате в текущия момент може да бъде гледано в
YouTube в реално време. Уверете се, че мобилните данни на смарт устройството Ви са
активирани.

28. Назад
: докоснете тази икона, за да се върнете в основното меню.

Editor
Интелигентният видео редактор е вграден в приложението DJI GO 4. След като създадете няколко 
видео клипа и ги изтеглите на мобилното си устройство, влезте в менюто Editor, което се намира на 
началната страница на приложението. След това можете да изберете шаблон и определен брой клипове, 
които автоматично ще се съчетаят, за да се получи кратко филмче, което ще можете да споделите 
веднага.

SkyPixel 
Научете за последните ни събития, продукти на фокус и новите снимки/ клипове в Skypixel.

Me
Ако вече притежавате DJI профил ще можете да участвате в дискусиите, провеждащи се във форума, да
получавате кредити за магазина на DJI, както и да споделяте произведенията си с общността.



Полет
В този раздел ще се запознаете с
условията за безопасност при
летене и полетните ограничения.
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Полет
Препоръчително е да използвате полетния симулатор след като сте извършили предварителната
подготовка за полета. С него ще можете да подобрите уменията си, както и да се научите да летите
безопасно. Извършвайте полетите на открито.

Изисквания за летателната среда

1. Не летете при лоши метеорологични условия (вятър със скорост по-висока от 10 m/s , при сняговалеж, в 
дъждовно или мъгливо време.
2. Осъществявайте полетите на открито. Високите или металните конструкции биха могли да предизвикат
грешка с компаса и GPS системата.
3. Летете на разстояние от прегради, тълпи, високоволтови електропроводи, дървета или водни обекти.
4. Избягвайте места със силни електромагнитни полета като базови станции и радио кули, за да намалите
риска от възникване на смущение.
5. Времето, за което ще работят дронът и батерията зависи от различни фактори като плътност на въздуха
и температура. Внимавайте, когато летите на височина по-голяма от 6000 м над морското равнище,
защото времето, през което ще работят дронът и батерията може да бъде по-малко.
6. Компасът и GPS няма да работят в полярните области. Дронът автоматично ще премине в режим А и ще 
използва позициониращата система, за да се позиционира.

Полетни ограничения и зони, забранени за полет
Всички оператори на безпилотни самолети трябва да спазват разпоредбите, установени от
правителството и регулаторните агенции, както и от Международна организация за гражданска
авиация и Федерално управление на гражданската авиация. Поради съображения за сигурност има
ограничения на полетите, което позволява на потребителите да използват продукта легално и
безопасно. Полетните ограничения засягат височината, разстоянието и зоните, забранени за полет.
Когато летите в P-режим, ограниченията във височината, разстоянието и зоните, забранени за полет
работят едновременно, като по този начин се грижат за безопасността по време на полет. В A-режим
има ограничение единствено за височината на полета. Това не позволява на дрона да превиши 500 м.

Максимална височина и ограничителен радиус за дрона	
Пилотът може да настрои височината и ограничителния радиус от приложението, за да създаде
обезопасителен цилиндър за дрона. Имайте предвид, че максималната височина на летене не може да
надвишава 500 м. Схемата показва най-точно всичко.

Ограничение на височината Максимален ограничителен радиус

Home Point

Стартова точка на дрона
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Все още можете да контролирате дрона, ако летите извън зададените ограничения, но не и по-
далеч.
Ако дронът лети извън радиуса, той ще се върне в него, когато е наличен GPS сигнал.

