MAVIC AIR
Упътване за употреба

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

Навигиране в документа
View a complete list of topics in the table of contents. Click on a topic to navigate to that section.

Принтиране на документа
Този документ може да бъде принтиран

Използване на упътването
Легенда
Внимание

Важно

Съвет

Препратка

Прочетете преди първия полет
Прочетете следните документи преди да летите с MAVICTM Air:
1. Mavic Air In the Box
2. Mavic Air User Manual
3. Mavic Air Quick Start Guide
4. Mavic Air Disclaimer and Safety Guidelines
5. Mavic Air Intelligent Flight Battery Safety Guidelines
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 Air Quick Start Guide, а по-детайлна информация ще получите след
прочитане на това ръководство.

Видео уроци

В линка отдолу ще намерите видео уроци, от които ще научите как да работите
безопасно с DJI Mavic Air: http://www.dji.com/mavic-air/info#video

Изтегляне на приложението DJI GO 4
Използвайте приложението DJI GOTM 4 по време на полет*. Сканирайте QR кода в
дясно, за да свалите последната версия. Версията за Android на DJI GO 4 е съвместима с
Android v4.4 или по -нов. Версията за iOS на DJI GO 4 е съвместима с iOS v9.0 или по-нова.
* За повишена безопасност полетът е ограничен до височина от 30 м и дължина от 50 м, когато не е свързан
с апликацията по време на полет. Това важи за DJI GO 4 и всички приложения, съвместими с DJI дронове.

DJI Assistant 2
Свалете DJI Assistant 2 тук http://www.dji.com/mavic-air/download 2
© 2018 STORE.DJI.BG
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Профил на продукта
Този раздел представя Mavic Air и
изброява компонентите на дрона и
дистанционното управление.
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Профил на продукта
Въведение
DJI Mavic Air разполага с нов сгъваем дизайн и напълно стабилизирана камера, способна да снима 4K
видео и 12-мегапикселови снимки. Патентованите технологии на DJI, като Obstacle Avoidance и
интелигентни полетни режими като SmartCapture, 8K Panorama, Advanced Pilot Assistance Systems,
QuickShots, ActiveTrackTM, and TapFlyTM, правят лесно заснемането на сложни снимки. Mavic Air
достига максимална скорост на полет от 68,4 км / ч и максимално полетно време от 21 минути *.

Особеностни на дрона
Камера и стойка: С Mavic Air можете да заснемате 4K видео с до 30 кадъра в секунда и 12-мегапикселови
снимки, които изглеждат детайлни и остри, благодарение на 3-осната стабилизация на DJI.
Полетен контролер: Следващо поколение полетен контролер, създаден да осигури по-безопасно и понадеждно полетно преживяване. Дронът може автоматично да се върне в началната си точка, когато
сигналът за дистанционното управление се загуби или нивото на батерията е ниско. Освен че може да
се движи на закрито на ниски височини, дронът може да усети и избегне препятствията по маршрута
си, повишавайки безопасността.
HD Video Downlink: Подобрената Wi-Fi технология, вградена в дистанционното управление, позволява
обхват на управление до 4 km**, както и 720p видео предаване в реално време.

Подготовка на Mavic Air
Подготовка на дрона
1. Премахнете протектора на камерата.
2. Всички рамене на дрона се сгъват, преди той да бъде опакован във фабриката. Първо разгънете
задните рамене, след което разгънете предните и крачетата за кацане.

2
1

5

1

4

3

* Максималното време за полет е тествано при безветриви условия и дрон летящ при постоянна скорост от 25 км / ч.
Тази стойност трябва да се използва само за справка.
** Дистанционното управление може да достигне максималното си предавателно разстояние (FCC) в широко отворено
пространство без електромагнитни смущения и на височина около 120 метра.
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3. От съображения за безопасност се препоръчва да се монтират
винтовите предпазители, когато се лети в режим на начинаещи или на
закрито.
Препоръчва се протекторът на камерата да бъде прикрепен,
когато дронът не се използва. Уверете се, че камерата е в
хоризонтално положение, когато монтирате или сваляте
протектора.
Уверете се, че крачетата за кацане са разгънати правилно преди
употреба. В противен случай вградените антени може да са
засегнати, причинявайки сериозни проблеми на видео връзката.
Когато прибирате дрона след употреба, не забравяйте да сгънете
раменете на моторите, както и крачетата за кацане
4. Всички интелигентни батерии са въведени в режим на хибернация преди транспортиране, за да се
гарантира безопасността. Използвайте предоставения захранващ адаптер за зареждане и активиране на
интелигентните батерии за първи път. Зареждане на интелигентната батерия напълно преди всеки
полет е желателно. За да заредите батерия след полет, извадете я от дрона и я свържете към
захранващия адаптер.

A

Контакт
100~240 V

A

Подготвяне на дистанционното управление
1. Разгънете антените и щипките за мобилното устройство.
2. Извадете контролните стикове от техните гнезда в дистанционното управление и ги завийте на
място.
3. Изберете подходящ кабел за връзка, въз основа на вида мобилно устройство, което използвате.
Кабел с Lightning конектор е свързан фабрично, а в опаковката са включени Micro USB и USB-C
кабели. Преместете плъзгача на кабела до края на гнездото в лявата скоба и свържете края на кабела
към мобилното си устройство. Защитете мобилното си устройство, като натиснете и двете скоби
навътре.
1

5
2

3

6

7

4

Когато използвате таблет, използвайте USB порта на дистанционното управление.
Не използвайте едновременно Micro USB и USB портове за видео свързване. Изключете всички
устройства от един порт, преди да свържете устройство към другия порт за видеовръзка.
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Схема на дрона
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

10

12

13
14
15
16

1. Предна Vision система
2. Пропелери
3. Мотори
4. Предни LED индикатори
5. Крачета за кацане (с вградени антени)
6. Камера и стойка
7. GPS антени
8. Отвори за охлаждане
9. USB-C порт
10.
microSD слот за камерата
11.
Индикатор /функционален бутон
12.
Задна Vision система
13.
LED индикатори на батерията
14.
Бутон за включване на батерията
15.
Интелигентна батерия
16.
Предпазители на батерията
17.
Долна Vision система

17

Схема на дистанционното управление
1. Антени
2. LED индикатори за състоянието
1
2

12

3
4
5
6

11
10
8

7
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3. Return to Home (RTH) бутон. Натиснете
и задръжте, за да стартирате RTH.
Натиснете отново, за да спрете RTH.
4. Micro USB порт за зареждане / видео
връзка. Свържете към зарядното
устройство, зада заредите батерията.
Свържете към мобилното устройство за
FPV видео в реално време.

10. Функционален бутон
Функционира според настройките в
апликацията DJI GO 4
11. Бутон за включване
Натиснете веднъж, зада видите заряда на
батерията. Натиснете веднъж, след това
натиснете и задръжте, за да включите/
изключите дистанционното управление
12. LED индикатори на батерията
Изобразяват заряда на батерията.

5. Контролни джойстици
Управляват дрона по време на полет
6. Flight Pause бутон
Натиснете веднъж за внезапно спиране (когато
GPS или Vision системата са налични)
7. Скоби за мобилно устройство
8. Превключвател на полетните режими
Превключва между P-mode и S-mode
9. USB / Assistant Video Link порт
Свържете към мобилно устройство чрез USB абел
за видео в реално време

13. Плъзгач за камерата
Контролира наклона на камерата
14. Бутон за записа
Натиснете веднъж, за да стартирате записа.
Натиснете отново, за да спрете записа.
15. Програмируем бутон
Функционира според настройките на DJI GO
4 апликацията.

13

15

14

16

16. Бутон за снимки
Натиснете, за да направите снимка. Ако Burst
shooting режимът е включен, ще бъдат
направени няколко снимки, според
зададената настройката.

Активация
Mavic Air изисква активиране преди първа употреба. Следвайте стъпките по-долу, за да
активирате Mavic Air, като използвате приложението DJI GO 4:
1. Свържете мобилното си устройство с дистанционното управление и стартирайте DJI GO 4.
2. Влезте в апликацията със своя DJI акаунт или регистрирайте нов DJI акаунт.
3. Включете дрона и дистанционното управление.
4. Изберете “Mavic Air”, изберете “Connect to the Aircraft’s Wi-Fi” и “Wired Connection” .Следвайте
подсказките, за да установите връзка.
5. Докоснете “Activating Device” след свързване и следвайте подсказките, за да активирате Mavic Air.

© 2018 STORE.DJI.BG
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Дрон
Тази секция ще ви запознае с полетния
контролер, предната, задната и долната Vision
системи, както и с интелигентната батерия.

10
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Aircraft
Mavic Air се състои от полетен контролер, система за FPV видео, задвижваща система и интелигентна
батерия.

Flight Modes
Mavic Air има два режима на полет, които потребителите могат да изберат, плюс трети режим на полет,
който дронът използва при определени обстоятелства:
P- режим (Positioning): P- режимът работи най-добре при силен GPS. Дронът използва GPS и Vision
системата за намиране, стабилизиране и навигация между препятствията. Интелигентните полетни
режими като SmartCapture, QuickShots, TapFly и ActiveTrack са активни в този режим.
Когато предната и задната Vision система е активирана и осветеността е достатъчна, максималният ъгъл
на наклона на полета е 15 °, а максималната скорост на полета е 28,8 км/ч.
S-режим (Sport): В S-режим, дронът използва само GPS за позициониране и предната и задната Vision
системи са изключени. В този режим дронът не може да избягва препятствия и интелигентните
полетни режими не са налични.
ATTI режим: Дронът автоматично преминава в режим Attitude (режим ATTI), когато Vision системите не
са достъпни и GPS сигналът е слаб или компасът изпитва смущения. Когато Vision системите не са
достъпни, дронът не може да се позиционира или да се задейства автоматично, така че съществуват
потенциални опасности, когато летите в режим ATTI. В режим ATTI дронът лесно се влияе от
заобикалящата го среда. Атмосферните фактори, като например вятър, могат да доведат до
хоризонтално преместване, което може да създаде опасност, особено когато се лети в затворени
пространства.

