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Упътване за употреба



Търсене по ключови думи

Търсете ключови думи като “батерия” или “дрон”, за да намерите темата. Ако използвате
Adobe Acrobat Reader, натиснете Ctrl+F в Windows или Command+F в Mac, за да
започнететърсене.

Навигиране до тема

Вижте всички теми в съдържанието. Кликнете върху тема, за да отидете на нея.

Отпечатване на този документ

Този документ позволява принтиране с висока резолюция.
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Изтегляне на DJI Assistant 2 (Enterprise Series)
Изтеглете DJI ASSISTANTTM 2 (Enterprise Series)
от http://www.dji.com/mavic-2-enterprise-advanced

Използване на това упътване

Легенда

Внимание Важно Съвет Препратка

Прочетете преди първия полет

Прочетете следните документи преди работа с MAVICTM 2 Enterprise Advanced:
1. В кутията
2. Упътване за употреба
3. Ръководство за бърз старт (кратко упътване)
4. Указаниязаотказототговорности мерки забезопасност
5. Мерски за безопасност на батерията

Препоръчително е да прочетете казанията за отказ от отговорност и указанията за 
безопасност, преди да използвате дрона за първи път. Подгответе се за първия си полет, като 
прегледате ръководството за бърз старт и прочетете упътването за употреба за повече 
информация.

Изтегляне на DJI Pilot App
Уверете се, че използвате приложението DJI Pilot по време на полет*. Mavic 2 Enterprise 
Advanced е съвместим само с Android версията на DJI Pilot и Smart Controller.
Сканирайте QR кода отдясно, за да изтеглите най-новата версия. Версията за Android на 
DJI Pilot е съвместима с Android v5.0 и по-нови версии.

* За по-голяма безопасност полетът е ограничен до височина до 30м и обхват до 50м, когато не сте влезли в 
приложението DJI Pilot по време на полета. Това се отнася за DJI Pilot и всички приложения, съвместими с дронове DJI.

Работната температура на този продукт е от -10°C до 40°C. Той не отговаря на 
стандартната работна температура за военни приложения (-55°C до 125°C). Работете с 
продукта по подходящ начин и само за приложения, при които той отговаря на 
изискванията за работния температурен диапазон от този клас.
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Профил на продукта
Този раздел представя Mavic 2 Enterprise 
Advanced и изброява компонентите на 
дрона и дистанционното управление.
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Профил на продукта

Представяне
DJI Mavic 2 Enterprise Advanced разполага с всепосочена Vision система и инфрачервена 
сензорна система и се предлага с 3-осно стабилизирана камера, която включва термокамера 
и цветна камера, осигуряваща едновременно инфрачервени и цветни изображения. 
Технологията за засичане на препятствия на DJI помага на потребителите да летят 
безопасно, за да могат да заснемат сложни кадри, докато DJI AirSense осигурява 
информираност за околното въздушно пространство, а защитата с парола осигурява 
сигурност при достъп до данните в дрона.

Разполагайки с напълно стабилизирана термокамера и цветна камера, Mavic 2 Enterprise 
Advanced предлага едновременно изображения в инфрачервения и видимия спектър. 
Инфрачервената термокамера записва 640×512 видео, а цветната камера заснема 4K видео и 
48MP снимки. Дронът поддържа до 32× цифрово увеличение. Използвайки най-новата 
технология за намаляване на ъгловия вибрационен диапазон до +0,005, Mavic 2 Enterprise 
Advanced осигурява повишена стабилност и качество на кадрите.

В дистанционното управление е вградена технологията за предаване на далечни разстояния 
на DJI OCUSYNC™ 2.0, която предлага максимален обхват на предаване от 10 км и показва 
видео от дрона до DJI Pilot със 720p. Дистанционното управление работи както на 2,4 GHz, 
така и на 5,8 GHz и може автоматично да избере най-добрия канал за предаване без никакво 
забавяне. DJI Smart Controller се предлага с редица контроли за управление на дрона и 
камерата, както и персонализируеми бутони и има вграден 5,5-инчов екран с висока яркост. 
Дистанционното управление разполага с Bluetooth съвместимост, поддържа GNSS и може да 
се свързва с интернет чрез Wi-Fi. Модулните контролни джойстици правят дистанционното 
управление по-лесно за съхранение. Максималното време за работа е 2,5 часа.

Mavic 2 Enterprise Advanced развива максимална скорост на полета до 72 км/ч и максимално 
време на полет до 31 минути.

Максималното полетно време е тествано в среда без вятър, при 25 км/ч скорост на дрона, а 
максималната скорост на полета е тествана морска височина без вятър. Тези стойности са само за 
справка.
Дистанционното управление достига максималното си разстояние на предаване (FCC) в широко 
отворена зона без електромагнитни смущения при височина от около 120м. Максималното време на 
работа е тествано в лабораторна среда. Тази стойност е само за справка.
5.8 GHz не се поддържа в определени региони. Спазвайте местните закони и разпоредби.

Подготовка на дрона
Всички рамене на дрона са сгънати преди да бъде опакован. Следвайте стъпките по-долу, 
за да разгънете раменете на дрона.

1. Свалете предпазния капак от камерата;
2. Разгънете предните и след това задните рамене;

1

2

3
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* Поставете предпазителя на кмерата, когато не използвате дрона

1) Задръжте стойката и поставете предпазителя
между дрона и камерата.

2) Уверете се, че щипките на протектора са
заключени в жлебовете на дрона. Затворете
протектора върху камерата, докато
заключващата щипка щракне.

3. Монтирайте пропелерите с бяла маркировка върху моторите с бяла маркировка, а тези 
без маркировка върху моторите без маркировка. Натиснете пропелерите надолу и ги 
завъртете в указаната за заключване посока, докато се заключат.

1

2

3

4. Всички интелигентни полетни батерии са в режим на хибернация преди изпращане, за да
се гарантира максимална безопасност. Използвайте предоставеното зарядно устройство, за 
да заредите и активирате интелигентните полетни батерии за първи път. За да заредите
интелигентна полетна батерия след полет я извадете отдрона и я прикрепете към зарядното
устройство.

Жлебове   Щипки

Предпазител

AA

Контакт
100~240 V

Време за зареждане
~1 час и 30 минути

Разгънете предните рамене, преди да разгънете задните рамене
Нормално е да има леко триене между раменете и корпуса поради сгъваемия дизайн на 
Mavic 2 Enterprise Advanced.
Уверете се, че предпазителят на камерата е свален и всички рамена и пропелери са 
разгънати, преди да включите дрона. В противен случай това може да повлияе на 
самодиагностиката му.
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Подготовка на дистанционното
В опаковката на Smart Controller са включени два чифта контролни джойстици. Една двойка 
се съхранява в слота за съхранение на гърба на дистанционното управление. Следвайте 
стъпките по-долу, за да прикрепите контролните стикове, съхранени в слота, към 
дистанционното управление.

Вдигнете антените Извадете контролните
стикове

Завийте стиковете 
на място
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Диаграма
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(Може да се използва като
маяк при лоша осветеност на
средата)
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DJI Smart Controller (RM500)
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1. Антени
Предава сигнал за управление и видео
сигнал.

2. Back бутон/Function бутон
Натиснете веднъж, за да се върнете към
предишния екран и натиснете два пъти, за
да се върнете към началния екран.

3. Джойстици
Контролирайте ориентацията и движението
на дрона, когато дистанционното
управление е свързано с дрона.

4. Return to Home (RTH) бутон
Натиснете и задръжте бутона, за да
стартирате RTH. дронът се връща към
последната записана точка Home.
Натиснете отново, за да отмените RTH.

5. Flight Pause бутон
Натиснете, за да спрете дрона и той да
закръжи на място (само когато са налични
GPS или Vision система).

6. Flight Mode превключвател
Превключва между T-mode, P-mode и
S-mode.

7. LED индикатори за състоянието
Показва състоянието на свързване и
предупрежденията, когато нивото на
батерията е ниско, температурата е висока
или контролните жойстици не са
центрирани.

8. Индикатори за нивото на батерията
Показва нивото на батерията на
дистанционното управление.

9. 5D Бутон
Функцията по подразбиране е посочена по-
долу. Функцията може да се регулира в DJI
Pilot.
Горе: Центриране на камерата
Долу: Превключване на фоку / измерване
Ляво: Намалява стойността на EV
Дясно: Увеличава стойността на EV

10. Power бутон
Използвайте за включване или изключване
на дистанционното управление. Когато
дистанционното управление е включено,
натиснете бутона, за да влезете в режим на
заспиване или да събудите контролера.

11. Confirm бутон/Програмируем бутон C3
Когато дистанционното управление не е
свързано с дрон, натиснете, за да
потвърдите избора. Когато е свързано с
дрон, бутонът не може да се използва за
потвърждение. Функцията на бутона може
да бъде персонализирана в DJI Pilot.

12. Чувствителен на докосване екран
Докоснете, за да изберете

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

14. Микрофон
Запис на звук.

15. Отвори за винтове

16. Плъзгач за камерата
Използвайте за управление на наклона на
камерата.
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17. Record бутон
Натиснете, за да започнете да записвате видео.
Натиснете отново, за да спрете записа.

18. HDMI порт
Видео изход

19. Слот за microSD карта
Използвайте за поставяне на microSD карта.

20. USB-A Порт
Използвайте за свързване на външни устройства.

21. Focus/Shutter бутон
Натиснете веднъж, за да направите снимки 
според режима, избран в DJI Pilot.

22. Плъзгач за камерата
Завъртете, за да регулирате
приближението на камерата.

23. Въздушен отвор
Използва се за разсейване на
топлината. НЕ покривайте отвора за
въздух по време на употреба.

24. Слот за съхранение на джойстиците

25. Програмируем бутон C2
Функцията по подразбиране е
възпроизвеждане. Функцията може да
бъде зададена в DJI Pilot.

1
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26. Високоговорител

27. Програмируем бутон C1
Функцията по подразбиране е централен
фокус. Функцията може да бъде
зададена в DJI Pilot.

28. Въздушен отвор
Използва се за разсейване на
топлината. НЕ покривайте отвора за
въздух по време на употреба.
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Активиране

Активиране на Smart Controller

Internet

Smart Controller трябва да бъде активиран, преди да го използвате за първи път. 
Уверете се, че дистанционното управление е свързано към интернет по време на 
активацията. Следвайте стъпките по-долу, за да го активирате.

1. Включете дистанционното управление. Изберете езика и докоснете Напред. Прочетете
внимателно условията за използване и политиката за поверителност и докоснете Приемам.
Задайте държавата / региона.

2. Свържете дистанционното управление към интернет чрез Wi-Fi. След свързване докоснете
Напред, за да продължите и изберете часова зона, дата и час.

3. Влезте с DJI акаунт. Ако нямате акаунт, създайте DJI акаунт и влезте.

4. Докоснете Активиране на страницата за активиране.

5. След активирането изберете дали да се присъедините към проекта за подобряване на
интелигентен контролер. Проектът помага за подобряване на потребителското изживяване, като
автоматично изпраща ежедневно диагностични данни и данни за употреба. DJI няма да събира
лични данни.

6. Дистанционното управление ще проверява за актуализации на фърмуера. Ако е налична
актуализация на фърмуера, ще се появи подкана за изтегляне на най-новата версия.

Проверете интернет връзката, ако активирането не успее. Ако връзката с интернет е 
нормална, опитайте отново да активирате дистанционното управление. Ако проблемът 
продължава, свържете се с DJI.