Зони, забранени за полет
Всички забранени зони са посочени в официалния сайт на DJI http://www.dji.com/flysafe/no-fly.
Забранените зони са посочени като летища (Airports) и зони с ограничен достъп (Restricted Areas). Под
летища (Airports) се има предвид основни летища и летателни полета, където може да има ниско
летящи самолети. Под зони с ограничен достъп (Restricted Areas) се разбира преминаването на
териториални граници и чувствителни зони. Повече информация за тези области ще намерите отдолу:

Летище (Airport)
(1) Летищата са “забранени зони”, съставени от “забранени за излитане зони” и “зони с ограничение във 
височината”. Всеки тип зона обхваща радиус с определен размер.
(2) Радиусът R1 зависи от формата и размера на летището. Това е област около летището и е “зона 
забранена за излитане”, вътре в която излитане и полет са недопустими.
(3) От R1 до R1+1 m около летището височината, на която е позволен полета е ограничена до наклон от 
15о и започва 20 m от края на летището, като излиза извън него. Височината за летене е ограничена до 
500 m на R1+1 m.
(4) Когато дронът лети на височина от 100 m в “зона забранена за полети” в приложението
DJI GO 4 ще се появи предупреждение.

Силен GPS сигнал Примигва зелено

Полетни ограничения DJI GO 4 Индикатор за състоянието
на дрона

Макс. височина
по време на 
полет

Височината на летене на
дрона не трябва да надви-
шава определена стойност.

Предупреждение: дос-
тигнато ограничението
за височината.

Няма.

Макс. ограничителен
радиус

Полетното разстояние трябва да 
бъде в рамките на макс. ограничи-
телен радиус.

Предупреждение: 
достигнато е ограниче-
нието за разстоянието.

            Бързо мига червено,
когато дронът достигне 
макс. ограничителен
радиус.

Слаб GPS сигнал Примигва жълто

Полетни ограничения DJI GO 4
Индикатор за състоя-
нието на дрона

Макс. висо-
чина
по време
на полет

Когато GPS сигналът е слаб и
позициониращата система е
активна височината е ограничена
до 8 м. Когато GPS сигналът е 
слаб и позициониращата система
е деактивирана височината е
ограничена до 50 м.

Предупреждение:
достигнато ограни-
чението за височи-
ната.

Няма.

Макс. ограничи-
телен радиус Без ограничение.
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"Restricted Area"
(1) В "Restricted Areas" няма зони за ограничаване височината на полета.
(2) Радиусът R около определена "Restricted Area" е "зона, забранена за излитане". Дронът не може да 
излети в рамките на тази зона. Стойността на R зависи от формата и размера на "Restricted Area".
(3) "Предупредителната зона" е в периметъра на "Restricted Area". Когато дронът лети на височина от 
100 м в забранена за полет зона (в "предупредителната зона") ще се появи предупреждение в DJI GO 4.

Зони с ограничен достъп
(Restricted Areas)

R1

66 feet

1 mile
320 feet R2

100 м R

Airports

1640 
feet

Restricted Areas

R1

20 м

1 миля 
100 м R2

100m R

Летище (Airport)

500 м

"зона забранена
за летене"

"зона, ограничаваща
височината на полета"

"предупредителна
зона"

"зона забранена
за летене"

"предупредителна
зона"

"свободна
зона"
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Силен GPS сигнал Примигва зелено

Зона Забрана Предупреждение в DJI GO 4
Индикатор за
състоянието
на дрона 

Зона,
забранена
за полети

Моторите няма да стартират.
Предупреждение: намирате се в зона, 
забранена за полети. Излитането е забранено.

Примигва
червено

Ако дронът навлезе в 
забранена зона в режим A, но
превключите в режим P, той 
ще започне да се спуска
автоматично, ще се приземи и 
ще изключи моторите си.

Предупреждение: намирате се в 
забранена зона. Започва
автоматично приземяване.

Зона,
ограничаваща
височината на

полета

Ако дронът навлезе в 
забранена зона в режим A, но
превключите в режим P, той 
ще започне да се спуска до
определена височина и ще
закръжи на 5 метра под
ограничението.

R1: предупреждение: намирате 
се в забранена зона. Снижете 
дрона до безопасна височина. 
R2: предупреждение: намирате 
се в забранена зона. 
Максималната височина, на 
която можете да летите е в 
границите от 20 до 500 м. Бъдете 
внимателни.

Предупредителна
зона Няма забрана за летене, но може 

да се появи предупреждение.
Предупреждение: приближавате
забранена зона. Бъдете внимателни.

