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Употреба на упътването

Легенда

Предупреждение        Важно      Съвет  Препратка

Прочетете преди първия полет

  Изтегляне на приложението DJI GO 4
Бъдете сигурни, че използвате приложението DJI GO 4 по време на полет. Сканирайте QR
кода в дясно, за да инсталирате приложението. Приложението е съвместимо с операционни
системи Android 4.4 (или по-висока) и iOS8.0 (или по-висока).

  

           
       

За по-голяма безопасност, летенето е ограничено до височина от 30м до 50 м, когато не сте 
свързани с приложението по време на полет.

Изтегляне на DJI Assistant 2
Изтеглете DJI Assistant 2 от http://www.dji.com/mavic-2/info#downloads.

 

   

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

  

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

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

      
   

Прочетете следните, преди да полетите с MAVI TC M 2 Pro/Zoom:
1. В кутията на Mavic 2 Pro/Zoom
2. Упътване за употреба на Mavic 2 Pro/Zoom
3. Кратко упътване за Mavic 2 Pro/Zoom
4. Мерки за безопасност при употреба на Mavic 2 Pro/Zoom
5. Мерки за безопасност при работа с батерия Mavic 2 Pro/Zoom

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

Видео уроци

В линка долу или от QR кода в дясно ще намерите видео уроци, от които ще
научите как да работите безопасно с Mavic 2 Pro/Zoom:

http://www.dji.com/mavic-2/info#video
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Профил на продукта
В тази секция ще ви запознаем с Mavic 2 
Pro/Zoom и ще изброим компонентите на 
дрона и дистанционното управление
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Профил на продукта

Въведение
Дроновете DJI Mavic 2 Pro / Zoom разполагат с многопосочна Vision система и инфрачервена
система за откриване и избягване на препятствия.

Заснемайте лесно сложни кадри, използвайки усъвършенстваните технологии и функции на
DJI като: Hyperlapse, Point of Interest, ActiveTrackTM 2.0, TapFly, QuickShots и Advanced Pilot
Assistance Systems (APAS).

Mavic 2 Pro разполага с триосно стабилизирана камера с 1" CMOS сензор разработена
съвместно от DJI и Hasselblad, която заснема 4K видео и 20-мегапикселови снимки.

Mavic 2 Zoom разполага с триосно стабилизирана камера с обектив 24-48мм и 2х оптично
приближение, която заснема 4K видео и 12-мегапикселови снимки.

Дистанционното управление на DJI Mavic 2 работи с новата OcuSync 2.0 технология, която
осигурява максимален обхват на предаване на видеото в реално време до 8 км с 1080p.

Дистанционното управление работи на честоти 2.4 GHz и 5 .8 GHz и може да превключва
между тях по всяко време, за да се избегне интерференция и загуба на сигнала.

Mavic 2 Pro/Zoom могат да се похвалят с максимална скорост до 72 км/ч и максимално
полетно време до 31 минути.

Основната разлика между Mavic 2 Pro и Mavic 2 Zoom е камерата. Текущото упътване важи и 
за двата дрона.

Максималното полетно време е тествано при условия без вятър и средна скорост на полета -
25км/ч. Максималната скорост е тествана на морска височина без вятър. Тези показатели са
само за справка.

Дистанционното управление достига максималното си разстояние на предаване в открита зона,
без електромагнитни смущения на височина около 120 метра. Максималното време на работа
е тествано в лаборатория. Тези показатели са само за справка.

5.8GHz не се поддържа в някой региони. Моля, запознайте се с местните закони и регулации.
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Подготовка на Mavic 2 Pro/Zoom
Подготовка на дрона
Всяко от рамената на дрона е сгънато, когато го изкарате от кутията. Следвайте нструкциите, 
за да ги разгънете.

1. Свалете протектора на камерата.
2. Разгънете предните рамена, а след това задните.

1

2

3

 

3. Монтиране на пропелерите.
Монтирайте пропелерите белязани с бяло за моторите белязани с бяло. Натиснете ги върху 
моторите и ги завъртете докато се уверите, че сте стегнати. Монтирайте останалите 
пропелерите върху небелязаните мотори. Премахнете всички пликчета и лепенки.

 

 4. Всички интелигентни батерии са в режим на хибернация преди транспортиране, за да 
гарантират безпопасност. Иползвайте AC адаптора, за да заредите и активирате 
интелигентните батерии за пръв път. За да заредите батерията след полет я премахнете от 
дрона и я включете в AC адаптора за зареждане.

        Разгънете предните рамене и пропелери, преди да разгънете задните рамене.
Уверете се, че сте премахнали протектора на камерата и че всички рамене и пропелери са 
разопаковани. В противен случай, това може да повлияе на самодиагностиката на дрона.

AAB

  Време за    зареждане:
 1 час и 30 минути

Контакт
100-240 V



Mavic 2 Pro/Zoom Упътване за употреба

 8

 
 

         
 

          

 

Подготовка на дистанционното управление
1. Разгънете антените и скобите за закрепване на мобилното устройство.
2. Изкарайте джойстиците за управления и ги навийте на указаното място.

   

 

3. Изберете точния кабел за свързване, който да отговаря за вашето мобилно устройство. 
Micro USB и USB-C кабели са включени в комплекта. Включете края на свързващия 
кабел  към мобилното устройство. Вкарайте мобилното устройство между двете скоби.

Вижте как да размените свързващия кабел по-долу. Плъзгачът на кабела трябва да бъде 
подменен, ако използвате USB свръзващ кабел.

 

 

 
 
 

  

 
 
 

  

Можете да свържете мобилното устройство към дистанционното управление с USB кабел, 
ако е прекалено голямо, за да влезне между двете клапи. Свържете двете краища на кабела 
между мобилното устройство и USB входа намиращ се на долната част на дистанционното 
управление.
Не използвайте Micro USB и USB входовете едновременно. Извадете кабела от единия 
вход, преди да свържете устройство към другия вход за видеовръзка.

1
2

3
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Схема на дрона
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1. Предна позиционираща
система (Vision system)

2. Пропелери

3. Мотори

4. Предни LED индикатори

5. Антени

6. Стойка и камера

7. Задна позиционираща система
(Vision system)

8. Индикатор за състояние на
дрона

9. Скоби на батерията

10. Странични позициониращи
системи (Vision system)

11. USB-C вход

12. Бутон за свързване/ индикатор
за състояние

13. LED индикатор на батерията 

14. Бутон за включване

15. Интелигентна батерия

16. Горна инфрачервена сензорна
система

17. Долна позиционираща
система (Vision system)

18. Слот за microSD карта

19. Долна инфрачервена сензорна  
система

20. Помощна светлина
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1. Антени
Предават управляващия сигнал и 
видеосигнала към дрона.

2. Return to Home (RTH) бутон
Натиснете и задръжте бутона, за
активирате на процедурата Return to
Home (RTH). Натиснете го още веднъж,
за да я деактивирате.

3. LCD екран
Показва състоянието на дрона и 
дистанционното управление

4. Сваляеми джойстици за управление
Сваляемите джойстиците се съхраняват в 
предвидените за това отделения в самото
дистанционно управление.

5. Бутон Pause
Натиснете го, за да спрете дрона на място
(само при наличие на GPS или с работеща 
Vision система). Имайте предвид, че този 
бутон има различни функции в отделните 
полетни режими. За повече подробности 
вижте в раздел "Ителигентни полетни 
режими"

6. Отделения за джойстиците
Отделения за съхранение на джойстиците

7. Скоба за закрепване на мобилно устройство
Благодарение на скобата ще можете да 
монтирате мобилно устройство върху 
дистанционнотo управление.

8. Резервен видео порт (USB)
Свържете се с мобилно устройство за видео 
връзка чрез стандартен USB кабел

 

  

      

  

  

 

  

 

 

 

 
    

     
 

     

   

 

      

  

  

  

  

     

     

 

   

   

  

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
    

       
 

     

   

 

      
  
 

 

 

 
 
 
 
 

  

    
  
  

   

 

   
 

  

  
      

   

   

  

  

  

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
    
  
  

   

  

   
 
 
 
 

9. 5D бутон
Функциите са показани по-долу.
Можете да ги регулирате въз основа на 
вашите предпочитания в DJI GO 4.
Наляво: Намаля стойността EV 
Надясно: Увеличавa стойността на EV
Нагоре: Центрира стойката

Надолу: Центрира стойката

Натискане надолу: Изкарва полетното 
меню на DJI GO 4

10. Превключвател на полетни режими
Превключва между S-режим,
P-режим и T-режим.

11. Бутон за включване
Натиснете веднъж, за да проверите 
заряда на батерията. Натиснете 
веднъж, след това втори път и 
задръжте за да включeте/изключете 
дистанционното управление.

12. Бутон C1
По подразбиране извършва 
фокусиране в центъра на кадъра. 
Настройте бутона в DJI GO 4 на
базата навашите предпочитания.

13. Плъзгач закамерата
Управлява наклона на камерата.

14. Порт за поточно видео / зареждане
Свържете порта с мобилно 
устройство  за предавате видео към 
него.  Свържете порта със 
захранващия  адаптер, за да заредите 
батерията  на дистанционното 
управление.

1 2

13

14 

15

17 

16

18
1

2 11

10

9

3

4
5 
6

7 8
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15. Бутон за запис
Натиснете, за да започнете запис на видео.
Натиснете втори път, за да спрете записа.

16. Бутон за автофокус / заснемане
Натиснете наполовина за автофокус.
Натиснете докрай за да заснемете 
изображение според режима, избран в
DJI GO 4.

17. Плъзгач за регулиране на блендата (Mavic 2 Pro)

  Използвайте бутона, за да регулирате 
компенсирането на експонацията (когато 
сте в P-режим), блендата (когато сте в 
режим на приоритет на блендата или
ръчен режим) или затвора (когато сте в
S-режим).

Активиране
Mavic 2 Pro/Zoom изисква активиране преди да се използва за пръв път.
Следвайте  инструкциите в ръководството, за да активирате Mavic 2 Pro/Zoom чрез DJI GO 4.

  
   
 

 

 17. Управление на приближението (Mavic 2 Pro)

Използвайте, за да регулирате 
приближението на камерата на
Mavic 2 Zoom

18. Бутон C2
По подразбиране бутонът е 
настроен за възпроизвеждане. 
Настройте го в DJI GO 4 на базата 
на вашите предпочитания.
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Дрон
В този раздел са представени  особеностите 
на полетния  контролер, предната и долна 
система за позициониране (Vision system) и 
интелигентната батерия.
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Дрон
Mavic 2 Pro/Zoom разполага с полетен контролер, система за позициониране, система за 
предаване на поточно видео, задвижваща система и интелигентна батерия. За повече 
информация се обърнете към диаграмата намираща се в раздел "Профил на продукта".

Полетни режими

Mavic 2 Pro/Zoom има три режима на полет, включително четвърти, в който дронът преминава 
при определени обстоятелства:

P-режим (Позициониране): P-режим работи най-добре, когато GPS сигналът е силен. Дронът 
използва GPS и системи за позициониране, за да се локализира, стабилизира и навигира 
между препятствията. Интелигентните полетни режими са активирани в този режим.
Когато предната и задната система за позициониране са активирани и околната среда е 
достатъчно осветена, максималният ъгъл при летене на дрона е 25°, максималната скорост е 
50 км/ч, а максималната скорост на заден ход е 43 км/ч.
Забележка: P-режим изисква по-големи движения на джойстика на дистанционното, за да се 
постигне висока скорост.

Дронът автоматично преминава в режим ATTI, когато системите за позициониране не са 
активни или изключени и когато GPS сигналът е слаб или компасът претърпява смущения. 
Когато системите за позициониране са недостъпни, дронът не може да се позиционира или 
спира автоматично, което увеличава риска от потенциален удар. В режим ATTI, дронът може 
да бъде по-лесно засегнат от заобикалящата среда. Атмосферните фактори, като вятър, 
могат да доведат до хоризонтално изместване на дрона, което може да представлява риск, за 
вас и за околните.

S-режим (Спортен режим): В S-mode, системите за позициониране са деактивирани и дронът 
използва само GPS за позициониране. Максималната скорост на полета е 72 км/ч. 
Интелигентните режими на полет не са налице и дронът не може да открие или избегне 
препятствия.
Забележка: В S-режим, дронът реагира по-рязко на движенията на джойстика за по-добра 
гъвкавост и бързина. 

T-режим (Трипод): Т-режимът е базиран на Р-режима и скоростта на полета е ограничена, 
което прави дрона по-стабилен по време на снимане. Максималната скорост на полета, 
максималната скорост на издигане и максималната скорост на спускане е 1 м/с. 
Интелигентните режими на полет не са налични в Т-режим.

         
             
  
            

        

             
        
       
      

          
    

Системите за позициониране напред, назад, ляво и дясно и горната инфрачервена система са 
деактивирани в S-режим, което означава, че дронът не може да усети препятствията по 
маршрута си автоматично.
Максималната скорост и спирачния път на дрона значително се увеличават в спортен режим.

Минималното необходимо спирачно разстояние е 30м при безветрени условия.
Скоростта на снижаване значително се увеличава в S-режим. Отклика на дрона значително се 
увеличава в S-режим, което означава, че малки движения на джойстика придвижват дрона на 
по-голямо разстояние. Бъдете внимателни и поддържайте  достатъчно пространство за 
маневриране по време на полет.

Използвайте превключвателя на полетните режими на дистанционното управление, за да 
превключвате между режимите на полет.
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LED светлини и индикатор за състояние
Mavic 2 Pro/Zoom разполага с предни LED светлини и индикатор за състоянието на 
дрона, както  е изобразено на схемата по-долу.