Активиране на дрона
Mavic 2 Enterprise Advanced изисква активиране, преди да го използвате за първи път. 
Следвайте инструкциите на екрана, за да активирате Mavic 2 Enterprise Advanced с помощта 
на DJI Pilot.
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Дрон
Този раздел представя полетния 
контролер, интелигентната батерия и 
предните, задните и долните Vision 
позициониращи системи.
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Дрон
Mavic 2 Enterprise Advanced съдържа полетен контролер, Vison системи, видео система за 
низходяща връзка, система за задвижване и интелигентна полетна батерия. Вижте схемата 
на дрона в раздел Продуктов профил.

Полетни режими

Mavic 2 Enterprise Advanced има три режима на полет, плюс четвърти режим на полет, към 
който дронът преминава при определени обстоятелства:
P-режим (Позициониране): P-режимът работи най-добре, когато GPS сигналът е силен.
Дронът използва GPS и Vision системите, за да се локализира, стабилизира и навигира
между препятствия. Когато Vision системите за засичане напред и назад са разрешени и
условията на осветление са достатъчни, максималният ъгъл на височина на полета е 25°,
максималната скорост на полета напред е 50 км/ч и максималната скорост на полета
назад е 43 км/ч. Забележка: P-режимът изисква по-големи движения на стика за постигане
на високи скорости. Дронът автоматично преминава в режим Attitude (ATTI), когато
системите Vision са недостъпни или деактивирани и когато GPS сигналът е слаб или
компасът има смущения. Когато системите Vision са недостъпни, дронът не може да се
позиционира или спира автоматично, което увеличава риска от потенциални опасности
при полет. В режим ATTI дронът може да бъде по-лесно засегнат от заобикалящата го
среда. Факторите на околната среда като вятър могат да доведат до хоризонтално
изместване, което може да представлява опасност, особено при полети в затворени
пространства.

S-режим (Спорт): В S-режим засичането на препятствия е деактивирано и дронът
използва GPS и Vision системите за позициониране. Максималната скорост на полета е
72 км/ч. Дронът не може да усети или да избегне препятствия. Забележка: В S-режим
реакциите на дрона са оптимизирани за гъвкавост и скорост, което го прави по-отзивчив
към движенията на стиковете.

T-режим (Трипод): T-режим се основава на P-режим и скоростта на полета е ограничена,
което прави дрона по-стабилен по време на снимки. Максималните скорости на полет,
изкачване и спускане са ограничени до 1 m/s.

• Засичането на препятствия и системата за инфрачервено разпознаване нагоре са
деактивирани в S-режим, което означава, че дронът не може автоматично да усеща
препятствия по маршрута си.

• Максималната скорост на дрона и спирачният път значително се увеличават в S-
режим. Необходим е минимален спирачен път от 30 м при безветрен режим.

• Скоростта на спускане значително се увеличава в S-режим.
• Отзивчивостта на дрона значително се увеличава в S-режим, което означава, че и

най-малкото движение на стика на дистанционното управление ще се отрази в по-
голяма степен на дрона. Обърнете внимание и поддържайте достатъчно пространство
за маневриране по време на полет.

• Използвайте превключвателя за режим на полет на дистанционното управление, за да
превключвате между режимите на полета. За да превключите режимите на полет,
първо отидете на изгледа на камерата в DJI Pliot, докоснете          и активирайте
няколко режима на полет.
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Полетни индикатори
Mavic 2 Enterprise Advanced има предни LED светодиоди и индикатори за състоянието на 
дрона, както е показано на фигурата по-долу.

Предните LED светодиоди показват ориентацията на дрона и светят в червено, когато дронът 
е включен, за да покажат предната част на дрона. Отидете на настройките в DJI Pilot, за да 
включите или изключите предните светодиоди.

Индикаторите за състоянието на дрона съобщават за състоянието на системата за 
управление на полета на дрона. Вижте таблицата по-долу за повече информация относно 
индикаторите за състоянието на дрона. Индикаторите за състоянието на дрона също мигат, 
когато Home Point се записва, както е описано в раздела Return to Home.

Индикатор за състоянието на дрона
Нормални индикации

Мига непрекъснато в 
червено, зелено и жълто

Включване и извършване на тестове за 
самодиагностика

Мига последователно в 
жълто и зелено

Загряване

Мига бавно в зелено P-режим с GPS

×2  Мига в зелено два пъти 
непрекъснато

P-режим със системи Vision напред и
надолу

Мига бавно в жълто Няма GPS, системи Vision 
напред или надолу

Мига бързо в зелено

Мига последователно в 
зелено и синьо

Спиране

RTK е активиран и се използват RTK данни

Предупредителни индикации

Мига бързо в жълто Загубен сигнал с дистанционното 
управление

Мига бавно в червено Ниско ниво на батерията

Мига бързо в червено Критично ниско ниво на батерията

Мига в червено IMU грешка

— Свети в червено Критична грешка

Мига последователно в червено и 
жълто

Необходимо е калибриране на компаса

Мига последователно в червено и 
зелено

RTK е активиран, но RTK данните не са 
налични

За мисии, които изискват скрит полет, влезте в общи настройки в DJI Pilot, изберете LED 
Settings и изключете Frame Arm LED.

Индикатор за 
състоянието на дрона

Предни LED

Индикатор за 
състоянието на дрона

Предни LED
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GPS Описание

Начална 
точка
(Home 
Point)

Ако преди излитането е получен силен GPS сигнал, Home Point е 
мястото, от което излита дронът. Силата на GPS сигнала се показва 
от иконата GPS (       ). Индикаторът за състоянието на дрона ще 
мига бързо в зелено, когато се запише началната точка.

Smart RTH
Ако GPS сигналът е достатъчно силен, Smart RTH може да се използва за връщане на 
дрона в Home Point. Smart RTH се инициира чрез натискане и задържане на бутона RTH на 
дистанционното управление. Излезте от Smart RTH, като натиснете бутона RTH на 
дистанционното управление.

Low Battery RTH
Low Battery RTH се задейства, когато интелигентната полетна батерия се изтощи до 
точката, когато може да се повлияе безопасното връщане на дрона. Върнете се обратно или 
приземете дрона веднага, когато бъдете подканени. DJI Pilot показва предупредително 
съобщение, когато нивото на батерията е ниско. Дронът автоматично ще се върне към 
Home Point, ако не се предприемат действия след 10 секундно отброяване.
Потребителят може да отмени RTH, като натисне бутона RTH или бутона за пауза на полета 
на дистанционното управление. Ако RTH бъде отменен след предупреждение за ниско ниво 
на батерията, интелигентната полетна батерия е възможно да няма достатъчно мощност, за 
да може дронът да кацне безопасно, което може да доведе до неговото падане или загуба. 
Праговете за предупреждения за нивото на батерията се определят автоматично въз 
основа на текущата надморска височина на дрона и разстоянието от Началната точка.
Дронът ще кацне автоматично, ако текущото ниво на батерията може да поддържа дрона 
достатъчно дълго, за да се спусне от настоящата си височина. Потребителят не може да 
отмени автоматичното кацане, но може да използва дистанционното управление, за да 
промени ориентацията на дрона по време на процеса на кацане.

Return to Home

Return to Home (RTH) връща дрона до последната записана начална точка. Има три вида 
RTH: Smart RTH, Low Battery RTH и Failsafe RTH. Този раздел описва подробно трите 
сценария.

Индикатор за нивото на батерията в DJI Pilot

Предупреждение за критично ниско 
ниво на батерията (червено)

Предупреждение за 
ниско ниво на батерията 

(жълто)

Нивото на батерията е 
достатъчно (зелено)

Оставащо полетно време

Заряд, изискван 
за връщане към 

Home Point

12:29

MAVIC 2 ENTERPRISE Advanced Упътване за употреба
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Внимание Сценарии
Индикатор за 
състоянието 

на дрона

Приложение 
DJI Pilot

Действия

Ниско 
ниво на 

батерията

Оставащото ниво на 
батерията поддържа 
RTH.

Мига бавно в 
червено

Изберете RTH 
или възобновете 
нормалния 
полет. 

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

Оставащото ниво на 
батерията поддържа 
аварийно RTH (когато е 
в RTH, с нормален 
сигнал на 
дистанционното 
управление и на 
височина над 50 m).

Изберете 
аварийно RTH 
или 
възобновете 
RTH.

Изберете опция. 
Аварийно RTH (дронът 
се спуска до 50 м и се 
връща към Home Point) 
или възобновете RTH 
(дронът лети до Home 
Point без да се спуска). 
Ако не се предприемат 
действия, дронът ще 
влезе в аварийно RTH.

Оставащото ниво на 
батерията поддържа 
аварийно кацане 
(когато е в RTH с 
нормален сигнал на 
дистанционното 
управление). 

Дронът се 
приземява. 
Действието не 
може да бъде 
отменено.

Дронът се приземява 
незабавно.

Дронът се приземява 
след 10 секунди 
(когато лети нормално 
с критично ниско ниво 
на батерията). Мига бързо в 

червено

Дронът се 
приземява след 
10 секунди. 
Действието не 
може да бъде 
отменено.

Дронът се 
приземява след 10 
секунди.

Дронът се приземява 
автоматично (когато 
лети нормално с 
изключително 
критично ниско ниво 
на батерията).

Дронът се 
приземява 
незабавно. 
Действието не 
може да бъде 
отменено.

Дронът се приземява 
незабавно.

Failsafe RTH
Системата Vision за напред позволява на дрона да създава карта на своя полетен маршрут в 
реално време, докато лети. Ако Home Point е записан успешно и компасът функционира 
нормално, Failsafe RTH се активира автоматично, след като сигналът на дистанционното 
управление се загуби за повече от две секунди.

Когато Failsafe RTH е активиран, дронът започва да проследява първоначалния си полетен 
маршрут до началната точка. Ако сигналът за дистанционно управление бъде възстановен в 
рамките на 60 секунди след активиране на Failsafe RTH, дронът кръжи на текущата си позиция 
за 10 секунди и чака команди от страна на пилота. Натиснете бутона RTH на дистанционното 
управление, за да отмените Failsafe RTH и да поемете отново контрола. Ако не е дадена 
команда от пилота, дронът лети до Home Point по права линия. Ако сигналът за дистанционно 
управление все още е изгубен 60 секунди след активиране на Failsafe RTH, дронът спира да 
проследява първоначалния си полетен маршрут и лети до Home Point по права линия.

MAVIC 2 ENTERPRISE Advanced Упътване за употреба

Критично 
ниско 

ниво на 
батерията

RTH процедура
1. Дронът настройва ориентацията си.
2. а) Ако дронът е на повече от 20 м от началната точка, когато RTH започне, той се издига до
предварително зададената височина на RTH и лети до началната точка със скорост 12 m/s. Ако
текущата надморска височина е по-висока от RTH надморската височина, дронът лети до
началната точка на текущата надморска височина. Системите Vision за напред и назад са
активирани.
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Избягване на препятствия по време на RTH

В случай, че условията на осветление са достатъчни, за да работят Vision системите за 
напред и назад, дронът усеща и активно се опитва да избегне препятствията по време на 
RTH. Процедурата за избягване на препятствия е следната:

1. Дронът се забавя, когато се усети препятствие.
2. Дронът спира и кръжи, а след това се изкачва, докато усети, че няма препятствие.
3. Процедурата RTH се възобновява и дронът лети към началната точка на новата
височина.

RTH илюстрация
1. Записване на началната точка 2. Потвърждаване на началната точка

4. Изгубване на връзка за продължително време

×

5. RTH (регулируема височина)

Височина над началната точка > Безопасна надморска височина

Издигане до безопасна надморска височина

Височина над началната точка ≤ Безопасна надморска височина

Безопасна надморска височина
×

6. Приземяване

×

3. Изгубване на връзка с дистанционното управление

×

b) Ако дронът е на разстояние между 5 и 20 м от началната точка, когато се стартира RTH,
дронът ще отлети обратно на текущата височина. Ако текущата надморска височина е по-
малка от 2 m, дронът първо ще се изкачи до 2 m и ще лети до началната точка със скорост
3 m/s. Ако RTH на текущата надморска височина е деактивиран, дронът каца незабавно.

c) Ако дронът е на по-малко от 5 м от началната точка, когато се стартира RTH, той
незабавно каца.

