
Упътване за употреба



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

Ориентация сред темите

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

Отпечатване на документa

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

Предупреждение   Важно  Съвет Препратка

Прочетете преди първия полет

Прочетете следните преди да полетите с DJITM MAVICTM Air 2:

1.  В кутията, Отказ от отговорност и Мерки за безопасност 

2.  Кратко упътване

3.  Упътване за употреба

Операционната температура на този продукт е от 0° до 40°C. Той не функционира в стандартната 
операционна температура за употреба с военни цели (-55° до 125°C), която е необходима за по-
голяма издръжливост. Използвайте този продукт по подходящ начин и само в ситуации, които се 
вписват в горепосочения диапазон на операционна температура.

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

Видео уроци

В линка долу или от QR кода вдясно ще намерите видео уроци, от които ще  научите 
как да работите безопасно с Mavic Air 2:

http://www.dji.com/mavic-air-2/video

Изтегляне на приложението DJI Fly

Бъдете сигурни, че използвате приложението DJI Fly по време на полет. 
Сканирайте QR кода вдясно, за да инсталирате последната версия на приложението. 
Приложението е съвместимо с операционни системи Android 6.0 (или по-висока) и 
iOS 10.0.2 (или по-висока).

За по-голяма безопасност, летенето е ограничено до височина от 30 м до 50 м, когато не сте  
свързани с приложението по време на полет. Това се отнася до приложението DJI Fly и всички 
останали приложения, съвместими с продукти на DJI.

Изтегляне на DJI Assistant 2 за Mavic

Изтеглете DJI Assistant 2 за Mavic от следния линк: http://www.dji.com/mavic-air-2/downloads.
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Профил на продукта
В тази секция ще Ви запознаем с Mavic Air 
2 и ще изброим компонентите на дрона и 
дистанционното управление.
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Профил на продукта
Въведение

DJI Mavic Air 2 разполага едновременно с инфрачервена предна, задна и долна Vision системи, 
които позволяват кръжене и летене в закрити и открити пространства и автоматичен Return to 
Home. Заснемането на комплексни кадри е елементарно с технологиите на DJI като Obstacle 
Sensing и Advanced Pilot Assistance System (APAS) 3.0. Насладете се на интелигентни полетни 
режими като QuickShots, Panorama и FocusTrack с включени ActiveTrack 3.0, Spotlight 2.0 и Point of 
Interest 3.0. С напълно стабилизирана 3-осна стойка и камера с 1/2” сензор, Mavic Air 2 снима 
4K/60 fps видео и 48MP снимки, а обновената Hyperlapse функция поддържа 8K timelapse.

Вградена в дистанционното управление на дрона е технологията на DJI за предаване на сигнал 
на  далечни разстояния OCUSYNC 2.0, която осигурява максимален обхват от 10 км и предаване 
на живо на видео кадри от дрона към DJI Fly на мобилното устройство с резолюция до 1080p.

Дистанционното управление работи едновременно на 2.4 GHz и 5.8 GHz и може автоматично да 
избира по-добрия честотен канал с по-ниска латентност.

Дронът има максимална полетна скорост 68 км/ч и максимално полетно време до 34 минути, както 
и максимално време за работа на дистанционното управление до 6 часа.

Подготовка на дрона
Всяко от рамената на дрона е сгънато, когато го изкарате от кутията. Следвайте нструкциите, за да 
ги разгънете.
1. Свалете протектора на камерата.
2. Разгънете първо предните рамена, а след това и задните.

 Максималното полетно време е тествано при условия без вятър и средна скорост на полета 
18 км/ч. Максималната скорост е тествана на морска височина без вятър. Тези показатели са 
само за справка.
 Дистанционното управление достига максималното си разстояние на предаване в открита 

зона без електромагнитни смущения на височина около 120 метра. Максималното време на 
работа е тествано в лаборатория. Тези показатели са само за справка.
 5.8GHz не се поддържа в някои региони. Моля, запознайте се с местните закони и регулации.

1
2

3. Монтиране на пропелерите.

Монтирайте пропелерите, белязани с бяло, на моторите, белязани с бяло. Натиснете ги върху 
моторите и ги завъртете, докато се уверите, че са стегнати. Монтирайте останалите пропелери 
върху небелязаните мотори. Разтворете всички пропелери.

Поставете протектора обратно, когато не ползвате дрона. 
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Разгънете първо предните рамене преди да разгънете задните.

Уверете се, че сте премахнали протектора на камерата и че всички рамене и пропелери са 

разгънати. В противен случай това може да повлияе на самодиагностиката на дрона.

Подготовка на дистанционното управление
1. Извадете джойстиците от предназначеното място за тяхното складиране в контролера и ги

завийте на местата им.
2. Извадете държача за мобилно устройство. Изберете подходящ кабел спрямо Вашето

мобилно устройство. В опаковката са включени Lightning кабел, Micro USB кабел и USB-C
кабел. Свържете края на кабела с отпечатаното мобилно лого към мобилното си
устройство и го подсигурете на държача.

 Ако се появи диалогов прозорец на мобилното Ви устройство при свързване, изберете "Само 
зареждане" ("Charge only"). В противен случай това може да доведе до проблеми с връзката.

4. Всички интелигентни батерии се намират в режим на хибернация преди транспортиране, за да 
гарантират безпопасност. Иползвайте AC адаптора, за да заредите и активирате интелигентните 
батерии за пръв път. Отнема приблизително 1 час и 35 минути, за да бъде заредена една 
интелигентна батерия.

B

BA

A

1

2

2

1

1

2



Схема на дрона

1.  Предна позиционираща Vision система
2.  Пропелери
3.  Мотори
4.  Антени
5.  Стойка и камера
6.  Долна позиционираща Vision система
7.  Помощна светлина
8.  Долна инфрачервена сензорна система
9.  USB-C вход

10.  Скоби на батерията

11.  Предни LED индикатори

12.  Индикатор за състоянието на дрона

13.  Задна позиционираща VIsion система

14.  Интелигентна полетна батерия

15.  Бутон за включване / изключване

16.  Индикатори за нивото на батерията

17.  Слот за microSD карта

1. Бутон за вклчване / изключване
Натиснете веднъж за проверка на заряда. 
Натиснете веднъж, след което натиснете и 
задръжте за включване или изключване.

2. Превключвател на полетни режими 
Превключва между S-режим, P-режим и T-
режим.
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3. Пауза на полет / Return to Home (RTH) бутон
Натиснете веднъж, за да спрете дрона на място 
(само при наличие на GPS или с работеща 
Vision система). Натиснете и задръжте бутона, 
за активирате процедурата Return to Home 
(RTH). Натиснете го още веднъж, за да я 
деактивирате.
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Схема на дистанционното управление
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Mavic Air 2 изисква активиране преди първата си употреба. След като включите дрона и 
дистанционното управление, следвайте инструкциите на екрана в приложението DJI Fly. 
Необходима е интернет връзка, за да бъде осъществена активацията. 

4. Индикатори за нивото на батерията Показват 
текущия заряд на дистанционното управление.

5. Джойстици
Използват се за контрол на посоката на дрона. 
Настройте режима на контрол на дрона в DJI 
Fly. Джойстиците могат да се премахнат и са 
лесни за съхранение.

6. Потребителски бутон
Натиснете веднъж, за да включите или 
изключите долната помощна светлина. 
Натиснете два пъти, за да центрирате стойката 
или да я наклоните директно надолу 
(настройки по подразбиране). Тези настройки 
могат да бъдат променени в DJI Fly.

7. Превключвател Снимка/Видео
Натиснете, за да превключите между режим на 
снимки или видео.

8. Кабел на дистанционното управление 
Свържете с мобилно устройство за видео 
връзка чрез кабела на дистанционното.

 Активиране на Mavic Air 2

9.  Държач за мобилно устройство 
Използва се за сигурен монтаж на мобилното 
устройство върху дистанционното управление.

10. Антени
Предават управляващия сигнал и 
видеосигнала към дрона.

11. USB-C порт
За зареждане и свързване на дистанционното 
управление към компютър. 

12.  Отделения за джойстиците 
Отделения за съхранение на джойстиците.

13. Плъзгач за камерата
Управлява наклона на камерата.

14.  Бутон за Снимка  / Видеозапис 
Натиснете веднъж, за да снимате или да 
започнете видеозапис.

15. Канал за мобилното устройство
Използва се за подсигуряване на поставеното 
мобилно устройство.
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Дрон
В този раздел са представени особеностите 
на полетния  контролер, предната, задната и 
долната системи за позициониране (Vision 
система) и интелигентната батерия.
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Дрон
Mavic Air 2 разполага с полетен контролер, система за позициониране, система за предаване на 
поточно видео, задвижваща система и интелигентна батерия.

Полетни режими
Mavic Air 2 има три режима на полет, включително четвърти, в който дронът преминава при 
определени обстоятелства. Режимите могат да бъдат променяни чрез превключвателя на полетни 
режими на дистанционното управление. 

Нормален режим (Normal): Дронът използва GPS заедно с предната, задната и долната 
позициониращи системи и инфрачервена сензорна система, за да се локализира и стабилизира. 
Когато GPS сигналът е силен, дронът използва него за локализиране и стабилизация, а когато той е 
слаб и светлинните условия са подходящи, дронът използва Vision системите. Когато системите за 
позициониране са активирани и околната среда е подходящо осветена, максималният ъгъл при 
летене на дрона е 20° и максималната полетна скорост е 12 м/с.