Силно се препоръчва да намерите безопасно място за кацане, колкото е възможно по-скоро, ако
дронът влезе в режим ATTI. За да се намали вероятността дронът да влезе в режим ATTI или да
сведат до минимум опасностите, ако влезе в режим ATTI, избягвайте да летите в зони, където GPS
сигналът е слаб и избягвайте да летите в затворени пространства.
Предната и задната Vision системи са спрени в S-режим, което означава, че дронът няма да може
да засича препятствия пред и зад себе си.
Максималната скорост и спирачното разстояние на дрона се увеличават значително в S-режим.
Минимално спирачно разстояние от 30 м е необходимо при условия без вятър.
Скоростта на снижаване значително се увеличава в S-режим.
Отзивчивостта на дрона значително се увеличава в S-режим, което означава, че малко движение на
джойстика на дистанционното управление ще отговаря на голямо разстояние изминато от дрона.
Включете “Multiple Flight Modes” в приложението DJI GO 4, за да позволите смяна между S и P-режим.
Използвайте превключвателя на полетните режими на дистанционното управление, за да превключвате
между полетните режими..
S-режимът наличен само с дистанционно управление за Mavic Air. S-режимът е забранен когато
управлявате дрона от мобилно устройство.

© 2018 STORE.DJI.BG
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LED индикатори на дрона
Дронът Mavic Air предни LED индикатори и индикатор за състоянието. Позицията на индикаторите е
показана на фигурата, както следва:
Преден LED

Преден лед LED

Индикатор за състоянието

Предните светлинни индикатори показват ориентацията на дрона и състоянието на някои от
функциите. Предните светодиоди светят в червено, когато дронът е включен, за да укажат предната му
част.
Индикаторът за състоянието на дрона съобщава състоянието на системата за управление на полета и на
интелигентната батерия. Вижте таблицата по-долу за повече информация за състоянието на дрона,
посочено от индикатора. Индикаторът за състоянието на дрона мига, когато се записва началната точка
(Home Point), както е описано в секцията Return to Home.

Индикатор за състоянието на дрона
Цвят

Мига/Свети

Нармални състояния
Редуващи се червено,
Мигащи
зелено и жълто

Описание на състоянието
Включва се тест за самодиагностика

Жълт

Мига 4 пъти

Подготвя се

Зелен

Мигаща бързо

P-режим с GPS

Зелен

Периодично мига
два пъти

P-режим с предна и задна Vision системи

Жълт

Мигаща бързо

Без GPS, предна, задна и долна Vision
системи

Зелен

Мигаща бързо

Спиране

Жълт

Мигаща бързо

Загубен сигнал на дистанционното управление

Червен

Мигаща бързо

Нисък заряд на батерията

Червен

Мигаща бързо

Критично нисък заряд на батерията

Червен

Мигаща

Грешка в IMU

Червен

Свети

Критична грешка

Редуващи се
червено и жълто

Мигащи бързо

Нужна е калибровка на компаса

Предупредителни състояния

12
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Return to Home
Return to Home (RTH) функцията връща дрона в последно записаната Home Point точка. Има три вида
RTH: Smart RTH, Low Battery RTH, and Failsafe RTH. Тази секция обяснява трите вида в детайли.

Description

GPS

Ако преди излитането е бил получен силен GPS сигнал, Home Point е
мястото, от което дронът е излетял. Силата на GPS сигнала се обозначава с
иконата
. Индикаторът за състоянието на въздухоплавателното средство
ще мига бързо зелено, когато се запише Home Point.

Home Point

Smart RTH
Ако GPS сигналът е достатъчно силен, Smart RTH може да се използва за връщане на Дрона обратно
към началната точка. Smart RTH се инициира чрез докосване на
в приложението DJI GO 4 (и
следвайки инструкциите на екрана) или чрез натискане и задържане на бутона RTH на дистанционното
управление.
Smart RTH можеда бъде спрян чрез докосване на
RTH бутона на дистанционното управление.

в приложението DJI GO 4 или чрез натискане на

Low Battery RTH
Low Battery RTH се задейства, когато интелигентнатабатерия е изтощена до точка, която може да
засегне безопасното връщане на дрона. Върнете дрона незабавно или го приземете, когато получите
подкана. DJI GO 4 ще покаже предупреждение, когато се задейства предупреждение за ниско ниво на
батерията. Дронът автоматично ще се върне в началната точка, ако не се предприемат действия до 10
секунди. Потребителят може да прекрати процедурата RTH, като натисне бутона RTH или бутона
"Flight Pause" на дистанционното управление. Праговете за предупрежденията за нивото на батерията се
определят автоматично въз основа на текущата надморска височина и разстоянието от началната точка
на дрона. Low Battery RTH се задейства само веднъж по време на всеки полет.
Критично ниво на батерията
(червено)

Зарядът на батерията е достатъчен
(зелено)

Ниско ниво на
батерията (жълто)

Оставащо полетно време

Заряд, нужен за връшане в
Home Point

12:29

Индикатор на батерията в DJI GO 4

Цветните зони и маркерите на индикатора за нивото на батерията на DJI GO 4 отразяват
оставащото полетно време. Те се настройват автоматично съобразно текущото
местоположение и състояние на дрона.
Ако текущото ниво на батерията може да поддържа дрона достатъчно дълго, за да се спусне
от сегашната си височина, ще се задейства предупреждение "Критично ниво на батерията" и
дронът ще се снижи и се приземи автоматично. Тази процедура не може да бъде отменена.
Ако има опасност от сблъсък, натиснете джойстика нагоре и се опитайте да се отдръпнете.
Ако нивото на батерията е достатъчно, индикаторът за нивото на батерията в
приложението DJI GO 4 показва оставащото полетно време според текущото ниво на
батерията.
© 2018 STORE.DJI.BG
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Ако се появи предупреждение за нивото на батерията, предприемете действия, както е описано в
таблицата по-долу.

Предупреждение

Индикатор на
състоянието

Ниско ниво
на батерията

Критично
ниско ниво
на батерията

Бавно мига
червено

Бързо мига
червено

DJI GO 4

Дистанционно
управление

Инструкции

Докоснете “Go-home”, за да
върнете дрона в Home Point
автоматично или
Постоянен
“Cancel”, за да продължите
звуков сигнал
полета. Ако не предприемете за аларма
нищо, дронът автоматично
ще се върне в Home Point
след 10 секунди изчакване.

Екранът премигва в червено Постоянен
звуков сигнал
за аларма

Нивото на батерията е
ниско. Върнете дрона
към себе си и го
преземете. Загасете
моторите и след това
сменете батерията.
Дронът ще се снижи и ще
кацне автоматично. Тази
процедура не може да бъде
спряна. Ако има опасност
от удар, издигнете дрона и
се опитайте да я избегнете.

Failsafe RTH
Предната Vision система позволява на дрона да създава карта на полета си в реално време, докато лети.
Ако Home Point е успешно записана и компасът функционира нормално, Failsafe RTH ще се активира
автоматично, ако сигналът за дистанционното управление бъде изгубен за определен период от време
(три секунди при използване на дистанционното управление и 20 секунди при полет с мобилно
устройство ). Когато се активира Failsafe RTH, дронът ще се върне към записания Home Point.
Ако безжичният управляващ сигнал бъде възстановен по време на процедурата Failsafe RTH, дронът ще
се задържи на сегашното си място за 10 секунди и ще изчака вашите команди. Можете да натиснете
контролните джойстици, за да отмените Failsafe RTH и да поемете контрола. Ако не дадете команда,
дронът ще продължи полета си към Home Point.
1 Запис на Home Point

2 Потвърждение на Home Point

3 Загуба на сигнал от дистанционното

×

4 Сигналът е изгубен за дълго време

×

5 RTH (променлива височина)

×

Височина над HP > Failsafe височина
Издигане до Failsafe височина
Failsafe височина
Височина над HP<=Failsafe височина

14
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6 Кацане

×

RTH процедура
Smart RTH, Low Battery RTH и Failsafe RTH следват тази процедура:
1. Дронът променя своята ориентация.
2. a. Ако дронът е на повече от 20м от текущия Home Point, той се издига до предварително зададена
RTH височина и лети обратно към текущия Home Point.
b. Ако дронът е между 5м и 20м от текущия Home Point:
i. Ако "RTH at Current Altitude" е включен, дронът се връща в текущия Home Point на текущата
височина, освен ако тя е по-малка от 2.5м. В такъв случай дронът се издига на 2.5м и след това
се връща към текущия Home Point.
ii. Ако "RTH at Current Altitude" е изключен, дронът каца моментално.
c. Ако дронът е на по-малко от 5м от текущия Home Point, той каца моментално.
3. Дронът каца и изключва моторите си щом достигне текущия Home Point.