3. След достигане на началната точка, дронът каца и двигателите спират.

• Дронът не може да се върне в началната точка, ако GPS сигналът е слаб или недостъпен.
• В Smart RTH и RTH с ниска батерия дронът автоматично се изкачва на височина от 20 

метра. След като надморската височина е 20 м или по-висока, преместете левия 
джойстик, за да накарате дрона да спре да се изкачва и да отлети до началната точка на 
настоящата си височина.

• Дронът не може да избегне препятствия по време на Failsafe RTH, ако Vision системите за 
напред и назад не са налични. Важно е да зададете подходяща RTH надморска височина 
преди всеки полет. За да зададете височината на RTH, отворете DJI Pilot и докоснете       .

• По време на RTH ориентацията и посоката на дрона не могат да се контролират, но 
дистанционното управление или DJI Pilot могат да се използват за контрол на скоростта и 
надморската височина.

• По време на RTH препятствия от двете страни на дрона не могат да бъдат открити или 
избегнати.
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Vision и Infrared Sensing системи

Mavic 2 Enterprise Advanced е оборудван с Vision позициониращи 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, разположени 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 в закрито пространство или в друга среда, където GPS сигналът не е на лице.
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Защита при приземяване
Защита при приземяване ще бъде активирана по време на Smart RTH.
1. По време на Защита при приземяване дронът автоматично ще засича и внимателно ще се

приземява единствено на подходящ терен.
2. Ако теренът бъде определен като неподходящ, дронът ще кръжи на едно място и ще очаква

потвърждение от пилота.
3. Ако Защита при приземяване не е налична в момента, DJI Pilot ще покаже диалог за

приземяване, когато дронът достигне 0.5 м от земята. Натиснете левия джойстик надолу
или използвайте DJI Pilot, за да се приземите.

Защита при приземяване се активира при Low Battery RTH и Failsafe RTH. Дронът се държи по 
следния начин: По време на Low Battery RTH и Failsafe RTH дронът кръжи на 2 м над земята и 
изчаква пилотът да потвърди, че теренът е подходящ за приземяване. Натиснете левия 
джойстик надолу или използвайте DJI Pilot, за да го приземите. Защита при приземяване се 
активира и дронът изпълнява горепосочените стъпки.

 Vision системите са изключени по време на приземяване. Приземявайте се 
внимателно!

Прецизно приземяване
Дронът автоматично сканира терена под себе си и се опитва да напасне изображенията по 
време на RTH. Когато настоящият терен съвпада със записания от началната точка, дронът 
ще се приземи. Ако теренът не съвпада, ще се появи диалог в DJI Pilot, който Ви известява 
за това. 

 Защита при приземяване се активира по време на прецизно приземяване.  За да работи 
правилно прецизно приземяване е необходимо: 
a. Началната точка да бъде записана при излитане и да не бъде променяна по време на
полета. В противен случай, дронът няма да има запис от характеристиките на терена.
b. По време на излитане дронът да се издигне вертикално на около 7 м преди да
потегли по хоризонтала.
c. Характеристиките на терена при началната точка да останат непроменени по време
на полета.
d. Характеристиките на терена при началната точка да бъдат достатъчно различими.
e. Светлинните условия да бъдат подходящи.

Следните действия са възможни по време на прецизно приземяване:
a. Задръжте левия джойстик натиснат надолу, за да ускорите приземяването.
b. Преместете джойстиците в която и да е посока, за да прекратите Прецизно

приземяване. Дронът ще се снижи вертикално, след като джойстиците бъдат пуснати.

20
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Калибриране на системите за позициониране
Системите за позициониране, инсталирани на дрона, са фабрично калибрирани. Ако дронът 
претърпи удар, може да се наложи да бъде калибриран чрез DJI Pilot или DJI Assistant 2 
(Enterprise Series) за Mavic.

Най-точният начин за калибриране на камерите на системите за позициониране е чрез 
използване на DJI Assistant 2 (Enterprise Series) за Mavic. Следвайте стъпките по-долу, за да 
калибрирате камерите на предната позиционираща система и повторете стъпките, за да 
калибрирате други камери на позициониращата система (Vision System).

将飞行器面向屏幕 移动位置以对准方框 按照提示旋转飞行器
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40° 40°
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Освен това, помощната долна светлина, разположена от долната страна на дрона, 
подобрява видимостта на долната система за позициониране при слаба осветеност.

1. Насочете дрона 
към екрана

3. Наклонете и 
изравнете дрона

2. Подравнете в 
рамките

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

Обхват на засичане
Обхватът на предната и долната позиционираща система е показан  на схемата. Имайте 
предвид, че дронът не може да засече и заобиколи препятствия, които не попадат в този 
обхват.
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Следвайте стъпките по-долу, за да използвате долната позиционираща система:

1. Уверете се, че дронът е в P-режим и го поставете на равна повърхност.
Имайте предвид, че долната позиционираща система не може да работи правилно върху
повърхности без ясни очертания или текстура.
2. Включете дрона. Дронът кръжи на място след излитане. Индикаторите за състоянието му
мигат два пъти в зелено, което показва, че долната позиционираща система 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. За да се 
осигури достатъчно време за спиране, избягвайте да летите дрона с повече от 50 км/ч при 
полет напред или над 42 км/ч при полет назад.
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 режим Tripod. Ъгловата скорост е 
ограничена до 24°/s, а страничната скорост на полета е ограничена до 29 km/h.

2m以上

T P S

Използване 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 кръжи прецизно без GPS.

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 11 м. Моля, обърнете внимание, че функцията на позициониращата система може да 
бъде засегната, ако височината на дрона е над 11 метра.

• Системите за странично позициониране имат ограничена способност да усещат и избягват
препятствия и тяхната производителност може да бъде повлияна от заобикалящата среда.
Не забравяйте да поддържате линия на видимост с дрона и обърнете внимание на
подканите в DJI Pilot. DJI не носи отговорност за дронове, които са повредени или
загубени при използване на системите за странично позициониране.

• Системите за позициониране надолу не може да работи правилно върху повърхности,
които НЯМАТ ясни структура или текстура. Системата за позициониране надол е
ефективна само когато дронът е на височина от 0,5 до 50 метра. Имайте предвид, че
позициониращата система може да бъде засегната, ако височината на дрона е над 11 м.

• Допълнителната долна светлина се активира автоматично в условия на слаба осветеност,
когато дронът работи на височина под 5 м. Обърнете внимание, че производителността на
камерите на позициониращата система може да бъде засегната, когато е активирана
допълнителната долна лампа. Летете с повишено внимание, ако GPS сигналът е слаб.

• Системата за позициониране надолу може да не функционира правилно, когато дронът
лети над вода или покрити със сняг участъци.
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• Имайте предвид, че системите за позициониране е възможно да не функционират
правилно, когато дронът лети твърде бързо. Летете с повишено внимание, когато
летите с над 10 m/s на 2 m или над 5 m/s на 1 m.

• Използвайте дрона внимателно, когато се намирате в някоя от следните ситуации:
a. Летене над монохромни повърхности (чисто черно, чисто бяло, чисто зелено и т.н.).
b. Летене над силно отражателни повърхности.
c. Летене над вода или прозрачни повърхности. 
d. Летене над подвижни повърхности или обекти. 
e. Летене в зона, където осветеността се променя често или драстично.
f. Летене над изключително тъмни (< 10 lux) или светли (> 40,000 lux) повърхности.
g. Летене над повърхности, които силно отразяват или поглъщат инфрачервени лъчи (напр. 

огледала).
h. Летене над повърхности без ясна текстура или структура.
i. Летене над повърхности с повтарящи се текстури (напр. много плочки с еднакъв дизайн).
j. Летене над препятствия с твърде малка повърхност (напр. клони).
• Поддържайте сензорите винаги чисти. НЕ подправяйте сензорите. Не възпрепятствайте 

инфрачервената сензорна система.
• Системите за позициониране напред и назад е възможно да не могат да разпознават 

модели на земята при условия на слаба светлина (по-малко от 100 lux). Ако скоростта на 
дрона надвишава 50 км/ч, системите позициониране напред и назад не разполагат с 
достатъчно време за спиране на дрона на безопасно разстояние от препятствие.

• Ако дронът претърпи сблъсък, може да се наложи калибриране на системите за 
позициониране. Калибрирайте системите за позициониране, ако приложението ви 
подкани да го направите.

• Не летете, ако е дъждовно, мъгливо или ако няма ясна гледка.

Запис на полет
Данните за полета, включително телеметрия на полета, информация за състоянието на 
дрона и други параметри, автоматично се запаметяват във вътрешния място за съхранение 
на дрона. Данните могат да бъдат достъпни чрез DJI Assistant 2 (Enterprise Series).

Защита с парола
Mavic 2 Enterprise Advanced поддържа защита с парола. Тази функция помага да се осигури 
сигурен достъп до дрона и неговото вътрешно място за съхранение, което помага да се 
предотврати изтичането на чувствителна информация.
За да зададете, промените или изтриете паролата, стартирайте приложението DJI Pilot, 
изберете Настройки и след това Защита с парола.

Проверявайте следното всеки път преди излитане:
a. Уверете се, че върху стъклото на инфрачервените сензорни и системите за позициониране 

няма стикери или други препятствия.
b. Използвайте мека кърпа, ако върху стъклото на инфрачервените сензорни и системи за 

позициониране има замърсявания, прах или вода. Не използвайте почистващи продукти, 
които съдържат алкохол.

c. Свържете се с DJI Support, ако има повреда на стъклото на инфрачервените сензорни и 
системите за позициониране.

• Инфрачервената сензорна система нагоре открива само по права линия непосредствено 
над сензора, а не цялата площ над дрона. Могат да бъдат открити обаче големи 
препятствия като покриви, но не и малки препятствия като листа или електрически 
проводници. Летете с повишено внимание и не разчитайте единствено на инфрачервената 
сензорна система нагоре, за да откривате препятствия над дрона.

• Не възпрепятствайте долната система за позициониране и инфрачервените сензори преди 
излитане. В противен случай дронът не може да излети отново след кацане и ще трябва 
да бъде рестартиран.
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• Паролата се съхранява само в дрона и няма да бъде качена на DJI сървъра. Следователно 
дронът трябва да бъде преформатиран, ако паролата бъде загубена. Данните, съхранявани в 
дрона, ще бъдат изтрити, след като той бъде форматиран.

• Ако дронът се нуждае от поддръжка, DJI ще преформатира бордовите му данни. Премахнете 
паролата за сигурност и архивирайте данните, преди да изпратите дрона обратно за ремонт. 
DJI не носи отговорност за загуба на данни.

Монтиране и демонтиране на пропелерите
Mavic 2 Enterprise Advanced използва пропелери с нисък шум. Има два вида пропелери, 
които са проектирани да се въртят в различни посоки. Налична е бяла маркировка, която 
индикира кои пропелери към кои мотори трябва да бъдат прикрепени.

Маркирани Немаркирани

• Ръбовете на пропелерите са остри. Работете внимателно.
• Използвайте само оригинални пропелери от DJI. Не смесвайте различни типове

пропелери.
• Закупете пропелери отделно, ако е необходимо.
• Уверете се, че пропелерите и моторите са монтирани сигурно преди всеки полет.
• Уверете се, че всички пропелери са в добро състояние преди всеки полет. Не

използвайте остарели, натрошени или счупени пропелери.
• За да избегнете нараняване, стойте далеч от и не докосвайте пропелерите или

моторите, когато се въртят.
• За да избегнете повреда на пропелерите, поставете дрона в посоката, посочена в

калъфа по време на транспортиране или съхранение. Не стискайте и не огъвайте
пропелерите. Ако те са повредени, полетните характеристики ще се повлияят.