Предни LED светлини

Предни LED светлини
Индикатор за систоянието на дрона

      

 

 

 
 

      
  

 
  

 
 
 

      
   

 
  
  

 
  
  
 

      
   

Индикатор за систоянието на дрона

Предните LED светлини индикират ориентацията на дрона и светят в червено,  когато 
дронът е включен, за да посочат предната част на дрона (те могат да бъдат  изключени 
от приложението DJI GO 4).

Индикаторите за състоянието на дрона изобразяват състоянието на системата за 
управление на полета. Погледнете таблицата по-долу за повече информация за 
състоянията на дрона. Индикаторите за състоянието на дрона също мигат, когато се 
записва Home Point, както е описано в секция Return To Home.

Описание на индикаторите за състоянието на дрона
Нормално Цвят Премигване Описание на състоянието на дрона

  
   Включване и самодиагностика.

 

   

Жълт

Зелен

 4 пъти премигване

Бавно мигане

Загряване

P-режим с GPS

  Зелен
Периодичнo 2 
пъти мигане

P-режим с предно и задно 
позициониране (Vision  Systems)

      Жълт Бавно мигане
Без GPS, предно и задно 
позициониране (Vision System)

   Зелен Бързо мигане Спиране

Предупреждение

        

        

        

      

     

   

Жълт

Червен

Червен

Червен

Червен

Червен и 
жълт

Бързо мигане 

Бавно мигане 

Бързо мигане 

Мигане

Продължително

Бързо мигане

Изгубен е сигналът от дистанционното 

Изтощена батерия

Критично изтощена батерия

IMU грешка

Критична грешка

Изисква се калибриране на компаса.

Червен, зелен и жълт Премигване 
индикатор
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Smart RTH
Ако GPS сигналът е достатъчно силен, Smart RTH може да се използва за връщане на дрона 
обратно на мястото на излитане (Home Point). Smart RTH се иницира, чрез натискане на        в 
приложението DJI GO 4 (и следване на инструкциите на екрана) или чрез натискане на бутона 
RTH на дистанционното управление.  Излезте от Smart RTH, като докоснете       в
приложението DJI GO 4 или като натиснете буто на RTH дистанционното управление.

Low Battery RTH
Low Battery RTH се задейства, когато интелигентната батерия на дрона е изчерпана и той 
може безопасно да се върне на мястото на излитане (Home Point). Кликнете RTH или кацнете, 
когато приложението ви подканва. DJI GO 4 ще покаже предупреждение, когато се задейства 
сигнал за ниско ниво на батерията (Low Battery Warning). Дронът ще започне автоматично да 
се пребира към точката на излитане, ако не се предприемат действия до 10 секунди. Вие 
можете да изключите RTH процедурата чрез натискане на бутона RTH или пауза на 
дистанционното управление.
Ако процедурата по RTH е отменена след предупреждение за ниско ниво на батерията, 
интелигентната батерия може да няма достатъчно заряд, за да може дронът да кацне 
безопасно, което може да доведе до сблъсък или загуба на дрона. Праговете за 
предупрежденията за нивото на батерията на дрона се определят автоматично въз основа на 
текущата надморска височина и разстоянието от началната точка.
Дронът ще се приземи автоматично, ако текущото ниво на батерията може да поддържа само 
дистанцията на моментната надморска височина. Вие не можете да прекратите 
автоматичното кацане, но можете да използвате дистанционното управление, за да 
промените ориентацията на дрона по време на процеса на кацане.

Return to Home
Функцията  Return To Home (RTH) връща дрона обратно на последната регистрирана точка 
(Home Point). Има три типа RTH: Smart RTH, Low Battery RTH и Failsafe RTH. Този раздел 
описва тези три сценария подробно. 

GPS Описание

Home Point

      
       
        
     

          
           
         
       

Ако преди излитане е получен силен GPS сигнал, Home Point е мястото, 
от което дронът е излетял. Силата на GPS сигнала е означена с 
иконата  (       ). Индикаторът за състоянието на дрона ще мига бързо в 
зелено, когато се записва начална точка (Home Point).

Критично изтощена батерия
(червен)

Предупреждение за  
изтощена батерия

(жълт)

Заредена батерия 
(зелена)

меПродъжителност на полетно вре

 
  Необходимост от 

връщане до Home Point

12:29

 DJI GO 4 индикатор на батерията
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еПредупреждени
Индикатор за 
състояние на  
        дрон

DJI GO 4 приложение Преопоръки/Инструкции

Изтощена 
батерия

Бавно,червено 
мигане

Критично 
изтощена 
батерия

Бързо,червено 
мигане

 
  
  
  

 
   
 
 
 

Предостававя възможност да се 
върне автоматично до HomePoint
или да продължи да лети 
нормално. Ако не се предприеме 
действие, дронът автоматично
ще се върне след 10 секунди 

Дисплея свети червено

Нивото на батерията е
ниско. Върнете дрона 
обратно и кацнете бавно, 
след това спрете моторите и 
премахнете батерията.

Дронът автоматично се 
приземява.Тази процедура 
не може да бъде отменена. 
Ако съществува опасност от 
сблъсък, натиснете 
джойстика напред и се 
опитайте да навигирате.

            

          

 

Ако се появи предупреждение за нивото на батерията, предприемете действия, както е описано 
в  таблицата по-долу. RTH и предупреждения за нивото на батерията (при използване на 
фърмуера  v00.06.00.00 по подразбиране)

           
          
     

Цветните зони и маркерите на индикатора за нивото на батерията на DJI GO 4 отразяват 
очакваните стойности на оставащото полетно време. Те автоматично се коригират според 
текущото местоположение и състояние на дрона.
Ако текущото ниво на батерията може да поддържа дрона достатъчно дълго, за да се спусне от 
текущата му височина, Low Battery се задейства и дронът се спуска автоматично. Тази 
процедура не може да бъде отменена. Ако съществува опастност от сблъсък, натиснете 
джойстика за движение напред и се опитайте да го навигирате.
Ако нивото на батерията е достатъчно, индикаторът за нивото на батерията в DJI GO 4, показва 
очакваните стойности оставащо полетно време, базирано на текущото ниво на батерията.
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ениеПредупрежд Инструкции
Индикатор за 
състояние на
       дрон

DJI GO 4 приложение Мерки

Изтощена 
батерия

Оставащата 
батерия 
поддържа RTH 
режим.

Бавно червено
мигане

Изберете RTH режим 
или продължите с 
нормалното летене.

Изберете опция. Ако не се 
предприемат действия, 
дронът ще влезе в RTH.

Оставащата 
батерия 
поддържа 
Emergency RTH 
режим (когато сте в 
RTH режим,с 
нормален RC 
сигнал и сте на 
височна над 50м)

Изберете Emergency 
RTH режим или 
продължете с RTH 
режим.

Изберте опция. Emergency 
RTH режим (дронът се спуска 
до 50 метра и се връща до 
Home Point) или продължете в 
RTH режим (дронът ще лети до 
Home Point без да се снижи). 
Ако не бъдат взети мерки, 
дронът ще влезне в Emergency 
RTH режим.

Оставащата 
батерия поддържа 
аварийно кацане
(когато в RTH 
режим с нормален 
RC сигнал)

Дронът каца. 
Процедурата не може да 
се отмени.

Дронът каца веднага.

Критично 
изтощена 
батерия

Дронът каца след 10 
секунди(когато летите 
нормално с критично 
изтощена батерия)

Бързо червено
мигане

 
  

Дронът каца след 10 
секунди.
Процедурата не 
може да се отмени.

Дронът каца след 10 
секунди.

  

  
 
 

Дронът каца 
автоматично
(когато летите 
нормално с 
крайно  критична 
изтощена  батерия

Дронът каца веднага.
Процедурата не може 
да се отмени.

Дронът каца веднага.

RTH режим и предупреждения за изтощена батерия (при зползване на фърмуера v01.00.00.00)
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1 Запис на Home Point 2 Потвърден Home Point

4 Продължителна загуба на сигнал

×

5                      RTH 

Height over HP > Failsafe Altitude

Elevate to Failsafe Altitude

Height over HP ≥ Failsafe Altitude

Failsafe Altitude

×

6 Кацане

×

3. Изгубване на сигнал на дистационното

×

 

 

 

          
            

         
         

        
              
          

             

 

 

 

 

 
 
 

             
              
              
             
            
            
              
             

 

         
   

      

 
 
 

             
              
             
             
           
              
             
             

 

 
 

               
   

 

             
              
             
           
          
           
             
           

       

    
            

           
          

        
          

         
           

               
   
          

Failsafe RTH
Предната система за позициониране позволява на дрона да създава карта на изминатия презполета 
маршрут в реално време. Ако началната точка е успешно записана и компасът функционира 
нормално, Failsafe RTH режим ще се активира автоматично при загуба на сигнала от дистанционното 
за повече от две секунди.

Когато Failsafe RTH се активира, дронът започва да следва първоначалния си маршрут, за да се 
прибере до точката на излитане. Ако безжичният сигнал се преустанови за 60 секунди след 
активирането на Failsafe RTH, дронът остава на сегашното си местоположение за 10 секунди и чака 
команда. Можете да докоснете      в приложението DJI GO4 или да натиснете бутона RTH на 
устройството за дистанционно управление, за да отмените Failsafe RTH и да поемете контрол. Ако 
не подадете команда, дронът се пребира в точката на излитане по права линия. Ако безжичния 
сигнал е загубен за 60 секунди след активирането на Failsafe RTH, дронът спира следенето на 
първоначалния маршрут на полета и лети до началната точка в права линия.

RTH процедура
Smart RTH, Low Battery RTH и Failsafe RTH всички следват процедурата за пребиране на точката на
излитане:
1. Дронът променя ориентацията си.
2. а. Ако дронът е на повече от 20 метра от началната точка, той се изкачва до предварително

зададената височина на RTH и след това лети до началната точка със скорост 12 м/с. Ако 
текущата надморска височина е по-висока от RTH височината, дронът лети до началната точка 
при текущата надморска височина. Задната система за позициониране е активирана.

б. Ако дронът е между 5 и 20 метра от началната точка (Home Point), той лети до началната точка
на текущата надморска височина. Ако текущата надморска височина е по-малка от 2м, дронът
се изкачва на 2м и лети до началната си точка със скорост от 3 м/с .

в. Ако дронът е на по-малко от 5 м от началната точка, когато процедурата RTH започне,
той се приземява веднага.

3. След достигане на началната точка, дронът се приземява и моторите спират.

 
 
  

 

Избягване на препятсвия по време на RTH
Ако осветлението е достатъчно за функционирането на предната и задната  система за 
позциониране (Vision System), сензорите на Mavic 2 Pro / Zoom активно се  опитват
да избягват препятствията по време на RTH:
1.  Дронът се забавя, когато открие препятствие.
2. Дронът спира и зависва, и започва да се изкачва, докато преодолее препятствието.
3. Режимът RTH се възобновява. Дронът продължава да лети до точка на излитане на нова

надморска височина.
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Дронът не може да се върне в началната точка, ако GPS сигналът е слаб или не е налице.
При Smart RTH и Low Battery RTH, дронът автоматично се изкачва до височина 20 м. След като 
надморската височина е 20 м или по-висока, преместете джойстика и дронът ще спре издигането 
и ще продължи до точката на излитане на текущата си височина.
Дронът не може да избегне препятствията по време на Failsafe RTH, ако предната и задната 
система за позициониране неактивни. Важно е да настроите подходяща RTH височина преди 
всеки полет. Стартирайте приложението DJI GO 4, докоснете       и след това задайте RTH 
височина (RTH Altitude).
По време на RTH режим, скоростта и височината на дрона могат да се контролират чрез 
дистанционното управление или приложението DJI GO 4, но дистанционното управление 
контролира ориентацията и посоката на полета.
По време на RTH режим, препятствията от двете страни на дрона не могат да бъдат открити 
илии збегнати.

 
 

 

        
   
            
       
         
         
      

       
  
        
          
        
        

        
   
              
       

          
         
        

       
  
         
           
         
        

Защита при кацане (Landing Protection)
Защитата при кацане (Landing Protection) се активира по време на режим Smart RTH режим
и дронът изпълнява следните функции:
1. Когато защитата при кацане (Landing Protection) установи, че земята е подходяща за

кацане, дронът се приземява бавно.
2. Ако защитата при кацане установи, че земята не е подходяща за кацане, дронът зависва

и чака пилотът да потвърди, че е подходящо за кацане.
3. Ако защитата при кацане не е в действие, приложението DJI GO 4 показва подкана за

кацане, когато дронът се спуска под 0.5 м. Задръжте джойстика за една секунда или
  използвайте автоматичното приземяване от приложението.

Защитата при кацане се активира по време на Low Battery RTH и Failsafe RTH. Дронът
предприема следните действия:
По време на Low Battery RTH и Failsafe RTH, дронът зависва на 2 м и чака пилотът да 
потвърди, че е подходящо за кацане. Задръжте джойстика надолу за една секунда или 
използвайте автоматичното приземяване от приложението за да кацнете. Защитата за 
приземяване се активира и дронът изпълнява изброените по-горе стъпки.

 Системите за позициониране са изключени по време на кацане. Не забравяйте да приземите дрона с повишено внимание.
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Системи за позициониране и инфрачервени сензори
Mavic 2 Pro / Zoom е оборудван с Vision системи отпред, отзад, отдолу, отляво и отдясно, 
както и с инфрачервена система отгоре и отдолу за всеобхватно сканиране, откриване и 
избягване на препятствия (ако светлинните условия в средата са достатъчно добри).

Основните компоненти на Vision системата за позициониране напред, назад и надолу са шест 
камери разположен на предната, задната и долната част на дрона. Страничните системи за 
позициониране използват по една камера от лявата и дясната страна на дрона.

Основните компоненти на горните и долните инфрачервени системи са два 3D инфрачервени 
модула разположени в горната и долната страна на дрона.