Избягване на препятствия по време на RTH
Mavic Air сканира и активно се опитва да избегне препятствията по време на RTH, при условие, че
осветеността на средата е достатъчна, за да могат да работят спредната и задната Vision системи.
Процедурата за избягване на препятствия е, както следва:
1. Дронът намаля скоростта си, ако е засякъл препятствие.
2. Дронът спира и зависва, след което започва да лети назад и се изкачва вертикално, докато сензорите
му не спрат да засичат препятствието.
3. RTH процедурата продължава. Дронът лети до текущия Home Point на новата височина.

Дронът няма да може да се върне в текущия Home Point, ако GPS сигналът е слаб или не е налице.
В Smart RTH и Low Battery RTH, докато дронът се издига на своята RTH височина, издигането е
автоматично, докато се достигнат 20м височина. Когато се достигне 20м височина или по- висока,
движението на джойстика задава на дрона да спре да се издига и да полети към текущия Home Point
на текущата височина.
Дронът няма да може да избягва препятствия в Failsafe RTH ако предната и задната Vision системи
не са налични. Желателно е да се избере удачна RTH височина преди всеки полет. Включете
апликацията DJI GO 4, докоснете
и задайте желаната RTH височина.
Дронът не може да избягва странични и горни препятствия.
По време на RTH процедура, скоростта и височината на дрона могат да бъдат управлявани от
дистанционното управление или DJI GO 4, но посоката му на движение се управлява от полетния
контролер.

© 2018 STORE.DJI.BG
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Защита при кацане
Защитата при кацане е активна при Smart RTH.
1. Когато защитата при кацане установи, че земята е годна за кацане, Mavic Air ще кацне леко.
2. Ако защитата при кацане установи, че земята не е годна за кацане, Mavic Air ще зависне и ще
очаква потвърждение от пилота..
3. Ако защитата при кацане не е налична, апликацията DJI GO 4 ще покаже съобщение за кацане,
когато Mavic Air се снижи под 0.5м. Натиснете джойстика надолу или използвайте слайдера за
автоматично кацане за да се приземите.

Прецизно кацане
Mavic Air автоматично сканира и се опитва да напасне характеристиките на терена отдолу по време на
Return to Home. Когато текущият терен съвпада с Home Point терена, Mavic Air ще започне да каца.
Апликацията DJI GO 4 ще покаже подсказка за несъответствие на терена, ако няма съвпадение.
Прецизното кацане зависи от следните условия:
a. Home Point трябва да бъде записан при излитане и не трябва да се променят по време на полет,
в противен случай самолетът няма да има запис на характеристиките на терена при Home Point.
b. По време на излитане дронът трябва да се издигне вертикално на 7 метра, преди да се
придвижи хоризонтално.
c. Теренът при Home Point трябва да остане непроменен.
d. Теренът при Home Point трябва да е с лесно различима текстура.
e. Светлинните условия трябва да са оптимални за системата.
Следните команди са налични при прецизно кацане:
a. Натиснете джойстика надолу, зада ускорите кацането.
b. Натиснете джойстиците във всяко друго положение, за да прекратите прецизното
кацане.

Vision системи
Mavic Air е оборудван с предна, задна и долна Vision системи които постоянно сканират за
препятствия около дрона, позволявайки му да избегне сблъсък или да закръжи (ако светлинните
условия са адекватни).
Главните компоненти на предната и задната Vision системи са четири камери в предната и задната част
на дрона.
Долната Vision система помага на дрона да поддържа текущата си позиция. С помощта на долната
Vision система, Mavic Air може да кръжи на едно място по-прецизно и да лети в затворени помещения
или места, където не е наличен GPS сигнал. Главните компоненти на долната Vision система са две
камери и един 3D инфрачервен модул, в долната част на дрона.

Предна Vision система

Задна Vision система

Долна Vision система

16
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Област на детекция
Областите на детекция на предната, задната и долната Vision системи са изобразени долу. Дронът не
може да засече и избегне препятствия, които се намират извън тези области.
50°
50° 50°

38° 5°

5° 38°
53° 53°

Централна
линия на
камерата

67°

53°

50° 50°
50°

Калибриране на камерите на Vision системата
Предните, задните и долните камери на Vision системата са калибрирани фабрично, но калибровка
през DJI Assistant 2 или DJI GO 4 може да е нужна, ако дронът е претърпявал удар.
Най-точният начин за калибриране на Vision системие е чрез използване на DJI Assistant 2. Следвайте
стъпките по-долу, за да калибрирате предните камери на Vision системата, след което повторете
стъпките за калибриране на задните и долните камерите на Vision системата.

01

02

03

Насочете дрона към екрана

Подравнете кутийките

Наклонете дрона

1. Насочете дрона към екрана.
2. Движете дрона, за да подравните кутйките на екрана.
3. Наклонете дрона, когато софтуерът ви подкани.
Когато приложението DJI GO 4 ви уведоми, че е необходимо калибриране на Vision системата, но
нямате компютърнаблизо, можете да извършите бързо калибриране в приложението. Докоснете
“Aircraft Status” > “Vision Sensors”, за да започнете бърза калибровка.
Бързото калибриране е бързо решение на проблемите с Vision системата. Когато е възможно, се
препоръчва свързването на дрона с компютър, за да се извърши пълно калибриране с помощта на
DJI Assistant 2. Калибрирайте само при адекватни условия на осветление и върху текстурирани
повърхности като трева.
Не калибрирайте дрона на силно отразяващи повърхности като мрамор или керамични плочки.
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Използване на Vision системите
Долната Vision система се активира автоматично, когато дронът се включи. Благодарение на долната
Vision система, дронът може да кръжи по прецизно, дори и без наличие на GPS сигнал.
Долната Vision система се използва в затворени помещения, където не е наличен GPS сигнал. Тя работи
най-добре на височини от 0.5м to 8м. При височини над 8м системата може да не работи правилно,
затова пилотирайте внимателно.
Следвайте стъпките, за да използвате долната Vision система:
1. Уверете се, че дронът е в P-режим и го поставете на равна повърхност. Имайте предвид, че
долната Vision система няма да работи на повърхности без ясно изразена текстура.
2. Включете дрона. Дронът ще закръжи след излитане. Индикаторът за състоянието ще премигне в
зелено два пъти, което означава, че долната Vision система работи.

Използвайки предната и задната Vision системи, дронът лесно може да спре, когато засече препятствие
пред себе си. Предната и задната Vision системи работят най-добре при адекватна светлиналесно
различими препятствия с добра текстура. Д ронът не трябва да лети по-бързо от 22.8км\ч, за да може да
спре в къса дистанция.
Ефективността на Vision системата се влияе от повърхността, над която лети дрона. Дронът
автоматично превключва от режим P в режим ATTI, когато Vision системите не са налични и
GPS сигналът е слаб или компасът изпитва смущения. Управлявайте дрона с голяма
предпазливост в следните ситуации:
a. Летене с висока скорост под 0.5м височина.
b. Летене над монохромни повърхности (например чисто черно, чисто бяло, чисто червено).
c. Летене над силно отразяващи повърхности.
d. Летене над вода или прозрачни повърхности.
e. Летене над движещи се повърхности или предмети.
f. Летене в зона, където осветлението се променя често или драстично.
g. Летене над много тъмни (< 10 lux) или светли (> 100,000 lux) повърхности или срещу източници
на светлина.
h. Летене над повърхности без ясни шарки или текстура.
i. Летене над повърхности с идентични повтарящи се шарки или текстури (например облицовки).
j. Летене над малки и фини предмети (например клони на дървета или електропроводи).
k. Летене при скорости над 11,2км/ч при 1м височина.

18
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Пазете камерите и сензорите чисти през цялото време. Мръсотията или други остатъци
могат да повлияят неблагоприятно на тяхната ефективност.
Предната, задната и долната Vision системи може да не разпознаят текстурата на земята, ако е
много тъмно < 100 lux.

Интелигентни полетни режими
Mavic Air поддържа интелигентни полетни режими, включително QuickShots, ActiveTrack, SmartCapture,
Tripod, Cinematic, TapFly и Point of Interest. Докоснете
в DJI GO 4 За да изберете полетния режим.

QuickShots
QuickShots съдържа следните режими: Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang и Asteroid. Mavic Air
записва видео според избрания режим и след това автоматично генерира 10-секунден клип. Клипът
може да бъде гледан, редактиран или споделян в социалните медии през менюто за възпроизвеждане.

Dronie: Д ронът 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 камерата насочена надолу.
Boomerang: Дронът лети назад около обекта в овална треактория.
Asteroid: Дронът лети назад и нагоре, заснемайки поредица снимки, след което се върща в
стартовата си точка. Генерира се видео, което започва с панорама от най-високата позиция, след
което се приближава надолу и показва спускането.
Използване на QuickShots
Уверете се че дронът е в P-режим и интелигентната батерия има достатъчно заряд.
Следвайте стъпките, за да използване QuickShots:
1. Издигнете дрона на поне 2мнад земята.

2m

2. В DJI GO 4, докоснете

и изберете QuickShots, следвайки подсказките.
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3. Изберете желания обект в Camera View (докоснете кръга около обекта или нарисувайте кутия около
обекта) и изберете снимачния режим. Докоснете “GO” за да започнете записа. Дронът ще се върне в
първоначалното си положение, след като приключи снимането.
In flight (GPS)

12

QuickShot

2.4G

09:29
ISO

SHUTTER

1600 1/8000 0.3

Dronie

4. Д oкоснете

Circle

Helix

EV

Rocket

WB

Boomerang

20GB

61%
1080P/24

CAPACITY

Asteroid

за да гледате видеото.