Маркирани Немаркирани

Прикрепете към моторите с бяла маркировка. Прикрепете към моторите без бяла маркировка.

Затегнете пропелерите в оказаната с маркировка посока

Монтиране на пропелерите
Поставете пропелерите с маркировка върху маркираните мотори, а тези без маркировка - 
към немаркираните. Натиснете пропелера надолу и завъртете в указаната посока, докато се 
застопори.

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

Интелигентна батерия
Интелигентната батерия на Mavic 2 Enterprise Advanced 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.

• Уверете се, че моторите са монтирани сигурно и се въртят гладко. Незабавно
приземете дрона, ако моторът е заседнал и не може да се върти свободно.

• НЕ се опитвайте да модифицирате структурата на моторите.
• НЕ докосвайте и не оставяйте ръцете или частите на тялото да влязат в контакт с

моторите след полет, тъй като може да са горещи.
• НЕ блокирайте нито един от отворите за вентилация на моторите или корпуса на

дрона.
• Уверете се, че ESC контролерите звучат нормално, когато са включени.

Интелигентна батерия Захранващ адаптер AC

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 клетките: DJI Pilot 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.
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Проверка на нивото на батерията
Светодиодите за нивото на батерията показват колко заряд остава. Ако батерията е изключена, 
натиснете бутона за захранване, за да светна светодиодите за нивото на батерията и да покажат 
текущото ниво на батерията.

Включване/Изключване на батерията
Натиснете бутона за захранване веднъж и натиснете и задръжте за две секунди, за да включите 
или изключите батерията.

Нагряване на батерията
Ръчно затопляне: Уверете се, че батерията е изключена. Натиснете и задръжте бутона за 
захранване за пет секунди, за да загреете батерията ръчно.

Тъй като батерията се загрява, яркостта на светодиодите за ниво на батерията ще се промени от 
липса на светлина, слаба светлина, средна светлина, достигайки до висока светлина. Батерията 
ще спре да се затопля, когато достигне 8°C, а светодиодите за ниво на батерията ще мигат по 
посока на часовниковата стрелка, което показва, че температурата на батерията е между 8° до 
10°C. Това ще продължи около 20 минути, преди батерията да се изключи автоматично.

Автоматично затопляне: Поставете батерията в дрона и го включете. Когато температурата на 
батерията е под 6°C и нивото на заряд е над 45%, тя ще се загрее автоматично и температурата 
ще стане между 8° до 10°C.

Известие за ниска температура 
1. Капацитетът на батерията значително намалява, когато летите в среда с ниска температура от 
-20° до 5°C. 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 в условия на изключително ниски температури под -20°C.
3. За да осигурите оптималната работа на батерията, я загрейте, така че температурата да е над 
8°C преди употреба.
4. Намаленият капацитет на батерията в нискотемпературни среди намалява съпротивлението на 
скоростта на вятъра на дрона. Летете с повишено внимание.
5. Летете с повишено внимание над високо морско равнище.
6. Функцията за нагряване не може да бъде стартирана, когато температурата на батерията е по-
висока от 6°C или нивото на батерията е по-ниско от 45%.
7. Когато температурата е под -20°C, ще се задейства защита при ниска температура и батерията 
няма да се включи. Дронът е защитен от ниска температура, когато температурата на батерията 
достигне -15°C.

MAVIC 2 ENTERPRISE Advanced Упътване за употреба

Вижте Насоките за безопасност на интелигентната батерия на Mavic 2 преди употреба. 
Потребителите поемат пълната отговорност за всички операции и употреба.

Използване на батерията

Светодиоди за 
ниво на батерията

Бутон за 
захранване Високо

Ниско
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Зареждане на батерията
Заредете напълно интелигентната батерия, преди да я използвате за първи път:

1. Свържете AC адаптера към източник на захранване. (100-240 V, 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

AC зарядно Интелигентна батерия

Контакт

LED индикатори на батерията по време на зареждане
LED1 LED2 LED3 LED4

LED индикатори на 
батерията по време на 
зареждане
Ниво на батерията 0%~25% 25%~50% 50%~75% 75%~100%

Защита на батерията
Защита на батерията

LED1 LED2 LED3 LED4 Mигане Защита на батерията
LED 2 мига 2 пъти в секунда Токът е повече от допустимия

LED 2 мига 3 пъти в секунда Късо съединение

LED 3 мига 2 пъти в секунда Пренатоварване

LED 3  мига 3 пъти в 
секунда Високо напрежение в зарядното

LED 4 мига 2 пъти в секунда Твърде ниска температура

LED 4 мига 3 пъти в секунда Твърде висока температура
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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.

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

Щрак

Камера и стабилизираща стойка
Стабилизираща стойка
Триосната стабизираща стойка на Mavic 2 Enterprise Advanced  осигурява стабилизация на 
камерата, което Ви позволява да улавяте ясни и стабилни изображения и видео. Стойката 
има управляем наклон от -90˚ до + 30˚. Потребителите могат да отидат в настройките на 
стабилизиращата стойка и да активират автоматичното калибриране.
Използвайте плъзгача за камерата на дистанционното управление, за да контролирате 
наклона на камерата. Другият начин е да използвате live view в DJI Pilot. Докоснете два пъти, 
за да центрирате или натиснете екрана, докато се появи син кръг. Плъзнете кръга нагоре и 
надолу, за да контролирате наклона на камерата и наляво и надясно, за да контролирате 
ориентацията на дрона.
Режими на стабилизиращата стойка
Предлагат се два режима на работа с жироскопната стойка. Превключете между различните 
режими на работа в страницата с настройките на камерата на DJI Pilot.
Follow Mode: Ъгълът между посоката на ориентация на стойката и носа на дрона остава 
постоянен.
FPV Mode: Стойката се синхронизира с движението на дрона, за да осигури перспектива от 
птичи поглед.

 Когато дронът е включен, не докосвайте или не натискайте стабилизиращата 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 стабилизиращата стойка.
  Избягвайте попадането на прах или пясък върху стойката и особено в моторите ѝ.
  Грешка в мотора на стабилизиращата стойка може да възникне, ако дрона е поставен на 
неравна земя и стабилизиращата стойка е възпрепятствана или при сблъсък.
  Не прилагайте външна сила върху стабилизиращата 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.



MAVIC 2 ENTERPRISE Advanced User Manual

29

Камера
Mavic 2 Enterprise Advanced разполага с термокамера и визуална камера, осигуряваща 
едновременно инфрачервена и видима светлина. Визуалната камера използва 1/2’’ CMOS 
сензор и поддържа до 32× цифрово увеличение с фокусен обхват от 1 м до безкрайност.

Mavic 2 Enterprise Advanced снима при 4K 30fps видео и 48MP снимки. Режимите на 
снимане са Single Shot, Interval и Panorama.

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.

Съхраняване на снимки и видеоклипове
Mavic 2 Enterprise Advanced се предлага с 24 GB вътрешна памет, но също така поддържа 
microSD карта засъхранение на снимки и видеоклипове. Активирайте защитата с парола, за 
да защитите данните и да осигурите сигурен достъп до устройството.
MicroSD карта може да се използва и за съхраняване на снимки и видеоклипове. Изисква се 
microSD карта с рейтинг UHS-I Speed Grade 3 поради бързите скорости на четене и запис, 
необходими за видео данни с висока резолюция.
За да видите датата и часа, когато са направени снимки и видеоклипове, отворете 
приложението и активирайте Добавяне на Timestamp и GPS информация под настройките 
на камерата.

 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 30 мин
  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.

Три файла ще бъдат запазени при Split режим.

Display Mode Снимки Видео
Thermal Visible + IR Visible + IR
Visible Visible + IR Visible + IR
Split Visible + IR + Split Visible + IR

Редактиране на видео
Mavic 2 Enterprise Advanced поддържа MP4 видео формат, както и H.264 кодиращ 
формат и улавяне на видима светлина и термични изображения.
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DJI AirSense
Пилотирани дронове с ADS-B активно излъчват информация за полета, включително тяхното 
местоположение, път на полета, скорост и надморска височина. DJI AirSense получава тази 
информация от ADS-B трансивъри чрез вграден приемник или интернет връзка. БЛА с 
инсталиран DJI AirSense могат да получават информация за местоположението, 
ориентацията и скоростта от вградения ADS-B предавател (1090ES или UAT) на пилотиран 
дрон, да изчисляват нивото на риск от сблъсък в реално време и да изпращат 
предупреждението на потребителя. След това DJI AirSense анализира потенциалния риск от 
сблъсък, като сравнява местоположението на пилотирания дрон и изпраща своевременни 
предупредителни подкани до потребителя чрез DJI Pilot.
DJI AirSense предоставя информация за близките пилотирани дронове, за да гарантира 
безопасността на полета. Той не контролира активно безпилотния апарат, за да избегне 
идващите дронове. Винаги летете с дрона си в рамките на визуална видимост и бъдете 
внимателни през цялото време. Намалете височината, когато получите предупредителни 
подкани. Имайте предвид, че DJI AirSense има следните ограничения: 
1. Той може да получава съобщения, изпратени от пилотирани дронове с изходно устройство

ADS-B, инсталирано в съответствие с 1090ES (RTCA DO-260) или UAT (RTCA DO-282). DJI
устройствата не могат да получават свързани излъчвани съобщения или предупредителни
подкани от пилотирани дронове, които не са оборудвани с работещи ADS-B изходни
устройства.

2. Ако има препятствие или стоманена конструкция между пилотиран самолет и дрон на DJI, DJI
AirSense няма да може да получава съобщения ADS-B, изпратени от пилотирания дрон, или
да изпраща предупредителни подкани до потребителя. Обръщайте голямо внимание на
заобикалящата ви среда и летете с повишено внимание.

3. Предупредителните подкани може да се забавят, ако DJI AirSense изпитва някакви смущения
от околната среда. Наблюдавайте отблизо околната среда и летете с повишено внимание.

4. Предупредителни подкани може да не се получат, ако дронът DJI не е в състояние да
определи местоположението си.

5. Ако е деактивиран или неправилно конфигуриран, DJI AirSense не може да получава ADS-B
съобщения, изпратени от пилотирани дронове, или да изпраща предупредителни подкани до
потребителя.

Когато DJI AirSense открие възможността за сблъсък, той изпраща серия предупредителни 
подкани въз основа на разстоянието между пилотирания дрон и дрона на DJI (когато 
връзката между дрона на DJI и дистанционното управление е стабилна). След получаване на 
първото предупредително съобщение се препоръчва незабавно да се спуснете надолу или 
да изберете друга траектория на полета, за да избегнете сблъсък. 

Предупреждения:
1. Предупреждението за най-ниско ниво се появява, когато се открие пилотиран дрон. В DJI

Pilot могат да се показват до 10 открити дрона едновременно. Обърнете внимание, за да
осигурите безопасност на полета.

2. Предупреждението за средно ниво се появява, когато дронът на DJI е на два километра
от пилотиран дрон. Обърнете внимание, за да избегнете опасности за безопасността.

3. Предупреждението за най-високо ниво се появява, когато дронът на DJI е на един
километър от пилотиран дрон. Спуснете се или променете незабавно траекторията на
полета, за да избегнете пилотирания дрон.