Спортен режим (Sport): В Спортен режим дронът използва GPS за позициониране и реакциите му 
са оптимизирани за ловкост и бързина, което означава, че дронът реагира по-осезаемо на 
движенията на джойстика. Максималната полетна скорост е 19 м/с. Откриването на препятствия е 
изключено в Спортен режим.

Tripod режим: Tripod режим е базиран на Нормален режим, но полетната скорост е ограничена, 
което позволява по-стабилни движения по време на снимки. 

Дронът автоматично преминава в Attitude (ATTI) режим, когато Vision системите не функционират, 
GPS сигналът е слаб или компасът изпитва смущения. В този режим дронът е по-податлив на 
околната среда. Фактори като вятър могат да предизвикат неочаквано хоризонтално изместване на 
дрона, което може да представлява опасност особено при полет в ограничени пространства.

 Предните и задните Vision системи са деактивирани в Спортен режим, което означава, че дронът не 

може да усеща препятствията по маршрута си автоматично.

 Максималната скорост и спирачният път на дрона значително се увеличават в Спортен режим. 

Минималното необходимо спирачно разстояние е 30 м при безветрени условия.

 Скоростта на снижаване значително се увеличава в Спортен режим. Минимален спирачен път от 10 м е 

необходим при безветрени условия. 
 Откликът на дрона значително се увеличава в Спортен режим, което означава, че малки движения на 

джойстика придвижват дрона на по-голямо разстояние. Бъдете внимателни и поддържайте достатъчно 
пространство за маневриране по време на полет.

LED светлини и индикатор за състояние
Mavic Air 2 има предни LED светлини и индикатори за състоянието на дрона.  

Предна LED 
светлина

Индикатор за състояние

Индикатор за състояние

Предна LED светлина
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Return to Home
Функцията Return to Home (RTH) връща дрона обратно на последната регистрирана начална точка 
(Home Point), когато GPS сигналът е силен. Има три типа RTH: Smart RTH, Low Battery RTH и Failsafe 
RTH. Тази секция ги описва в детайл. 
Ако видеовръзката бъде изгубена по време на полет, но дистанционното управление все още 
може да контролира дрона, ще се появи препоръка за RTH. RTH може да бъде отменен.

GPS Описание

Home Point
По подразбиране Home point е първото място, където дронът е получил 
силен GPS сигнал (GPS иконата има поне 4 чертички). Индикаторът за 
състояние на дрона примигва бързо в зелено, щом точката бъде записана.

Предните LED светлини индикират ориентацията на дрона и светят в червено, когато дронът е 
включен, за да посочат предната му част.

Индикаторите за състоянието на дрона изобразяват състоянието на системата за управление на 
полета. Погледнете таблицата по-долу за повече информация за състоянията на дрона. 

Описание на индикаторите за състоянието на дрона

Цвят Действие Състояние на дрона

Нормални състояния
Червен, зелен 
и жълт индикатор

Включване и самодиагностика

Жълт Примигва 4 пъти Загряване

Зелен Примигва бавно Наличен GPS

Зелен Периодично примигва 
по два пъти Налични предна и долна Vision системи

Жълт Примигва бавно Не са налични GPS или Vision системи

Зелен Примигва бавно В момента дронът спира

Предупредителни състояния

Жълт Примигва бързо Изгубен сигнал от дист. управление

Червен Примигва бавно Изтощена батерия

Червен Примигва бързо Критично изтощена батерия

Червен Примигва IMU грешка

Червен Свети Критична грешка

Червен и жълт Примигва бързо Необходимо е калибриране на компаса

Примигва
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Smart RTH
Ако GPS сигналът е достатъчно силен, Smart RTH може да се използва за връщане на дрона 
обратно  на  мястото  на  излитане  (Home Point).  Smart  RTH  се иницира  чрез  натискане  на  в 
приложението DJI Fly и следване на инструкциите на екрана или чрез натискане и задържане на 

в бутона  RTH  на  дистанционното  управление.  Излезте  от  Smart  RTH,  като  докоснете 
приложението DJI Fly или като натиснете бутона RTH на дистанционното управление.

Smart RTH включва Straight Line RTH и Power Saving RTH. Процедура при Straight Line RTH: 

1. Началната точка е записана.
2.  Smart RTH е включен.

a. Ако дронът е по-далеч от 20 м от началната точка, когато RTH започне, той наглася 
ориентацията си и се изкачва до зададената RTH височина, след което се насочва към 
началната точка. Ако моментната му височина е по-голяма от зададената за RTH, дронът ще се 
насочи към началната точка при тази височина.

b. Ако дронът е на разстояние между 5 и 20 м от началната точка, когато RTH започне, той наглася 
ориентацията си и се насочва към началната точка при моментната си височина.
c. Ако дронът е на по-малко от 5 м от началната точка, когато RTH започне, той се приземява 
незабавно.

3. Когато дронът стигне началната точка, той се приземява и моторите спират.

Ако RTH е включен през DJI Fly и дронът е по-далеч от 5 м от началната точка, в 
приложението ще се появи диалог за избор на опция за приземяване.

Процедура при Power Saving RTH:

По време на Straight Line RTH ако дистанцията е твърде далечна или твърде висока спрямо 
началната точка, дронът ще влезе в Power Saving RTH, за да оптимизира използваната енергия.

Power Saving RTH се включва автоматично. Дронът изчислява най-добрата дистанция и ъгъл (16.7° 
хоризонтално) и се насочва към началната точка. Когато дронът достигне 50 м над началната 
точка, той се приземява и моторите спират.

50 m

Зона, където Power Saving RTH е включен 

Дронът включва Power Saving RTH 

Снижение на дрона при 
Power Saving RTH 
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Low Battery RTH
Low Battery RTH се задейства, когато интелигентната батерия на дрона е изчерпана до степен, че 
безопасното му връщане до началната точка може да бъде застрашено. Натиснете бутона RTH или 
кацнете незабавно, щом приложението Ви подканва.

DJI Fly ще покаже предупреждение, когато батерията е изтощена. Дронът ще започне автоматично 
да се прибира към началната точка, ако не се предприемат действия до 10 секунди.

Вие можете да изключите RTH процедурата чрез натискане на бутона RTH или бутона за пауза на 
дистанционното управление. Ако RTH е прекратен след предупреждение за изтощена батерия, 
интелигентната полетна батерия може да няма достатъчно останала енергия, за да приземи дрона 
безопасно, което може да доведе до удар или до неговата загуба.

Дронът ще се приземи автоматично, в случай че настоящият заряд на батерията е достатъчен 
единствено за приземяването му. Автоматичното приземяване не може да бъде прекратено, но 
дистанционното управление може да се използва за промяна на посоката на дрона по време на 
приземяване.

Failsafe RTH
Ако началната точка е успешно записана и компасът функционира нормално, Failsafe RTH режим ще 
се активира автоматично при загуба на сигнала от дистанционното за повече от 11 секунди. Дронът 
ще измине 50 м обратно по първоначалния си маршрут, след което ще влезе в Straight Line RTH. 
След като дронът измине 50 м:
1. Ако е на по-малко от 20 м от началната точка, се връща обратно при сегашната си височина.
2. Ако е на повече от 20 м от началната точка и сегашната височина е по-голяма от предварително 

зададената, той се връща към началната точка на сегашната си височина.
3. Ако е на повече от 20 м от началната точка и сегашната височина е по-малка от предварително 

зададената, той се издига до зададената височина, след което се връща към началната точка.

Избягване на препятствия по време на RTH 
Когато дронът се изкачва:
1. Той спира, когато усети препятствие отпред и лети назад, докато установи безопасна дистанция,

след което продължава изкачването си. 
2. Той спира, когато усети препятствие отзад и лети напред, докато установи безопасна дистанция, 

след което продължава изкачването си.

3. Няма да бъдат предприети действия ако дронът усети препятствие отдолу.

Когато дронът лети напред:
1. Той спира, когато усети препятствие отпред и лети назад, докато установи безопасна дистанция. 

След това се издига, докато не спре да открива препятствие отпред, след което се издига на още 5м 
и продължава да лети напред.

2. Няма да бъдат предприети действия, ако дронът усети препятствие отзад.
3. Той спира, когато усети препятствие отдолу и се издига, докато не спре да открива препятствието, 

преди да продължи с полета си напред. 

 По време на RTH, препятствията от двете страни на дрона не могат да бъдат открити 
или избегнати.
 При изкчаване в RTH, дронът не може да бъде контролиран, с изключение на ускоряване 
или забавяне на скоростта. 
 Дронът не може да се върне в началната точка, ако GPS сигналът е слаб или не е 
налице. Ако GPS сигналът стане слаб или не е налице след като RTH бъде включен, 
дронът ще кръжи на едно място известно време, след което ще се приземи.
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 Важно е да зададете подходяща RTH височина преди всеки полет. Стартирайте DJI Fly и 
задайте подходяща RTH височина спрямо околната среда.
 Дронът не може да избягва препятствия по време на Failsafe RTH, ако предните и 
задните Vision системи са неактивни.
 По време на RTH скоростта и височината на дрона могат да бъдат контролирани с 
помощта на дистанционното управление или DJI Fly, ако сигналът е стабилен. Не могат 
обаче да бъдат контролирани ориентацията на дрона и посоката на полета. Дронът не 
може да избягва препятствия, ако натиснете десния джойстик в посоката на движение и той 
полети с над 12 м/с.
 Ако дронът попадне в GEO зона по време на RTH, или ще се сниши, докато я напусне и 

ще продължи към началната точка, или ще започне да кръжи.
  Дронът може да не успее да се прибере в началната точка при твърде силни ветрове. Летете с 
повишено внимание.