QuickShots режимите са налични при силен GPS сигнал.
Когато използвате QuickShots, дронът не може да избягва препятствия автоматично.
Използвайте QuickShots само на открити пространства.
Излизане от QuickShots
Докоснете
2 DJI GO 4 или сменете полетния режим на S-режим, за да излезете от QuickShots по
всяко време. Натиснете Flight Pause бутона на дистанционнотот управление за внезапно спиране.

ActiveTrack
ActiveTrack ви позволява да маркирате и проследявате няколко движещи се обекта на екрана на
мобилното си устройство. Не се изисква външно устройство за проследяване. Mavic Air автоматично
може да идентифицира и проследява хората, превозните средства, лодките и да използва различни
стратегии за проследяване за всеки от тях.
Използване на ActiveTrack
Уверете се, че дронът е в P-режим и че интелигентната батерия е достатъчно заредена. Изпълнете
стъпките по-долу, за да използвате ActiveTrack:
1. Излетете на поне 2м от земята.

2m

2. В DJI GO 4, докоснете
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, след това изберете ActiveTrack.

3. Докоснете обекта, който искате да проследите, след това докоснете, за да потвърдите избора си. Ако
обектът не се разпознава автоматично, плъзнете кутия около него. Кутията ще стане зелена, когато
обектът бъде разпознат и проследяването е започнало. Ако кутията стане червена, обектът не може да
бъде идентифициран и трябва да опитате отново.
In flight (GPS)

12

ActiveTrack

2.4G

09:29
ISO

SHUTTER

1600 1/8000 0.3

Trace

Parallel

EV

WB

20GB

61%
1080P/24

CAPACITY

Spotlight

4. Д ронът автоматично ще избегне препятствията по маршрута си на полет. Ако дронът загуби следата
на обекта, защото се движи прекалено бързо или е затъмнен, изберете го отново, за да продължите
проследяването.
ActiveTrack включва следните под-режими:
Trace

Profile

Дронът следи обекта на
постоянно разстояние.
Използвайте джойстика на
дистанционното управление
или плъзгача в DJI GO 4, за да
летите в кръг около обекта.

Дронът следи обекта при
постоянен ъгъл и разстояние
отстрани. Използвайте
джойстика на дистанционното
управление, за да летите в кръг
около обекта.

Spotlight

Дронът няма да проследи автоматично
обект, но поддържа камерата насочена
към обекта по време на полет.
Дистанционното управление може да се
използва за маневриране на самолета, но
контролът на ориентацията е
деактивиран. Използването на джойстика
на дистанционното и слайдера на ще
регулира рамкирането на предмета.
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НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ A ctiveTrack в близост до хора, животни, малки и фини обекти
(например клони на дървета и електически кабели) , или прозрачни обекти (вода, стъкло) .
Избягвайте препятствията в близост до траекторията на полета, особено препятствията
отляво и отдясно на самолета.
Управлявайте дрона ръчно (натиснете бутона Flight Pause, сменете полетния режим на Sрежим или докоснете
в DJI GO 4 в слаучай на опасност от сблъсък.
Бъдете изключително внимателни, когато използвате ActiveTrack в следните ситуации:
a. Следеният обект не се движи в права равнина.
b. Следеният обект сменя драстично формата си, докато се движи.
c. Следеният обект може да се окаже извън видимост за дълго време.
d. Следеният обект на снежна повърхност.
e. Следеният обект има подобен цвят като на околнато среда.
f. Осветеността е твърде слаба (< 300 lux) или твърде силна (> 10,000 lux).
Трябва да спазвате местните закони за поверителност и разпоредби, когато използвате
ActiveTrack.
Изход от ActiveTrack
Докоснете бутона
на екрана или сменете полетния режим на S-режим през дистанционното
управление за да излезете от ActiveTrack. След изход от ActiveTrack, дронът ще закръжи на място и
можете да изберете дали да летите ръчно, да следватедруг обект, или да се приземите.

SmartCapture
SmartCapture ви позволява да използвате жестове, за да снимате сефлита, записвате видео и да
управлявате дрона. Mavic Air притежава чисто нови режими като: GestureLaunch, Follow и GestureLand.
(Бележка: Фърмуер с версия 1.0.1.0 или по-висока е нужен, за да използвате SmartCapture.)
Активиране на FaceAware и PalmControl
За да използвате SmartCapture, първо активирайте FaceAware и PalmControl:
1. Докоснете
в DJI GO 4 и изберете SmartCapture. Когато FaceAware е активиран, дронът ще
изпиука два пъти ипредните LED светлини ще мигат бавно в червено.
2. След това използвайте някой от следните методи, за да активирате PalmControl:
a. GestureLaunch: Ако дронът е на земята, използвайте GestureLaunch за да дадете команда за
излитане и активирате PalmControl. Стойте на растояния от 2 до 3м пред дрона със своята длан
пред предната част на дрона. Д ръжте дланта си отворена и пръстите събрани. След
приблизително две секунди, дронът ще излети и ще закръжи на височина 1.2м. Предните LED
светлини ще мигат бавно в зелено, индикирайки, че PalmControl е активиран.

1.2м
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b) Ако дронът е във въздуха, вдигнете ръката си и я насочете на 2м срещу предната чсат на дрона.
Дръжте дланта си отворена и пръстите събрани. След около две секунди предните LED светлини ще
замигат бавно в зелено, индикирайки, че PalmControl е активиран.

Когато FaceAware и PalmControl са активирани вие можете да управлявате дрона по следните
начини. Стойте на 7м от дрона, за да може той да разпознае вашите жестове:
Управлявайте позицията

Преместете бавно дланта си нагоре или надолу, за
да контролирате височината на дрона. Преместете
ръката си наляво или надясно, за да контролирате
ориентацията на дрона. Придвижете се напред
или назад, за да летите напред или назад.

Предните LED
светлини
мигат бавно в
зелено

Управлявайте дистанцията

Повдигнете и разгънете другата си ръка и дръжте
двете си длани близо една до друга. Движете
ръцете си настрани и дронът ще отлети от вас до
максимално разстояние от 6 м. Движете ръцете си
една към друга и дронът ще полети към вас, на
минимално разстояние от 2 м.

Предните LED
светлини
мигат бавно в
зелено
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Follow
Спуснете ръката си към пода, за да активирате
проследяването. След като е активирано
проследващото действие, предните светодиоди ще
светнат в зелено. Докато движите тялото си,
самолетът ще ви последва автоматично. Докато
Follow е активен, можете отново да вдигнете
ръката или ръцете си, за да използвате другите
функции на SmartCapture.

Предните LED
светлини светят
в зелено

Selfie
Направете V жест с една ръка. След като жестът
ви бъде разпознат ще се задейства трисекундното
обратно броене. След като останат още две
секунди, предните LED светлини на дрона ще
започнат да мигат бавно червено, а след още една
секунда ще започнат да мигат бързо в червено.

Предните LED
светлини мигат
бързо в червено

Запис на видео
Направете жеста на рамката с пръстите си
(осигурявайки поне една ръка над носа ви). След
като разпознаете жеста, предните светодиоди на
дрона ще се изключат и камерата ще започне да
записва. След изтичането на пет или повече
секунди, можете да направите жеста отново, за да
спрете записа.

Предните LED
светлини са
изключени

Смяна на управлението
a. Пуснете ръката си към пода. Предните
светодиоди ще светнат зелено.

Предните LED
светлини светят
в зелено

b. Лицето, което би искало да контролира
дрона, трябва да вдигне дланта си пред него.
След като дронът е под негов контрол,
предните светодиоди ще мигат бавно в
зелено.

Предните LED
светлини мигат
бавно в зелено

GestureLand
Преместете бавно дланта си, за да накарате дрона
да се снижи. Продължете, докато се спусне до
минималната си височина, след това продължете
с командата за още три секунди и дронът ще се
приземи автоматично, а моторите ще се изключат.
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Предните LED
светлини светят
в зелено

Tripod Mode
Докоснете
в DJI GO 4 и изберете Tripod mode. В Tripod mode, максималната скорост на полета е
ограничена до 3.6км/ч. Отзивчивостта на джойстиците е намалена за по-плавни движения.

Изпозлвайте Tripod mode само ако имате силен GPS сигнал и светлинните условия са
идеални за Vision системата. Ако GPS се загуби и Vision системата е изключена или
неактивна, дронът автоматично ще се включи в ATTI режим. В този случай скоростта на
полета ще се увеличи и дронът няма да закръжи на мястото си. Използвайте Tripod mode
много внимателно.

Cinematic Mode
Докоснете
в DJI GO 4 и изберете Cinematic mode. в Cinematic mode разстоянието за спиране на дрона
се удължава и скоростта на въртене се намалява. Дронът ще се забави леко, докато спре, запазвайки
кадъра гладко и стабилно.

TapFly
TapFly включва 4 подрежима: Forward, Backward, Free иCoordinate. При условие, че осветеността на
средата е подходяща (между 300 и 10 000 лукса), дронът автоматично ще избегне препятствията, които
засече.
Forward: Дронът ще лети към целта, а предната Vision система ще открива препятствия.
Backward: Дронът ще лети в обратна посока на целта и задната Vision система ще открива препятствия.
Free: Дронът ще лети към целта. Дистанционното управление може да се използва за свободно
управление на ориентацията на дрона.
Coordinate: Докоснете точка от екрана. Дронът ще лети до тази точка при сегашната си височина, след
което ще закръжи над избраната точка.
Използване на TapFly
Уверете се, че дронът е в P-режим и интелигентната батерия има достатъчно заряд. Следвайте
стъпките, за да използвате TapFly:

1. Издигнете дрона на поне 1м над земята.