Червено: Предупреждение 
от трето ниво

Синьо: Предупреждение 
от първо ниво

Жълто: Предупреждение 
от второ ниво
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Модулни аксесоари
Mavic 2 Enterprise Advanced разполага с разширен порт за монтиране на допълнителни 
съвместими модулни аксесоари DJI, които са изброени по-долу: 
M2E Маяк: помага за идентифициране на дронове по време на полет през нощта или в 
области с ниска осветеност.
M2E Прожектор: използва се за осветление на далечни разстояния за търсене при 
условия на слаба осветеност и подпомагане при снимане с камера през нощта.

M2E Високоговорител: използва се за излъчване в реално време или възпроизвеждане 
на аудио на голям обхват. 

M2EA RTK модул: поддържа NTRIP и е способен на точност на позициониране на ниво 
сантиметър.

1   

2   

4. Включете дрона и стартирайте DJI Pilot, за да използвате маяка.

 Допълнителната долна светлина може да се използва като маяк. Отидете в Visual 
Navigation Settings в приложението и задайтеBottom Auxiliary Light на Night Light.

Употреба
Следващият пример илюстрира как да инсталирате и използвате модулните аксесоари. Като 
пример се използва M2E маяка. 

1. Свалете удължения капак на порта на дрона. Уверете се, че се съхранява на безопасно
място за бъдеща употреба.

2. Монтирайте маяка върху удължения отвор на дрона.

3. Затегнете копчетата от двете страни, за да сте сигурни, че маякът е здраво монтиран
върху самолета.

M2E Маяк M2E Прожектор

M2E Високоговорител M2EA RTK модул
(не е включен)
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Използване на RTK модул
Активиране/Деактивиране на RTK 
Уверете се, че позиционирането на RTK е активирано и типът услуга RTK е правилно 
зададен Network RTK или Custom Network RTK преди употреба. Отидете на Camera View
>       > RTK, за да зададете типа на услугата. В противен случай самолетът няма да може

да излети, когато няма диференциални данни.

Използване с Custom Network RTK 
Свържете dongle към дистанционното управление или използвайте приложението, за да се 
свържете с Wi-Fi и да използвате Custom Network RTK. Custom Network RTK може да се 
използва вместо RTK базова станция. Свържете акаунта на Custom Network RTK account 
към определения NTRIP сървър, за да изпращате и получавате диференциални данни. 
Дръжте дистанционното управление включено и свързано с интернет, докато използвате 
тази функция.
1. Уверете се, че дистанционното управление и дронът са свързани и приложението е 
свързано с интернет.

2. Отидете на Camera View > > RTK, за да зададете типа услуга Custom Network RTK и

3. Изчакайте да се свържете с NTRIP сървъра. В настройките на RTK позиционирането на
дрона се показва като FIX, за да се покаже, че дронът е получил и използвал
диференциалните данни от Custom Network RTK

 Уверете се, че аксесоарите са правилно и сигурно монтирани на дрона преди употреба. В 
противен случай те могат да паднат от самолета по време на полет.
  НЕ насочвайте прожектора или маяка директно към очите на хората.
  НЕ използвайте високоговорителя близо до хора или в градски условия, където са 
концентрирани чувствителни към шум структури, тъй като силата на звука може да доведе до 
инциденти или наранявания.

RTK, за да зададете типа услуга Custom Network RTK и попълнете информацията за хоста, 
порта, акаунта, паролата и точката на монтиране на NTRIP.  
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Smart Controller
Този раздел описва характеристиките 
на дистанционното управление и 
включва инструкции за управление на 
дрона и камерата.
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Smart Controller

Профил на продукта
DJI Smart Controller използва технологията за предаване на далечни разстояния OcuSync 2.0 
на DJI, предлагаща максимален обхват на предаване от 10 км и изобразява видео от дрона до 
приложението DJI Pilot с резолюция до 720p. Вградените бутони улесняват управлението на 
дрона, а подвижните му джойстици го правят удобен за съхранение. 

В широко отворени зони без електромагнитни смущения, OcuSync 2.0 плавно предава 
видеовръзки до 720p, независимо от позицията на полета. Предаването на дистанционното 
управление работи както на 2,4 GHz, така и на 5,8 GHz, като автоматично избира най-добрия 
канал за предаване. 

OcuSync 2.0 също намалява латентността до 120-130 ms, като подобрява производителността 
на камерата чрез алгоритъма за декодиране на видео и безжичната връзка.

Smart Controller има вграден 5.5-инчов екран с висока яркост с множество функции като 
Bluetooth и GNSS сателитно позициониране. Дистанционното управление може също да се 
свърже с интернет чрез Wi-Fi и има максимално работно време от 2,5 часа. 

Операции на Smart Controller 
Включване и изключване на Smart Controller 

Следвайте стъпките по-долу, за да включите и изключите дистанционното управление.
1. Натиснете бутона за захранване веднъж, за да проверите текущото ниво на батерията.

Заредете дистанционното управление, ако нивото на батерията е твърде ниско.

2. Задръжте бутона за захранване или го натиснете и задръжте, за да включите
дистанционното управление.

3. Повторете стъпка 2, за да изключите дистанционното управление.
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Зареждане на батерии
В дистанционното управление има две вградени 18650 литиево-йонни батерии. Заредете 
дистанционното с помощта на USB-C порта.

Време за зареждане: приблизително 2 часа и 15 минути (използвайки стандартен USB 
адаптер)

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

Работа с камерата
Записвайте снимки и видеоклипове с бутона focus/shutter на дистанционното управление. 

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

2. Focus/Shutter бутон
Натиснете, за да направите снимка.

3. Camera Settings Dial
Завъртете, за да регулирате приближението на камерата.

Контакт
100~240 V

USB адаптер USB адаптер

Управление на дрона
Джойстиците управляват ориентацията на дрона (yaw), движението напред и назад (pitch), 
височината (throttle) и движението на ляво и на дясто (roll). Режимът на управление указва 
функциите на всеки джойстик. Налични са три програмирани режима (Mode 1, Mode 2 и 
Mode 3), а персонални режими могат да бъдат конфигурирани в DJI GO 4/DJI Pilot. Режимът 
по подразбиране е Mode 2. Във всеки от трите предварително програмирани режима дронът 
кръжи на на място с постоянна ориентация, когато двата джойстика са центрирани. Вижте 
фигурите по-долу, за да научите функцията на всеки джойстик в трите препрограмирани 
режима.

21
3



MAVIC 2 ENTERPRISE Advanced User Manual

36

Фигурата по-долу обяснява как се използва всеки контролен джойстик. Като пример е 
използван Mode 2.

Централно положение: джойстиците са центрирани. 
Преместване на джойстиците: джойстиците се изтласкват от центъра. 

Десен джойстикЛяв джойстик
Нагоре

Надолу

НадясноНаляво

Нагоре

Надолу

НадясноНаляво

Напред

Назад

Ляв джойстик Десен джойстик

Напред

Назад

Десен джойстик
Нагоре

Надолу

Напред

Назад

Ляв джойстик

Завъртане 
надясно

Завъртане 
наляво

НадясноНаляво

Mode 2

Mode 1

Mode 3

Завъртане 
наляво

Завъртане 
наляво

Завъртане 
надясно

Завъртане 
надясно
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Дистанционно 
управление 

(Mode 2)

Дрон
(    Посочва посоката на 

носа)

Забележка 

Преместването на левия джойстик нагоре 
или надолу променя височината на дрона.

Бутнете джойстика нагоре, за да се 
изкачите и надолу, за да се спуснете. 

Колкото повече джойстикът се избутва от 
централната си позиция, толкова по-бързо 
се променя височината на дрона.

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

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

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

 Дръжте дистанционното управление далеч от магнитни материали, за да избегнете магнитни 
смущения. 
  За да се избегнат повреди, се препоръчва джойстиците да се свалят и приберат в 
слота за съхранение по време на транспортиране
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Превключване на полетните режими
Използвайте превключвателя, за да изберете режима на полет. Изберете между T-
mode, P-mode и S-mode.

Mavic 2 Enterprise Advanced започва в P-mode по подразбиране, независимо от позицията на 
превключвателя на дистанционното управление. За да превключите режимите на полет, 
първо отидете на Camera View в DJI Pilot, докоснете     и активирайте няколко режима на 
полет. След като активирате множество режими на полет, превключете превключвателя на P 
и след това на S или T, за да превключите режимите на полет.

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

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

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

位置S

位置P

Позиция Полетен режим

T T-mode (Tripod)

P

S

P-mode (Positioning)

S-mode (Sport)

Position T

Position P

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

Link Button

  Уверете се, че дистанционното управление е в рамките на (0,5 м) от дрона по време на свързването.
  Уверете се, че дистанционното управление е свързано с интернет, когато влизате с помощта на DJI 
акаунт.
  За повече методи за свързване посетете https://www.dji.com/smart-controller/downloads и изтеглете 
ръководството за потребителя на DJI Smart Controller.

 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.

80°

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

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

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

Свързване с дистанционното управление
Когато Smart Controller е закупен заедно с дрона, дистанционното управление вече е 
свързано с дрона и те могат да бъдат използвани директно след активиране на 
дистанционното управление и дрона. Ако Smart Controller и дрона са закупени отделно, 
следвайте стъпките по-долу, за да свържете дистанционното управление с дрона.

1. Включете дрона и дистанционното управление.

2. Натиснете едновременно персонализиращия се бутон C1, C2 и бутона за запис.
Индикаторът за състояние мига в синьо и контролерът издава два пъти звуков сигнал, за
да покаже, че свързването е започнало.

3. Натиснете бутона за свързване на самолета. Светодиодът за състоянието на
дистанционното управление ще свети в зелено, ако свързването е успешно.
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 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

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

LED индикатор Описание

Червено Дистанционното управление не е свързано с дрона

Зелено Дистанционното управление е свързано с дрона

Мигащо синьо Дистанционното управление се свързва с дрона

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

Мигащо жълто Нивото на батерията е ниско

Мигащ циан Джойстиците не са центрирани

Синьо Фърмуерът на дистанционното управление се актуализира успешно

Жълто Актуализацията на фърмуера на дистанционното е неуспешна

Индикатори за ниво на батерията Ниво на батерията

75%~100%

50%~75%

25%~50%

0%~25%

LED индикация Индикатори за ниво на батерията
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Звукова индикация на Smart Controller
Smart Controller ще вибрира и/или бипка, когато има предупредително съобщение. Ако 
грешката е свързана със състоянието на самолета или полета, дистанционното управление 
издава звуков сигнал и светодиодът за състоянието свети в зелено. Ако грешката е 
свързана със Smart Controller, на екрана на дистанционното управление ще се появи 
предупредителен подкана. 

За да забраните звуковия сигнал, включете дистанционното, изберете     и      ,  накрая 
изключете “Notification volume”.
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Приложение DJI Pilot

Тази секция представя основните 
функции на приложението DJI Pilot.
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Приложение DJI Pilot
DJI Pilot е специално разработено за ентърпрайз потребители и предлага два типа полет. 
Свободен полет интегрира в себе си редица професионални функции, които правят 
летенето просто и интуитивно. Полет с мисия поддържа полетно планиране и позволява 
дронът да бъде управляван автоматично, което прави работния процес по-лесен и 
ефикасен. 

Свободен полет
Изглед Камера
Влезте в изглед Камера, като докоснете Manual Flight.

1.5M

1.5M

489 D D m m120 489 120 H H m m
16.0 16.0 H.S m/s

N 010°  N 010°  
24.0 24.0V.S m/s123456 123456

123456 123456

+ 147.498992, - 122.274800 + 147.498992, - 122.274800 

2021-2-5 13:14
147.498992,-122.274800

A
E

ISO ISO
100 100

Shutter Shutter
1/1000 1/1000

EV EV
0 0

In-Flight（GPS）
19:29

GPS 12 2.4G 61% 

MENU

00:05

12 12

VISIBLE 1.0x

SPLIT

IR

2 X

1 X1 X
VISIBLE

9 10 11

13

14

16
15

17

19

18

2021

12

23

24

22

25

87654321

S

Полет с мисияСвободен полет
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1. Лента за състоянието на системата
In flight (GPS) : Полетно състояние на дрона и различни предупредителни съобщения.