Долната Vision система и инфрачервената система помагат на дрона да запази позицията си 
и да лети на закрито пространство или в друга среда, където GPS сигналът не е налице. 
Освен това, помощната долна светлина, разположена от долната страна на дрона подобрява 
видимостта на долната система за позициониране при слаба осветеност.

           
             

            
               

Обхват
Обхватът на предната и долната позиционираща система е показан на схемата. 
Обръщаме  внимание, че дронът не може да засече и заобиколи препятствия, които не 
попадат в този  обхват.

83°

65° 6°65°6°

40° 40°

40°

80°

4°

80°

4°
60°

100°100°

5°
70°

77°
3°

77°
3°

Предна Vision система

Долна Vision система

  Долна Vision система 
Помощна светлина

Долна инфрачервена система

Горна инфрачервена система

Задна Vision система

Предна Vision система Предна Vision система
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Калибриране на системите за позициониране
Камерите на системите за позициониране, инсталирани на дрона, са фабрично 
калибрирани. Ако дронът претърпи удар може да се изисква калибриране през  DJI 
Assistant 2 или DJI GO 4. Най-точният начин за калибриране на камерите на 
позициониращата системата е използването на DJI Assistant 2. Следвайте стъпките
по-долу, за да калибрирате камерите на предната позициониращата за системата, след 
което повторете стъпките за калибриране на другите камери на позициониращата 
система (Vision System).

           
             

       

Когато се изисква калибриране на позициониращата система, DJI GO 4 изпраща известие. Ако нямате компютър  
наблизо, в приложението може да се извърши бързо калибриране. Докоснете лентата за състоянието на дрона
(Aircraft Status Bar) и позициониращите сензори за да започнете бързо калибриране.

   
            

            

Изпозлване на позициониращите системи
Долната позиционираща система и инфрачервените сензори се активират автоматично, когато дронът се включи – 
не  се изискват други действия. Когато използвате долната позиционираща система, дронът може да зависне 
прецизно  без GPS.

   

01
Насочете дрона към екрана

02
Подравнете рамките  

03
Наклонете и изравнете дрона

            
       

          
  

         

Бързото калибриране е само временно решение за проблемите на системата за позициониране. 
Когато е възможно, свържете дрона към компютър, за да извършите пълно калибриране, 
използвайки DJI Assistant 2. Калибрирайте само върху твърди повърхности и когато условията на 
осветление са подходящи.

Не калибрирайте дрона на силно отразяващи повърхности, като мрамор или керамични плочки.

         
          
             

           
         

             
        

Долната позиционираща система се използва обикновено на закрити пространства, където GPS 
e недостъпен. Долната позиционираща система работи най-добре, когато дронът е на височинa 
от 0,5 до 11м. Моля, обърнете внимание, че функцията на позициониращата система може да 
бъде засегната, ако височината на дрона е над 11 метра.
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Страничните системи за позициониране са налични само в ActiveTrack 2.0 и режим Tripod. Страничните 
системи за позициониране имат ограничена способност да откриват и избягват препятствията. 
Ефективността може да бъде засегната от околната среда. Не забравяйте да поддържате дрона в 
полезрението си и обърнете внимание на подсказките в приложението DJI GO 4. DJI не поема 
отговорност при повреден или загубен дрон при използване на страничните системи за позициониране.
Системата за позициониране не може да работи правилно върху повърхности, които нямат ясна 
текстура. Системата за позициониране е ефективна само, когато дронът е на височина от 0,5 до 50м. 
Моля, обърнете внимание, че функцията на системата за позициониране може да бъде засегната, ако 
височината на дрона е над 11м.
Долната помощна светлина се включва автоматично, когато светлината на околната среда е твърде 
слаба. Моля, обърнете внимание, че ефективността на камерите на системата за позициониране може  
да бъде засегната, когато помощната долна светлина е активирана. Летете с повишено внимание, ако 
GPS сигналът е слаб.

Системата за позициониране може да не функционира правилно, когато дронът лети над вода 
или снежно покрити площи.

Обърнете внимание, че системата за позициониране може да не функционира правилно, когато дронът 
лети твърде бързо. Летете с повишено внимание, когато летите с повече от 10м/с при 2м височина или  
5 м/с при 1м височина.

Оправлявайте дрона внимателно, когато сте в някоя от следните ситуации:
а. Летене над едноцветни повърхности (например чисто бяло, черно, червено, зелено).
б. Летене над силно отражателни повърхности.
в. Летене над водни или прозрачни повърхности.
г. Летене над подвижни повърхности или обекти.
д. Летене на места, където светлината се променя често или рязко.
е. Летене на места, където цари пълен мрак (lux < 10) или е прекалено светло (lux > 100 000).
ж. Летене над места, които могат да поглъщат звуковите вълни (например дебел килим).
з. Летене над повърхности без ясни очертания или текстура.
и. Летене над повърхности с често повтарящи се мотиви или части (например еднакви плочки).
й. Летене над препятствия с малки повърхности (например клони на дървета).

2m以上

         
            

         
         

           
            

          
          

         
         

           
         

        
           

          
  
              
         
     

            
              

            
           
          
       
            
            
            
              

Следвайте изброените по-долу стъпки за да използвате долната система за позициониране:
T P S1. Уверете се, че дронът е в режим P и го поставете на равна повърхност.

Обърнете внимание, че долната система за позициониране не може да
работи правилно на повърхности без ясни очертания и текстура.

2. Включете дрона. Дронът се задържа на място след излитане. Индикаторите за 
състоянието му ще присветнат два пъти в зелено, което показва, че долната система за 
позициониране  работи.

Използвайки предната и задната система за позициониране, дронът може активно да спира, 
когато открие препятствия отпред. Предната и задната система за позициониране работят 
най-добре с подходящо осветление и ясно маркирани или структурирани препятствия. 
Страничните системи за позициониране изискват по-добро осветление и по-структурирани 
или ясно маркирани препятствия, и не могат да уловят динамични обекти  като движещи се 
хора, превозни средства, клони на дървета или мигащи светлини.  Страничните системи за 
позициониране са достъпни само в Active Track 2.0 и режим Tripod. 
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Сензорите трябва да са винаги почистени. Мръсотия и други нечистотии могат да им  повлияят 
неблагоприятно.
Системата за позициониране може да не е в състояние да разпознае модели на земята при 
условия на  слаба светлина. (по-малко от 100 lux).
Ако скоростта на дрона надвиши 31 км/ч, системата за позициониране няма достатъчно време  
да спре дрона на безопасно разстояние от препятствие.
Ако дронът претърпи сблъсък, се изисква калибриране на камерата. Калибрирайте предните 
камери, ако DJI GO 4 поиска да го направите.
Не летете в дъждовни дни и мъгливи дни без ясна видимост.
Проверявайте следното всеки път преди излитане:
а. Уверете се, че няма стикери или други препятствия върху стъклото на инфрачервените 
сензори и системата за позициониране.
б. Ако на стъклото на инфрачервените сензори и системата за позициониране има
замърсявания, почистете го с мека кърпа. Не използвайте препарати,  съдържащи алкохол.
в. Свържете се с DJI Support, ако има повреда на стъклото на инфрачервения сензор и 
позициониращата система.

Горната инфрачервена сензорна система открива големи  препятствия, като покриви, но не може 
да открие малки препятствия като листа или електрически кабели.

Не възпрепятствайте долната система за позициониране и инфрачервените сензори преди 
излитане. В противен случай дрона не може да излети отново след кацане и ще трябва да  бъде 
рестартиран.

  

    
  

         
           

  

    

Интелигентни полетни режими
Mavic 2 Pro / Zoom поддържа интелигентни режими на полет, включително Hyperlapse, 
QuickShots, ActiveTrack 2.0, Point of Interest (POI 2.0), Waypoint (предстои скоро), TapFly и 
Cinematic режим. Изберете интелигентен режим на полет в DJI GO 4. Уверете се, че нивото на 
батерията е достатъчно и дронът работи в P-режим при използване на интелигентните 
режими на полет.

Hyperlapse
Режимите на снимане с Hyperlapse включват режимите Free, Circle, Course Lock и Waypoint.

09:29

ISO SHUTTER EV WB

1600 0.31/8000 4K/244K/25

Position

CAPACITY

61%12

P

Course Lock Waypoint

In flight (GPS)

Free Circle

Hyperlapse
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Free (Свободен режим)
Дронът заснема снимки и генерира timelapse видеоклип. Свободният режим може да се използва 
докато дронът е на земята. След излитане контролирайте надморската височина на дрона,скоростта 
на полета и ъгъла на наклон на камерата с помощта на дистанционното управление.Дръжте 
контролните джойстици и ускорявайте с постоянна скорост в продължение на две секунди и след 
това натиснете бутона C1. Скоростта е фиксирана и дронът продължава да се движи с тази скорост, 
докато прави снимки. Ориентацията на дрона все още може да бъде контролирана през това време. 
Следвайте стъпките долу, за да използвате Free:

1. Задайте интервалното време и продължителността на видеоклипа. Екранът показва броя на 
снимките, които ще бъдат направени и колко време ще бъде времето за снимане.

2. Натиснете бутона за снимане, за да започнете.

Circle
Дронът автоматично заснема снимки, докато лети около избрания обект, за да генерира timelapse 
видео. Кръгът може да бъде избран за движение по посока на часовниковата стрелка или в посока 
обратна на часовниковата стрелка. Моля, имайте предвид, че дронът излиза от кръга, ако се получи
команда от дистанционното управление. Следвайте стъпките по-долу за да използвате Circle:

1. Задайте интервалното време и продължителността на видеоклипа. Екранът показва броя на
снимките, които ще бъдат направени и колко време ще бъде времето за снимане.

2. Изберете обект на екрана.

3. Докоснете бутона за снимане, за да започнете.

CourseLock
С Mavic 2 Pro / Zoom, Course Lock може да се използва по два начина. При първия начин 
ориентацията на дрона е фиксирана, но не може да бъде избран предмет. При втория начин 
ориентацията на дрона е фиксирана и той лети около избран обект. Следвайте стъпките по-долу, за
да използвате CourseLock:
1. Задайте интервалното време и продължителност на видеоклипа. Екранът показва броя на
снимките, които ще бъдат направени и колко време ще бъде времето за снимане.
2. Задайте посока на полета.
3. Изберете обект (ако е възможно).
4. Натиснете бутона на затвора, за да започнете.

Waypoint
Дронът автоматично прави снимки по маршрута на полета (от две до пет точки) и генерира 
видеозапис. Дронът може да лети по ред от точка 1 до точка 5 или от 5 до 1. Моля, обърнете 
внимание, че дронът излиза в Waypoint режим, ако се получи команда от дистанционното
управление. Следвай стъпките по-долу, за да използвате Waypoint:
1. Задайте желаните точки и посоката на обектива.
2. Задайте интервалното време и продължителността на видеоклипа. Екранът показва броя на
снимките, които ще бъдат направени и колко време ще бъде времето за снимане.
3. Докоснете бутона за снимане, за да започнете.

Дронът ще генерира автоматично timelapse видеоклип с резолюция 1080p25, който може да се види 
в менюто възпроизвеждане. Можете да изберете запаметяване на кадри във формат JPEG или RAW 
и да запишете кадъра във вградената памет или SD картата.
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За оптимално изпълнение при работа е препоръчано Hyperlapse да се използва на височина 
над  50 метра и да зададете интервал от най-малко две секунди между снимките.

Препоръчано е да се избере статичен обект (висока сграда, връх, планина) на безопасно 
разстояние от дрона (повече от 15метра). Не избирайте обект, който е в близост до
дрона. Дронът спира на място, ако открие препятствие по време на Hyperlapse.

Дронът създава видео, само ако са направени минимум 25 снимки, които се превръщат в една 
секунда видео.

Видеото се създава след извършена команда от дистанционното управление или ако 
неочаквано се включи авариен режим (например Low Battery RTH режим)

  

 
 

      
    

         
       

      
     
         
       

     
         
          
         

Task Library (Очаквайте скоро)
Използвайте Task Library за да съхранявате по-лесно видеата си.

QuickShots
QuickShots съдържа следните режими: Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang, Asteroid и 
DollyZoom (само за Mavic 2 Zoom). Mavic 2 Pro/Zoom записва видео според избрания 
режим и след това автоматично генерира 10-секунден клип. Клипът може да бъде 
гледан,  редактиран или споделян в социалните мрежи през менюто за възпроизвеждане.

         

    

       

      

       

      
         

         
          

       

 

            

     

       

      

            
         
      

           
           
        

    

       

          

     

       

     

         
      
       

           
           
          
 

        

           
 

          

     

       

      

         
  

            
          
          
 

        

           
 

          

     

       

      

          
   

           
          
          
 

        

          
 

          

     

       

      

          
    
 

           
          
          
 

        
           
 

          

     

       

      

          
    
 

           
          
          
 

        
          
 
 

          
      

      

          
           

         
     

  

        
          

       
      

  

 

 

  

             
         
         

            
           
         
           
     

          
             
           
      

Dronie: Дронът лети назад и нагоре, а камерата е насочена към обекта (пилота).

Circle: Дронът описва окръжност около обекта.

Helix: Дронът лети нагоре, като се върти спираловидно около обекта.

Rocket: Дронът се издига с камера насочена надолу (към обекта).

Boomerang: Дронът лети назад около обекта в овална треактория. Уверете се, че има 
достатъчно пространство, когато използвате Boomerang. Оставете радиус от най-малко 
30 метра около дрона и поне 10 метра над него.

Asteroid: Дронът лети назад и нагоре, заснемайки поредица снимки, след което се 
връщав стартовата си точка. Генерира се видео, което започва с панорама от
най-високата позиция, след което се приближава надолу и показва спускането. Уверете 
се, че има достатъчно пространство, когато използвате Asteroid. Оставете поне 40 
метра зад и 50 метра над дрона.