Свободна зона
Няма забрани за летене. Няма. Няма.

Полуавтоматично приземяване: джойстиците работят с изключение на левия, докато дронът 
се снижава и приземява. Моторите ще се изключат автоматично след приземяването.

Когато летите в безопасна зона, индикаторът за състоянието на дрона бързо ще примигне
червено за 3 секунди, след което ще покаже текущото състояние на полета на дрона за 5
секунди. После ще започне отново бързо да мига червено.
От гледна точка на безопасността, моля НЕ летете в близост до летища, магистрали, ЖП
линии, ЖП гари, градски центрове или други натоварени райони. Направете така, че да
виждате дрона през цялото време.

Преди полет

1. Дистанционното, батерията и Вашето мобилно устройство са напълно заредени.
2. Пропелерите са монтирани правилно и са добре затегнати.
3. Micro SD картата е поставена, ако това е необходимо.
4. Стойката работи нормално.
5. Моторите стартират и работят нормално.
6. Приложението DJI GO е свързано с дрона.
7. Уверете се, че сензорите на предната и долна позиционираща система са добре почистени.
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Калибриране на компаса
Калибрирайте компаса, когато DJI GO или индикаторът за състоянието сигнализират да го направите.

Придържайте се към следните правила, когато калибрирате компаса:

НЕ калибрирайте компаса на места, където може да има силни електромагнитни смущения. 
Източници на подобни смущения могат да бъдат магнетит, наземни и подземни паркинги и 
метални конструкции.
НЕ носете феромагнитни материали като ключове или клетъчни телефони по време на 
калибрирането.
DJI GO ще Ви предупреди, че е възникнал проблем с калибрирането на компаса, ако по време 
на процедурата сте се намирали в близост до източници на силни смущения. Следвайте 
инструкциите, предоставени от приложението, за да решите проблема.

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

1. Докоснете лентата за състоянието на дрона и изберете "Calibrate", след което следвайте инструкциите, 
които ще се появят на екрана.

2. Дръжте дрона в изправено положение и го завъртете на 360о. Индикаторът му ще започне да свети в 
зелено.

3. Дръжте дрона вертикално, т.е. носът му да сочи надолу, и го завъртете на 360о (около централната му
ос). Калибрирайте отново, ако индикаторът свети червено.
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Ако индикаторът за състоянието на дрона свети ту червено, ту жълто след като калибрирането 
е приключило, преместете дрона на друго място и повторете процедурата.

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

Автоматично излитане и приземяване
Автоматично излитане
Използвайте функцията "Auto Takeoff", когато индикаторът на дрона мига в зелено. Следвайте
стъпките, за да задействате процедурата по автоматично излитане:
1. Стартирайте DJI GO 4 и влезте в "Camera".
2. Завършете всички стъпки, изписани в pre-flight checklist (списък със задачи за изпълнение преди всеки полет).
4. Докоснете "       " и приемете условията за безопасен полет. Плъзнете иконата, за да излетите.
5. Дронът ще излети и ще зависне на разстояние 1,2 м над земята.

Ако за стабилизация използвате позициониращата система, то индикаторът ще мига бързо.
Дронът автоматично ще закръжи на височина по-малка от 10 м. Препоръчително е да изчакате 
да прихванете добър GPS сигнал, преди да преминете в режим на автоматично приземяване.

Автоматично приземяване 
Използвайте функцията "Auto-landing" само тогава, когато индикаторът за състоянието на дрона мига
зелено. Следвайте стъпките, за да задействате процедурата по автоматично приземяване:
1. Докоснете "       ", ако сте сигурни, че условията са идеални за приземяване. Плъзнете пръст, за да 
потвърдите.
2. За незабавно прекратяване на процеса по приземяване използвайте       бутона, намиращ се на екрана.
3. а. "Landing Protection" определя дали участъкът, където искате да приземите дрона не е подходящ и чак 
тогава Inspire 2 ще кацне внимателно върху него.

b. Ако "Landing Protection" определи, че участъкът, където искате да приземите дрона не е подходящ, 
Inspire 2 ще зависне във въздуха, докато пилотът не потвърди кацането.

c. Ако процедурата "Landing Protection" не е активирана в приложението DJI GO 4 ще се появи 
съобщение за приземяване, когато дронът се спусне на височина 0,7 м. За да приземите дрона натиснете 
джойстика надолу или използвайте плъзгача за автоматично приземяване.
4. Дронът ще се приземи автоматично и ще се изключи.