2. Състояние на системата за засичане на препятствия
: Когато в близост до дрона има препятствия, лентите са червени. 

Оранжевите ленти означават, че е налично препятствие в обсега на засичане. Сивите 
ленти означават, че няма препятствия в обсега на засичане.

3. Лента за индикация на нивото на батерията
: Лентата показва динамична информация за нивото на батерията. Цветните 

зони на индикатора обозначават необходимия заряд, за да бъдат извършени различни 
функции.

4. Полетен режим
 : Текстът до тази икона индикира настоящия полетен режим. Докоснете, за да 

конфигурирате настройките на контролера. Те Ви позволяват да модифицирате полетни 
лимити и да настройвате gain стойности.

5. Състояние на DJI AirSense
: Показва информация за самолети в близост с цел полетна безопасност,

включително разстоянието между DJI дрона и самолета. DJI AirSense ще даде
инструкции на пилота на дрона да се приземи, ако наблизо е засечен самолет.

6. Сила на GPS сигнала
           : Показва настоящата сила на GPS сигнала, индикирана чрез белите ленти.

7. Състояние на Vision позициониращата система
 : Показва състоянието на Vision позициониращата система. Ако системата в 

съответната посока функционира нормално, тя е оцветена в зелено, в противен случай - 
в червено. Докоснете иконата за настройки и включете или изключете функциите на 
Vision системата.

8. Сигнал на дистанционното
          : Тази икона показва силата на сигнала на контролера. Тя ще примигва, когато по 
време на полет се появят смущения. Ако няма допълнителни предупреждения, това 
означава, че смущенията не се очаква да попречат на полета.

9. HD видео сигнал
         : Тази икона показва силата на HD видеовръзката между дрона и контролера. Тя 
ще примигва, когато по време на полет се появят смущения. Ако няма допълнителни 
предупреждения, това означава, че смущенията не се очаква да попречат на полета.

10. Настройки на батерията
61% : Показва нивото на батерията. Докоснете, за да видите информация за

батерията, да настроите предупредителните прагове и да видите историята на
предупредителните съобщения по отношение на батерията.

MAVIC 2 ENTERPRISE Advanced User Manual
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11. Генерални настройки
 : Докоснете, за да настроите мерни единици, да включите или 

изключите лайвстрийминга и още настройки.

12. Дисплеен режим
Докоснете, за да превключите между Видим, Инфрачервен и Смесен дисплейни режими.
Режим камера: Показва се само картината, която камерата заснема.
Инфрачервен режим: Поакзва се само картината от инфрачервената термална камера.
Смесен режим: Показват се двете картини, една до друга. Измерване на точка и
Измерване на площ са налични само в Инфрачервен режим.

13. Настройки на камерата
Докоснете, за да влезете във фото и видео настройки. Докоснете      , за да
конфигурирате фото настройки, като режим на снимане и формат на изображението.
Докоснете      , за да конфигурирате видео настройки, като размер и формат на видеото.
Докоснете     , за да конфигурирате помощните линии, smart arm LED, температурни
аларми, настройки на gain режим и други.

14. Превключване Фото/Видео

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

 : Показва ъгъла на наклон на гимбъла.
15. Слайдер за гимбъла

16. Бутон за запис
      /      : Докоснете, за да заснемете снимка или видео. Когато записвате видео, на 

екрана ще се появи бутон за снимка. Докоснете го, за да направите снимка по време на 
видеозаписа.
17. Зуум меню

a) Режим камера: докоснете или преместете 2 
X

1 VI
S 1 XIB

L XE , за да настроите приближението.

1Xb) ИЧ режим: докоснете
c) Смесен режим: 1X за настройка на приближението на двете камери едновременно.
За приближение може да се използва и колелото на дистанционното управление. 

18. Албум
: Докоснете, за да прегледате заснетите изображения.

19. Настройки на параметрите.

: Докоснете, за да настроите стойностите на експонацията.

20. Полетна телеметрия

D 30 m : разстояние между дрона и точката на излитане.

H 10.0 m : височина от точката на излитане.

HS 10.0 m/s : хоризонтална скорост на дрона.

VS 2.0 m/s : вертикална скорост на дрона.

N 010°: ориентация и ъгъл на дрона.

, за да настроите приближението.
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21. Карта
Докоснете, за да видите картата.

22. Време и информация за GPS
Показва настоящите дата, час и координати на дрона. Видимо само в режим Камера.

, фенер или говорител     . 
23. Аксесоари

Показва дали са свързани аксесоари, като маяк

24. Настройка на ориентацията на гимбъла
 : Докоснете, за да изберете настройката на ориентацията на гимбъла, като Gimbal 

Recenter, Recenter Gimbal Yaw, Gimbal Yaw Downward или Gimbal Downward.

25. Назад
: Докоснете, за да се върнете в главното меню.

113.95, 22.54 : Координати на дрона.

10：1 5  : Оставащо време за запис във вътрешната памет.

12：4 5  : Оставащо време за запис в microSD картата.

Докоснете за настройка или употреба.

MAVIC 2 ENTERPRISE Advanced User Manual
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Инфрачервен изглед

4.0X 4.0X29ºC 29ºC

502 502 D D m m120 120 H H m m
16.0 16.0 H.S H.Sm/s m/s24.0 24.0V.S V.Sm/s m/s123456 123456

123456 123456

+ 147.498992, - 122.274800 

2021-2-5 13:14
147.498992,-122.274800

FFC

In-Flight（GPS）
19:29

GPS 12 2.4G 61% 

MENU

12 12

IR 1x

SPLIT

VISIBLE

1X
IR

8 X

2 X

4 X
VISIBLE

1. Палитра
: Mavic 2 Enterprise Advanced предлага различни алтернативни палитри. Отчетливи 

цветове се използват, за да обозначат температурните разлики в термалното 
изображение. Температурният обхват на изображението се показва в 256 цвята в 8-битов 
JPEG или MP4 формат.Тук са показани всички опции за палитри.

2. FFC Калибрация
Докоснете, за да включите FFC калибрация в Инфрачервен режим. FFC калибрацията се 
използва, за да оптимизира качеството на изображението и през това време екранът
може да "замръзне" временно.

3. Измерване на температура
Докоснете, за да включите измерването на температура. Измерване на точка и 
Измерване на площ са налични в ИЧ режим. Затворете Измерване на площ, за да
излезете от измерване на температурата.
a) Измерване на точка: Може да бъде измерена температурата на всяка точка. Обърнете

се към Спецификации за повече инфомрмация относно точността на измерване.

1 2

34

White Hot

Fulgurite

Iron Red

Hot Iron

Medical

Arctic

Rainbow 1

Rainbow 2

Tint

Black Hot

MAVIC 2 ENTERPRISE Advanced User Manual



48 © 2021 DJI All Rights Reserved. 

b) Измерване на площ: направете селекция в зоната за измерване на температура на
екрана. Средната температура, най-ниската и най-високата температура и съответните
локации на зоната ще бъдат показани.

Точността на измерването зависи от няколко фактора:
a) Отразяемостта на обектите – лъскави метали с висока отразяемост ще отразяват 

повече от фоновата радиация и това ще доведе до по-ниска точност, докато при обекти 
с матова повърхност, измерванията ще са по-точни.

b) Температура на фоновата радиация – слънчевата светлина има голямо влияние върху 
точността на температурното измерване, директна или отразена слънчева светлина 
трябва да бъдат избягвани от инфрачервената термокамера.

c) ТЕмпература и влажност на въздуха – температурата и влажността са калибрирани 
преди доставка, но някои грешки при измерване са неизбежни. Екстремни температури 
или нива на влажност биха се отразили на точността на измерването.

d) Разстояние между камерата и обекта – базовата стойност при калибрация е 5 м и
температурното измерване е най-точно при това разстояние. Отклонения от него биха 
понижили на точността на измерването.

e) Емисивност на обектите – емисивността на даден обект се отразява на точността на
измерване на температурата му. Точността нараства пропорционално с емисивността.
Емисивността се влияе от фактори като материала на обекта, твърдостта или степента
на оксидация на повърхността на обекта.

 При измерване на абсолютно черно тяло на разстояние 5 м при high gain режим в 
безветрие при 25℃ в закрито помещение, камерата предоставя точност от ±2℃ или 
±2% (което е по-голямата стойност). Тъй като емисивността на различните обекти е 
различна, този резултат отразява само точността при измерване на това абсолютно 
черно тяло и служи за справка.

4. Зрително поле на визуалната камера
: диапазонът на зрителното поле на визуалната камера в Инфрачервен режим. 

Този диапазон ще се промени, ако нивото на приближението на визуалната камера 
бъде променено.
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Полет с мисия

Въведение
Докоснете, за да влезете в менюто с мисии. Вижте създадени полетни маршрути или 
най-скорошните полети с отправни точки, картографиращи мисии или мисии с 
наклонена фотография. Картографиращите мисии и мисиите с наклонена фотография са 
генерирани с помощта на приложението и полетите с отправни точки могат да бъдат 
създадени, като се избере Set Waypoints или Live Mission Recording.  

Waypoint Mapping Oblique Set WaypointsLinear Flight
Mission

Live Mission 
Rec

Използвайте Set Waypoints, за да създадете маршрут, добавяйки редактируеми 
отправни точки на картата. Използвайте Live Mission Recording, за да създадете 
маршрут, записвайки позиционната информация по време на движение по маршрута.

Waypoint Mapping Oblique Set WaypointsLinear Flight
Mission

Live Mission 
Rec
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Настройка на отправни точки
Докоснете Create a Route, Waypoint Flight, след което Set Waypoints, за да създадете нов 
полетен маршрут и да редактирате отправните точки.

Докоснете на картата, за да добавите отправни точки и да конфигурирате настройките 
на маршрута и точките.
1. Point of Interest (POI)

: Докоснете, за да включите POI. На картата ще се появи точка, която може да бъде
преместена на желаната позиция. Когато POI е включен, завъртането на дрона може да
бъде настроено така, че винаги точката да бъде в центъра на кадъра. Докоснете тази
икона отново, за да изключите POI.

2. Обръщане на посоката
S

E : Докоснете, за да размените началната и крайната точки, което обръща посоката на 
полета. S обозначава стартовата точка.

3. Изчистване на отправните точки
 : Докоснете, за да изчистите всички добавени точки.

4. Изтриване на избраната точка
: Докоснете, за да изтриете избраната точка.

5. Параметри
Редактирайте името на маршрута, изберете дронът да бъде Mavic 2 Enterprise
Advanced и конфигурирайте гимбъла и камерата.

6. Настройки на маршрута
Настройките на маршрута се прилагат към целия маршрут, включително действие при
завършване, контрол на гимбъла и скорост, височина и завъртане на дрона.

7. Настройки на отправните точки
Изберете точка и настройте параметрите й. Докоснете < или >, за да превключите на 
предишната или следващата точка. Настройките се прилагат към избраната точка,
включително скорост на дрона, височина, завъртане, дължина и ширина, както и тип
отправна точка и действия.

S

E

Waypoint1

Mavic 2 Enterprise Advanced

Select Aircraft

Height Altitude

Difference between the current altitude 
of the aircraft and the takeoff point

Display Altitude/Height

Flight Route Name

In-Flight（GPS）
19:29

GPS 12 2.4G 61% 

24.8m

54.8m

58.8m

54.8m

2

3

4 5

S

193.2 m 12 m 28 s
Distance Estimated Time

5
Waypoints

10
Photos

1
2
3
4

8

9

10

5

6

7
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8. Информация за мисията
Показва дължината на полета, приблизителното полетно време, количество точки,
количество снимки, дължина и ширина.