Dolly Zoom: Mavic 2 Zoom лети назад и нагоре. Променя увеличението по време на 
полета, докато избраният обект е статичен, а фонът се променя. Когато планирате да 
използвате Dolly Zoom, първо изберете разстоянието между дрона и обекта. Уверете се, 
че има достатъчно свободно пространство зад дрона.

Когато използвате QuickShots
Уверете се, че сте в P-режим и батерията е напълно заредена. Използвайте стъпките 
описани по-долу, когато използвате QuickShots:
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Моля, използвайте тази функция на места, където няма сгради и други препятствия. Уверете се, 
че на пътя на полета няма хора, животни или други препятствия. Дронът ще спира и кръжи при
откриване на препятствие.

Винаги обръщайте внимание на обектите около дрона и използвайте устройството за
дистанционно управление, за да избегнете инциденти.
Бъдете много предпазливи, когато използвате Quick Shot в някоя от следните ситуации:
а. Когато обектът е блокиран дълго време или извън зрителната линия;
б. Когато обектът е на повече от 50 метра от дрона;
в. Когато обектът е подобен на цвят с околната среда;
г. Когато обектът е във въздуха;
д. Когато обектът се движи бързо;
е. Когато осветлението е изключително слао (<300 lux) или много високо (> 10 000 lux).

НЕ използвайте QuickShot на места, които са близо до сгради или GPS сигналът е слаб, за да
се избегне нестабилен полет.
Трябва да спазвате местните закони и регулации, когато използвате QuickShot.
Обърнете внимание, че системата за странично позициониране не е налице в QuickShot.

  2. В DJI GO 4 натиснете    и изберете QuickShots, след което следвайте инструкциите.

 

  

          
          
        

    

    
 

3. Изберете обект в Camera View (натиснете кръгчето върху обекта или го маркирайте) и 
изберете режим на заснемане. Натиснете “GO”, за да започнете да записвате. Дронът ще се 
върне до първоначалната си позиция, след като приключите със снимането.

4. Натиснете за достъп до видеото.

Излизане от QuickShots
Превключете на полетните режими S или T, за да излезнете от QuickShots по всяко време 
докато снимате. Натиснете Flight Pause бутона на дистанционното или натиснете
Emergency Brake в приложението.

Position
09:29

Asteroid Dolly ZoomDronie HelixCircle Rocket Boomerang

61%12

ISO SHUTTER EV WB

1600 0.31/8000 4K/25
CAPACITY

AFC/MF AE

In flight (GPS)

2 m

  1. Излетете и започнете да кръжите на поне 2 метра от земята .
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ActiveTrack 2.0
Режимът ActiveTrack 2.0 Ви позволява да маркирате движещи се обекти само с едно докосване на 
екрана на мобилното Ви устройство, а дронът ще полети след тях, заобикаляйки препятствията. Не 
се изисква външно устройство за проследяване. Mavic 2 Pro/Zoom може автоматично да 
индентифицира до 16 обекта и да използва различни алгоритми за проследяване на хора, коли, 
лодки и други.

Използване на ActiveTrack 2.0

Бъдете сигурни, че сте в P-режим и батерията ви е напълно заредена. Следвайте инструкциите,
за да използвате ActiveTrack 2.0:

1. Излетете и започнете да кръжите на поне 2 метра от земята.

2. Влезте в DJI GO 4 и натиснете върху      , след това изберете ActiveTrack 2.0.

 

 

 

 

3. За оптимално изпълнение, препоръчваме обекта да бъде автоматично избран от дрона. За да го 
направите, изберете обект на екрана и натиснете върху него, за да потвърдите. Ако обектът не бъде 
разпознат, трябва да го изберете ръчно. Придърпайте поленцето върху обекта, който искате да 
проследите и докоснете, за да потвърдите селекцията. Поленцето 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 процедурата отново.
4. Дронът автоматично избягва препятствията по пътя си. Ако дронът загуби следите на обекта, 
защото се движи прекалено бързо или е затъмнено, изберете отново, за да продължите  
проследяването.

ActiveTrack
09:29

61%12

ISO SHUTTER EV WB

1600 0.31/8000 4K/244K/25
CAPACITY

In flight (GPS)

Trace SpotlightParallel
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     ActiveTrack 2.0 поддържа следните подфункции:

Trace Parallel Spotlight

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

Дронът следи обекта постоянно 
на едно и също разстояние. 
Използвайте дистанционното 
управление, за да промените 
разстоянието и използвайте 
плъзгача в DJI GO 4, за да се 
движите в кръг около обекта.
При откриване на препятствие в 
този режим, дронът ще започне 
да действа по следния начин:
1. Ако се работи с 
дистанционното управление 
след откриване на препятствие, 
дронът ще спре и ще започне да 
кръжи.
2. Ако не се предприемат 
действия, дронът ще се опита да 
избегне препятствието.

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Дронът следи обекта с 
постоянен ъгъл отпред и 
встрани. Използвайте 
плъзгача на 
дистанционното 
управление, за да влезнете 
в кръг около обекта. 
Очертаването на обекта 
става с помоща на левия 
джойстик и плъзгача за 
камерата.
В този режим дронът спира 
на място и започва да 
кръжи, ако открие 
препятствие.

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Дронът не следи автоматично 
обекта, но камерата е 
насочена в неговата посокапо 
време на полета. 
Дистанционното управление 
се използва, за да се правят 
маневри с дрона, но 
контролът на ориентирането 
е  деактивиран. Обхвата на 
обекта се регулира с помоща 
на левия джойстик и плъзгача 
за камерата. В този режим 
дронът спира на място и 
започва да кръжи, ако открие 
препятствие.

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

        

              

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ActiveTrack 2.0 в зона с хора, животни, малки и големи обекти (дървета,
пейки, стълбове) или други обекти (вода, трева и т.н.)
Използвайте дрон ръчно (натиснете Flight Pause бутон или превключете на полетен режим S 
на дистанционното управление) или натиснете в DJI GO 4 при спешен случай.
Бъдете внимателни, когато използвате ActiveTrack 2.0 в следните ситуации:
а. Избраният обект не се движи на равна повърхност .
б. Проследяваният обект се променя драстично, докато се движи.
в. Проследяваният обект не е забелязан за продължителен период от време.
г. Избраният обект се слива със заобикалящата го среда.
д. Наличната светлина е твърде слаба (<300 lux) или твърде силна (> 10 000 lux).

Трябва да спазвате местните закони и регулации, когато използвате ActiveTrack 2.0. 

Препоръчително е да се проследяват хора, коли или лодки. Летете внимателно около
останалите обекти.
Обектът може по невнимание да се размени с друг обект, когато минават близо един до друг.
Има две опции, когато избирате скоростта на проследяване. Безопасният режим е не повече от 
12м/с , а максималният режим е не повече от 20м/с. Моля, имайте предвид, че дронът не може 
да заобикаля препятствия ако летите повече от 12м/с.
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Излизане от ActiveTrack 2.0
Натиниснете Flight Pause бутона върху дистанционното управление, за да спрете незабавно.
Натиснете върху екрана или превключете на S-режим върху дистанционното управление, за
да излезнете от ActiveTrack 2.0. След излизане, дронът ще закръжи на място.

Point of Interest 2.0 (POI 2.0)
Изберете режима Point of Interest. Задайте радиус на кръга, височина и скорост. Дронът  ще започне 
да лети около обекта спрямо тези настройки. Mavic 2 Pro/Zoom поддържа POI чрез GPS 
позициониране и се избира директно през екрана.

   1. Изберете POI върху екрана: оградете обекта и натиснете “GO” иконата върху екрана. 
Дронът ще започне да прави маневри около обекта и след това да лети около него. 
Радиусът,  височината и скоростта могат да се нагласят по време на полет.

 

 
 
 
 

 
     
 

Препоръчва се да изберете статичен обект (висока сграда, връх) на безопасно разстояние от
дрона (повече от 10 метра). Не избирайте обект, който е близо до дрона.
Избягвайте обекти с пъстри цветове (светло синьо небе).
Избягвайте твърде малки обекти.
Дронът не може да бъде контролиран, докато прави маневри, но можете да ги спрете 
използвайте джойстиците, Flight Pause бутон или като превключите на Flight Mode и натиснете 
иконата “STOP” .

   
  

  

 
  

 
 

2. Изберете обект чрез GPS позициониране: Ръчно прелетете над обекта и натиснете бутон
C1 или изберете DJI GO 4 за потвърждение. Прелетете поне 5 метра от обекта на Point of 
Interest.  Скоростта на летене и посоката могат да се изберат в DJI GO 4 приложението.
Натиснете “GO” , за да започнете да летите. Използвайте плъзгача за камерата, за да нагласите 
обекта в кадър. Радиусът, височината и скоростта могат да се нагласят по време на полет.

     GPS позиционирането няма измерване на надморската височина.
Препоръчваме да регулирате наклона на -90°, за да улесните измерването на GPS 
местоположението.

09:29

ISO SHUTTER EV WB

1600 0.31/8000 4K/244K/25

Position

CAPACITY

GO8m/s
Speed

50m
Height

--m
Radius

61%

P-GPS

12

P

In flight (GPS)

Point of Interest
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Найстроки на параметрите на летене
1.  Flight speed: Средната скорост е от 0-10м/с, “+”  означава, че дронът ще кръжи в обратната посоката 
на часовниковата срелкалка, а “–” означава, че ще кръжи по посока на часовниковата стрелка. 
Нагласете скоростта като плъзнете по екрана и  използвайте джойстика за въртене на дистанционното 
управление, за да увеличите стойностите.
2.  Circle Radius: Нагласете го като плъзнете по екрана и използвайте джойстика за наклон, за да 
увеличите стойностите
3. Circle Attitude: Нагласете го като плъзнете по екрана и използвайте джойстика, за да го увеличите.
4. Gimbal Angle: Използвайте джойстика за ориентация за контрол и плъзгача на камерата за
контрол на наклона. Натиснете върху иконата, за да центрирате стойката.
5. Circle Direction: Изберете посоката като плъзнете върху екрана.

Излизане от Point of Interest
Натиснете върху екрана или натиснете бутона Flight Pause, за да го спрете. Натиснете и 
задръжте бутона Flight Pause, за да излезете от режима.

 
           Дронът спира и се задържа на място, след като се установи препятствие по време на POI.

Ако предницата на дрона е насочен към Point of Interest по време на полет, дронът може и да 
не успее да избегне препятствията. Използвайте режима в отворени пространство.

           
     

В предизвикателни среди като тези, заобиколени от високи сгради, се препоръчва да зададете 
точки, през които можете да прелитате ръчно.

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Waypoints (очаквайте скоро)
Дронът лети по точките (Waypoints) спрямо настройките. Ориентацията и скороста могат да се 
контролират по време на полета. Може да избирате точки (Waypoint), като летите с Mavic 2
Pro/Zoom до тях и ги запишете индивидуално. Точките (Waypoints) могат да бъдат избирани и 
редактиранти върху картата преди да излетите:
1. Добавете точки (Waypoints) и Point of Interest върху картата. Камерата на дрона се

концентрира върху точката на Point of Interest, когато минавате през точките (Waypoints).
2. Маркирайте точките (Waypoints и Point of Interest), за да нагласите височината, скоростта и

други параметри.
3.  Придърпайте точките (Waypoints и Point of Interest), за да нагласите позицията им.
4. Скорост на летене, настройки за безопасност, държание на дрон могат да се конфигурират след

избиране на точките.
5. Информацията за точките Waypoints и Point of Interest могат да се запазват в приложението.
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TapFly
TapFly има три под-функции: Forward, Backward и Free. Когато условията на осветление са 
подходящи, дронът избягва автоматично препятствията.
Forward: Дронът лети към обекта с помощта на предната позиционираща система (Forward Vision
System), откривайки препятствията пред себе си.

Backward: Дронът лети в обратната посока от обекта и използва задната позиционираща система
(Backward Vision System), за да открива препятствията по пътя си.

Free: Дронът лети към обекта. Дистанционното управление може да се използва, за да се правят
маневри. Дронът не може самостоятелно да избягва препятствия. Летете с повишено внимание.

Използване на TapFly
Бъдете сигурни, че дронът е в P-режим и батерията е напълно заредена. Следвайте стъпките 
показани по-долу, за да използвате TapFly:
1. Излетете и закръжете на минимум 1 метър от земята.

1 m

 2. Влезте DJI GO 4 и натиснете , след това изберете TapFly, а след това изберете и под-функция и 
следвайте инструкциите.

 

 

  
 
 

 

 
 
  
 

3. Докоснете върху обекта и изчакайте да се появи“GO”. Натиснете“GO”, за да 
потвърдите и дронът ще прелети до обекта автоматично. Ще се появи подсказка, ако 
дронът не  достигне целта. Ако това се случи, изберете друг обект и опитайте отново. 
Обекта може да се промени като докоснете екрана.

Излизане от TapFly
Натиснете Flight Pause бутона на дистанционното управление или дръпнете контролния 
джойстик в посока обратна на посоката на летене и дронът ще спре и ще започне да 
кръжи.  Натиснете върху екрана, за да продължите с TapFly.  Натиснете     или 
превключете в S-режим, за да излезнете от TapFly.

12 61% 2.4G
12

09:29

ISO SHUTTER EV WB

1600 0.31/8000
CAPACITY

4K/2420GB

正向

GO

TapFly

Backward FreeForward

In flight (GPS)
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НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ TypeFly в зона с хора, животни, малки и големи обекти (дървета,
пейки, стълбове) или други обекти (вода, трева и т.н.). Този режим не се препоръчва при 
летене над сняг или  водна повърхност.
Възможно е да има отклонения между очакваните и действителните маршрути на полета, 
избрани в TapFly.
Избраният обхват за обекта е ограничен. Не можете да избирате в близост до горния и долния 
край на екрана.