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

ИЛИ
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Изключване на моторите
Съществуват два начина за това.
Първи начин: когато дронът се приземи натиснете левия джойстик надолу      , след което използвайте 
комбинацията от двата джойстика, която използвахте за стартирането на моторите     . Те ще спрат да 
работят веднага. След като моторите престанат да се въртят можете да освободите джойстиците. 
Втори начин: когато дронът се приземи натиснете левия джойстик надолу и го задръжте. След 3 
секунди моторите ще спрат да се въртят.

Не използвайте тези комбинации, докато дронът е във въздуха.

Изключване на моторите по време на полет
Едновременно преместете левия джойстик в долния десен ъгъл и натиснете бутона RTH. Спирането на 
моторите по време на полета да се извършва само при извънредни ситуации или в случаите, когато
тези действия могат да сведат до минимум риска от повреда на дрона или нараняване на човек.

ИЛИ

Първи начин Втори начин

Тестов полет 
Процедури по излитане/ приземяване
1. Поставете дрона на открито, повърхността трябва да е равна, а индикаторите на батерията да сочат към Вас.
2. Включете дистанционното и мобилното си устройство, а накрая и интелигентната батерия.
3. Стартирайте DJI GO и влезте в менюто "Camera".
4. Изчакайте, докато индикаторът за състоянието на дрона замига зелено. Това означава, че Home Point е
записана и вече можете да летите. Ако индикаторът мига в жълто не е записана Home Point.
5. Бавно натиснете левия джойстик нагоре или използвайте "Auto Takeoff", за да излетите.
6. Можете да правите снимки и видеоклипове чрез приложението DJI GO 4.
7. За да приземите дрона, задайте му да кръжи около равна повърхност и внимателно натиснете левия
джойстик надолу.
8. След като приземите дрона, изпълнете комбинацията с двата джойстика или задръжте левия надолу, 
докато моторите не спрат.
9. Изключете интелигентната батерия, а след това и дистанционното управление.

Проверете дали тази комбинация е зададена в приложението DJI GO 4. Ако е така ще можете 
да изключите моторите, докато дронът е във въздуха.
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Когато индикаторът за състоянието на дрона мига бързо в жълто по време на полета, означава, 
че е влязъл в режим Failsafe.
Индикаторите за състоянието на дрона ще започнат да мигат в червено по време на полета 
(бързо или бавно), което ще Ви предупреди, че батерията е изтощена.
Гледайте нашите видео уроци, за да научите повече за управлението на дрона.

Съвети за заснемането на кадри от въздуха

1. Преглеждайте списъка със задачи, които е добре да се изпълнят преди всеки полет.
2. Изберете желания работен режим на стойката от DJI GO 4.
3. Заснемайте видео, когато летите в режим P.
4. Винаги летете в хубаво време - избягвайте дъжд и силен вятър.
5. Настройте камерата. Изберете формат за снимките и компенсация на експозицията.
6. Направете тестов полет, за да набележите маршрута и интересни сцени.
7. Внимателно премествайте джойстиците, за да получите добра стабилизация и кадри без шум.