1м

2. В DJI GO 4 докоснете

и изберете TapFly, след това изберете някой от подрежимите.
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3. Д окоснете еднократно върху целта и изчакайте бутона "GO" да се появи. Докоснете бутона "GO", за да
потвърдите избора и дронът автоматично ще лети до целта. Ще се появи подкана, ако целта не може да
бъде достигната. Ако това е така, изберете друга цел и опитайте отново. Целта може да се промени по
време на полета, като докоснете екрана.
In flight (GPS)

12 12

TapFly

61%

2.4G

09:29
ISO

SHUTTER

1600 1/8000 0.3

EV

WB

20GB

1080P/24

CAPACITY

GO

Forward

Reverse

Free

Coordinate

Изход от TapFly
Натиснете Flight Pause бутона на дистанционното управление или натиснете джойстиците в посока
обратна на посоката на движение на дрона и той ще закръжи на място. Докоснете екрана, за да
подновите TapFly. Докоснете
или сменете полетния режим на S-режим за да излезете от TapFly.
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ TapFly около хора, животни, малки предмети и обекти (например
клони на дървета и електрически кабели) или прозрачни обекти (стъкло, вода). TapFly може
да не работи правилно, ако дронът лети над вода или заснежени площи.
Възможно е да има отклонения между очакваните и действителните маршрути на полета,
избрани в TapFly.
Избираемият обхват за целевата посока е ограничен. Не можете да правите избор близо до
горния или долния край на екрана.

Point of Interest
Изберете обект и задайте радиуса на кръга, височината на полета и скоростта на полета, и дронът ще
лети около обекта в съответствие с тези настройки.

POINT OF INTEREST
Circle Radius

Flight Altitude

34M

12M
3M/S

Stop

N

139m
7m/s
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612m

1.1m/s

627m

Exit

Advanced Pilot Assistance Systems
Advanced Pilot Assistance Systems (APAS) е наличн в P-режим. Когато APAS е включен, дронът
продължава да отговаря на команди от дистанционното управлние, планирайки своята треактория
според тях и заобикалящата го среда. APAS улеснява избягването на препятствията и постигането на
по-добри кадри.
Когато APAS е включен, натискането на Flight Pause бутона на дистанционното управлние или
докосването на
в DJI GO 4, спира дрона на място. Д ронът ще закръжи за три секунди и ще чака
команди от пилота.
За да включите APAS, докоснете

APAS

в DJI GO 4.

APAS се изключва автоматично, когато се използват интелигентни полетни режими и ще
се включи автоматично, когато интелигентните полетни режими бъдат спрени.

Запис на полета

Данните за полета, включително полетна телеметрия, информация за състоянието на дрона и други
параметри, се записват автоматично в записващото устройство за вътрешни данни на
въздухоплавателното средство. Тези данни могат да бъдат достъпни чрез DJI Assistant 2.

Монтиране и демонтиране на пропелерите
Mavic Air използва 5332S пропелери. Има два вида 5332S пропелери, създадени за въртене в
противоположни посоки. Наличието или отсъствието на бели маркировки върху пропелерите показва
кой вид са и съответно на кои мотори трябва да бъдат монтирани.
Маркирани

Немаркирани

Монтирайте към моторите с бяла маркировка

Монтирайте към моторите без маркировка

Завъртете пропелерите в указаната посока, за да ги монтирате и ги затегнете.

Монтиране на пропелерите
Прикрепете пропелерите с бели маркировки към моторите с бели маркировки. Натиснете всеки
пропелер надолу, върху монтажната плоча, и завъртете в посока на заключване, докато се фиксира.
Прикрепете немаркираните пропелери към моторите без маркировка.

Бяла маркировка

Без маркировка
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Демонтиране на пропелерите
Натиснете пропелерите надолу в монтажната плоча и ги завъртете в посоката на отключване.
Пропелерите са остри – бъдете предпазливи.
Използвайте само оригинални DJI пропелери.
Уверете се, че пропелерите са в добро състояние преди полет. Не използвайте стари,
наранени или счупени пропелери.
Уверете се, че пропелерите са монтирани и затегнати добре преди полет.
За да избегнте наранявания, стойте надалеч и не докосвайте пропелерите, докато моторите
работят.
Поставете дрона в посоката, посочена в кутията за транспортиране, по време на
транспортиране или съхранение, за да не повредите пропелерите. Не натискайте и не
огъвайте пропелерите.

Интелигентна батерия
Интелигентната батерия на Mavic Air е с капацитет 2375 mAh и напрежение 11.55 V и разполага с
интелигентни функции за зареждане и разреждане. Зареждайте батерията само с оригинално
зарядно устройство на DJI.

Функции и характеристики на батерията
1. Индикатори за заряда: LED индикатори показват текущия заряд на батерията.
2. Функция за автоматично разреждане: За да се избегне подуване, батерията се разрежда автоматично
под 65% от максималния заряд, когато не е използвана повече от 10 дни. Отнема около един ден
батерията да се разреди до 65%. Нормално е да се усеща умерена топлина, излъчвана от батерията по
време на процеса на разреждане.
3. Балансирано зареждане: По време на зареждане, напрежението на клетките се балансира автоматично.
4. Защита от презареждане: Зареждането ще спре автоматично, когато батерията е напълно заредена.
5. Детекция на температура: Батерията се зарежда само когато температурата е между 5 ° и 40 ° C.
6. Защита от пренапрежение: Батерията спира зареждането си, ако бъде измерен прекомерен ток.
7. Защита при претоварване: Разреждането спира автоматично, за да се предотврати прекомерното
разреждане.
8. Защита от късо съединение: Захранването се прекъсва автоматично, ако се установи късо съединение.
9. Защита срещу повреда на клетките: Приложението DJI GO 4 показва предупредително съобщение при
откриване на повредена клетка на батерията.
10. Хибернация: Батерията ще прекъсне захранването и ще се изключи след 20 минути неактивност, за да
спести енергия. За да предотвратите прекалено зареждане, батерията ще влезе в режим на хибернация
след шест часа бездействие, ако нивото на батерията е по-малко от 10%. В режим на хибернация
индикаторите за нивото на батерията не светят. Зареждането на батерията ще я събуди от хибернация.
11. Комуникация: Информацията, отнасяща се до напрежението, капацитета и тока на батерията, се
предава на дрона.

Обърнете се към ръководството за безопасност на интелигентните батерии на Mavic Air преди
употреба. Потребителите поемат пълната отговорност за всички операции и употреба.
Преди да пренасяте интелигентните батерии чрез самолет, те трябва да бъдат разредени до
поне 30%. Това може да се постигне, като летите с Mavic Air на открито, докато остане помалко от 30% заряд или докато интелигентната батерия вече не се включва.
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Използване на батерията

Натиснете веднъж бутона за включване, след това отново натиснете и задръжте за две
секунди, за да включите или изключите батерията.
LED индикатори на заряда
LED1
LED2
LED3
LED4
Бутон за включване

При ниска температура!
1. Капацитетът на батерия намалява значително, летейки при ниски температури (-10 ° до 5 ° С).
2. Батериите не могат да се използват при изключително ниски температури (< -10 ° C).
3. Прекратете полета веднага щом приложението DJI GO 4 покаже предупреждението за ниско ниво
на батерията при ниски температурни условия.
4. За да осигурите оптимална работа, поддържайте температурата на батерията над 20 ° C.
5. Намаленият капацитет на батерия при ниски температурни условия намалява производителността
на дрона, затова е необходимо повишено внимание.

При ниски температури поставете батерията в отделението за батерии и включете дрона за
около 1 - 2 минути, за да се загрее преди да излетите.

Проверка на заряда на батерията

Светодиодите за нивото на батерията показват колко заряд ви остава. Ако батерията е изключена,
натиснете веднъж бутона за включване и индикаторите за нивото на батерията ще светнат, за да се
покаже текущото ниво на заряда на батерията.
LED индикатори на заряда
    
LED1

LED2

    
LED3

: Д иодите не светят
LED4

Ниво на заряд

88% - 100%
75% - 88%
63% - 75%
50% - 63%
38% - 50%
25% - 38%
13% - 25%
0% - 13%
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Зареждане на батерията
Интелигентната батерия трябва да е напълно заредена, преди да я използвате за първи път:
1. Свържете зарядното устройство към захранващото напрежение (100 до 240 V, 50/60 Hz).
2. Свържете батерията със зарядното устройство, като се уверите, че батерията е изключена.
3. Светодиодите за нивото на батерията показват текущото ниво на заряд по време на зареждането.
Интелигентната батерия е напълно заредена, когато светодиодите се изключат. Извадете
захранващия адаптер, когато батерията е напълно заредена.

Контакт
Зарядно устройство

Интелигентна батерия

Време за зареждане на интелигентната батерия
Време за зареждане - 53 минути при температури между 15 ° и 40 ° C; 1 час и 40 минути при
температури между 45 ° и 15 ° С.
НЕ ЗАРЕЖДАЙТЕ интелигентна батерия веднага след полет, тъй като нейната
температура може да е твърде висока. НЕ ЗАРЕЖДАЙТЕ интелигентна батерия, докато не
се охлади до стайна температура.
Зарядното устройство ще спре да зарежда батерията, ако температурата на клетките не е в
обхвата на работа (5 ° - 40 ° C). Идеалната температура на зареждане е 22 ° до 28 °C.
Опционалният Battery Charging Hub може да зарежда до четири батерии. Моля, посетете
официалния сайт на DJI, за да научите повече.