  
   

 

 

 

  
   

 
  

    

  

    
             

         

   
            

          
    

     
             

  
    

Cinematic режим
Влезте в DJI GO 4 и изберете Cinematic mode. В Cinematic режим, спирачното  разстояние 
на дрона е разширено и неговата скорост на въртене е намалена. Дронът леко се
забавя, докато спира и започва да прави гладки и стабилни кадри.

Advanced Pilot Assistance Systems

Advanced Pilot Assistance Systems (APAS) функция се използва в P-режим. Когато APAS е
разрешен, дронът продължава да приема командите и планира път спрямо контролите и околната 
среда. APAS улеснява избягването на препятствия, заснема гладки кадри и дава по-голяма 
сигурност по време на полет.

Когато APAS е разрешен, натискайки Flight Pause бутона върху дистанционното управление или
APAS

натискайки в DJI GO 4 кара дрона да спре. Дронът започва да кръжи за 3 секунди и изчаква 
командите на пилота.
За да активирате APAS, натиснете в DJI GO 4.

        
    

  
 

            

Функцията APAS автоматично се деактивира при използване на интелигентни режими (Flight
mode) на полет и автоматично се включва след излизане от интелигентните режими на полет.
Функцията APAS може да се използва само, когато летите напред или назад. Ако летите
настрани, APAS не може да се използва.
Дронът започва да кръжи, когато не може да избегне препятствие. Дронът не може да открие и да 
избегне препятствията, които са под него.
Бъдете сигурни, че използвате Advanced Pilot Assistance System (APAS), когато системата за 
позициониране (Vision Systems) налична. Уверете се, че наоколо няма хора, животни, малки
обекти (дървета, пейки) или други обекти (стъкло, вода) по време на полета.
APAS може да не работи правилно, когато дронът лети над вода или площ покрита със сняг.
Бъдете особено предпазливи, когато летите в изключително тъмни (<300 lux) или ярки (> 10 000 
lux) среди.
APAS може да не функционира правилно, когато дронът лети близо до полетните му граници или 
в свобдни зони.
Обърнете внимание на Aircraft Status Bar в DJI GO 4 и се уверете, че дронът работи нормално 
в APAS режим.

         

           

     

Полетно записващо устройство
Данните за полета, включително телеметрията на полета, информацията за състоянието на 
дрона и други параметри, се записват автоматично във вътрешното записващо устройство 
на  дрона. Данните могат да бъдат достъпени чрез DJI Assistant 2.
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Монтиране и демонтиране на пропелерите
Mavic 2 Pro/Zoom използват по-безшумни пропелери. Има две разновидности на витлата, 
които са предназначени да се въртят в различни посоки. Белите маркировки се използват, за 
да посочат пропелерите, които трябва да бъдат прикрепени към моторите с бяла маркировка.

Маркирани Немарикирани

   

  Прикрепете към моторите без бяла маркировка 

    

Прикрепете към моторите с бяла маркировки

  
           

Демонтиране на пропелерите
Натиснете проперлерите надолу върху моторите и ги завъртете в посоката на отключване.

  
          

         
       

  
         

            

        

Монтиране на пропелерите
Поставете пропелерите с бяла маркировка върху моторите с бяла маркировка. Натиснете  ги 
надолу и завъртете в указаната посока за заключване, докато се застопорят. Поставете 
другият чифт пропелери върху моторите без маркировка. Разгънете всички пропелери.

Маркиран и Немаркирани

     
     
           
   
            

           
  
          
            
    
          
          

               
       
            
    

     

     

           
   
            

           
  

          
            
    

           
          

               
       

             

    

Внимавайте с острите ръбове на пропелерите.
Използвайте само оригинални DJI пропелери. Не използвайте различни видове.
Уверете се, че всички пропелери са в добро състояние преди всеки полет. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
стари, счупени или наранени пропелери.
Проверете дали пропелерите и моторите са монтирани правилно и здраво затегнати преди 
полета.
За да се избегне нараняване СТОЙТЕ НАСТРАНА и НЕ ДОКОСВАЙТЕ пропелерите  или 
моторите, докато се въртят.
За да избегнете повреда на пропелерите, поставете дрон в посоката, посочена в книжката, по 
време на транспортиране или съхранение. Не натискайте и не огъвайте пропелерите. Ако те са 
повредени, ефективността им ще е засегната.
Уверете се, че моторите са изрядни и се въртят гладко. Приземете дрона незабавно,  ако 
моторите не могат да се въртят свободно.
Пазате моторите от прах и мръсотии.

НЕ докосвайте или не позволявайте на ръцете или тялото ви да влязат в контакт с моторите
след полет, тъй като те могат да са горещи.
НЕ блокирайте никой от вентилационните отвори на моторите или на тялото на дрона.  Уверете 
се, че ESC контролерите не издават звуци, когато са включени.

вка посокаЗатегнете пропелерите в оказаната с маркиро
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Интелигентна батерия
Интелигентната батерия на Mavic 2 работи с напрежение 15,4 V и притежава 3850 mAh 
капацитет и интелигентна  функционалност зареждане/разреждане. За зареждане на 
батерията използвайте само AC  адаптер, одобрен от DJI.

Интелигентна батерия AC зарядно

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Функции на батерията
1.Дисплей за нивото на батерията: LED индикатори показват текущото ниво на батерията.
2. Функция за автоматично разреждане: За да се избегне подуване, батерията се зарежда 
автоматично на по-малко от 60% от максималното й ниво, когато тя не се използва  повече от 
10 дни. Отнема приблизително три до четири дни, за да може батерията да  освободи до 65%. 
Нормално е да се усеща умерено загряване по  време на процеса на разреждане.
3. Балансирано зареждане: По време на зареждането напреженията на клетките на батерията 
автоматично се балансират.
4.Защита от презареждане: Батерията спира автоматично да се зарежда, след като е напълно 
заредена.
5. Измерване на температурата: Батерията се зарежда само когато температурата е
между 5°и 40°С.
6. Защита от висок ток: Батерията се изключва, ако има прекалено голяма консумация на ток.
7. Защита от прекомерно разреждане: Разреждането спира автоматично, за да се 
предотврати прекомерно разреждане.
8. Защита от късо съединение: Захранването се прекъсва автоматично, ако се получи  късо 
съединение.
9. Защита от повреда на батериите: DJI GO 4 показва предупредително съобщение при 
повредена клетка на батерията.
10. Режим на хибернация: Батерията се изключва след 20 минути бездействие, за да пести 
енергия. Ако нивото на батерията е по-малко от 10%, батерията влиза в режим на
хибернация, за да предотврати прекалено разреждане. В Режим на хибернация, индикаторите 
за нивото на батерията не светят. Заредете батерията, за да я събудите от хибернация.

Обърнете се към указанията за безопасност на Intelligent Flight Battery Safety Guidelines на Mavic 2 
преди употреба. Потребителите поемат пълната отговорност за всички операции и използване. 

Използване на батерията

Ниско

Високо

LEDs 
индикатори на 
батерията

Включващ бутон
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Проверка на нивото на батерията
LED светлините за нивото на батерията показват, колко заряд остава. Ако батерията е 
изключена, натиснете захранването и индикаторите за нивото на батерията светват, за да се 
покаже текущото ниво на батерията.

Включване/Изключване
Натиснете веднъж бутона за включване, след това отново натиснете и задръжте за две
секунди, за да включите или изключите батерията.

Известие при ниска температура
1.Капацитетът на батерията намалява значително при полети в нискотемпературна среда от -10 °
до 5°С. Препоръчително е да задържате дрона на място за известно време, за да загреете
батерията. Уверете се, че е напълно заредена преди излитане.
2. Батериите не могат да се използват при ниски температури по-малки -10°C.
3. Когато сте в нискотемпературни среди, завършете полета, веднага щом DJI GO 4 покаже
предупреждение за ниско ниво на батерията.
4. За да осигурите оптимална работа на батерията, поддържайте температурата на батерията над
20°C.
5. Намаленият капацитет на батерията в нискотемпературна среда намалява скоростта на дрона. 
Моля, летете предпазливо.
6. Летете с повишено внимание при високо морско равнище.

В студена среда поставете батерията в отделението за батерии и включете дрона  приблизително 
от 1 до 2 минути преди излитане за да загреете батерията.

 
 

 
 

   Зареждане на батерията
Заредете напълно интелигентната батерия, преди да я използвате за първи път:
1. Свържете AC адаптера към източник на захранване. (100-240V, 50/60 Hz).
2. Закачете интелигентната батерия към AC кабела, като използвате кабела за зареждане на 
батерията и тя е изключена.
3. LED светлините за нивото на батерията показват текущото ниво на батерията по време на 
зареждането.
4. Интелигентната батерия е напълно заредена, когато индикаторите за нивото на батерията 
са изключени. Отделете AC адаптера, когато батерията е напълно заредена. Време за 
зареждане: 1 час и 30 минути.

            
 

          
           
   
             
    

НЕ зареждайте интелигентната батерия веднага след полета, тъй като температурата може 
да е  твърде висока. Изчакайте, докато се охлади до стайна температура, преди отново да 
заредите  батерията.
Захранващият адаптер спира зареждането на батерията, ако температурата на клетките на 
батерията не е в рамките на работния диапазон от 5° до 40°С. Идеалната температура на 
зареждане е от до 22° до 28°С.
Хъбът за зареждане на батерията (не е включен в комплекта) може да зарежда до четири 
батерии.

Интелигентна батерия

Контакт
AC зарядно
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LED1 LED2 LED3 LED4
      LED Идикатори на батерията по време 

на зареждане

Ниво на батерията 0%~25% 25%~50% 50%~75% Заредена

LEDs Идикатори на батерията по време на зареждане 

Защита на батерията

LED1 LED2 LED3 LED4 Mигане

LED2 мига 2 пъти в секунда 

LED2 мига 3 пъти в секунда

LED3 мига 2 пъти в секунда 

LED3 мига 3 пъти в секунда

LED4 мига 2 пъти в секунда 

LED4 мига 3 пъти в секунда

 

  

Защита на батерията

Токът е повече от допустимия

Късо съединение 

 Пренатоварване

Високо напрежение в зарядното 

Твърде ниска температура 

Твърде висока температура

         
     

Никога не поставяйте и не изваждайте батерията, докато тя е включена. 
Уверете се, че батерията е поставена правилно в отделението.

Поставяне на интелигентната батерия 
Поставете интелигентната батерия в отделението за батериите на дрона. Уверете се, че е 
захванат здраво и дали ключалките на батерията са щракнали на място.

   
          
  

   
          

Премахване на интелигентната батерия
Плъзнете ключалките отстрани на интелигентната батерия, за да отворите отделението за батериите.

Защита на батерията

Щра к
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Камера и жироскопна стойка

Жироскопна стойка
Триосната жироскопна стойка на The Mavic 2 Pro/Zoom осигурява стабилизация на камерата, което Ви позволява 
да улавяте ясни и стабилни изображения и видео. Стойката има управляем наклон от -90˚ до + 30˚. Настройките 
на жироскопната стойка могат да бъдат управлявани чрез натискането на        .

Използвайте плъзгача за камерата на дистанционното управление, за да контролирате наклона на камерата. 
Другият начин е да използвате Camera View в DJI GO 4. Докоснете и задръжте върху екрана, докато се появи син 
кръг и  плъзнете кръга нагоре и надолу, за да контролирате наклона на камерата. Преместването на кръга наляво 
и надясно контролира ориентацията на дрона.

 

 

 

 

Камера
Mavic 2 Pro използва камера с 1" CMOS сензор (съвместна разработка на DJI и Hasselblad), която 
разполага регулируема бленда f2.8 - f11. Камерата поддържа автоматичен фокус, който може да се 
фокусира от 1м до безкрайност. Филтрите на камерата също могат да бъдат заменени. Камерата на 
Mavic 2 Pro заснема до 4K@30fps видео и 20 MP снимки и поддържа режими на снимане като Single 
Shot, Burst, Interval, Panorama, Slow Motion и Enhanced HDR.

Mavic 2 Zoom използва камера с 1/2.3" CMOS сензор и поддържа 2х оптично приближение с обектив 
24-48 мм (35 мм еквивалент). Камерата поддържа автофокус от 0,5м до безкрайност. Камерата 
поддържа подмяна на филтри. Камерата на Mavic 2 може да заснема 4K@30fps видео и
12-мегапикселови снимки, поддържа режими като SingleS hot, Burst, Interval, Panorama, Slow Motion
и други.

Mavic 2 Zoom поддържа 2x оптично и 2x цифровo увеличение при запис на видео в 1080p24/25/30.

Когато дронът е включен, не докосвайте или не натискайте жироскопната стойка. За да
предпазите стойката по време на излитане, винаги излитайте от открита и плоска повърхност. 
Прецизните елементи в стойката могат да бъдат повредени при сблъсък или удар, които могат
да причинят необичайно функциониране на жироскопната стойка.

Избягвайте попадането на прах или пясък върху стойката и особено в моторите й.

Грешка в моторите на стойката може да възникне в следните ситуации:

а. Дронът е на неравномерна основа или движението на стойката е възпрепятствано.

б. Стойката изпитва прекомерна външна сила, например при сблъсък.

Не прилагайте външна сила върху жироскопната стока, след като дронът е включен. Не 
добавяйте допълнителен товар върху стойката, тъй като това може да доведе до  необичайно 
функциониране или дори да доведе до постоянни щети на моторите.

Преди да включите дрона, уверете се, че сте премахнали капака на стойката. Също така се 
уверете, че сте го монтирали, когато дрона не се използва.

Полетите в тежка мъгла или облаци могат да накарат жироскопната стойка да се намокри, което 
да доведе до временна повреда. Стойката възстановява пълната си функционалност, след като 
изсъхне.

   
               

     

            

           

Режими на жироскопната стойка
Предлагат се два режима на работа с жироскопната стойка. Превключете между различните режими на работа в
страницата с настройките на камерата на DJI GO 4.