Допълнение
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Допълнение

Характеристики

Дрон

Модел

Тегло

Макс. тегло при излитане

GPS точност при кръжене

Макс. ъглова скорост

Макс. ъгъл на летене

Макс. скорост на издигане

Макс. скорост на спускане

Макс. надморска височина при излитане 

Макс. скорост на вятъра

Макс. полетно време

Модел на моторите

Модел на перките

Кръжене на закрито

Работна температура

Диагонал

(без пропелери)
605 мм, в режим за приземяване

Макс. скорост 94 км/ч

Камера и стойка (в случая Zenmuse X5S)
Общо

Zenmuse X5SИме 

Размери 

Тегло

140×98×132 mm

Приблизително 461 г (включително оригиналният обектив, 

балансиращият пръстен и сенникът за обектива)Камера

Поддържани обективи

DJI MFT 15mm/1.7 ASPH (с балансиращ пръстен и сенник)
Panasonic Lumix 15mm/1.7 (с балансиращ пръстен и сенник)
Panasonic Lumix 14-42mm/3.5-5.6 HD (с балансиращ пръстен)
Olympus M.Zuiko 12mm/2.0 (с балансиращ пръстен)
Olympus M.Zuiko 17mm/1.8 (с балансиращ пръстен)
Olympus M.Zuiko 25mm/1.8 (с балансиращ пръстен)   
Olympus M.Zuiko 45mm/1.8 (с балансиращ пръстен)   
Olympus M.Zuiko 9-18mm/4.0-5.6 (с балансиращ пръстен)   

Сензори CMOS, 4/3”, ефективни пиксели: 20,8MP

T650

3290 г (с две батерии, без стойка и камера)

4000 g

Вертикална: ± 0,5 м или ±0,1 м (долната позиционираща система е 

включена)

Хоризонтална: ±1,5 м или ± 0,3 м (долната позиционираща система е 

включена)

Наклон: 300°/s

Отклонение: 150°/s

Режим P: 35° (с активна предна позиционираща система: 25°); режим A: 

35°; режим S: 40°

Режим P/ режим A: 5 m/s; режим S: 6 m/s

Вертикална: 4 m/s; хоризонтална: 4-9 m/s

2500 m; 5000 м със специални перки

10 m/s

Приблизително 25 мин. (с Zenmuse X5S)

DJI 3512

DJI 1550T

Включено по подразбиране

от -20° до 40°C
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FOV 72° (с DJI MFT 15mm/1.7 ASPH)

Резолюция на изображенията
4:3, 5280×3956
16:9, 5280×2970

Резолюция на видео клиповете

H.264
C4K: 4096×2160 23.976/24/25/29.97/47.95/50/59.94p @100Mbps 4K:
3840×2160 23.976/24/25/29.97/47.95/50/59.94p @100Mbps
          3840×1572 23.976/24/25/29.97p @100Mbps 2.7K: 
2720×1530 23.976/24/25/29.97p @80Mbps 

47.95/50/59.94p @100Mbps
FHD: 1920×1080 23.976/24/25/29.97p @60Mbps 

47.95/50/59.94p @80Mbps 119.88p @100Mbps
H.265
C4K: 4096×2160 23.976/24/25/29.97p @100Mbps
4K:    3840×2160, 3840×1572 23.976/24/25/29.97p @100Mbps 2.7K: 
2720×1530 23.976/24/25/29.97p @65Mbps 

47.95/50/59.94p @80Mbps
FHD: 1920×1080 23.976/24/25/29.97p @50Mbps 

47.95/50/59.94p @65Mbps 119.88p @100Mbps
C-DNG RAW
5.2K: 5280×2972 23.976/24/25/29.97p, up to 4.2Gbps
4K:    4096×2160, 3840×2160 23.976/24/25/29.97p, up to 2.4Gbps 4K:
4096×2160, 3840×2160 50/59.94p, up to 4.0Gbps ProRes 5.2K: 5280×2160 
23.976/24/25/29.97p, 422 HQ @1.3Gbps
4K:    3840×2160 23.976/24/25/29.97p, 422 HQ @900Mbps
4K:    3840×2160 23.976/24/25/29.97p, 4444 XQ @2.0Gbps

Формат на снимките
SSD: DNG
Micro SD: DNG, JEPG, DNG+JEPG

Формат на видеото
SSD: CinemaDNG, ProRes 
Micro SD: MOV, MP4

Работни режими Снимане, запис, възпроизвеждане

Режими на снимане
Micro SD: единичен кадър, серия кадри: 3/5/7/10/14 кадъра,
AEB, 3/5 кадъра с 0.7EV стъпка, интервал
SSD: RAW BURST (3/5/7/10/14/∞ кадъра)