Battery Level LEDs During Charging
    
LED1

LED2

    
LED3

: Д иодите не светят
LED4

Battery Level
0% - 50%
50% - 75%
75% - 100%
Напълно заредена
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Защита на батерията
Таблицата по-долу показва механизмите за защита на батерията и съответните LED сигнали.
Защитни механизми на батерията
LED1

LED2

LED3

LED4

Модел на индикация

Вид защита

LED2 мига два пъти в секунда

Засечено пренапрежение

LED2 мига три пъти в секунда
LED3 мига два пъти в секунда
LED3 мига три пъти в секунда

Късо съединение
Засечено е презареждане
Засечено е пренапрежение

LED4 мига два пъти в секунда

Темп. на зареждане е твърде ниска

LED4 мига три пъти в секунда

Температурата на зареждане е
твърде висока

В случай на включване на температурна защита, батерията ще продължи да се зарежда, след като
температурата се е върнала в допустимия диапазон. Ако се активира един от другите механизми за
защита на батерията, за да възобновите зареждането след разрешаването на проблема, първо трябва да
натиснете бутона за включване, за да изключите батерията, да изключите батерията от зарядното и след
това да я включите обратно, за да възобновите зареждането.
DJI не носи отговорност за повреди, причинени от зарядни устройства на други производители.

Поставяне на интелигентната батерия
Поставете интелигентната батерията в отделението за батерии на дрона, като се уверите, че е
здраво застопорена и че ключалките на батерията са щракнали на място.

щрак

Изваждане на интелигентната батерия
Плъзнете ключалките на интелигентната батерия и ще тя изскочи от отделението за батерии.

Никога не поставяйте или изваждайте батерията, докато е включена.
Уверете се, че батерията е монтирана здраво. Дронът няма да излети, ако батерията е
поставена неправилно.
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Камера и стойка
Стойка
Три- oсната стабилизация на камерата на Mavic Air’s ви позволява да заснемате ясни изображения и
видео без трептене. Стойката има обхват на наклона от - 90˚ +17˚. Обхватът е зададен от -90˚ до 0˚ по
подразбиране и може да бъде настроен в DJI GO 4 (докоснете
и изберете “Advanced Settings” >
“Extend Gimbal Tilt Limit”). Други настройки като Gimbal Mode и Gimbal Auto Calibration могат да
бъдат зададени от
.
Използвайте плъзгача за камерата на дистанционното управление, за да регулирате наклона. Или,
DJI GO 4, отидете на Camera View, докоснете и задръжте върху екрана, докато се появи син кръг и
плъзнете кръга нагоре, надолу, за да зададете наклона. Плъзгането на кръга на ляво и на дясно ще
промени ориентацията на дрона.

17°
0°

-90°

Работни режими на стойката
Налични са два работни режима. Изберете желания от вас режим в менюто с настройки на камерата в DJI
GO 4 app.
Follow Mode: Ъгълът между ориентацията на стойката и носа на дрона остава постоянен по всяко време.
FPV Mode: Стойката ще се синхронизира с движението на дрона, за да осигури поглед от първо лице.

Не натискайте и не почуквайте стойката, когато дронът е включен. За да предпазите стойката по
време на излитане, винаги излитайте от плоска, открита повърхност.
Проблеми с моторите на стойката могат да се получат при следните обстоятелства:
a. Дронът е поставен на неравна повърхност или движението на стойката е възпрепятствано.
b. Стойката е била подложена на прекомерна външна сила, например при сблъсък.
Летенето в тежка мъгла или облаци може да намокрят стабилизиращата стойка, което да доведе
до временна повреда. С тойката ще възстанови пълната си функционалност, след като изсъхне.
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Камера
Бордовата камера използва 1/2.3” CMOS сензор, за да записва 4K@30fps видео и 12-мегапикселови
снимки. Можете да записвате в MOV или MP4 формат. Режимите на снимане са Single Shot, Burst,
Interval, HDR и няколко режима за панорами. Видео от камерата в реално време може да бъде гледано
през апликацията DJI GO 4 по време на полет.

microSD слот за карта
Mavic Air разполага с вградена 8 GB памет, като има възможност и за допълнителна microSD карта.
Желателно е използването на UHS-1 microSD карта за запис на видео с висока резолюция.

microSD слот за карта
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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 усъвършенстваната Wi-Fi технология на DJI, позволява
максимално предаване на разстоянието от 4км* и предаване на 720p видео от дрона към приложението
DJI GO 4 на вашето мобилно устройство. Максималният живот на батерията на дистанционното
управление е приблизително 3 часа**. Вижте диаграмата на дистанционното управление в секцията
Профил на продукта.

Използване на дистанционното управление
Дистанционното управление се захранва от акумулаторна батерия с капацитет от 2970 mAh. Натиснете
веднъж бутона за включване, за да проверите текущото ниво на батерията. Натиснете веднъж, след това
отново и задръжте, за да включите или изключите дистанционното управление.

Зареждане на батерията
Използвайте USB-C кабел, за да свържете USB адаптера към зарядното устройство, след това включете
USB адаптера в порта за зареждане на дистанционното управление. Отнема около два часа и половина,
за да заредите напълно батерията на дистанционно управление.

Контакт

Зарядно устройство

USB
адаптер

Управление на камерата
Заснемайте видео и сники и настройвайте наклона на камерата чрез бутона за снимки, бутона за запис
и плъзгача на камерата на достанционното управление.

* Дистанционното управление може да достигне максималния си обхват (FCC) в широко отворено пространство без
електромагнитни смущения и на височина около 120 м.
** Максималният живот на батерията е тестван в лаборатория с iOS устройство. Тези данни са референтни.
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Управление на дрона
Джойстиците на дистанционното управление контролират ориентацията на дрона (yaw), посоката
на движение напред/назад (pitch), височината (throttle) и отместването наляво/надясно (roll).
Функцията на всеки джойстик се определя от избрания режим на управление. Mavic Air разполага
с три препрограмирани режима (Mode 1, Mode 2 и Mode 3), като в DJI GO 4 могат да бъдат
конфигурирани и потребителски режими. Режимът по подразбиране е Mode 2.
Във всеки от трите предварително програмирани режима, Mavic Air кръжи на постоянна позиция,
когато двата джойстика са центрирани. Преместването на джойстиците от централната позиция
изпълнява функциите, показани на фигурата по-долу.
Mode 1
Ляв джойстик

Десен джойстик

Напред

Нагоре

Надолу
Назад

Ляво

Дясно

Завъртане наляво Завъртане надясно

Mode 2

Ляв джойстик

Десен джойстик

Напред

Нагоре

Надолу
Назад

Завъртане наляво

Mode 3

Ляв джойстик

Завъртане надясно

Ляво

Дясно

Десен джойстик

Напред

Нагоре

Надолу
Назад

Ляво
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Дясно

Завъртане наляво

Завъртане надясно

Фигурата долу показва как да управлявате дрона, използвайки Mode 2 за пример
Дистанционно
управление
(Mode 2)

Дрон
- посока на движение

Забележки
Преместването на левия джойстик нагоре или
надолу променя височината на дрона. Натиснете
джойстика нагоре/надолу, за да се изкачите/
снижите. Колкото повече измествате джойстика
от централна позиция, толкова по-бързо ще се
променя височината на дрона.

Преместването на левия джойстикстик наляво
или надясно регулира ориентацията на дрона.
Натиснете джойстика наляво, за да завъртите
дрона обратно на часовниковата стрелка и
надясно, за да завъртите дрона по посока на
часовниковата стрелка. Колкото повече
измествате джойстика от централна позиция,
толкова по-бързо ще се завърта дронът.
Преместването на десния джойстикстик нагоре и
надолу променя посоката на движение на дрона.
Натиснете джойстика нагоре, за да летите напред
и надолу, за да летите назад. Колкото повече
измествате джойстика от централна позиция,
толкова по-бързо ще се движи дронът.
Преместването на десния джойстик наляво или
надясно придвижва дрона наляво или надясно.
Натиснете джойстика наляво, за да летите
наляво и надясно, за да летите надясно.

Дръжте дистанционното управление далеч от магнитни материали, за да избегнете
проблеми, причинени от магнитни смущения.
Препоръчва се джойстиците да се свалят и да се съхраняват в гнездата за съхранение на
дистанционното управление по време на транспортиране или съхранение, за да се
избегне повреждането им.
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Смяна на полетния режим
Преместете плъзгача, за да изберете полетния режим.
Изберете между P-режим и S-режим.
Позиция

Полетен режим
P-режим

SPORT

SPORT

S-режим

SPORT

RTH бутон
Натиснете и задръжте RTH бутонa, за да стартирате Return-to-Home (RTH) процедура. Дронът ще се
върне до последно записания Home Point. Натиснете бутона отново, за да спрете RTH процедурата и да
си върнете контрол над дрона.

Функционален бутон и бутон за персонализиране
Функциите на функционалния бутон и бутона за персонализиране могат да бъдат зададени в DJI GO 4.