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

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, Mavic Air 2 ще кръжи на едно място и ще очаква 

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

когато дронът достигне 0.5 м от земята. Натиснете левия джойстик надолу или използвайте DJI 
Fly, 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 Fly, за да го приземите. Защита при приземяване се активира и дронът 
изпълнява горепосочените стъпки.

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 Fly, 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. 



Обсег на Vision системите
Предна Vision система: Обсег: 0.35-22 м; FOV: 71° (хоризонтала), 56° (вертикала)

Задна Vision система: Обсег: 0.37-23.6 м; FOV: 57° (хоризонтала), 44° (вертикала)

Долна Vision система: Работи най-добре, когато дронът е на височина между 0.5 и 30 м, а обсегът ѝ е 
между 0.5 и 60 м. 

Инфрачервена система
Задна Vision система

56°44°

44°

0.5-30 м

71° 71°

57°

0.35-22 м

0.37-23.6 м

Калибриране на камерите на Vision системите
Автоматично калибриране
Камерите на Vision системите на дрона са калибрирани фабрично. Ако бъде забелязана аномалия 
при някоя от тях, дронът автоматично ще осъществи калибриране и ще се появи диалог в DJI Fly. Не 
е необходима друга потребителска намеса.
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Системи за позициониране и инфрачервени сензори 
Mavic Air 2 е оборудван едновременно с инфрачервени сензори и предна, задна и долна системи за 
позициониране (Vision). 

Предната, задната и долната Vision системи са съставени от по две камери, а инфрачервената 
система представлява два 3D инфрачервени модула. 

Долната Vision система и инфрачервената система помагат на дрона да задържа позицията си по 
хоризонтала и да лети на закрито пространство или в друга среда, където GPS сигнал не е наличен.

В допълнение, помощната долна светлина, разположена от долната страна на дрона, подобрява 
видимостта на долната система за позициониране при слаба осветеност. 

Предна Vision система

Долна Vision система
Помощна светлина

Долна Vision система
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Системата за позициониране не може да работи правилно върху повърхности, които нямат ясна
текстура. Системата не може да функционира правилно в следните ситуации, затова бъдете 
внимателни:  
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.

1
Насочете камерите на дрона към екрана

2
Подравнете рамките.

3
Завъртайте и накланяйте дрона.

Използване на системите за позициониране
Долната позиционираща система се използва обикновено на закрити пространства, когато GPS e 
недостъпен и са на лице при ясни и различими текстури на земната повърхност. Долната 
позиционираща система работи най-добре, когато дронът е на височинa от 0,5 до 30 м. Моля, 
обърнете внимание, че функцията на позициониращата система може да бъде засегната, ако 
височината на дрона е над 30 метра.

Следвайте тези стъпки, за да използвате долната система за позициониране:
1. Дронът трябва да е в Нормален или Tripod режим. Включете дрона. 
2. Дронът кръжи на едно място след излитане. Индикаторът за състоянието примигва два пъти в 

зелено, което означава, че долната система за позициониране работи. 
Ако дронът е в Нормален или Tripod режим и Засичане на препятствия е активирано в DJI Fly, 
предната и задната система за позициониране ще бъдат активирани автоматично с включването 
му.  Използвайки предната и задната система за позициониране, дронът може активно да спира, 
когато открие препятствия. Предната и задната система за позициониране работят най-добре при 
подходящо осветление и ясно маркирани или структурирани препятствия.

Ръчно калибриране
Ако аномалията остане след авто калибрацията, в приложението ще се появи диалог, индикиращ, 
че е необходимо ръчно калибриране. Ръчното калибриране трябва да се осъществи чрез DJI 
Assistant 2 for Mavic. Следвайте стъпките долу, за да калибрирате предната Vision система, след 
което повторете същите стъпки и за останалите системи.
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Интелигентни полетни режими

FocusTrack
FocusTrack включва Spotlight 2.0, Active Track 3.0 и Point of Interest 3.0. 

Spotlight 2.0: Летете свободно, докато камерата остава заключена върху даден обект. Ползвайте 
десния стик, за да кръжите около обекта. Ползвайте десния стик, за да промените дистанцията 
спрямо обекта. Ползвайте левия стик, за да промените височината. Ползвайте левия стик, за да 
кадрирате.

ActiveTrack 3.0: Ползвайте десния стик, за да кръжите около обекта. Ползвайте десния стик, за да 
промените дистанцията спрямо обекта. Ползвайте левия стик, за да промените височината. 
Ползвайте левия стик, за да кадрирате. Има два режима на ActiveTrack 3.0:

1. Trace: Дронът следи обекта на определено постоянно разстояние. В Нормален и Tripod режим 
максималната полетна скорост е 8 м/с. Дронът може да усеща и избягва препятствия в този режим, 
когато има движения на стика за наклон (Pitch). Дронът не може да избягва препятствия при 
използване на стика за завъртане и обороти (Roll & Throttle). В Спортен режим максималната 
полетна скорост е 19 м/с и дронът не може да усеща препятствия. 

2. Parallel: Дронът следи обекта при постоянни ъгъл и разстояние отстрани. В Нормален и Tripod 
режим максималната полетна скорост е 12 м/с. В Спортен режим максималната полетна скорост е 
19 м/с. Дронът не може да усеща препятствия в Parallel. 

Point of Interest 3.0 (POI 3.0): Дронът кръжи около зададен обект според предварително зададени 
радиус и полетна скорост. Режимът поддържа едновременно статични и подвижни обекти. Имайте 
предвид, че ако обектът се движи твърде бъро, може да има затруднения с проследяването.

Използване на FocusTrack
1. Излетете и кръжете на поне 1 метър над земята.

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 летете в прашни или влажни 
условия. 
 Ако дронът претърпи удар, е необходимо калибриране на камерите. Калибрирайте камерите, в случай 
че DJI Fly Ви подкани. 
 НЕ летете в дъждовни, мъгливи или неясни дни.
 Уверете се в следните неща преди всеки полет:
a.  Че няма стикери или други обструкции върху инфрачервената система или системите за 
позициониране. 
b.  Че няма прах, мръсотии или вода върху инфрачервената система или системите за 
позициониране. В противен случай почиситете с мека кърпа, като не използвате препарати, 
съдържащи алкохол.
Ако има повреда по стъклото на инфрачервената система или системите за позициониране, свържете 
се незабавно с DJI Support. НЕ възпрепятствайте полезрението на инфрачервената система. 

1 м
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2. Нарисувайте кутийка около обекта в изглед Камера, за да включите FocusTrack. 

3.  FocusTrack започва. Режимът по подразбиране е Spotlight. Докоснете иконата, за да превключите 
между Spotlight, ActiveTrack       и POI      . Когато бъде засечено помахване (с една ръка и над 
височината на рамото), ActiveTrack ще бъде задействан.

4.  Докоснете бутона за Снимка/Видеозапис, за да снимате. Прегледайте в секция Възпроизвеждане.

Излизане от FocusTrack
Докоснете Stop в DJI Fly или натиснете бутона за пауза на дистанционното веднъж, за да излезете. 

 НЕ използвайте FocusTrack в зони с хора, животни, малки или фини обекти (напр. клони или 
електропроводни жици) или прозрачни обекти (напр. вода или стъкло). 
 Обръщайте внимание на обектите около дрона и ги избягвайте. 
 Управлявайте дрона ръчно. При създала се непредвидена ситуация, натиснете бутона за 
пауза на дистанционното или докоснете Stop на екрана в DJI Fly. 

  Бъдете изключително внимателни, когато ползвате FocusTrack в някоя от следните 
ситуации:
a.  Следеният обект не се движи в една равнина.

b.  Следеният обект променя формата си по време на движение.

c.  Следеният обект е извън обсега на камерата за по-дълъг период от време.

d.  Следеният обект се движи по заснежена повърхност.

e.  Следеният обект има сходни цветови или текстурни характеристики с околната среда.

f.  Осветеността е изключително ниска (<300 lux) или висока (>10,000 lux).
 Винаги следвайте местните закони и регулации при употреба на FocusTrack. 
Препоръчително е да се следят само превозни средства, лодки и хора (но не деца).

Летете с повишено внимание по време на следене на обекти.

  Проследяването може погрешка да се прехвърли на съседен обект в случай, че те се 
разминат наблизо. 
 Когато използвате жест за активиране на ActiveTrack, дронът следи само този, който е 

предприел първия засечен жест. Разстоянието между дрона и хората трябва да бъде 5-10 м и 
ъгълът на наклон на дрона не трябва да надвишава 60°.
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2 m

2. В DJI Fly докоснете иконата, за да изберете QuickShots и следвайте инструкциите. Уверете се, че 
разбирате как се използва съответния режим и че няма препятствия около Вас.

QuickShots
QuickShots съдържа следните режими: Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang и Asteroid. Mavic 
Air 2 записва видео според избрания режим и след това автоматично генерира кратко видео. 
Видеото може да бъде  гледано, редактирано или  споделяно в социалните мрежи през менюто за 
възпроизвеждане.

Dronie: Дронът лети назад и нагоре, докато камерата е заключена върху обекта.

Rocket: Дронът се издига, докато камерата е насочена надолу.

Circle: Дронът лети в окръжност около обекта.

Helix: Дронът лети едновременно нагоре и спираловидно около обекта.