Авто, ръчна, приоритет на затвора, приоритет на блендата

±3.0 (1/3 стъпка)

В центъра на кадъра, в точка (в зона 12×8)

Поддържа се

Експозиция

Компенсация на експозицията 

Мерене

AE Lock

Скорост на електронния затвор 8-1/8000s

Баланс на бялото
Авто, слънчево, облачно, изкуствена светлина, неон,
ръчно (2000K – 10000K)

ISO обхват
100 – 6400 (видео) 
100 – 25600 (снимки) 

Видео надписи Поддържа се
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Авто, 50Hz, 60Hz

Поддържа се

от -10 до 40оC

от -20 до 60оC

±0.01°

Pitch: -130° to +40°; Roll: ±20°; Pan: ±320°

Pitch: 180°/s; Roll:180°/s; Pan:270°/s  

DGC2.0

Pitch: -140° to +50°; Roll: -50° to +90°; Pan: ±330°

Система против трептене 

PAL/NTSC

Условия

Работна температура 

Температура за съхранение 

Стойка

Обхват на вибрациите 

Обхват на управление

Макс. скорост на управление 

Интефейс

Механичен обхват 

Дистанционно управление

Модел

Работна честота

Максимален обхват

EIRP

Изходни портове за видео 

Захранване

Зареждане

Възможност за управление от двама оператори

Държач за мобилно устройство

Максимална широчина на мобилното устройство

Изходна мощност

Работна температура

Съхранение при температури от:

GL6D10A
2.400-2.483 GHz; 5.725-5.825 GHz
2.4 GHz: 4.3 мили 7 km, FCC); 2.2 мили (3.5 km, CE); 2.5 
мили (4 km, SRRC)
5.8 GHz: 4.3 мили (7 km, FCC); 1.2 мили (2 km, CE); 3.1 
мили (5 km, SRRC)
2.4 GHz: 26 dBm (FCC); 17 dBm (CE); 20 dBm (SRRC) 
5.8GHz: 28 dBm (FCC); 14 dBm (CE); 20 dBm (SRRC) 
USB, HDMI
Вградена батерия

IN2C180

26.1 V

180 W

Температура на зареждане 

Батерия

USB захранване

Зарядно

Модел

Напрежение

Мощност

Батерия (стандартна)

Наименование

Модел

Капацитет

Интелигентна батерия 

TB50-4280mAh-22.8V 

4280 mAh

С оригинално зарядно DJI

Host-Slave комуникация

Таблет или смартфон

170 mm

9W (не е зарядно за телефон)

от - 20° до 40° C
По-малко от 3 месеца: -20° до 45° C

Повече от 3 месеца: 22° до 28° C

от 0° до 40° C

6000 mAh 2S LiPo

iOS: 1 A @ 5.2 V (макс.); Android: 1.5 A @ 5.2 V (макс.)
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Напрежение

Вид

Мощност

Тегло

Работна температура

Съхранение при температури от:

22.8 V

6S LiPo

97.58 Wh

515 г

от -20° до 40° C

По-малко от 3 месеца: -20° до 45° C 

Повече от 3 месеца: 22° до 28° C

от 5° до 40° C

180 W

26.1 V

6.9 A

<10 м/сек. на височина 2 м

<10 м

<10 м

Повърхности с отчетлива шарка и добра осветеност (> 15 lux)

10-500 см

Неабсорбиращ материал, твърда повърхност (килими и мокети 
понижават ефективността на системата)

0.7-30 м

Хоризонтално: 60°; вертикално: 54°

Повърхности с отчетлива шарка и добра осветеност (>15 lux)

Температура на зареждане

Макс. мощност за зареждане

Хъб за зареждане (модел: IN2CH) 