Режим на следене (Follow mode): Ъгълът между посоката на ориентация на стойката и носа на дрона остава 
постоянен.

Режим FPV: Стойката се синхронизира с движението на дрона, за да осигури перспектива от птичи поглед.
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Уверете се, че температурата и влажността на въздуха са подходящи за камерата по време на 
използване и по време на съхранение.
Използвайте почистващ препарат за почистване на лещите, за да избегнете повреда.
Не блокирайте вентилационните отвори на камерата, тъй като генерираната топлина може да 
повреди устройството и да навреди на потребителя.

 
 

 
 
 

 

 

Видео редакция

Mavic 2 Pro поддържа видео формати MP4 и MOV, осигуряващи D-Log и HLG цветни профили.
В нормален режим се поддържа компресия H.264 и H.265. Само в режим D-Log или HLG се 
поддържа H.265.

Mavic 2 Zoom поддържа видео формати MP4 и MOV, осигуряващи нормални и D-Cine цветни 
профили. Поддържа се компресия H.264 и H.265.

Софтуерът по-долу е тестван от DJI и се препоръчва за възпроизвеждане или редактиране на 
видеоклипове.

Софтуер Mac версия Windows версия
Adobe Premier Pro CC 2018 v12.1.1 (10) v12.1.1 (10)
Davinci Resolve v15.0 free v14.3 Studio
Apple Final Cut Pro X v10.4.3 /
Apple QuickTime v10.4 (928.5.1) /
Apple iMovie v10.4.2 /
VLC Player v3.0.2 v3.0.2

Не изваждайте microSD картата от дрона, докато е включен. В противен случай, microSD картата може да 
се повреди.
За да се гарантира работоспособността на камерата, единичните видео записи са ограничени до 30мин. 

Проверете настройките на камерата преди употреба, за да сте сигурни, че са конфигурирани правилно.

Преди да заснемате важни снимки или видеоклипове, заснемете няколко изображения, за да проверите 
дали камерата работи правилно.

Снимките или видеоклиповете не могат да се предават или копират от от дрона, ако интелигентната 
батерия е изключена.

Уверете се, че сте изключили правилно батерията. В противен случай, параметрите на камерата няма да 
бъдат запазени и всички записани видеоклипове може да се повредят.

Забележка: Независимо от  причината, DJI не носи отговорност за неизправност на изображения или 
видеоклипове, които са били записани по начин, който не е машинно четим.

 

 

Съхраняване на снимки и видеоклипове
Mavic 2 Pro / Zoom се предлага с 8 GB вътрешна памет, но също така поддържа microSD карта за съхранение на 
снимки и видеоклипове. Препоръчително е да използвате microSD карта със скорост UHS-I, поради големия обем 
на видео файловете с висока резолюция.
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Дистанционно управление
Този раздел описва функциите на 
дистанционното управление и 
включва инструкции за управление 
на дрона и камерата.
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Дистанционно управление
Вградената в дистанционното управление OcuSync 2.0 технологията предлага максимален 
обхват на от 8 км за предаване на FPV видео към DJI GO 4 на вашето мобилно устройство с 
1080p. Бордовият LCD екран дава информация за полетните данни на дрона в реално време, 
а разглобяемите контролни джойстици на дистанционното управление са лесни за 
съхранение.

В зона с пряка видимост и без електромагнитни смущения, OcuSync 2.0 предава плавно 
видео до 1080p, без значение как се променя височината на полета. Дистанционното 
управление работи на 2.4GHz и 5.8GHz, като автоматично избира най-добрия канал за 
предаване. OcuSync 2.0 намаля латентността до 120-130ms чрез подобряване на 
производителността на камерата чрез алгоритъма за видео декодиране и безжичната връзка.

Автоматичното фокусиране се поддържа по време на снимане, дори при условия на слаба 
светлина. Mavic 2 Pro поддържа регулиране на затвора и блендата, а Mavic 2 Zoom поддържа 
приближение чрез използване на Zoom Adjustment плъзгача.

Вградената в дистанционното батерия има капацитет от 3950mAh и максимално време за 
работа от 2 часа и 15 минути. Дистанционното управление може да зарежда мобилното Ви 
устройство с 500mA@5V. Дистанционното управление автоматично зарежда устройства с 
Android. За устройства с iOS първо се уверете, че зареждането е активирано в DJI GO 4. 
Зареждането за устройства с iOS е деактивирано по подразбиране и трябва да се активира
всеки път, когато дистанционното управление е включено.

Употреба на дистанционното управление
Натиснете бутона за захранване, за да се покаже текущото ниво на батерията на LCD екрана. 
Натиснете веднъж, след това отново, и задръжте, за да включите или изключите 
дистанционното управление.
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Управление на камерата
Използвайте бутона за регулиране на Aperture/Shutter, за да регулирате параметрите на 
блендата и затвора (само за Mavic 2 Pro).
Използвайте бутон Record, за да стартирате/прекратите записа.
Използвайте бутона Focus/Shutter, за да фокусирате автоматично и да правите снимки.
Използвайте слайдера за приближение, за да увеличите/намалите мащаба (само при 
Mavic 2 Zoom).

Зареждане на батерията
Свържете предоставения AC захранващ адаптер към порта за захранване на дистанционното 
управление. Отнема около 2 часа и 15 минути, за да заредите напълно батерията на 
дистанционното управление. Извадете RC кабела от дистанционното управление след
зареждането.

1

3

2

Контакт
AC адаптер USB адаптер
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Контролиране на дрона
Контролните джойстици управляват ориентацията на дрона (завиване), движение напред / 
назад, височина и ляво / дясно движение. Режимът на контролния джойстик (Control Stick 
Mode), определя функцията на всеки контрол при движението на джойстика. Съществуват 
три програмни режима (Mode 1, Mode 2 и Mode 3) и персонализирани режими, които могат да 
бъдат конфигурирани в DJI GO 4. Режимът по подразбиране е Mode 2.

Във всеки от трите предварително програмирани режима, Mavic 2 зависва на място с 
постоянна ориентация, когато двата джойстика са центрирани. Преместването на 
контролния  джойстик от централната му позиция изпълнява функциите показани на 
фигурата по-долу.

Десен джойстикЛяв джойстик

Обръщане 
наляво

Нагоре

Надолу

Обръщане 
надясно

Нагоре

Надолу

Обръщане 
надясно

Обръщане
наляво

ДясноЛяво

Напред

Назад

Ляв джойстик Десен джойстик

Напред

Назад

Десен джойстик
Нагоре

Надолу

Напред

Назад

Ляв джойстик

Обръщане 
надясно

Обръщане 
наляво

НадясноНаляво

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Ляво Дясно



Mavic 2 Pro/Zoom Упътване за употреба

 43

Дистанциинно 
управление
(Mode 2)

Дрон
(     Индикатор за посока) Забележки

       

     

        

        

     

     

        

 

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

за да предотвратите внезапни и неочаквани промени в 
надморската височина.

Преместване на левия джойстик наляво или надясно 

управлява ориентацията на дрона. Натиснете джойстика 

наляво за да завъртите дрона обратно на часовниковата 

стрелка и надясно завъртате дрона по часовниковата 

стрелка. Колкото повече натискате джойстика далеч от 

централната позиция, толкова по-бързо дронът ще се 

върти.

         

     

        

       

     

Преместването на десния джойстик нагоре и надолу 
променя хоризонталната посока на дрона. Натиснете 
джойстиканагоре, за да летите напред и надолу, за да 
летитеназад. Колкото повече натискате джойстика 
далеч от централната позиция, толкова по-бързо ще се 
движи дронът.

        

     

        

       

     

Преместването на десния джойстик наляво или надясно 
променя хоризонталната посока на дрона. Натиснете 
джойстика наляво, за да летите наляво и надясно, за да 
летите надясно. Колкото повече натискате джойстика 
далеч от централната позиция, толкова по-бързо ще се 
движи дронът.

             
            

    

               
 

Препоръчително е да изваждате контролните джойстици и да ги съхранявате в гнездата за съхранение 
на  дистанционното управление когато не използвате дистанционното или го транспортирате.
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Позиция Полетен режим

S S-режим

P P-режим

T T-режим

Превключване на полетни режими
Натиснете превключвателя, за да изберете 
желания режим на полет.

           
         
    
      
         

Независимо от това в коя позиция се намира ключът на дистанционното управление, Mavic 2 
Pro / Zoom стартира в режим P по подразбиране. За да смените режимите на полет, първо 
отидете в "Camera View" в DJI GO 4, докоснете и активирайте "Multiple Flight Modes". След 
като активирате Multiple Flight Modes, превключете превключвателя в положение P, S или T, за 
да смените режимите на полет.

Бутон RTH
Натиснете и задръжте бутона RTH, за да стартирате процедурата Return to Home (RTH), при 
която дронът се връща до последния записан Home Point. Натиснете този бутон отново, за да 
отмените RTH и да възстановите управлението на дрона. Вижте секцията "Return To Home", 
за повече информация относно RTH.

T P S

           

      

            

           

     

            

          

     

   

C1 и C2 бутони
Функциите на бутоните С1 и С2 са зададени в DJI GO 4. Конфигурацията по подразбиране за бутона С1 е фокусиране 
в центъра, а конфигурацията по подразбиране за бутона C2 е възпроизвеждане.

Remote Controller Alert

Дистанционното управление задейства предупреждение по време на RTH или когато нивото на батерията е ниско. 

RTH Alert и Low Battery Level (6% до 15%) може да бъде отменено чрез еднократно натискане на бутона за
захранване, а Critical Battery Level (по-малко от 5%) не може да бъде отменено.

Оптимална зона за предаване

Сигналът между дрона и дистанционното управление е най-надежден, когато антените са разположени, както е 
показано по-долу.
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Силен
сигнал

Слаб
сигнал

Уверете се, че дронът се движи в оптималната зона на предаване. За да поддържате 
оптимална трансмисия, регулирайте дистанционното управление и антените според горната 
фигура.
LCD екран
LCD екранът показва различни състояния на системата, включително телемеметрия и батерия 
в реално време.

Скорост на
летене Обороти на 

моторите

 

GPS сигнал

  Полетен режим*   Ниво на батерия RC сигнал 
Статус на системата

RC ниво на батерия 

Дистанция от земята 

Статус на камерата

Височина 

Компенсиране на експозиция 
Издигане/Снижаване

Vision System Полетна дистанция

Sport режими

Micro SD 
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Управление с две дистанционни (очаквайте скоро)
Mavic 2 Pro / Zoom поддържа работа с две дистанционни, като позволява на два контролера 
да се свържат към един дрон.

   
           
  

       
      

       
       

      

 

 

 

 

 

 

     
            
  

 

        

           

          

          

       
    

          
   

         
         

     
            
  

 

  
       
           
        
           

 
 

 

 

 

 

            

 
              
           
             
  

     
           
  

   
        
            
         
           

 
  
 

 

 

            

 

              

           

             

  

Както първичнното дистанционно управление, така и вторичното дистанционно управление 
могат да контролират ориентацията на дрона и движението на операцията на жироскопната
стойка и камерата.

Обърнете внимание на различните функции на основните и вторични дистанционни
управления, изброени по-долу.

1. Плъзгача за камерата
Както първичното дистанционно управление, така и вторичното дистанционно могат да контролират плъзгача за 
камерата, но основното управление има приоритет. Например, вторичното не може да управлява командата за 
плъзгача за камерата, когато първичнoто дистанционно я използва. След като първото дистанционно спре да 
контролира плъзгача за камерата за две секунди или повече, вторичното може да я управлява.

2. Контролен джойстик
Както първичното дистанционно, така и вторичното могат да контролират ориентацията на дрона, използвайки 
джойстиците. Основното дистанционно има приоритет. Вторичното дистанционно не може да контролира 
ориентацията на дрона, когато първичното дистанционно управлява контролния джойстик. След като контролните 
джойстици не се използват за две секунди или повече, вторичното дистанционно може да контролира дрона.

3. Flight Mode Switch
Полетния режим може да се включи само на основното дистанционно. Flight Mode Switch се деактивира на 
вторичното дистанционно.

4. DJI GO 4 Настройки
Настройките на дисплея и параметрите за първичните и вторичните дистанционни управления в DJI GO 4 са 
еднакви. Вторичното дистанционно може да управлява позиционирането, видео предаването и интелигентна 
батерия. Настройките на дисплея и параметрите за първичните и вторичните дистанционни управления са 
еднакви в DJI GO 4.
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 Уверете се, че дистанционното управление е в рамките на (0,5 м) от дрона по време на свързването. 
Дистанционното управление ще загуби връзка с дрона, ако ново дистанционно се свърже със същия дрон.

В режим на управление с две дистанционни, вторичното дистанционно трябва да бъде свързано с дрона, 
когато първичното дистанционно се свърже с дрона.

  
      

              
      

      

             
      

Напълно заредете дистанционното управление преди всеки полет.
Ако дистанционното управление е включено и не се използва в продължение на пет минути, ще
се задейства предупреждение. След 10 минути ще се изключи автоматично.
Регулирайте държачите за мобилното устройство, за да сте сигурни, че то е защитено.

Уверете се, че антените на дистанционното управление са разгънати и са настроени на 
правилното положение за постигане на оптимално качество на предаване.
Поправете или сменете дистанционното, ако е повредено. Повредена антена на дистанционното
управление значително намалява обхвата и може да довече до загуба на контрол.
Необходимо е пълно зареждане на батерията най-малко веднъж на три месеца, за да се 
поддържа в добра кондиция.
Уверете се, че джойстиците са монтирани здраво.