Boomerang: Дронът лети около обекта в овална траектория, издигайки се по време на 
отдалечаването от началната точка и снижавайки се със завръщането си към нея. 
Началната точка формира единия край на дългата страна на овала, който дронът описва, а 
другия край представлява срещуположната на началната точка спрямо обекта. Уверете се, че 
има достатъчно свободно пространство, за да използвате Boomerang. Необходим е радиус от 
поне 30 м около дрона и поне 10 м над дрона. 

Asteroid: Дронът лети назад и нагоре, заснема няколко изображения, след което се връща в 
началната точка. Генерираното видео започва с панорама на най-високата точка, след което 
показва снишаването. Уверете се, че има достатъчно свободно пространство, за да 
използвате Asteriod. Необходими са поне 40 м зад и 50 м над дрона. 

Използване на QuickShots
1. Излетете и кръжете на поне 2 м от земята. 
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3. Изберете обекта, който искате да следите, като докоснете кръгчето върху него или го маркирате с 
кутийка. Изберете режим и докоснете Старт, за да започнете записа. Когато бъде засечено 
помахване (с една ръка и лакът над рамото), QuickShots също ще бъде включен. Дронът се връща 
в началната си точка след края на заснемането.

4. Докоснете         , за да видите видеото.

Изход от QuickShots
Натиснете Пауза на полет/Return to Home (RTH) бутон веднъж или докоснете        в DJI Fly, за да 
излезете от QuickShots. Дронът ще започне да кръжи на едно място.

• Използвайте QuickShots на места, където няма сгради и други препятствия. Уверете се, че по 
полетния маршрут няма хора, животни или други препятствия. APAS е изключен по време на 
QuickShots. Дронът ще спре и ще кръжи на едно място, ако открие препятствие на пътя си. 

•  Внимавайте за обекти около дрона и използвайте дистанционното управление, за да избегнете 
евентуален сблъсък. 

• НЕ използвайте QuickShots в следните ситуации:
a.  Когато обектът е блокиран или извън обхват за по-дълъг период от време.

b.  Когато обектът се намира на повече от 50 м от дрона.

c.  Когато обектът има сходен с околната среда цвят или структура.

d.  Когато обектът се намира във въздуха.

e.  Когато обектът се движи бързо.

f.  Осветеността е твърде ниска (<300 lux) или твърде висока (>10,000 lux).
•  НЕ използвайте QuickShots твърде близо до сгради или където GPS сигналът е слаб, защото в 

противен случай, полетът ще бъде нестабилен.
•  Следвайте местните закони и регулации, когато използвате QuickShots.
•  Когато използвате жест, за да активирате QuickShots, дронът ще следи само този, който е 

засякъл да извършва жеста. Дистанцията между хората и дрона трябва да бъде поне 5-10 м и 
ъгълът на наклон на дрона трябва да бъде не повече от 60°.

Hyperlapse
Hyperlapse режимите включват Free, Circle, Course Lock и Waypoint.
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Free (Свободен режим)
Дронът автоматично заснема снимки и генерира Timelapse видеоклип. Свободният режим може да 
се използва, докато дронът е на земята. След излитане, контролирайте движенията на дрона и 
ъгъла на наклон на камерата с помощта на дистанционното управление. Следвайте следните 
стъпки: 

1. Нагласете интервала, продължителността на видеото и максималната скорост. На дисплея ще 
видите колко снимки ще бъдат заснети и колко време ще отнеме заснемането. 

2. Докоснете бутона за заснемане, за да започнете.

Circle
Този режим може да бъде използван по два начина. При първия ориентацията на дрона е 
фиксирана и не може да бъде избран обект. При втория ориентацията на дрона е фиксирана и той 
лети около избран обект. Следвайте следните стъпки: 

1. Нагласете интервала, продължителността на видеото и максималната скорост. На дисплея ще 
видите колко снимки ще бъдат заснети и колко време ще отнеме заснемането. 

2. Изберете посока на полета.
3. Ако е опция, изберете обект. Използвайте колелото за камерата и левия стик, за да кадрирате.
4. Докоснете бутона за заснемане, за да започнете. Контролирайте хоризонталната скорост с 

десния джойстик и вертикалната скорост с левия джойстик. 

Waypoints
Дронът автоматично прави снимки по маршрута на полета (от две до пет точки) и генерира видео. 
Дронът може да лети по ред от точка 1 до точка 5 или от 5 до 1. Следвайте следните стъпки:

1. Изберете желаните точки и посоката на камерата.
2. Нагласете интервала, продължителността на видеото и максималната скорост. На дисплея ще 

видите колко снимки ще бъдат заснети и колко време ще отнеме заснемането. 
3. Докоснете бутона за заснемане, за да започнете.

Дронът автоматично ще генерира Timelapse видео, което е видимо в секция Възпроизвеждане. В 
настройките на камерата потребителите могат да изберат да запазят кадрите в JPEG или RAW 
формат и да ги записват на вградената памет или microSD картата.

За оптимално изпълнение при работа се препоръчва Hyperlapse да се използва на 
височина над 50 метра и да зададете интервал от най-малко две секунди между 
снимките.
Препоръчва се да се избере статичен обект (висока сграда, връх, планина) на безопасно 
разстояние от дрона (повече от 15 метра). Не избирайте обект, който е твърде близо до 
дрона. Дронът спира на място, ако открие препятствие по време на Hyperlapse.

Дронът създава видео само ако са направени минимум 25 снимки, които се превръщат в 
едносекундно видео. Видеото се създава след установена команда от дистанционното 
управление или ако неочаквано се включи авариен режим (например Low Battery RTH 
режим).

Advanced Pilot Assistance Systems 3.0
Системата за подпомагане на пилота (APAS 3.0) е налична в Нормален режим. Когато APAS е 
включена, дронът продължава да отговаря на потребителски команди и планира своята траектория 
едновременно на базата на тези команди и на обкръжаващата го среда. APAS улеснява избягването 
на препятствия, създаването на гладки изображения и допринася за по-добро полетно преживяване. 
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Дръжте десния джойстик натиснат напред или назад. Дронът ще избягва препятствията, 
летейки над, под или отляво/отдясно на тях, като същевременно ще отговаря и на други 
команди.

Когато APAS е включена, дронът може да бъде спрян чрез натискане на бутона за пауза на 
дистанционното управление или докосване на Stop на екрана в приложението DJI Fly. Дронът кръжи 
три секунди и изчаква потребителска команда. 

За да включите APAS, отворете DJI Fly, влезте в System Settings -> Safety и включете APAS.

APAS е изключена при употреба на интелигентните полетни режими и запис във висока 
резолюция като 2.7K 48/50/60 fps, 1080p 48/50/60/120/240 fps и 4K 48/50/60 fps.
APAS е налична само при летене напред или назад. Ако дронът лети наляво или надясно, 
APAS е изключена.
Използвайте APAS само когато предната и задната системи за позициониране са 
включени. Убедете се, че по планираната траектория на полета няма хора, животни, 
обекти с малка повърхност (напр. клони) или прозрачни обекти (напр. стъкло или вода). 
Използвайте APAS, когато долната система за позициониране работи или GPS сигналът е 
силен. APAS може да не функционира правилно, когато дронът лети над вода или 
заснежена зона. 
Бъдете много предпазливи, когато летите в твърде тъмна (<300 lux) или светла (>10,000 
lux) обстановка.
Наблюдавайте DJI Fly и следете дали дронът функционира нормално в APAS режим.

Полетно записващо устройство
Данните за полета, включително телеметрията на полета, информацията за състоянието на дрона и 
други параметри се записват автоматично във вътрешното записващо устройство на дрона. Данните 
могат да бъдат достъпени чрез DJI Assistant 2.

 Пропелери
Има две разновидности на пропелерите за Mavic Air 2, които са предназначени да се въртят в 
различни посоки. Налична е маркировка, която индикира кои пропелери към кои мотори трябва да 
бъдат прикрепени. Внимавайте за правилното поставяне на пропелерите на съответните им мотори.

Пропелери Маркирани Немаркирани

Илюстрация

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

Натиснете пропелера надолу и го завъртете в указаната за отключване посока. 
 Внимавайте с острите ръбове на пропелерите.

 Използвайте само оригинални DJI пропелери. Не използвайте различни видове заедно.   

Проверете дали пропелерите са монтирани правилно и здраво затегнати преди полета.   

Уверете се, че всички пропелери са в добро състояние преди всеки полет. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 

стари, счупени или наранени пропелери. 
  За да се избегне нараняване, СТОЙТЕ НАСТРАНА и НЕ ДОКОСВАЙТЕ пропелерите или 
моторите, докато се въртят.
  За да избегнете повреда на пропелерите, не ги натискайте и огъвайте при транспортиране. 
Ако те са повредени, ефективността им ще бъде засегната.

 Уверете се, че моторите са изрядни и се въртят гладко. Приземете дрона незабавно, в случай 
че моторите не могат да се въртят свободно.

  НЕ опитвайте да модифицирате структурата на моторите.

  НЕ докосвайте или НЕ позволявайте на ръцете или тялото ви да влязат в контакт с моторите след 

полет, тъй като те може да са горещи.
  НЕ блокирайте никой от вентилационните отвори на моторите или на тялото на дрона. Уверете се, 
че ESC контролерите не издават звуци, когато са включени.

Интелигентна полетна батерия
Интелигентната полетна батерия на Mavic Air 2 е 11.55 V, 3500 mAh батерия с функционалност за 
интелигентно зареждане и разреждане. 

B

B

Демонтиране на пропелерите

A
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Функции на батерията
1. Дисплей за нивото на батерията: LED индикатори показват текущото ниво на батерията.