9. Изпълнение

 : Докоснете и проверете настройките и статуса на дрона в изскачащия 
чеклист. Докоснете Start to Fly, за да изпълните мисията.

10. Запис

: Докоснете, за да запишете настоящите настройки.

Редакция на отправни точки

Влезте в менюто с мисии, изберете създаден полетен маршрут, and tap  и докоснете       , за 
да редактирате маршрута.

1. Информация за полетни рестрикции
 : Докоснете, за да видите информацията за полетни рестрикции.

2. Локация
 : Докоснете, за да центрирате картата около позицията на дрона.

3. Заключване на картата
 : По подразбиране, завъртането на картата е заключено, като север е отгоре. 

Докоснете, за да отключите завъртането. Задръжте два пръста върху картата и 
завъртете, за да настроите ориентацията.

4. Режим на картата
: Докоснете, за да превключите между Стандартен и Сателитен режим на картата.

193.2 m 12 m 28 s
Distance Estimated Time

5
Waypoints

10
Photos

24.8m

54.8m

58.8m

54.8m

2

3

4 5

S

S

E

In-Flight（GPS）
19:29

GPS 12 2.4G 61% 

21 3 4 5
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Запис на мисия на живо

1. Докоснете C1, за да добавите нова точка.

2. Общ брой на точките.

3. Докоснете, за да влезете в картата и да редактирате. Докоснете      , за да запазите
настоящите настройки, при което се създава полетен маршрут.

5. Изчистване на екрана

 : Докоснете, за да изчистите полетния маршрут, който в момента е показан на екрана.

489 489 D D m m120 120 H H m m
16.0 16.0 H.S H.Sm/s m/s

N 010°  N 010°  
24.0 24.0V.S V.Sm/s m/s123456 123456

123456 123456

+ 147.498992, - 122.274800 + 147.498992, - 122.274800 

C1

Waypoints 1

AEISO ISO
100 100

Shutter Shutter
1/1000 1/1000

EV EV
0 0

In-Flight（GPS）
19:29

GPS 12 2.4G 61% 

MENU

00:05

12 12

VISIBLE 1.0x

SPLIT

IR

2 X

1 X1 X
VISIBLE

1

2

3
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Jan27,2021 4:21:23 PM

Single Shot (3 photos)

Докоснете, за да видите снимки или видеоклипове, които могат да бъдат записани на мобилно 
устройство. 

Когато записвате снимка или видео, форматът ще варира в зависимост от дисплейния режим. 
Обърнете се към секция Запис на Снимки и Видео за повече информация. Докоснете
      Single Shot (3 photos)  , за да превключите между снимки и видео.

Албум
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Полет
Тази секция описва безопасни 
полетни практики и полетни 
ограничения.
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Полет
След като предполетната подготовка приключи, е препоръчително да усъвършенствате 
летателните си умения и да тренирате как да летите безопасно. Упражнявайте полетите си 
само на отворени пространства. Височината на полета е ограничена до 500 m. НЕ 
превишавайте тази височина. Придържайте се към всички местни закони и разпоредби, докато 
летите. Преди полет, прочетете Упътването за употреба на Mavic 2  Enterprice Advanced.

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
набордовия 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 на дрона и батерията зависи от фактори на околната среда като плътност на
въздуха и температура. Бъдете изключително внимателни, при полети над 6000 метра или
повече надморското равнище, тъй като производителността на батерията и дрона могат да
бъде намалени

6. Mavic 2 Enterprice Advanced не може да използва GPS в полярните зони. Използвайте долната
позиционираща системапо време на полет над такива места.

Полетни ограничения и зони, забранени за полет
Спазвайте всички закони и разпоредби, когато летите с вашия Mavic 2 Enterprice Advanced. 
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 зонитефункционират 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 Pilot. 
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 надморска
 височина на полета

Максимален радиус

Начална точкаВисочина на дрона 
при включването му

Изисквания за околната среда
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Силен GPS сигнал Мига зелено

Полетни граници DJI Pilot Индикатор на дрона
Височината на летене не може
да надвишава определената
стойност.

Внимание: Постигнато
е ограничението за
височина.

N/A

Макс.
дистанция

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

Внимание: Постигнато е 
ограничение на 
разстоянието

Мига бързо в червено,
когато е близо до границата 
на максималния радиус.

Слаб GPS сигнал Мига жълто

DJI Pilot 
Височинта е ограничена до 5 
m, когато GPS сигнала е слаб 
и и системата Downward

Vision System е активирана.

Височинта е ограничена до 30 
m, когато GPS сигнала е слаб 
и и системата Downward
Vision System е деактивирана.

N/A

Няма граница

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 дроновете летят на ниска надморска височина, 
граници между държави и чувствителни места като електроцентрали.

Макс.
височина

Индикатор на дронаЛимит на полета

Внимание:
Постигнато е 
ограничението за
височина.

Макс.
височина

Макс.
дистанция
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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 Pilot 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.
9. Неоригинални части или аксесоари могат да причинят неизправност на системата и да

доведат до повреда.

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 и задръжте лявия джойстик надолу. 
Двигателите спират след три секунди.
Метод 2: Когато дронът е кацнал, направете 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.

или

Метод 1 Метод 2

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
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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 Pilot и влезте в режим Live

4. Изчакайте, докато индикаторът за състоянието на дрона започне да мига в зелено, което
показва, че е записан Home Point и е безопасно да се лети.

5. Натиснете бавно throttle джойстика нагоре, за да излетите.

6. За да се приземите, докато кръжите вържу равната повържхост натиснете нежно throttle
джойстика надолу, за да се снижите.

7. След приземпване задръжте  throttle джойстика изцяло надолу, докато моторите спрат.

8. Изключете дрона и дистанционното управление.
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 Pilot.

3. Снимайте видео само в P-режим или T-режим.

4. НЕ летете при неблагоприятни метеорологични условия, например когато вали дъжд или
ветровито.

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.

Важно е да разберете основните насоки при пилотиране за безопасността 
както на вас, така и на хората около вас.
НЕ забравяйте да прочетете отказа от отговорност и указанията за 
безопасност!
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Приложение

Спецификации

Mavic 2 Enterprise Advanced
Тегло при излитане (без аксесоари) 909 g

Максимално тегло при излитане 1100 g

Размери (Д×Ш×В) Сгънат: 214×91×84 mm 
Разгънат: 322×242×84 mm

Диагонал 354 mm

Максимална скорост при
издигане

6 m/s (S-mode) 
5 m/s (P-mode) 

Максимална скорост при
спускане

Вертикално спускане 
5 m/s (S-mode)
4 m/s (P-mode) 
Tilt
7 m/s (S-mode)
4 m/s (P-mode) 

Максимална скорост 72 kph (S-mode, без вятър)

Максимална височина  6000 m (над морското равнище)
Максимално полетно време 31 минути (измерен при полет от 25 kph без вятър);

28 минути (с добавен RTK модул);
29 минути (с включен маяк); 30 минути (с изключен маяк); 24 
минути (с включен прожектор); 28 минути (с изключен прожектор); 
27 минути (с включен високоговорител); 28 минути (с изключен 
високоговорител)

Максимална устойчивост на вятър 10 m/s (Ниво 5)
Максимален ъглов наклон 35° (S-mode, с дистанционно)

25° (P-mode)
Максимална ъглова скорост 200°/s (S-mode)

100°/s (P-mode)

Работна температура -10° до 40° C

GNSS GPS+GLONASS
Обхват на точността на
кръжене

Вертикално:
± 0.1 m (с RTK модул)
± 0.1 m (с Vision позициониране)
± 0.5 m (с GPS позициониране)
Хоризонтално:
± 0.1 m (с RTK модул)
± 0.3 m (с Vision позициониране)
± 1.5 m (с GPS позициониране)

Работна честота 2.4-2.4835 GHz;  5.725-5.850 GHz
EIRP 2.4 GHz:

FCC: ≤26 dBm; CE: ≤20 dBm; SRRC: ≤20 dBm; MIC: ≤20 dBm 
5.8 GHz:
FCC: ≤26 dBm; CE: ≤14 dBm; SRRC: ≤26 dBm

Вградена памет 24 GB
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Термална камера
Сензор Невентилиран VOx микроболометър
Фокусно разстояние Приблизително: 9 mm

35mm еквивалент: Приблизително 38 mm
Резолюция на сензора 640×512 @30Hz
Дигитално приближение 16×
Разстояние между пикселите 12 μm
Спектрална лента

Размер на изображението

8-14 μm
640×512

Режим Still Photography Single shot
интервал: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

Видео резолюция 640×512@30fps
Поддържани файлови формати FAT32, exFAT
Фото формат
Видео формат

R-JPEG
MP4

Методи за измерване Spot Meter, Area Measurement
FFC автоматично / ръчно
Визуална камера
Сензор 1/2” CMOS, Effective Pixels: 48 MP
Обектив FOV: приблизително 84°

35 mm еквивалент: 24 mm 
Бленда: f/2.8
Фокус: 1 m до ∞

Дигитално приближение  Видео: приближението се поддържа само в 1080p; до ×4 цифровото 
увеличение се поддържа в изглед live и по време на запис
Снимки: до ×32 цифровото увеличение се поддържа в изглед live

ISO обхват Видео: 100-12800 (auto) 
Фото: 100-1600 (auto)

Режим на затвора Mode P (Програмиран Auto)
Макс. размер на изображението 8000×6000
Режим Still Photography Single Shot

Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s 
Panorama: Сфера

Видео резолюция 3840×2160@30fps
1920×1080@30fps

Максимакен видео битрейд 95.37 Mb/s
Поддържани файлови формати FAT32, exFAT
Фото формат JPEG
Видео формат MP4

Стабилизираща стойка
Механичен обхват Tilt: -90° to +30°

Pan: -75° to +75°
Обхват на контролиране Tilt: -135° to +45°

Roll: -45° to +45°
Pan: -100° to +100°
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Стабилизация
Максимална скорост
Ъглова зона на вибриране

3-осна (tilt, roll, pan)
120°/s
±0.005°

Сензорна система

Сензорна система Засичане на препятствия във всички посоки
FOV (Напред) Хоризонтално: 40°, Вертикално: 70°

(Назад) Хоризонтално: 60°, Вертикално: 77°
(Надолу) Напред и назад: 100°, Наляво и надясно : 83°
(Странично) Хоризонтално: 80°, Вертикално: 65°

Обхват на засичане на 
препятствия

(Напред) Диапазон на точност на измерване: 0.5 - 20 m
Обхват на засичане: 20 - 40 m
Ефективна скорост на разчитане: ≤ 14 m/s
(Назад) Назад: Диапазон на точност на измерване: 0.5 - 16m 
Обхват на засичане: 16 - 32 m
Ефективна скорост на разчитане: ≤ 12 m/s
(Надолу) Диапазон на точност на измерване: 0.5 - 11 m 
Обхват на засичане: 11 - 22 m
(Странично) Диапазон на точност на измерване: 0.5 - 10 m
Ефективна скорост на разчитане: ≤ 8 m/s
(Нагоре) Диапазон на точност на измерване: 0.1 - 8 m

Работна среда Повърхност с ясна текстура и подходящо осветление  (lux>15) 
Открива дифузни отразяващи се повърхности (>20%) 
Открива дифузни отразяващи се повърхности

Обхват на скоростта ≤ 50 kph (при височина 2 m над земята)
Диапазон на надморската височина: 0.1 до 11 m
Работен обхват 0.3 до 50 m
Дистанционно управление
OcuSync 2.0
Работна честота 2.4-2.4835 GHz;  5.725-5.850 GHz
Максимален обхват на сигнала 
(безпрепятствено и без смущения) FCC: 10 km, CE/SRRC/MIC: 6 km