 
 

 

 

         
         
     

 

 

  

           
        

        
      

   
          
          
      

 

   

     

            
           
        
         

   

          
          
      

 

   

     

            
           
        
         

Свързване с дистанционното управление
Дистанционното управление е свързано с вашия дрон при производството. Свързването се 
изисква само при първото използване на новото дистанционно управление. Изпълнете 
следните стъпки, за да свържете ново дистанционно:
1. Включете дрона и дистанционното управление.
2. Влезте в DJI GO 4.

3. Влезте в “Camera” и натиснете и след това потвърдете.
4. Намерете бутона за свързване отстрани на дрона, както е показано на фигурата

по-долу. Натиснете бутона, за да започнете свързването. Индикаторът за състояние на 
свързване показва зелено, след като дистанционното управление се свърже успешно с  
дрона, а LCD екранът на дистанционното управление показва информация.

Бутон за свързване
             Индикатор за  
                  свързване
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DJI GO 4
В този раздел са представени основните 
функции на приложението DJI GO 4.
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1. System Status Bar
In flight (GPS) : Тази икона показва състоянието на дрона и извежда различни предупредителни
съобщения.

2. Obstacle Detection Status
Червените ленти сигнализират за препятствия, които са близо до дрона.
Оранжевите ленти сигнализират за препятствия които са в обхвата на сканиране.

          
     
            
   

  
           
  

          
      

        
 

     

     

         
            

           

           
         
            
     

  
              
  

           

         

      

    

    

         
        

           
        
            
     

  
              
  

           

         

      

    

     

         
        

  

DJI GO 4
Използвайте това приложение, за да контролирате функциите на стойката, камерата и 
другите функции на дрона. Приложението включва секции Equipment, Editor, SkyPixel и
Me,които се използват за конфигуриране на вашия дрон и редактиране и споделяне 
вашите снимки и видео клипове с други хора.

Equipment

Меню на устройството
Ако още не е избран, изберете Mavic 2 Pro / Zoom от менюто на устройството в горния ляв 
ъгъл на екрана.

Меню с функции
Докоснете в горния десен ъгъл на екрана, за да отворите менюто "Функции":

Scan QR Code: Сканирайте QR кода, за да се свържете с дрона.
Academy: Използвайте полетния симулатор, гледайте уроци и четете ръководствата за
продукта.
Flight Records: Достъп до всички записи на вашите полети.
GEO Zones: Прочетете информацията за GEO зоните.
Find My Drone: Вземете координатите на последното записано местоположение на вашия 
дрон и му изпратете команда да включи LED светлините си и да издава звуков сигнал.
Camera View
Влезте в Camera View през Equipment, когато мобилното Ви устройство е свързано с дрона.

09:29
61%Position 12

H 10.0MD 30M

VS 2.0 VPSM/S 2.0MH.S 10.0 M/S

ISO Shutter

200 1/100
EV CAPACITY

-0.3
WB 自动

5600K RAW 21

APAS

In flight (GPS)

AE

14

15

16

17

18

19

13

12

20

21

22

23

24

25

10 118 97654321
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4. Flight Mode
: Текстът до тази икона показва текущия полетен режим. Докоснете, за да
конфигурирате полетния контролер.

5. Camera Parameters
Показва параметрите на камерата и капацитета на вътрешната памет и microSD картата.

ISO Shutter

200 1/100
EV CAPACITY

-0.3
WB AUTO

5600K RAW 21

           
         
 

              
           

 

Mavic 2 Pro:
 Показва параметрите на камерата и капацитета на вътрешната памет и microSD картата.  

Показват се също така режимът на фокусиране, стойността на AE и параметрите на фокуса.

Mavic 2 Zoom:
Показва параметрите на камерата и капацитета на вътрешната памет и microSD картата.
Показват се също така параметрите на фокуса.

6. GPS Signal Strength

        : Показва текущата сила на GPS сигнала. Белите ленти показват адекватна сила на GPS.

7. Vision Systems Status
           
         
          
      

 
 

 

          
             
          

 

               
           
              

 
  

 

 

 

 
            

         
     

 

 

               
          
    

              
            
            
   

 
       
    
 

 

   

 

              
         
    

  : Докоснете този бутон, за да активирате или деактивирате функциите, предоставени от системите 
за позициониране. Показва се състоянието на всички системи за позциониране. Иконата в зелено 
показва,че системата за позициониране е активна. Икона в червено показва,че системата за 
позициониране не е налична.

8. Remote Controller Signal
  : Тази икона показва силата на сигнала на дистанционното управление. Иконата ще 

мига при смущения по време на полет. Когато няма предупреждения в DJI GO 4, това 
означава, че интерференцията няма да повлияе на работата и полета на дрона.

9. HD Video Link Signal Strength
: Тази икона показва силата на връзката на FPV видеото между дрона и дистанционно.

Иконата ще мига, когато бъде разпозната интерференция по време на полет. Когато няма 
допълнителни предупреждения в DJI GO 4, това означава, че смущенията няма да повлияят на
видео връзката.

10. Battery Settings
  61% : Показва текущото ниво на батерията. Докоснете, за да видите менюто за

информация за батерията, задайте различни прагове за предупреждение и вижте
историята на предупрежденията за батерията.

 
           
          
       

3. Battery Level Indicator Bar
Индикаторът осигурява динамично показване на нивото на батерията. Цветните 
зони на индикаторa за нивото на батерията представят нивата на мощност, 
необходими за извършване на различни функции.
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11. Focus/Metering Button

  : Докоснете, за да превключите между режим на фокусиране и измерване. Докоснете,
за да изберете обект за фокусиране или измерване. Автоматичното фокусиране ще се 
задейства автоматично в зависимост от състоянието на дрона и камерата след като го
разрешите.

12. General Settings
: Докоснете, за да влезете в менюто "Общи настройки", за да зададете мерни единици,

активиране/деактивиране на видеото на живо и да промените настройките за показване 
намаршрута на полета .

13. Auto Exposure Lock
AE : Докоснете, за да заключите стойността на експонацията.

14. Gimbal Slider
: Показва ъгъла на наклона на камерата

15. Photo/Video Toggle

: Докоснете, за да превключите между режим за запис на снимки или видео.

16. Shoot/Record Button
/ : Докоснете, за да започнете да снимате или да записвате видео.

17. Camera Settings
Натиснете за да влезете в менюто Camera Settings.

        
    

Докоснете
Докоснете  

Докоснете 

         
     

, за да изберете режими за снимане . Mavic 2 поддържа Single Shot, Burst Shot, 
Interval Shot и различни режими на Panorama.

, за да влезете в менюто с общи настройки на камерата.

  

  

   

   

                    , за да зададете настройките на камерата за ISO, затвор и автоматичното експониране.

18. Playback

                  Докоснете , за да влезете в Playback и да прегледате заснетите снимки и видеоклипове.

19. Flight Telemetry
D 30M Разстояние между дрона и началната точка.
H 10.0M Височина от началната точка.
HS 10.0M/S : Хоризонтална скорост на дрона.
VS 2.0M/S : Вертикална скорост на дрона.

20. Map
Докоснете, за да видите картата.
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Editor
 В приложението DJI GO 4 е вграден интелигентен видео редактор. След записа на няколко 

видеоклипа и изтеглянето им на мобилното Ви устройство, отидете в редактора на началния 
екран. След това можете да изберете шаблон и определен брой клипове, които автоматично се
комбинират, за да създадат кратък филм и могат да бъдат споделени незабавно.

SkyPixel
Преглеждайте и споделяйте снимките и видеоклиповете на страницата SkyPixel.

Me
Ако вече имате DJI акаунт, ще можете да участвате във форума и да споделяте вашите видеа и 
снимки с общността.

 

 

 

Докоснете      /        за да започнете автоматично излитане или кацане.

25. Back
Докоснете         , за да се върнете в главното меню.

             
             

 

21. Advanced Pilot Assistance Systems
Натиснете APAS ,  за да активирате / деактивирате функцията APAS. Функцията APAS се деактивира,
ако  се натисне бутонът Forward, а системите за позициониране са деактивирани или не са достъпни.

22. Intelligent Flight Modes

Натиснете за да изберете между интелигентните полетни режими.

23. Smart RTH
Докоснете          за да инициирате Smart RTH и да накарате дрона да се върне на последния
записан Home Point.

24. Auto Takeoff/Landing

            
      

           

             
         
          

Използвайте режим Panorama в статична сцена. Ако обектът се движи по време на снимане, 
панорамна снимка може да изглежда необичайно. Използвайте Panorama в широко 
отворена зона и снимайте на височина 5 м или повече.
Използвайте Panorama в район с много обекти и избягвайте заснемане над вода или сняг. 
Използвайте Panorama, когато дронът може да кръжи постоянно на място.
Не използвайте този режим в Attitude режим или при полет при силен вятър.
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Уверете се, че вашето мобилно устройство е напълно заредено, преди да стартирате  DJI 
GO 4.
Когато използвате DJI GO 4, се изисква мобилна връзка. Моля, свържете се с вашия 
безжичен оператор за въпроси относно такси за данни.
Ако използвате мобилен телефон за управление, не приемайте телефонни разговори и не 
използвайте други приложения по време на полет.
Прочетете внимателно всички съвети за безопасност и предупредителните съобщения. 
Бъдете запознати с правилата във вашия район. Вие носите отговорност за запознаването 
с всички приложими разпоредби за летене.
а. Прочетете и разберете предупредителните съобщения, преди да използвате 
автоматичното излитане и автоматичното кацане.
б. Прочетете и разберете предупредителните съобщения и отказ от отговорност, преди да 
зададете надморската височина извън границите по подразбиране.
в. Прочетете и разберете предупредителните съобщения и отказа от отговорност преди 
превключване между полетните режими.
г. Прочетете и разберете предупредителните съобщения и известията за отказ от 
отговорност в близост до или в забранени зони.
д. Прочетете и разберете предупредителните съобщения, преди да използвате режимите 
за интелигентни полети.

Приземете незабавно дрона на безопасно място, ако в приложението се покаже 
предупреждение.
Прегледайте всички предупредителни съобщения от контролния списък, показани в 
приложението преди всеки полет.
Използвайте симулатора в приложението, за да практикувате полетните си умения, ако 
никога не сте летели с дрон или ако нямате достатъчно опит да го управлявате.
Режимът за начинаещи е активиран по подразбиране, когато стартирате приложението за 
първи път. Височината и разстоянието на полета са ограничени, когато летите в режим за 
начинаещи. Препоръчваме ви да летите в режим начинаещи, за да усъвършенствате 
уменията си за полет. Забранете режима за начинаещи само когато можете да 
управлявате  дрона с увереност.
Кеширайте картографските данни за района, в който възнамерявате да летите с дрона  
като се свържете с интернет преди всеки полет.
Приложението е разработено така, че да подпомага работата Ви. Моля, използвайте 
собствената си преценка и не разчитайте на приложението за контрол на вашия дрон. 
Използването от ваша страна на приложението е предмет на "Условия за ползване" и 
"Декларация за поверителност" на DJI. Моля, прочетете ги внимателно.
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Полет
Този раздел описва  безопасните 
практики и ограничения при летене
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Полет
След като подготовката преди полета приключи, се препоръчва използването на симулатора в DJI 
GO 4 за усъвършенстване на уменията Ви за летене. Уверете се, че всички полети се извършват на 
открито място. За информация относно използването на дистанционното управление вижте секциите 
на дистанционното управление и приложението DJI GO 4 в това упътване.

Изисквания за околната среда

1. Не използвайте дрона при тежки метеорологични условия, включително скорости на вятъра над
10m/s, сняг, дъжд и мъгла.
2. Летете на открито. Високите и големи метални конструкции могат да повлияят на точността на
бордовия компас и GPS системата.
3. Избягвайте препятствия, тълпи, кабели за високо напрежение, дървета и водни басейни.
4. Намалете смущенията, като избягвате райони с високи нива на електромагнетизъм, като например 
места в близост до електропроводи, базови станции, електрически подстанции и излъчващи кули.
5. Ефективността надрона и батерията зависи от факторите на околната среда, като плътността на 
въздуха и температурата. Бъдете много внимателни, когато летите на 6000м или повече над
морското равнище, тъй като производителността на батерията и дрона могат да бъде намалени.
6. Mavic 2 не може да използва GPS в полярните зони. Използвайте долната позиционираща система
по време на полет над такива места.

Полетни ограничения и зони, забранени за полет
Спазвайте всички закони и разпоредби, когато летите с вашия Mavic 2 Pro / Zoom. Ограниченията на 
полета се прилагат по подразбиране, за да помогнат на потребителите да експлоатират този продукт 
безопасно и законно. Ограниченията на полета включват ограниченията на височината, границите на 
разстоянието и GEO зоните. Границите на височината, границите на разстоянието и GEO зоните
функционират едновременно за управление на безопасността на полетите, когато летите в режим P.

Надморска височина и ограничения на разстоянието
Пределите на височината на полета и разстоянието могат да бъдат променени в DJI GO 4. 
Максималната настройка на височината на полета не може да надвишава 500 метра. Въз основа на 
тези настройки, дронът ще лети в ограничен цилиндър, както е показано по-долу:

Максимална 
полетна височина

Максимален радиус

Home PointНадморска височина 
на дрона при 
включването му

 



Mavic 2 Pro/Zoom Упътване за употреба

56 

Слаб GPS сигнал  Мига жълто

Индикатор на дрона

Макс. 
височина

DJI GO 4

Внимание:
Постигнато е 
ограничението за 
височина.

N/A

Макс. иядистанц

Лимит на полета

Височината е ограничена до 5 метра, когато 
GPS сигналът е слаб и долната Vision 
системата е активирана. Височината е 
ограничена до 30 метра, когато GPS 
сигналът е слаб и системата Downward 
Vision System е неактивна.

Ако дронът достигне една от границите, все още можете да го контролирате, но не можете да продължите 
по-нататък. 
Ако дронът излезе извън максималния радиус, той ще се върне обратно в обхват автоматично, когато GPS 
сигналът е силен.
По причини, свързани с безопасността, не се доближавайте до летища, магистрали, железопътни линии, 
градски центрове или други чувствителни зони.