2. Функция за автоматично разреждане: За да се избегне подуване, батерията се разрежда 
автоматично до 96% след един ден без употреба и до 60%, когато тя не се използва поне 5 дни. 
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 Fly показва предупредително съобщение при повреда в някоя 

клетка.
10. Режим на хибернация: Батерията се изключва след 20 минути бездействие, за да пести 

енергия. Ако нивото на батерията е по-малко от 5%, батерията влиза в режим на хибернация, за да 
предотврати прекалено разреждане. В Режим на хибернация, индикаторите

11.  Комуникация: Информация за волтажа, капацитета и заряда на батерията се предава 
постоянно до дрона.

Използване на батерията
Проверяване на нивото на батерията
Натиснете бутона за вкл./изкл. веднъж, за да проверите наличния заряд на батерията.

Бутон за вкл./изкл.

LED1LED3

LED2

LED4

LED индикатори за нивото на батерията

 : LED свети  : LED примигва  : LED е изключен

LED1 LED2 LED3 LED4 Ниво на батерията

≥ 88%

75% - 88%

63% - 75%

50% - 63%

38% - 50%
25% - 38%
13% - 25%
0% - 13%
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Включване/Изключване
Натиснете бутона за вкл./изкл. веднъж, след което натиснете и задръжте две секунди, за да 
включите или изключите батерията. LED индикаторите за нивото на батерията показват нивото, 
когато дронът е включен.

Известие при ниска температура
1. Капацитетът на батерията  намалява значително при полети в нискотемпературна среда от -10°

до 5°С. Препоръчително е да задържите дрона в кръжене на място за известно време, за да 
загреете батерията. Уверете се, че тя е напълно заредена преди излитане.

2. Батериите не могат да се използват при ниски температури (под -10 °C).
3. Когато сте в нискотемпературни среди, завършете полета, веднага щом DJI Fly покаже 

предупреждение за ниско ниво на батерията.
4.  За да осигурите оптимална работа на батерията, поддържайте температурата й над 20°C.
5. Намаленият капацитет на батерията в нискотемпературна среда намалява скоростта на дрона и 

устойчивостта му на вятър. Моля, летете предпазливо!
6. Летете с повишено внимание на високо надморско равнище.

Зареждане на батерията
Зареждайте интелигентната полетна батерия напълно преди всеки полет с помощта на включеното 
в комплекта DJI зарядно. 

1. Свържете AC адаптера към източник на захранване. (100-240V, 50/60 Hz).
2. Закачете интелигентната батерия към AC кабела, като използвате кабела за зареждане на 

батерията и тя е изключена.
3. LED светлините за нивото на батерията показват текущото ниво на батерията по време на 

зареждането.
4. Интелигентната батерия е напълно заредена, когато индикаторите за нивото на батерията са 

изключени. Отделете AC адаптера, когато батерията е напълно заредена.

 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.

Зареждайте напълно батериите най-малко веднъж на всеки 3 месеца, за да ги 
поддържате в добро състояние.
DJI не носи никаква отговорност за повреди в следствие от употреба на други зарядни 
устройства.

 Препоръчва се разреждане на интелигентната полетна батерия до 30% или по-малко при полет. 
Това може да стане като вдигнете дрона навън, докато заряда падне под 30%.
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Механизми за защита на батериите
LED индикаторът може да индикира възникнали проблеми по време на зареждане.

LED1 LED2 LED3 LED4 Ниво на батерията

0% - 50%

50% - 75%

75% - 100%

Напълно заредена

Таблицата долу показва нивата на батерията по време на заряд.

Механизми за защита на батериите

LED1 LED2 LED3 LED4 Начин на примигване Състояние

LED2 примигва по два пъти в сек. Токът е повече от допустимия

LED2 примигва по три пъти в сек. Късо съединение

LED3 примигва по два пъти в сек. Пренатоварване

LED3 примигва по три пъти в сек. Високо напрежение в зарядното

LED4 примигва по два пъти в сек. Твърде ниска температура

LED4 примигва по три пъти в сек. Твърде висока температура

Ако се активира някой от механизмите, за да продължите зареждането, е необходимо да изключите 
батерията от зарядното и да я включите отново. Ако температурата е твърде ниска или висока, 
изчакайте тя да се върне към нормалната и батерията автоматично ще възобнови зареждането си 
без да се налага да я изключвате и включвате отново.

Поставяне на интелигентната полетна батерия
Поставете батерията на предвиденото за това място в дрона. Убедете се, че е поставена сигурно и е 
щракнала на място.

Премахване на интелигентната полетна батерия
Натиснете бутоните от двете страни на батерията и я издърпайте нагоре. 

 НЕ изключвайте батерията, докато дронът се включва.   
Убедете се, че батерията е поставена правилно.

Щрак



Използвайте колелото за камерата на дистанционното управление, за да контролирате наклона на 
камерата. Другият начин е да влезете в изглед Камера в DJI Fly и да плъзгате лентата на екрана 
нагоре или надолу за настройка на наклона или наляво или надясно за завъртане на камерата. 

Режими на управление на стойката
Налични са два режима на управление на стойката. Можете да превключвате между тях в DJI Fly.
Follow Mode: Ъгълът между ориентацията на стойката и предната страна на дрона остава постоянен.  
FPV Mode: Наклонът на стойката се синхронизира с този на тялото на дрона, за да предостави FPV 
усещане. 

 Когато дронът е включен, не докосвайте стойката. За да я предпазите при излитане, 
излитайте само от гладки и равни, открити места.
 Малките елементи в стойката могат да бъдат повредени при удар на дрона, което 
може да доведе до отклонения в нормалното функциониране на стойката. 
 Пазете стойката от прах и пясък, особено моторите й. 
 Моторите на стойката може да влязат в защитен режим, когато:
a. Дронът не е поставен върху равна повърхност или стойката е възпрепятствана.
b. Стойката усети твърде голяма външна сила на въздействие, като например при удар.
НЕ упражнявайте натиск върху стойката, когато е включена. НЕ добавяйте
допълнителен товар към стойката, тъй като това може да доведе до отклонения в
нормалното й функциониране или дори до перманентни повреди в моторите.
Уверете се, че сте премахнали протектора на стойката, преди да включите дрона.
Поставяйте го обратно винаги, когато дронът не работи.
Летене в мъгла или облаци може да доведе до намокряне на стойката и до временна
грешка. Стойката възстановява своята функционалност, веднага щом изсъхне.

Профил на камерата
Mavic Air 2 използва камера с 1/2" CMOS сензор, която може да снима видео до 4К 60fps и снимки до 
48MP и поддържа снимачни режими Single, Burst, AEB, Timed Shot, Panorama и Slow Motion. 
Блендата на камерата е фиксирана f2.8 и може да фокусира от 1 м до безкрайност.
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Жироскопна стойка и камера

Профил на стойката
3-осната стойка на Mavic Air 2 стабилизира камерата, позволявайки Ви да заснемате чисти и 
стабилни кадри. Хоризонталният управляем диапазон е от -80° до +80°, а управляемият наклон е от 
-90° до +24°. Фабричният управляем наклон е от -90˚ до 0˚ и може да бъде увеличен от -90˚ до +24˚ 
чрез включване на опцията “Allow Upward Gimbal Rotation” в DJI Fly.

-90°

0°

24°

DTM1

DTM1

-80° 80°
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Съхраняване на снимки и видео
Mavic Air 2 поддържа употребата на microSD карта. Изисква се UHS-I Speed Grade 3 microSD карта  
поради необходимост от бързи скорости на четене и запис за кадри с висока резолюция. Обърнете 
се към секция Спецификации за повече информация относно препоръчаните microSD карти.

 Не премахвайте microSD картата от дрона, докато той е включен. В противен случай 
тя може да бъде повредена. 
 За да се подсигури стабилността в работата на камерата, продължителността на 
единичните видеозаписи е ограничена до 30 минути.
 Проверявайте настройките на камерата преди всяка употреба.
 Преди заснемане на важни кадри, снимайте няколко тестови кадъра, за да се уверите, 
че системата функционира правилно.
 Снимки или видеоклипове не могат да бъдат предадени или прехвърлени от камерата, 
в случай че дронът е изключен. 
 Уверете се, че изключвате дрона правилно. В противен случай настройките на 
камерата няма да бъдат запазени и заснетите кадри могат да бъдат повредени. DJI не 
носи отговорност за повреди в кадри, които са записани по неподходящ начин. 

 Убедете се, че температурата и влажността са подходящи за съхранение/използване 
на камерата.
 Внимателно почиствайте камерата с фина кърпа, за да избегнете повреда. 
 НЕ блокирайте отдушните отвори на дрона, тъй като генерираната топлина по време на 
работа може да го повреди или да нарани потребителя.



30 © 2020 DJI All Rights Reserved. 

Дистанционно управление
Тази секция описва функциите на 
дистанционното управление и включва 
инструкции за управлението на дрона и 
камерата.



Дистанционно управление
Профил на дистанционното управление

Вградена в дистанционното управление е технологията на DJI за далечно предаване OcuSync 2.0, 
която предоставя максимален обхват 10 км и показване на видео поток от камерата в реално време 
с качество до 1080p. Контролирайте дрона и камерата гладко с помощта на бутоните на 
дистанционното и го съхранявайте с лекота благодарение на свалящите се джойстици.

На открити пространства без електромагнитни смущения OcuSync 2.0 предава гладко видео до 
1080p без значение от височината на полета. Дистанционното работи едновременно на 2.4 GHz и 5.8 
GHz, като превключва автоматично на най-подходящия канал.