Оптимална зона на предаване
Сигналът между дрона и дистанционното управление е най-надежден, когато антените са
разположени по отношение на дрона, както е показано по-долу:

силен

слаб

Уверете се, че дронът лети в оптималната зона на предаване. За да поддържате оптимален обхват,
регулирайте дистанционното управление и антените според фигурата по-горе.
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Свързване на дистанционното управление
Дистанционното управление, закупено заедно с Mavic Air е свързано фабрично. За да свържете
дистанционно управление с Mavic Air, следвайте инструкциите по-долу:
1. Включете дрона и дистанционното управление.
2. Стартирайте DJI GO 4.
3. Изберете “Connect to the Aircraft’s Wi-Fi” и “Wired Connection”. След това изберете “Linking the
remote controller”.
4. Натиснете и задръжте функционалния бутон на дрона за две секунди. Пуснете бутона, след като
чуете звуковия сигнал.
5. Когато LED индикаторът на дистанционното светне в зелено, възката е успешна.
Уверете се, че дистанционното е на най-много 0.5м от дрона по време на свързване.
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DJI GO 4
Този раздел описва
функциите на DJI GO 4.
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DJI GO 4
Използвайте апликацията за да контролирате стойката, камерата и други функции на дрона.
Апликацията разполага с Equipment, Editor, SkyPixel и Me секции, които се използват за конфигурация
на дрона, обработка и споделяне на видео и снимки.

Equipment
Влезте в Camera View като докоснете “GO FLY” бутона в Equipment екрана на вашето мобилно
устройство, свързано с дрона.

Camera View
1
22

2

3

4

5

6

8

9

12

GPS

In flight (GPS)

7

2.4G

09:29
ISO

SHUTTER

1600 1/8000 0.3

21

EV

WB

20GB

10

61%
1080P/24

CAPACITY

11

20

12

19

18

13

14

APAS

17

612m

139m
7m/s

1.1m/s

15

627m

16

1. Статус на системата
: Тази икона показва състоянието на дрона и различни предупредителни съобщения.
READY TO GO (GPS)

2. Откриване на препятствия
:Червени ленти се показват, когато препятствията са близо до дрона. Оранжевите ленти
се показват, когато препятствията са в диапазона на откриване.
3. Ниво на батерията
: Индикаторът за нивото на батерията е динамичен. Цветните зони на индикатора за нивото
на батерията представляват нивата на мощност, необходими за извършване на различни функции.
4. Полетен режим
: Текстът до тази икона показва текущия режим на полет. Докоснете, за да конфигурирате
настройките на контролера на полета. Тези настройки ви позволяват да промените ограниченията
на полета и да задавате различни стойности .
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5. Параметри на камерата
Показва параметрите на камерата и капацитета на вътрешното хранилище и microSD картата.
ISO

SHUTTER

1600 1/8000

EV

0.3

WB

20GB

1080P/24

CAPACITY

6. GPS сигнал
: Показва текущата сила на GPS сигнала. Белите ленти означават силен GPS сигнал.
7. Статус на Vision системата
: Докоснете този бутон, за да активирате или деактивирате функциите, предоставени от
предната и задната Vision системи.
8. Wi-Fi настройки
: Докоснете за да влезете в настройките за Wi-Fi.
9. Ниво на батерията

61%: Показва текущото ниво на батерията. Докоснете, за да видите менюто с информация за батерията
10. Общи настройки
: Докоснете, за да влезете в менюто общи настройки, за да зададете мерни единици, да активирате/
деактивирате потока на живо и да коригирате настройките за показване на маршрута на полета.
11. Фото/видео превключване
: Д окоснете, за да превключите между режимите за запис на снимки и видеоклипове.
12. Плъзгач на камерата
: Показва наклона на камерата
13. Бутон за снимане/запис
/ : Д окоснете, за да заснемете снимка или да запишете видео
14. Настройки на камерата
: Докоснете, за да влезете в менюто с настройки на камерата
Докоснете

, за да изберете ISO, скорост на затвора и експозиция.

Докоснете
, за да изберете режим на снимане. Mavic Air поддържа Single Shot, Burst Shot,
Interval Shot и няколко режима за панорамни снимки.
Докоснете

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

15. Възпроизвеждане
: Д окоснете, за да влезете в страницата за възпроизвеждане и да прегледате снимките и
видеоклиповете веднага щом бъдат заснети.
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16. Телеметрия на полета
D 30M: Разстояние между дрона и Home Point.
H 10.0M : Височина над Home Point.
HS 10.0M/S : Хоризонтална скорост на дрона
VS 2.0M/S: Вертикална скорост на дрона.
17. Карта
Докоснете, за да видите картата.

18. Advanced Pilot Assistance система
: Д окоснете, за да включите/изключите APAS системата.
APAS

19. Интелигентни полетни режими
: Докоснете, за да изберете интелигентен полетен режим.
20. Smart RTH
: Докоснете, за да активирате RTH процедурата и дронът ще се върне до последния
записан Home Point.
21. Автоматично излитане/кацане

/

: Докоснете, за да започнете автоматично излитане/кацане

22. Назад
: Докоснете за да се върнете в главното меню.

Editor
DJI GO 4 притежава интелигентен видео редактор, вграден в приложението. След като запишете
няколко видеоклипа и ги изтеглите на мобилното си устройство, отворете редактора от началния екран.
След това можете да изберете шаблон и определен брой клипове, които автоматично се комбинират, за
да създадете кратък филм, който може да бъде споделен незабавно.

SkyPixel
Преглеждайте и споделяйте снимките и видеоклиповете си на страницата SkyPixel.

Me
Ако вече имате профил в DJI, ще можете да участвате във форума и да споделяте творчеството си с
общността.
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Управление на дрона с мобилно устройство
Можете за свържете мобилното си устройство чрез Wi-Fi, за да управлявате дрона през DJI GO 4
1. Включете дрона.
2. Натиснете и задръжте функционалния бутон на дрона за четири секунди, докато чуете двойно
бипкане, което показва, че самолетът е превключил на управление с мобилно устройство.
3. Стартирайте DJI GO 4 и докоснете иконата в горния десен ъгъл на екрана. След това сканирайте
Wi-Fi QR кода на дрона, за да стартирате процедурата за свързване.
4. Докоснете
иконата за автоматично излитане. Поставете двата си палеца на екрана и
използвайте виртуалните джойстици, за да маневрирате с дрона.
Когато управлявате с мобилно устройство в зона без електромагнитни смущения,
максималното разстояние на предаване е приблизително 80м на дължина и 50м на височина
Wi-Fi честотата може да бъде зададена на 2,4 GHz (по подразбиране) или 5 GHz. На
поддържаните мобилни устройства настройте Wi-Fi на 5 GHz за по-малко смущения.
Включете Wi-Fi на мобилното си устройство и въведете паролата за Wi-Fi, показана на дрона,
за да се свържете с Mavic Air, ако по някаква причина не можете да сканирате QR кода.
Свързването е необходимо при превключване в режим на дистанционно управление.
За да нулирате SSID, паролата за Wi-Fi и Wi-Fi честотата до 2,4 GHz, натиснете и задръжте
функционалния бутон на дрона за около 6 секунди, докато чуете три звукови сигнала. Друга
възможност е да докоснете "Help" в приложението DJI GO 4, след което следвате
инструкциите.
Летете с мобилно устройство в зони със сравнително малко електромагнитни смущения. Ако
връзката Ви е неблагоприятно засегната от смущения, вместо това летете с дистанционното
управление или преместете се в зона с по-малко смущения.

Използване на виртуалните джойстици

Уверете се, че мобилното устройство е свързано към дрона, преди да използвате виртуалния джойстик.
Илюстрациите по-долу са базирани на Mode 2. Докоснете
, за да включите/изключите виртуални
джойстици.

P-GPS

In flight (GPS)

12

09:29

61%
AE

Виртуални джойстици
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Ляв

Десен

Районът извън белите кръгове също отговаря на контролните команди.
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Полет
В този раздел са описани практиките за
безопасен полет и ограниченията за полети.
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Полет
След като подготовката преди полета е завършена, се препоръчва да използвате симулатора на полета в
приложението DJI GO 4, за да усъвършенствате уменията си и да тренирате безопасно. Уверете се, че
всички полети се извършват на открито място. За информация относно използването на
дистанционното управление и приложението за управление на дрона вижте раздела за дистанционното
управление и DJI GO 4.

Изисквания за полетна среда
1. Не използвайте дрона при тежки метеорологични условия. Те включват скорости на вятъра над
10 м/с, сняг, дъжд и мъгла.
2. Летете на открито. Високите сгради и големи метални конструкции могат да повлияят на
точността на бордовия компас и GPS системата на дрона.
3. Избягвайте препятствия, тълпи, електропроводи с високо напрежение, дървета и водни тела.
4. Минимизирайте смущенията, като избягвате райони с високи нива на електромагнетизъм, като
например места в близост до електропроводи, електрически подстанции и излъчвателни кули.
5. Ефективността на дрона и батерията зависи от факторите на околната среда като плътност на
въздуха и температура. Бъдете много внимателни при полети с височина 5000м или повече над
морското равнище, тъй като ефективността на батерията и дрона може да бъде намалена...
6. Mavic Air не може да използва GPS в полярните зони. Използвайте долната Vision системата,
когато летите на такива места.

Полетни ограничения и GEO зони
Спазвайте всички законови и подзаконови актове, когато летите с Mavic Air. Ограниченията на полета
се прилагат по подразбиране, за да се помогне на потребителите да използват този продукт безопасно и
законно. Ограниченията на полета включват ограничения на височината, граници на разстоянието и
GEO зони.
Когато летите в P-режим, границите на височината, границите на разстоянието и GEO зоните
функционират едновременно за управление на безопасността на полета.