EIRP 2.4 GHz
FCC: ≤25.5 dBm; CE/MIC: ≤18.5 dBm; SRRC: ≤19 dBm 
5.8 GHz
FCC: ≤25.5 dBm; CE: ≤12.5 dBm; SRRC: ≤18.5 dBm

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

ac Wi-Fi с 2×2 MIMO (поддържа се)
Работна честота 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz
EIRP 2.4 GHz:

FCC: ≤21.5 dBm; CE/SRRC: ≤18.5 dBm; MIC: ≤20.5 dBm 
5.8 GHz:
FCC/SRRC: ≤21 dBm; CE: ≤13 dBm

Bluetooth
Протокол Bluetooth 4.2
Работна честота 2.400-2.4835 GHz
EIRP ≤4 dBm
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други
Батерия 18650 Li-ion (5000 mAh @ 7.2 V)
Режими за зареждане Зареждане с USB зарядно устройство при 12 V/2 A
Мощност 15 W
Съхранение ROM 16GB + microSD съхранение*
Време за зареждане 2 часа (с USB зарядно устройство при 12V/2A)
Живот на батерията приблизително 2 часа и половина
Порт за видео изход HDMI Port
Захранващ ток / напрежение на 
USB-A порта 5 V / 900 mA

Работна температура -20° до 40°C
Температура на съхранение < 1 месец: -30° до 60°C

1 - 3 месеца: -30° до 45° C 
3 - 6 месеца: -30° до 35°C
> 6 месеца: -30° до 25°C

Работна температура 5° до 40°C 
Поддържани SD карти: SanDisk Extreme 32GB UHS-3 microSDHC

SanDisk Extreme 64GB UHS-3 microSDXC
Panasonic 32GB UHS-3 microSDHC
Panasonic 64GB UHS-3 microSDXC
Samsung PRO 32GB UHS-3 microSDHC
Samsung PRO 64GB UHS-3 microSDXC
Samsung PRO 128GB UHS-3 microSDXC 

Модул за сателитно позициониране GPS+GLONASS
Размери 177.5x121.3x40 mm (сгънат без джойстиците) 

177.5x181x60 mm (разгънат без джойстиците)
Тегло Приблизително 630 g
Зарядно 24W USB Вход: 100-240 V, 50-60 Hz, Max. 0.8 A 

Изход: 3.6-8 V      3.0 A/12 V     2.0 A
Интелигентна батерия
Капацитет 3850 mAh

Напрежение 17.6 V (максимално)
15.4 V (стандартно)

Тип батерия LiPo
Мощност 59.29 Wh
Тегло Приблизително 297 g
Температура за зареждане 5° до 40°C
Работна температура
Време за затопляне
Температура на затопляне
Време за затопляне
Мощност на затопляне
Време за зареждане
Максимална мощност при зареждане

-10° до 40°C
Ръчно / Автоматично
-20° до 6°C
500 s (максимум)
55 W (максимум)
приблизително 1 час и 30 минути
80 W
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Зарядно 
Вход 100-240 V, 50-60 Hz, Max. 0.8 A
Изход Main: 17.6 V  3.41 A or 17.0 V  3.53 

A USB: 5 V  2 A
Номинална мощност 60 W
Приложение
Мобилно приложение DJI Pilot (Android)
Система за видео предаване OcuSync 2.0
Качество при предаване на живо 720p@30fps
Латентност 
(зависи от мобилното устройство) 120 - 130 ms

M2EA RTK модул
Размери 69×69×59 mm
Вид порт USB Micro-B
Мощност Максимум 3 W
GNSS GPS L1/L2, GLONASS F1/F2, BDS  B1/B2, GALILEO  E1/E5
RTK позициониране с точност В RTK FIX

1cm+1ppm (Хоризонтално) <br> 1.5cm+1ppm (Вертикално)
M2EA маяк
Размери 68×40×27.8 mm
Вид порт USB Micro-B
Мощност Максимум 1.6 W
Осветеност Минимален ъгъл: 55 cd; интензитет на светлината: 157cd 
Обхват на контрол 5,000 m (с добро качество на въздуха и висока видимост)
M2EA прожектор
Размери 68×60×41 mm
Вид порт USB Micro-B
Мощност Максимум 26 W
Осветеност FOV 17°, max. 11 lux @ 30 m straight
Зона на осветеност 30 m
M2E високоговорител
Размери 68×55×65 mm
Вид порт USB Micro-B
Мощност Максимум  10 W
Децибел 100 dB на 1 m (стандартно)
Bit Rate 16 kbps

* DJI Smart Controller поддържа microSD карти с капацитет до 128 GB.
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Ако индикаторът за състоянието на дрона мига последователно в червено и жълто след 
приключване на калибрирането, това показва, че текущото местоположение е неподходящо 
за полет на самолета поради нивото на магнитни смущения. Изберете ново място.

 Ако е нужно калибриране на дрона  преди полет, в приложението DJI Pilot ще излезе 
съобщение.
 Дронът може да излети веднага, щом е извършено необходимото калибриране. Ако дронът 

не излети до 3 минути след като е бил калибриран, може да се наложи повторно калибриране. 
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.

Калибриране на компаса
Дрон
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 Pilot се появява предупреждение за интерференция на компаса и/или индикаторът
за състоянието на дрона ще мига 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 нужно да калибрирате компаса, когато летите в закрито пространство.

Процес на калибриране
Изберете открит терен, където да направите долуописаните действия.
1. Натиснете лентата за състоянието в приложението DJI Pilot, изберете Calibrate и

следвайте показаните илюстрации на дисплея.

2. Държейки дрона, го завъртете хоризонтално на 360°. Индикаторът за състоянието на
дрона ще светне постоянно в зелено.

3. Дръжте дрона ветикално, с лицевата страна, гледаща надолу, а после го завъртете на
360° около вертикалната му ос.

4. Ако индикаторът за състояние на дрона мига в червено, то калибрирането е било неуспешно. 
Променете посоката и направете калибриране отново.

Хоризонтално калибриране Вертикално калибриране
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Уверете се, че дронът е свързан към компютър, преди да го включите.
 Актуализирането на фърмуера ще отнеме около 15 минути. Нормално е за стабилизацията да 
се деактивира, индикаторът за състоянието на дрона да мига и самият дрон да се рестартира, 
докато актуализацията трае. Изчакайте, докато актуализацията завърши.
 Уверете се, че компютърът ви е свързан към интернет мрежата.
 Преди да извършите актуализация, уверете се, че интелигентната полетна батерия и 
дистанционното управление имат поне 50% мощност.
 Не разкачайте дрона от компютъра по време на актуализация.
 Обърнете внимание, че актуализацията може да нулира различни настройки на 
дистанционното, като височината на RTH и максималното разстояние на полета, до 
настройките по подразбиране. Преди да актуализирате, вземете под внимание предпочитаните 
от вас настройки на DJI Pilot и ги пренастройте след актуализацията на фърмуера.

Smart Controller
След като дистанционното управление е използвано на места с електромагнитни 
смущения, е добре компацът да се калибрира. Ще се появи предупредително съобщение, 
ако компасът изисква калибриране. Докоснете съобщението, за да започнете калибриране. 
Когато то не се появи, следвайте стъпките по-долу, за да калибрирате дистанционното 
управление.

1. Влезте в App Center, натиснете    , след това преминете надолу с пръста по диспея и
натиснете Compass.

2. Следвайте диаграмата от дисплея, за да калибрирате дистанционното управление.

3. Ще се появи съобщение, когато калибрирането е успешно.

Обнивяване на фърмуера
Aircraft
Използвайте приложенията DJI Pilot или DJI Assistant 2 (Enterprise серията), за да 
актуализирате фърмуера на дрона.

Работа с DJI Pilot
Когато дорнът или дистанционното управление са свързани към DJI Pilot, ще се появи 
съобяение, ако е налична нова актуализация на фърмуера. За актуализация, свържете 
мобилното устройство към интернет и следвайте инструкциите на дисплея. Фърмуерът не 
може да бъде актуализиран, ако дистанционното управление не е свързано със дрона.

Работа с DJI Assistant 2 (Enterprise серията)
USB-C портът се използва при свързване на дрона с компютър за актуализиране на 
фърмуера. Следвайте инструкциите по-долу, за да актуализирате фърмуера чрез DJI 
Assistant 2 (Enterprise серията):
1. Когато дронът е изключен го свържете с компютър чрез Micro USB порта с помощта на Micro
USB кабел.
2. Включете дрона.
3. Стартирайте DJI Assistant 2 (Enterprise серията) и влезте в своя DJI акаунт.
4. Изберете Mavic 2 и щракнете върху Firmware Updates в левия панел.
5. Изберете версията на фърмуера, до която да се актуализира.
6. Изчакайте фърмуера да се изтегли. Актуализацията на фърмуера ще започне автоматично.
7. Рестартирайте дрона след завършване на актуализацията на фърмуера.
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Smart Controller
Метод 1: Безжично
Уверете се, че дистанционното управление е свързано към интернет, докато актуализирате.

1. Включете дистанционното управление. Натиснете    , а после     , и превъртете до края на
страницата и натиснете System Update.

2. Натиснете Check for Updates за да проверите фърмуера. Ще се появи съобщение, ако
е налична актуализация на фърмуера.

3. Следвайте указанията, за да завършите актуализацията.

4. Дистанционното управление се рестартира автоматично, когато актуализацията завърши.

Метод 2: DJI Assistant 2 (Enterprise серия)
1. Уверете се, че дистанционното управление е изключено и го свържете към компютър с

помощта на USB 3.0 Type-C кабел.

2. Включете дистанционното управление.

3. Стартирайте DJI Assistant 2 и влезте с помощта на DJI акаунт.

4. Щракнете върху иконата на Smart Controller и след това върху Firmware Update.

5. Изберете и потвърдете версията на фърмуера, до която да се актуализира.

6. DJI Assistant 2 ще изтегли и актуализира фърмуера автоматично.

7. Дистанционното управление ще се рестартира, когато актуализацията приключи.

 Уверете се, че дистанционното управление има ниво на батерията над 50%, преди актуализиране.
  НЕ изключвайте USB-C кабела по време на актуализацията.
  Уверете се, че дистанционното управление или компютърът са свързани към интернет по време на 
актуализацията. Актуализацията отнема приблизително 15 минути.

Информация за следпродажбено обслужване
Посетете https://www.dji.com/support , за да научите повече за политиките за следпродажбено 
обслужване, ремонтни услуги и поддръжка.

Дръжте хора и животни на безопасно разстояние по време на всяка актуализация на 
фърмуера, калибриране на системата или процедури за настройка на параметри.
 За безопасност винаги актуализирайте до най-новата версия на фърмуера.
 Ако е налична актуализация на фърмуера, потребителите ще бъдат подканени да 
актуализират фърмуера си незабавно или в рамките на три дни. Ако актуализацията на 
фърмуера бъде игнорирана, потребителите трябва да се съгласят с отказа от отговорност. 
Решението на потребителя да не актуализира до най-новия фърмуер се записва, за да 
бъде качено и поддържано на определен от DJI сървър.
 Дистанционното управление може да прекрати връзката със дрона след актуализиране на 
фърмуера. Повторно свържете дистанционното управление и дрона.
 Уверете се, че сте проверили всички връзки и извадете витлата от двигателите, преди да 
актуализирате фърмуера.



Това съдържание подлежи на промяна.

Изтеглете последната версия от
www.dji.com/mavic-2-enterprise-advanced

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

MAVIC е търговска марка на DJI.
Copyright © 2021 DJI All Rights Reserved.
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