OcuSync 2.0 намаля латентността до 120-130 ms и подобрява представянето на камерата чрез 
декодинг алгоритмите си и безжичната връзка.

Вградената батерия има капацитет 5200 mAh и максимално време на работа до 6 часа. 
Дистанционното управление зарежда мобилното устройство с 500 mA на 5V. Дистанционното 
зарежда Android устройства автоматично, а за iOS устройства, първо се уверете, че опцията за 
зареждане е включена в DJI Fly. Зареждането за iOS устройства е изключено фабрично и трябва да 
бъде включвано с всяко включване на дистанционното управление.

 Compliance версия: Дистанционното е съобразено с местни регулации.
 Режим на джойстиците: Режимът на джойстиците определя действията на всеки от двата 

джойстика. Налични са три предварително програмирани режима (Mode 1, Mode 2 и Mode 3) и е 

възможно да се конфигурират и потребителски режими в DJI Fly. Фабричният режим е Mode 2.   

Контролиране на стойката и камерата
1. Бутон за Снимка/Начало на видеозапис - 

Натиснете веднъж, за да снимате или да започнете 
видеозапис.

2. Превключвател Снимка/Видео - Натиснете, за да 
превключите между режим на снимки или видео.

3. Плъзгач за камерата - Управлява наклона на 
камерата.

Употреба на дистанционното управление

Включване/изключване
Натиснете бутона за вкл./изкл. веднъж, за да проверите текущия заряд на батерията. Натиснете 
веднъж, след което натиснете и задръжте, за да включите или изключите дистанционното. Ако 
батерията е твърде изтощена, я заредете преди употреба.

Зареждане
Използвайте USB-C кабел, за да свържете зарядното с USB-C порта на дистанционното 
управление. Отнема приблизително четири часа дистанционното управление да бъде заредено 
напълно.

Плъзгач за 
камерата

Бутон за 
Снимка/Начало 
на видеозапис 
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Контакт

Превключвател 
Снимка/Видео
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Десен джойстикЛяв джойстик

Завъртане
надясно

Завъртане 
наляво

Нагоре

Надолу

ДясноЛяво

Нагоре

Надолу

Завъртане
надясно

Завъртане 
наляво

ДясноЛяво

Напред

Назад

Ляв джойстик Десен джойстик

Напред

Назад

Десен джойстик
Нагоре

Надолу

Напред

Назад

Ляв джойстик

Завъртане 
надясно

Завъртане 
наляво

ДясноЛяво

Управление на дрона
Контролните джойстици управляват ориентацията на дрона (завиване), движение напред/назад, 
височина и движение наляво/надясно. Режимът на контролния джойстик (Control Stick Mode), 
определя функцията на всяко движение на джойстика. Съществуват три програмни режима (Mode 1, 
Mode 2 и Mode 3) и персонализирани режими, които могат да бъдат конфигурирани в DJI Fly. 
Режимът по подразбиране е Mode 2.

Mode 1

Mode 2

Mode 3
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Дистанционно 
управление
(Mode 2)

Дрон
(Посока на носа)

Бележки

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

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

Преместването на десния джойстик нагоре и 
надолу движи дрона напред/назад по 
хоризонтала. Натиснете джойстика нагоре, за да 
летите  напред и надолу, за да летите назад. 
Колкото по-далеч е джойстикът от  централната 
позиция, толкова по-бързо ще се движи дронът.

Преместването на десния джойстик наляво и 
надясно движи дрона наляво/надясно по 
хоризонтала. Натиснете джойстика наляво, за да 
летите наляво и надясно, за да летите надясно. 
Колкото по-далеч е джойстикът от  централната 
позиция, то лкова по-бързо ще се движи дронът.

Позиция Полетен режим
Sport Спортен режим

Normal Нормален режим

Tripod Tripod режим

Превключвател на полетните режими
Използвайте превключвателя, за да изберете желания режим.
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Оптимална зона на предаване

Силен сигнал

Слаб сигналСлаб сигнал

Пауза на полет/Return to Home (RTH) бутон
Натиснете веднъж, за да накарате дрона да спре на едно място. Ако в момента извършва 
QuickShots, RTH или автоматично приземяване, натиснете веднъж, за да излезете от процедурата и 
да спрете дрона.

Натиснете и задръжте, докато дистанционното издаде звуков сигнал, за да започнете завръщане у 
дома (RTH). Натиснете отново, за да прекратите RTH и да възстановите контрола си над дрона. 
Обърнете се към RTH секцията за повече информация относно процедурата. 

Потребителски бутон
Отидете в системните настройки на DJI Fly и изберете Control, за да конфигурирате функцията на 
този бутон. Възможностите включват центриране на стойката, контрол на помощното осветление и 
превключване между Карта/Изглед камера. 

Аларма
Дистанционното управление издава звуков сигнал по време на RTH или когато батерията е 
изтощена (6% до 10%). Алармата за изтощена батерия може да бъде спряна с натискането на 
бутона за вкл./изкл. Алармата за критично ниво на батерията, обаче, не може да бъде спряна (под 
5%).

Оптимална зона на предаване на сигнал
Сигналът между дрона и дистанционното управление е най-надежден, когато антените се намират 
по отношение на дрона така, както е показано на графиката. 
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Свързване на дистанционното управление
Дистанционното управление е свързано с дрона преди доставка. Свързване е необходимо само ако 
използвате ново дистанционно за първи път. Следвайте тези стъпки: 

1. Включете дрона и дистанционното управление.
2. Стартирайте DJI Fly. 
3. В изглед Камера, натиснете и изберете Control and Connect to Aircraft. 
4. Натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. за повече от 4 секунди. Дронът издава звуков 
сигнал веднъж, индикирайки, че е готов за свързване. Дронът издава звуков сигнал два пъти, 
когато свързването е успешно. LED индикаторите на дистанционното ще започнат да светят 
постоянно.

 Дистанционното и дронът трябва да бъдат на не повече от 50 см разстояние по време 
на свързване.
 Дистанционното управление автоматично ще прекъсне връзката си с дрона, в случай 
че той се свърже с ново дистанционно. 

 Зареждайте дистанционното управление напълно преди всеки полет. То издава звуков 
сигнал, когато батерията му е изтощена.
 Ако дистанционното управление е включено, но не се използва за повече от 5 минути, 
ще започне да издава звуков сигнал. След 6 минути дронът автоматично се изключва. 
Преместете джойстиците или натиснете някой бутон, за да спрете алармата.
 Нагласете държача за мобилното устройство, за да го закрепите сигурно върху 
джойстика.
 Зареждайте батерията напълно веднъж на всеки три месеца, за да я поддържате в 
добро състояние. 
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DJI Fly 
Тази секция представя основните 
функции на приложението DJI Fly.
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Приложението DJI Fly
Home

Стартирайте DJI Fly и влезте в началния екран.

Academy
Докоснете иконата в горния десен ъгъл, за да влезете в Academy. Тук ще намерите ръководства за 
продукти, полетни съвети, съвети за безопасност и други полезни документи.

Album
Вижте албума на DJI Fly и албума в своя смартфон. Create съдържа Templates и Pro. Templates 
осигурява автоматични корекции на заснетото видео. Pro позволява да редактирате видеата си 
изцяло ръчно. 

SkyPixel
Влезте в SkyPixel, за да видите видео и снимки, споделени от други потребители.

Profile
Прегледайте информацията за своя профил, записи на полети, форума на DJI, онлайн магазина на 
DJI, функцията Find My Drone и други настройки.

GO FLYMeSkypixelAlbum
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Изглед Камера

1.  Полетни режими
N : Показва настоящия полетен режим. 

2.  Лента на състоянието на системата
 По време на полет : Показва състоянието на дрона и различни предупреждения.

3.  Състояние на предната и задната системи за позициониране:
    Върхът на иконата показва състоянието на предната система за позициониране, а долната ѝ 
част - на задната. Иконата е бяла, когато системата за позициониране функционира нормално и 
червена, когато системата не е налична .

4.  GPS сигнал
: Показва силата на GPS сигнала в момента. 
5. Сила на връзката 

: Показва силата на връзката между дрона и дистанционното управление.

6.  Батерия
80 : Показва настоящото ниво на батерията.

7.  Информация за батерията
25'13 : Показва информация за батерията като температура, напрежение и оставащо полетно време.

8.  Системни настройки
: Докоснете, за да получите информация за безопасност, контрол и предаване на сигнала. 

Safety

Flight Protection: Настройки за максимална височина и дистанция, височина на Auto RTH и 
обновяване на Home Point.

Flight Assistance: Предната и долната системи за позициониране са активни, което означава, че 
дронът може да открива и избягва препятствия, когато Obstacle Detection е включено. Дронът не 
може да избягва препятствия, когато Obstacle Detection е изключено. APAS е налично само когато е 
включено.

Sensors: Вижте статуса на IMU и компаса и ги калибрирайте, в случай че е нужно. Вижте и 
настройките за помощното осветление и отключване на GEO зони. 

Advanced Safety Settings включват настройки за поведението на дрона, когато изгуби връзка с 
дистанционното управление и когато пропелерите могат да бъдат спряни по време на полет. 

AVAV
00
EVEV

12m12m
1.6m/s1.6m/s

DD6m6m
1m/s1m/s

HH

25 1325 1380801010N In Flight

1 2 43 5 6 7 8

131415

16

17

9

10

11
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"Emergency Only" означава, че моторите могат да бъдат спрени само по време на полет при 
извънредна ситуация като сблъсък, блокиране на мотор, загуба на контрол над дрона и други. 
"Anytime" означава, че моторите могат да бъдат спрени винаги по време на полет чрез командата 
CSC. Спирането на моторите по време на полет ще доведе до катастрофа на дрона. 