Ограничения за надморската височина и разстоянието
В приложението DJI GO 4 могат да се променят границите на височината на полета и разстоянието.
Максималната стойност на височината на полета не може да надвишава 500м. Въз основа на тези
настройки, вашият Mavic Air ще лети в ограничен цилиндър, както е показано по-долу:

Максимална височина

Височина на дрона,
когато се включи

Максимален радиус

Home Point
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Силен GPS сигнал

Мига зелено
Лимит на полета

DJI GO 4

Индикатор на състоянието

Макс. височина

Височината на дрона не може
да надвиши определената
стойност.

Внимание: Достигната
е макс. височина.

Няма

Макс. дистанция

Разстоянието на полета
трябва да е в рамките на
максималния радиус.

Внимание: Достигната
е макс. дистанция.

Мига бързо червено,
когато сте близо до
максималната дистанция

Слаб GPS сигнал

Макс. височина

Макс. дистанция

Мига жълто
Лимит на полета

DJI GO 4

Височината е ограничена до 5 метра,
когато GPS сигналът е слаб и долната
Vision система работи. Височината е
ограничена до 30 метра, когато GPS
сигналът е слаб, а долната Vision
система не работи.

Внимание:
Достигната е
максимална
височина

Индикатор на състоянието

Няма

Няма лимит

Ако дронът достигне една от границите, все още можете да го контролирате, но не можете да летите
извън тях.
Ако дронът излети извън максималния радиус, той ще се върне обратно в обхвата, когато GPS
сигналът е силен.
По причини, свързани с безопасността, моля, не летете близо до летища, магистрали, жп гари,
железопътни линии, градски центрове или други чувствителни зони.

GEO зони
Всички GEO зони са изброени в официалния сайт на DJI на адрес http://www.dji.com/flysafe. GEO
зоните са разделени на различни категории и включват места като летища и летателни полета, в които
управляваните самолети летят на ниски височини, граници между държави и чувствителни места като
електроцентрали.

Контролен списък преди полет
1.
2.
3.
4.
5.

Уверете се, че дистанционно управление, мобилното ви устройство и батерията са напълно заредени.
Уверете се, че интелигентната батерия е поставена здраво.
Уверете се, че рамената на дрона и крачетата за кацане са разгънати.
Уверете се, че пропелерите са в добро състояние и са сигурно поставени и затегнати.
Уверете се, че нищо не пречи на моторите и те функционират нормално. Уверете се, че обектива на
камерата и сензорите на Vision системата са чисти.
6. Уверете се, че стабилизиращата стойка функционира правилно.
7. Уверете се, че приложението DJI GO 4 е успешно свързано с дрона.
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Автоматично излитане и автоматично кацане
Автоматично излитане
Използвайте автоматично излитане, само ако индикаторът за състоянието на дрона мига зелено.
Изпълнете стъпките по-долу, за да използвате функцията за 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 и дронът ще излети и ще се
закръжи на 1,2 м над земята....
Индикаторът за състоянието на дрона показва дали той използва GPS и / или долната Vision
системата за контрол на полета.
Препоръчва се да изчакате, докато GPS сигналът е силен, преди да използвате
автоматичното излитане.

Автоматично кацане
Използвайте автоматично кацане, само ако индикаторът за състояние на дрона мига зелено.
Изпълнете стъпките по-долу, за да използвате функцията за автоматично кацане:
1. Докоснете
2. Ако условията са безопасни за приземяването, плъзнете плъзгача, за да потвърдите и дронът ще
започне процедурата по автоматично кацане. Ще се появят предупреждения в приложението DJI
GO 4, ако дронът установи, че условията не са подходящи за кацане.
По време на процедурата за автоматично кацане, автоматичното кацане може да бъде
прекратено незабавно, като докоснете
в приложението DJI GO 4.

Стартиране/спиране на моторите
Стартиране на моторите
Комбинирана команда на джойстиците (CSC) се използва за стартиране на моторите. Натиснете
двата джойстика в долния вътрешен или външен ъгъл, за да стартирате моторите. След като моторите
започнат да се въртят, освободете и двата джойстика едновременно.

или
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Изключване на моторите
Има два метода за спиране на моторите:
1. Метод 1: Когато дронът е кацнал, натиснете и задръжте левия джойстик надолу. Моторите ще
се изключат след три секунди.
2. Метод 2: Когато дронът е кацнал, натиснете левия джойстик надолу, след това направете
същата CSC команда, която е била използвана за стартиране на моторите, както е описано погоре. Моторите ще спрат незабавно. Освободете двата джойстика, след като моторите са спрели.
или

Метод 1

Метод 2

Спиране на моторите по време на полет
Спирането на двигателите в средата на полета ще доведе до катастрофа на дрона. Моторите трябва да
бъдат спирани само в аварийни ситуации, например ако е имало сблъсък или ако дронът е извън
контрол и се изкачва нагоре/надолу много бързо, търкаля се във въздуха или някой от моторите е
блокирал. За да спрете моторите, използвайте същата CSC команда, която е бил използвана за
стартиране.

Тестов полет
Процедури на излитане и кацане
1.
2.
3.
4.

Поставете дрона в открита зона с индикатори за нивото на батерията, обърнати към вас.
Включете дрона и дистанционното управление.
Стартирайте DJI GO 4 и влезте в Camera View.
Изчакайте, докато индикаторът за състоянието на дрона мига бързо в зелено, което означава, че
Home Point е записан и вече е безопасно за полет.
5. Натискайте джойстика, за да излетите или използвайте автоматично излитане.
6. Натискайте джойстика обратно, за да кацнете или използвайте автоматично кацане.
7. Изключете дрона и дистанционното управление.
Ако индикаторът за състояние на дрона по време на полет мига бързо жълто, сигналът на
дистанционното управление е изгубен и самолетът ще активира функцията Failsafe RTH.
Ако индикаторът за състоянието на дрона мига бавно или бързо в червено по време на полет, е
налице предупреждение за ниско ниво на батерията или критично ниво на батерита.
Гледайте видео уроци за Mavic Air, за да научите повече за процедурите по излитане и кацане.
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Допълнение
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Допълнение

Калибриране на компаса
Препоръчва се компасът да бъде калибриран при някоя от следните ситуации, когато летите на открито:
1. Ще летите на място, отдалечено на повече от 50 км от мястото на последния ви полет.
2. Дронът не е летял повече от 30 дни.
3. В приложението DJI GO 4 се появява предупреждение за смущения в компаса и/или индикаторът за
състоянието на дрона мига бързо, променяйки червено и жълто.
НЕ калибрирайте компаса, където могат да възникнат магнитни смущения, като
например места, близки до магнетитни отлагания или големи метални конструкции,
(паркингови конструкции, стоманени подове, мостове, автомобили или скелета).
НЕ НОСЕТЕ устройства (например телефони), които съдържат феромагнитни
материали в близост до дрона по време на калибрирането.
Не е нужно да калибрирате компаса, когато летите в затворени пространства.
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Процедура на калибриране
Изберете открита зона, за да изпълните следната процедура:
1. Докоснете лентата на състоянието в DJI GO 4 и изберете “Calibrate”, след което следвайте
инстрункциите.
2. Дръжте дрона хоризонтално и го завъртете на 360 градуса. Индикаторът на състоянието на
дрона ще светне в зелено.

3. Дръжте дрона вертикално, с носа надолу и го завъртете на 360 градуса около вертикална ос.

4. Ако индикаторът за състоянието на дрона мига червено, калибрирането е неуспешно. Променете
местоположението си и опитайте отново процедурата за калибриране.
Дронът може да излети незабавно, след като калибрирането приключи успешно. Ако не
излитате в рамките на три минути след приключване на калибрирането, възможно е да се
появи друго предупреждение за интерференция на компас, докато дронът е на земята. Ако
това се случи, това показва, че текущото местоположение не е подходящо за летене, поради
нивото на магнитните смущения.
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Обновяване на фърмуера
Използвайте DJI GO 4 или DJI Assistant 2 за да обновите фърмуера на своя дрон.

Обновяване с DJI GO 4
Когато свържете дрона или дистанционното управление към приложението DJI GO 4, ще бъдете
уведомени, ако е налице 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.

Обновяване с DJI Assistant 2
Портът USB-C се използва, когато свързвате Mavic Air към компютър, за да актуализирате фърмуера.

Следвайте инструкциите по-долу, за да актуализирате фърмуера чрез DJI Assistant 2:
1. Когато дронът е изключен, свържете го с компютър през микро USB порта, като използвате
микро USB кабел.
2. Включете дрона.
3. Стартирайте DJI Assistant 2 и влезте в своя DJI акаунт.
4. Изберете “Mavic Air” и кликнете Firmware Updates от 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 завършване на актуализацията на фърмуера.
Уверете се, че дронът е свързан към компютъра, преди да го включите.
Обновяването на фърмуера ще отнеме около 15 минути. Нормално е триосната стойка да
се върти, индикаторите за състоянието на дрона да мигат и той да се рестартира. Моля,
изчакайте търпеливо, докато актуализацията завърши.
Уверете се, че компютърът има достъп до интернет.
Преди да извършите актуализацията, уверете се, че интелигентната батерия има поне 50%
заряд, а батерията на дистанционното е заредена на поне 30%.
Непрекъсвайте връзката на дрона с компютъра по време на актуализация.
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Ако имате въпроси относно този документ, моля, свържете
се със STORE.DJI.BG, като изпратите съобщение до
sales@dji.bg
MAVIC е запазена марка на DJI.
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