Входно напрежение

Входен ток

Долна позиционираща с-ма 

Скорост

Макс. височина

Работен обхват

Работна среда

Работна среда на ултразвуковия 

сензор

Предна позиционираща с-ма 
Обхват на с-мата за заобикаляне на препятствия 

FOV

Работна среда

Горен инфрачервен сензор 

Обхват

FOV

Работна среда

0-5 m

±5°

Големи, неотразяващи обекти (албедо >10%)

Описание на индикаторите за състоянието на дрона

Нормално

Червено, зелено и жълто 
светят последователно

Включване на дрона и самодиагностика

Зелено и жълто светят
последователно Загряване на дрона

Бавно мига жълто

X2 Два пъти светва зелено

Бавно мига жълто

Безопасно летене ("режим P" с GPS и с позиционираща с-ма)

Безопасно летене ("Режим P" с позиционираща с-ма, но без GPS) 

Безопасно летене ("Режим A" без GPS и позиционираща с-ма

Обхват на ултразвуковия сензор
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Предупреждение

Бързо мига жълто Изгубен е сигналът от дистанционното

Бавно мига червено

Бързо мига червено

 Примигва червено 

— Свети постоянно червено

Предупреждение за изтощена батерия 

Критично нисък заряд на батерията

Грешка с IMU

Грешка в системата

Примигва ту червено, ту жълто          Изисква се калибриране на компаса

Обновяване на фърмуера
Използвайте DJI Assistant 2 или DJI GO 4, за да обновите фърмуера на дрона и дистанционното управление.

Обновяване фърмуера на дрона
Първи начин: чрез DJI Assistant 2
1. Включете интелигентната батерия и преместете надолу превключвателя между USB режими. 
2. Свържете Inspire 2 с компютър посредством USB кабел (двустранен USB кабел тип А).
3. Стартирайте DJI Assistant 2 и се впишете в своя DJI профил.
4. Изберете Inspire 2 и бутона за обновяване на фърмуеъра.
5. Изберете версия на фърмуера.
6. DJI Assistant 2 ще изтегли и обнови фърмуера автоматично.
7. Рестартирайте дрона, след като обновяването завърши.

Втори начин: чрез приложението DJI GO 4
1. Включете интелигентната батерия и преместете нагоре превключвателя между USB режими.
2. Свържете дрона и мобилното си устройство посредством USB кабел.
3. Следвайте инструкциите, които приложението ще изведе на екрана. Уверете се, че сте 
свързани към Интернет, когато изтегляте фърмуера.
4. Рестартирайте дрона, след като обновяването на фърмура приключи.

По време на обновяването дронът ще започне да пиюка продължително. Обновяването 
приключва, когато дронът бързо изпиюка два пъти. Рестартирайте Inspire 2 след приключване 
на обновяването. 
Ако предупредителният звук премине в продължително пиюкане, опитайте да обновите отново. 
По време на обновяването нивото на батерията трябва да е най-малко 30%.
Когато използвате DJI GO 4, за да обновите системата, ще можете да изключите дрона и 
мобилното си устройство едва тогава, когато процесът по обновяването е завършен на повече от 
30%. Не се изисква Интернет.
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Обновяване фърмуера на дистанционното
Първи начин: чрез DJI GO 4

Включете дистанционното управление и го свържете с DJI GO 4. Приложението ще изведе съобщение, ако е 
налична нова версия на фърмуера. За да започне обновяването на системата свържете мобилното си 
устройство с Интернет и следвайте инструкциите, които ще се появят на екрана.

Обновяването на фърмуера ще отнеме около 15 мин. Нормално е стойката да е отпусната,
индикаторът за състоянието на дрона да мига по различен начин и дронът да се рестартира.
Изчакайте търпеливо, докато трае обновяването.
Уверете се, че компютърът е свързан с Интернет.
Проверете дали батерията на дрона и дистанционното са достатъчно заредени.
Не разкачавайте дрона от компютъра по време на актуализацията.

Съдържанието на това упътване е обект на промяна.

Изтеглете най-новата му версия оттук: 
www.dji.com/inspire-2

Ако имате въпроси, относно съдържанието на упътването можете да се свържете 
с STORE.DJI.BG - sales@dji.bg

© 2016 STORE.DJI.BG
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