Функцията Find My Drone Ви помага да намерите своя дрон на земята. 

Control
Aircraft Settings: Избор на мерни единици.

Gimbal Settings: Настройки на режим на стойката, ротация на стойката, центриране на стойката и 
калибриране. 

Remote Controller Settings: Функция на потребителския бутон, калибриране на дистанционното, 
включване/изключване на зареждане на мобилното устройство, превключване на режимите на 
джойстиците. Моля, обърнете подробно внимание на различните режими на джойстиците преди 
да ги променяте.

Beginner Flight Tutorial: Ръководство за полет с дрона за начинаещи пилоти. 

Connect to Aircraft: Свързване на дрона с ново дистанционно управление.

Camera
Camera Parameter Settings: Показва различни настройки спрямо снимачния режим.

Снимачен режим Настройки

Photo Формат и размер на снимката

Video Формат, цветен профил, кодиране и надписи на видеото

QuickShots Формат, резолюция и надписи на видеото

Hyperlapse Формат, резолюция, Photo Type, Anti-Flicker и Shot Frame

Pano Тип на снимката

General Settings: Хистограма, предупреждение за преекспониране, композиционни линии, баланс 
на бялото, авто синхронизиране на HD изображения, кеш.
Storage Location: Кадрите могат да бъдат съхранявани в дрона или на microSD карта. 
Cache Settings: Вкл./изкл. на кеширането и максимално допустим размер на кешираните кадри. 

Transmission
Настройки за честотата и каналите на предаване.

About
Вижте информация за дрона, фърмуера, версия на приложението, версия на батерията и други.

9.  Снимачни режими
Снимки: Single, 48MP, Smart, AEB, Burst и Timed Shot.

Видео: Normal (4K 24/25/30/48/50/60 fps, 2.7K 24/25/30/48/50/60 fps, 1080p 24/25/30/48/50/60 fps),
HDR (4K 24/25/30 fps, 2.7K 24/25/30 fps, 1080p 24/25/30 fps), Slow Motion (1080p 120/240 fps).
Pano: Sphere, 180°, Wide Angle и Vertical. Дронът автоматично заснема няколко снимки според 
избрания подвид и генерира готова панорама.
QuickShots: Изберете от Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang и Asteroid.
Hyperlapse: Изберете от Free, Circle, Course Lock и Waypoints. Free и Waypoints поддържат
заснемане в 8K резолюция. 

10.  Бутон за снимка/начало на видеозапис
: Докоснете, за да заснемете.

11. Възпроизвеждане
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 Заредете напълно мобилното си устройство преди да стартирате DJI Fly.
 Неoбходими са мобилни данни, за да използвате DJI Fly.
 Ако използвате мобилен телефон като дисплей, НЕ приемайте телефонни обаждания и НЕ четете 
съобщения, докато летите.
 Прочетете всички съвети за безопасност и предупредителни съобщения внимателно. Запознайте се 
с ограниченията и регулациите във Вашия район. Отговорността за познаването на местните 
регулации и правилните практики на полет е изцяло Ваша. 
а.  Прочетете и разберете всички предупредителни съобщения преди да използвате функциите за 
автоматично излитане и кацане.
b.  Прочетете и разберете всички предупредителни съобщения и отказа от отговорност преди да 
настроите позволената височина да бъде по-голяма от фабрично зададената.
c. Прочетете и разберете всички предупредителни съобщения и отказа от отговорност преди да 

превключвате между полетните режими.
d. Прочетете и разберете всички предупредителни съобщения и отказите от отговорност близо до 
или в GEO зони.
e. Прочетете и разберете всички предупредителни съобщения преди да използвате интелигентните 
полетни режими. 
Незабавно приземете дрона, в случай че в приложението получите препоръка да го направите. 
Прегледайте всички предупредителни съобщения в приложението преди всеки полет.
Използвайте вграденото в приложението обучение за начинаещи пилоти, за да се упражните, ако 
никога не сте летяли с дрона или ако нямате достатъчно опит, за да управлявате дрона уверено. 
Кеширайте офлайн карти на зоната, в която сте планирали да летите, преди полета.
Приложението е разработено, за да асистира на Вашата работа по пилоритането на дрона. НЕ 
разчитайте изцяло на него за управлението на дрона. Употребата на това приложение попада под 
DJI Fly Terms of Use и DJI Privacy Policy. Прочетете ги внимателно в приложението. 

 : Докоснете, за да прегледате заснетите изображения или видео файлове.
12. Режими на камерата

: Изберете между Auto и Manual режим на снимки. В Manual (Ръчен) режим могат да бъдат 
настроени скоростта на затвора и ISO чувствителността. В Auto режим могат да бъдат 
регулирани AE lock и EV компенсация на експонацията.

13. Ориентация на дрона
: Показва ориентацията на дрона в момента.

14.  Полетна телеметрия
D 12m H 6m 1.6m/s 1m/s: Показва разстоянието между дрона и началната точка, височина 
спрямо началната точка, хоризонтална и вертикална скорост на движение на дрона.

15.  Карта
            : Докоснете, за да отворите картата.

16. Автоматично излитане/кацане/RTH
/ Докоснете иконата и когато се появи диалогът, натиснете и задръжте бутона, за да 

започнете автоматично излитане или кацане. 

Докоснете        , за да започнете Smart RTH и да върнете дрона в началната точка.

17. Назад
: Докоснете, за да се върнете в началния екран.

Маркирайте обекта в изглед Камера, за да включите FocusTrack. Натиснете и задръжте върху 
екрана, за да изкарате лентата за настройка на стойката и да регулирате ъгъла на камерата.
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Полет
Тази секция описва безопасни 
практики за полет и полетни 
рестрикции. 
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Полет
Когато подготовката преди полета приключи, се препоръчва да усъвършенствате полетните си 
умения и да практикувате безопасни полетни техники. Уверете се, че всеки полет се извършва на 
широко, отворено пространство. Обърнете се към секциите "Дистанционно управление" и "DJI Fly" за 
информация относно управлението на дрона. 

Изисквания за полетната среда

1. Не използвайте дрона при тежки метеорологични условия, включително скорости на вятъра над 
10m/s, сняг, дъжд и мъгла.

2. Летете на открито. Високите и големи метални конструкции могат да повлияят на точността на 
бордовия компас и GPS системата.

3. Избягвайте препятствия, тълпи от хора, 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 факторите на околната среда като плътността на 
въздуха и температурата. Бъдете много внимателни, когато летите на 5000 м или повече над 
морското равнище, тъй като производителността на батерията и дрона могат да бъде намалени.

6.  Дронът не може да използва GPS в полярните зони. Използвайте долната позиционираща 
система по време на полет над такива места.

7. Внимавайте, ако излитате от подвижни повърхности като автомобили или лодки.

Полетни ограничения и GEO зони
Операторите на безпилотни летателни апарати (БЛА) трябва да спазват правилата на 
саморегулиращи се организации като Международната организация за гражданска авиация, 
Федералната авиационна администрация и местните авиационни власти. От съображения за 
безопасност ограниченията на полета са активирани по подразбиране, за да помогнат на 
потребителите да експлоатират своя дрон безопасно и законно. Потребителите могат да задават 
ограничения на височината и дистанцията на полета.

Ограниченията на височината, ограниченията на дистанцията и GEO зоните функционират 
едновременно за управление на безопасността на полетите, когато има GPS сигнал. Само 
надморската височина може да бъде ограничена, когато няма GPS сигнал.

Надморска височина и ограничения на разстоянието
Пределите на височината на полета и разстоянието могат да бъдат променени в DJI Fly. Въз 
основа на тези настройки дронът ще лети в ограничен "цилиндър", както е показано по-долу:

Макс. полетна 
височина Макс. радиус

Начална точкаВисочина на дрона 
при включване
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Лимит на полета DJI Fly Индикатор за състоянието на дрона

Височината на летене не 
може да надвишава 
определената стойност.

Внимание: Достигнато е 
ограничението за височина. Примигва в 

зелено и червено 
последователноВнимание: Достигнато е 

ограничението за дистанция.

Единствено долната система за позициониране е налична

DJI Fly

Височината е ограничена до 5 метра, когато 
GPS сигналът е слаб и долната Vision 
система е активна. Височината е ограничена 
до 30 метра, когато GPS сигналът е слаб и 
долната Vision система е неактивна.

Макс. дист. Примигва в жълто

Височинният лимит, когато GPS сигналът е слаб, няма да бъде ограничен, в случай че е 
имало силен GPS сигнал, когато дронът е бил включен.
 Ако дронът е в GEO зона и сигналът е слаб или липсва, индикаторът за състоянието на 
дрона ще присветва в червено за 5 секунди на всеки 12 секунди.
 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. 
Летете само докато имате пряка видимост на дрона.

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

Ще се появяват съобщения в DJI Fly при летене в GEO зони. 

Проверка преди всеки 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 Fly е успешно свързан към дрона.
7. Уверете се, че обективът на камерата и системите за позициониране са чисти.
8. Използвайте само оригинални DJI части и аксесоари. Неоригинални части или аксесоари могат да 

причинят неизправност на системата и да доведат до повреда.

GPS е наличен

Макс. 
височина

Макс.
дистанция

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

Лимит на полета Индикатор за съст. на дрона

Примигва в 
зелено и червено 
последователно

Внимание: 
Достигнато е 
ограничението 
за височина.