        
         

        
       

GEO зони
Всички GEO зони са изброени на официалния уебсайт на DJI на адрес
http://www.dji.com/flysafe. GEO зоните са разделени на различни категории и включват места 
като летища, летателни полета, където самолетите летят на ниска надморска височина, 
граници между държави и чувствителни места като електроцентрали.

Силен GPS сигнал  Мига зелено

Макс. височина

Лимит на полета

Височината на летене не може 
да надвишава определената 
стойност.

DJI GO 4

Внимание: Постигнато 
е ограничението за 
височина.

Индикатор на дрона

N/A

Макс. дистанция
Дистанцията на полета трябва да 
е в рамките на максималния 
радиус.

Внимание:Постигнато 
е ограничението за 
дистанцията.

N/A

Няма лимит
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Проверка преди полет
1.Уверете се, че дистанционното управление, мобилното устройство и интелигентната
батерия са напълно заредени.
2. Уверете се, че интелигентната батерия и пропелерите са монтирани здраво.
3. Уверете се, че раменете и пропелерите на дрона са разгънати.
4. Уверете се, че стойката и камерата функционират нормално.
5. Уверете се, че нищо не възпрепятства моторите, и че те функционират нормално.
6. Уверете се, че DJI GO 4 е успешно свързан към дрона.
7. Уверете се, че обективът на камерата и системите за позициониране са чисти.
8. Използвайте само оригинални DJI части и аксесоари. Неоригинални части или аксесоари
могат да причинят неизправност на системата и да доведат до повреда.

Автоматично излитане/приземяване

Автоматично излитане
1.Стартирайте DJI GO 4 и докоснете "GO FLY", за да влезете в Camera View.
2. Завършете всички стъпки в контролния списък преди полета.
3. Докоснете
4. Ако условията са безопасни за излитане, плъзнете плъзгача, за да потвърдите. Дронът 
ще излети и ще закръжи на 1,2м над земята.

           
           

         
    

             
             
             
     

Индикаторът за състоянието на дрона показва дали той използва GPS и/или системите за 
позициониране за управление на полета. Обърнете се към секцията "LED светлини и индикатори 
на състоянието" за повече информация. Препоръчва се да изчакате докато GPS сигналът бъде 
силен, преди да използвате автоматичното излитане.

 
          
       

            

            

      

Автоматично приземяване
Използвайте автоматичното кацане само, ако индикаторът за състоянието на дрона мига в зелено. Следвайте
стъпките по-долу, за да използвате функцията за автоматично кацане:

1. Докоснете

2. Ако условията са безопасни за кацане, плъзнете плъзгача, за да потвърдите. Дронът ще започне процедура  за 
автоматично кацане. Предупрежденията ще се появят в DJI GO 4, ако дронът установи, че условията не са 
подходящи за кацане. Не забравяйте да реагирате бързо.

          Автоматичното кацане може да бъде прекратено незабавно, като се докосне по екрана в DJI GO 4.
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Стартиране / изключване на моторите
Стартиране на моторите
За стартиране на моторите се използва команда за комбинирани джойстици (CSC). Натиснете 
двата джойстика към вътрешните или външните долни ъгли, за да стартирате моторите.  След 
като моторите започнат да се въртят, освободете двата джойстика едновременно.

 

 

  
      
           
 

          
           
       

Спиране на моторите
Има два метода за спиране на моторите:
Метод 1: Когато дронът е кацнал, натиснете левия джойстик надолу, след това провеждайте същото CSC, което се 
използва за стартиране на двигателите, както е описано по-горе. Двигателите спират незабавно. Пуснете и двата 
джойстика, след като двигателите са спрели.

Метод 2: Когато дронът е кацнал, натиснете и задръжте левия джойстик на долу. Моторите спират след три секунди.

или

 
 
 
 

 
 
 

      
             
              
           
            

 

   
             

 
    

   
          

         
           

           

    

Спиране на моторите по време на полет
Спирането на моторите по време на полет ще доведе до катастрофа на дрона. Моторите 
трябва да се спират само в при аварийна ситуация, например ако е  настъпил сблъсък, някой 
от моторите е заял и не се върти, дронът се "търкаля" във въздуха или е извън
контрол и се изкачва много бързо. За да спрете двигатели в средата на полета, използвайте 
същата CSC команда като за стартирането на моторите

Тестов полет

Процедури за излитане / приземяване
1.Поставете дрона на открита равна повърхност с индикатора за състоянието, насочен към 
вас.
2. Включете дрона и дистанционното управление.
3. Стартирайте DJI GO 4 и влезте в Camera View.
4. Изчакайте, докато индикаторът за състоянието на дрона започне да мига в зелено, което 
показва, че е записан Home Point и е безопасно да лети.
5. Внимателно натиснете джойстика, за да излети или използвайте автоматичен режим на

излитане.
6. Използвайте джойстика или режим за автоматично кацане, за да приземите дрона.
7. Изключете дрона и дистанционното управление.

или

Метод 1 Method 2
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Калибриране на компаса
Препоръчва се компасът да бъде калибриран при някоя от следните ситуации, летейки на открито:
1. Летите на място на повече от 50 километра от мястото, където сте летели последно.
2. Дронът не е летял повече от 30 дни.
3. В DJI GO 4 се появява предупреждение за интерференция на компаса и/или индикаторите 
за състоянието на дрона мигат в червено и жълто.

 

 

 

        
       

 
       

       
         

НЕ калибрирайте компаса на места, където може да има магнитни смущения, 
например в близост до големи метални конструкции, паркинги, мостове, коли
или скелета.
НЕ носете предмети (като мобилен телефон), които съдържат феромагнитни
материали близо до дрона по време на калибрирането.
Не е нужно да калибрирате компаса, когато летите в закрито пространство

Процедура на калибриране
Изберете открит терен за да извършите следната процедура
1. Докоснете лентата за състоянието в DJI GO 4, изберете "Calibrate" и следвайте инструкциите на 
екрана.
2. Хванете дрона хоризонтално и го завъртете на 360 градуса. Индикаторът за състоянието ще 
започне да свети в зелено.
3. Дръжте дрона вертикално, с носа надолу и го завъртете на 360 градуса около вертикалната ос.
4. Ако индикаторът за състоянието на дрона мига в червено, калибрирането е неуспешно. 
Променете местоположението си и опитайте процедурата за калибриране отново.

             
            

    
      

    
          
         
           

  
           

Видео уроци и съвети
1. Предварителният контролен списък е разработен, за да ви помогне да летите безопасно и 
да се уверите, че можете да заснемате видео по време на полет. Прегледайте пълния
контролен списък преди всеки полет.
2. Изберете желания режим на стабилизацията в DJI GO 4.

3. Снимайте видео само в P-режим или T-режим.
4. Летете в добри атмосферни условия и избягвайте дъжд и вятър.
5. Изберете настройките на камерата, които най-добре отговарят на вашите нужди.
6. Извършвайте тестови полети, за да установите маршрутите и да прегледате възможните 
сцени за снимане.
7. Натискайте джойстиците леко, за да поддържате движението на дрона гладко и стабилно.

Допълнение
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Хоризонтална калибровка вертикална калибровка

             
            

              
          

Дронът може да излети незабавно след приключване на калибрирането. Ако изчакате повече от 
три минути след калибрирането, може да се наложи да калибрирате отново. Възможно е да се 
появи предупреждение за проблем в компаса, докато дронът е на земята. Това показва, че 
текущото местоположение не е подходящо за летене, поради нивото на магнитните смущения.

  
     

 
         

           
            
        

 

        
       

         

 
   

     
 

      
        

       

Обновяване на софтуера
Използвайте DJI GO 4 или DJI Assistant 2 за актуализиране на фърмуера на дрона.

Употреба на DJI GO 4

Когато свържете дрона или дистанционното управление към DJI GO 4, ще получите известие 
за нова актуализация на фърмуера. За да започнете да актуализирате, свържете мобилното 
си устройство с интернет и следвайте инструкциите на екрана. Имайте предвид, че не можете
да актуализирате фърмуера, ако дистанционното не е свързано към дрона.

Употреба на DJI Assistant 2

Портът USB-C се използва, когато свързвате дрона с компютър, за да актуализирате 
фърмуера. Следвайте инструкциите по-долу, за да актуализирате фърмуера чрез DJI 
Assistant 2:
1. Когато изключите дрона, го свържете с компютър през микро USB порт, като използвате
Micro USB кабел.
2. Включете дрона.
3. Стартирайте DJI Assistant 2 и влезте с вашия DJI акаунт.
4. Изберете "Mavic 2" и кликнете върху Firmware Updates в левия панел.
5. Изберете версията на фърмуера, към която искате да актуализирате.
6. Изчакайте изтеглянето на фърмуера. Обновяването на фърмуера ще започне автоматично. 
7. Рестартирайте дрона след приключване на актуализацията на фърмуера.
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Уверете се, че дронът е свързан към компютъра, преди да го включите.
Обновяването на фърмуера ще отнеме около 15 минути. Нормално е, индикаторите за 
състоянието на дрона да мигат и той да се рестартира. Моля, изчакайте търпеливо

Уверете се, че компютърът има достъп до интернет.
Преди да извършите актуализация, уверете се, че интелигентната батерия има поне 50% 
заряд и дистанционното управление има най-малко 30% заряд.
Не прекъсвайте свързването на дрона с компютъра по време на актуализация.
За  безопасност, винаги актуализирайте фърмуера до най-новата версия, когато е на 
лице  известие за актуализация в DJI GO 4.
Известията за актуализация на фърмуера ще ви помогнат да продължите с актуализация 
незабавно или до актуализирайте фърмуера в рамките на три дни. Ако решите да 
пренебрегнете актуализацията на фърмуера, вие сте длъжни да приемете отказ от 
отговорност.
Дистанционното управление може да не се свърже с дрона след  актуализиране. 
Свържете отново дистанционното управление и дрона.  
Уверете се, че сте проверили всички връзки и свалете пропелерите от моторите преди 
да  извършите актуализирането на фърмуера. Не изключвайте дрона или 
дистанционното  управление от компютъра, докато актуализирате фърмуера.

Статус на дистанционното управление
BAT xx PCT Ниво на батерията на дистанционното
SHUTDOWN_ Дистанционното се изключва
CHARGING_ Дистанционното се зарежда
USB PLUGGED Mavic 2 е свързан към компютър
FC U-DISK Полетният контролер чете данни
UPGRADING Ъпгрейдване
BINDING Дронът се сдвоява с дистанционното
Before Flight
CONNECTING_ Дистанционното се свързва към дрона
SYS INITING Системата стартира
READY TO GO Готовност за излитане
Flight Mode
BEGINNER Beginner режим
GPS MODE P-GPS режим
OPTI MODE P-OPTI режим
ATTI MODE P-ATTI режим
SPORT MODE Sport режим
Flight Status
TAKING OFF Излитане
LANDING Приземяване
GOING HOME Връщане в Home Point

Информационни статуси на дистанционното управление
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NAV GOHOME Връщане в Home Point
NAV LANDING Приземяване
MAX ALT. Дронът е достигнал максимална височина
MAX RADIUS Дронът е достигнал максимална дистанция
OBSTACLE Засечено е препятствие
NO FLY ZONE Дронът се намира в зона забранена за летене
Intelligent Flight Mode Status
TRIPOD Tripod режим
ACTIVETRACK Използва се ActiveTrack.
TAP FLY Използва се TapFly.
COURSE LOCK Course Lock режим
HOME LOCK Home Lock режим
POI MODE Point of Interest режим
WAY POINT Waypoints режим
FOLLOW ME Follow Me режим
TERRAIN Terrain Follow режим
System Waning and Error Information
SYS WARNING+CHECK APP Внимание. Вижте DJI GO 4 за повече информация
UNACTIVATED+CHECK APP Дронът не е активиран. Вижте DJI GO 4 за повече инфо.
MAG INTERF+CHECK APP Грешка в компаса. Вижте DJI GO 4 за повече инфо.
BATTERY ERR+CHECK APP Грешка в батерията. Вижте DJI GO 4 за повече инфо.
SD ERR+CHECK APP Грешка в Micro SD картата. Вижте DJI GO 4 за повече инфо.
CALIBRATING Калибровка

STICK ERR+RE-CTR STCK Джойстикът не е центриран. Центрирайте го.
WHEEL ERR+RE-CTR WHEL Левият плъзгач не е центриран. Центрирайте го.
STICK ERR Грешка в джойстика. Калибрирайте джойстика в DJI GO 4.
MECH ERR Грешка в дистанционното. Калибрирайте го в DJI GO 4

 
STICK EMI3+AUTO RTH Джойстиците изпитват тежки електромагнитни  смущения и не 

могат да функционират. Дронът ще се върне и веднага ще се 
приземи.

STICK EMI2+MANUAL RTH Джойстиците изпитват тежки електромагнитни  
смущения и не могат да функционират. 
Използвайте Smart RTH, за да приземите дрона.

STICK EMI1 Джойстиците изпитват леки електромагнитни  смущения. 
Преместете дрона на друго място.

SD FULL Micro SD картата е пълна
NO PROP Няма монтирани пропелери
BAT TEMP HI Интелигентната батерия е прекалено гореща
BATTERY ERR Грешка в интелигентната батерия
BAT TEMP LO Интелигентната батерия е прекалено студена
LOW BATTERY Интелигентната батерия няма достатъчно заряд
RC LOW BAT Батерията на дистанционното няма достатъчно зяряд
NO RC SIGNL Загубен сигнал на дистанционното управление
RC TEMP HI Дистанционното управлние е твърде горещо.
NO RTH Дронът не може да се върне в Home Point



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

MAVIC е запазена марка на DJI.
© 2018 DJI Всички права запазени.

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