Макс. 
височина
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Автоматично излитане/приземяване
Автоматично излитане
Можете да използвате автоматично излитане, когато индикаторите на дрона примигват в зелено.

1. Стартирайте DJI Fly и влезте в изглед Камера.
2. Завършете всички стъпки в контролния списък преди полета.
3. Докоснете        . Ако условията са безопасни за излитане, плъзнете плъзгача, за да потвърдите. 
4. Дронът ще излети и ще закръжи на 1,2 м над земята.

Включване/изключване на моторите

Включване на моторите
За стартиране на моторите се използва комбинирана команда с джойстиците (ККД). Натиснете 
двата джойстика към вътрешните или външните долни ъгли, за да стартирате моторите. След като 
моторите започнат да се въртят, освободете двата джойстика едновременно.

Изключване на моторите
Има два метода за изключване на моторите:

Метод 1:  Когато дронът се приземи, натиснете и задръжте левия джойстик надолу. Моторите ще 

спрат след 3 секунди.

Метод 2:  Когато дронът се приземи, натиснете левия джойстик надолу, след което проведете 

същата ККД, която се използва за стартиране на моторите, както е описано по-горе. Моторите 
спират незабавно. Пуснете и двата джойстика, след като моторите са спрели.

 Индикаторът за състоянието на дрона показва дали той използва GPS, и/или 
системите за позициониране за управление на полета. Препоръчва се да изчакате, 
докато GPS сигналът бъде силен преди да използвате автоматичното излитане.
  НЕ излитайте от подвижни повърхности като автомобили или лодки.

ИЛИ

Автоматично приземяване
Можете да използвате автоматично приземяване, когато индикаторите на дрона примигват в зелено.

1. Докоснете        . Ако условията са безопасни за кацане, плъзнете плъзгача, за да потвърдите. 

2. Автоматичното приземяване може да бъде прекратено чрез натискане на        . 
3. Ако системата за позициониране функционира нормално, Защита при приземяване ще бъде 

активирана. 
4. Моторите спират след приземяване. 

Винаги избирайте подходящо място за приземяване.
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 Поставете дрона на гладка и стабилна повърхност преди излитане. НЕ излитайте от 
ръката си. 

Изключване 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 аварийна ситуация - например ако е настъпил сблъсък, ако дронът е извън контрол 
и се изкачва или спуска твърде бързо, превърта се във въздуха или ако някой мотор е загубил 
подемна сила. За да спрете моторите по време на полет, използвайте същата ККД като при 
стартиране на моторите. Фабричната настройка може да бъде променена в DJI Fly. 

 Тестов полет

Процедури за излитане / приземяване 
1. Поставете дрона на открита, равна повърхност с индикаторите за състоянието, насочени към Вас.
2. Включете дрона и дистанционното управление.
3. Стартирайте DJI Fly и влезте в изглед Камера.
4. Изчакайте, докато индикаторът за състоянието на дрона започне да мига в зелено, което показва, 

че е записана началната точка и е безопасно да излетите.
5. Внимателно натиснете джойстика, за да излетите или използвайте командата за автоматично 

излитане.
6. Използвайте джойстика или командата за автоматичното приземяване, за да приземите дрона.
7. Изключете дрона и дистанционното управление.

Съвети и предложения за видеозаснемане
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 работа на стабилизиращата стойка в DJI Fly.
3. Снимайте видео само в N-режим или T-режим.
4. Летете само в добри атмосферни условия и избягвайте дъжд и вятър.
5. Изберете настройките на камерата, които най-добре отговарят на Вашите нужди.
6. Извършвайте тестови полети, за да установите маршрутите и да прегледате възможните сцени за 

снимане.
7. Натискайте джойстиците леко, за да поддържате движението на дрона гладко и стабилно.

Метод 1 Метод 2

ИЛИ
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Допълнение
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Допълнение
Спецификации

Дрон

Тегло (готов за излитане) 570 гр

Размери (ДхШхВ) Сгънат: 180×97×84 мм 
Разгънат: 183×253×77 мм

Диагонал 302 мм

Макс. скорост при издигане 4 м/с (S-режим) 
4 м/с (N-режим) 

Макс. скорост при спускане 3 м/с (S-режим) 
3 м/с (N-режим) 

Макс. скорост (до морското 
равнище, без вятър)

19 м/с (S-режим)
12 м/с (N-режим) 
5 м/с (T-режим)

Макс. височина на обхват 
над морското равнище 5000 м

Максимално полетно време 34 мин. (измерено при полет с 18 км/ч в безветрие)
Макс. време на кръжене (безветрие) 33 мин.
Макс. полетно разстояние 18.5 км

Макс. устойчивост на вятър 10 м/с

Макс. ъгъл на наклон 35° (S-режим) 
20° (N-режим)

Макс. ъглова скорост 250°/s (S-режим)
250°/s (N-режим)

Операционна температура 0° до  40°C
GNSS GPS + GLONASS
Работна честота 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz

Мощност на предавателя (EIRP)

2.400 - 2.4835 GHz: 
≤26 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE), ≤20 dBm (SRRC) , ≤20 dBm (MIC)
5.725 - 5.850 GHz: 
≤26 dBm (FCC), ≤14 dBm (CE), ≤26 dBm (SRRC)

Точност при кръжене Вертикала: ±0.1 м (с позиционираща система), ±0.5 м (с GPS позициониране) 
Хоризонтала:  ±0.1 m (с позиционираща система), ±1.5 m (с GPS позициониране)

Вградена памет 8 GB
Стабилизираща стойка

Механичен обхват
Tilt: -135° до +45° 
Roll: -45° до +45° 
Pan: -100° до +100°

Обхват на контрол Tilt: -90° до 0° (фабрично), -90° до +24° (разширено) 
Pan: -80° до +80°

Стабилизация

Макс. скорост на контрол (наклон)

Точност на движенията

3-осна (tilt, roll, pan) 
100°/сек
±0.01°
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Позиционираща система

Предна

Обхват на прецизно измерване: 0.35-22.0 м
Обхват на засичане:  0.35-44 м
Скорост на ефективно засичане: ≤12 м/с
Зрително поле: 71° (хоризонтално), 56° (вертикално)

Задна

Обхват на прецизно измерване:  0.37-23.6 м
Обхват на засичане: 0.37-47.2 м
Скорост на ефективно засичане: ≤12 м/с
Зрително поле: 44° (хоризонтално), 57° (вертикално)

Долна
Обхват на измерване на инфрачервен сензор: 0.1-8 м 
Обхват на кръжене: 0.5-30 м
Обхват на кръжене на Vision сензор:  0.5-60 м

Работна среда Неотразаяващи, различими повърхности с дифузна 
отражателност от >20%; Подходящо осветление от lux >15

Камера

Сензор 1/2 CMOS 
Ефективни пиксели: 12/48 MP

Обектив
Зрително поле: 84° 
35 мм еквивалент: 24 мм 
Бленда: f/2.8 
Фокус: 1 м до∞  

ISO
Видео: 100-6400
Снимки (12 MP): 100-3200 (Auto) 100-6400 (Manual) 
Снимки (48 MP): 100-1600 (Auto) 100-3200 (Manual)

Скорост на ел. затвор 8-1/8000 с

Макс. размер на изображенията 48 MP: 8000×6000
12 MP: 4000×3000

Фото режими

Single: 12 MP/48 MP
Burst: 12 MP, 3/5/7 кадъра
Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12 MP, 3/5 кадъра при 
0.7EV стъпки 
Timed: 12 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 секунди
SmartPhoto: 12 MP 
HDR Panorama:
Vertical (3×1): 3328×8000 пиксела (ШхВ)
Wide (3×3): 8000×6144 пиксела (ШхВ)
180° Panorama (3×7): 8192×3500 пиксела (ШхВ)
Sphere (3×8+1): 8192×4096 пиксела (ШхВ)

Видео резолюция

4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps 
2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60 fps
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps 
4K Ultra HD HDR: 3840×2160 24/25/30 fps 2.7K 
HDR: 2688×1512 24/25/30 fps 
FHD HDR: 1920×1080 24/25/30 fps

Макс. видео битрейт 120 Mbps

Поддържана файлова система FAT32
exFAT (препоръчително)

Фото формат
Видео формат

JPEG/DNG (RAW)
MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)
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Дистанционно управление
Операционна честота 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz

Обхват (без физически пречки и 
интерференция)

10 км (FCC)
6 км (CE)
6 км (SRRC)
6 км (MIC)

Операционна температура 5° до 40° C

Мощност на предавателя (EIRP)

2.400 - 2.4835 GHz: 
≤26 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE), ≤20 dBm (SRRC) , ≤20 dBm (MIC)
5.725 - 5.850 GHz:
≤26 dBm (FCC), ≤14 dBm (CE), ≤26 dBm (SRRC)

Капацитет на батерията 5200 mAh

Работно напрежение 1200 mA@3.7 V (с Android устройство) 
700 mA@3.7 V (с iOS устройство)

Макс. допустими размери 
на мобилно у-во 

180×86×10 мм

Поддържани типове USB портове Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C
Система за видеопредаване OcuSync 2.0
Качество на Live View 720p@30fps/1080p@30fps
Видео кодиране

Макс. битрейт
H.265 
12 Mbps 

Латентност (в зависимост 
от условията на средата и 
мобилното устройство)

120-130 мс

Зарядно
Входящ 100-240V, 50/60 Hz, 1.3 A

Изходящ Батерия:  13.2 V  2.82 
A USB: 5V/2A

Мощност 38 W
Батерия
Капацитет 3500 mAh
Напрежение 11.55 V
Макс. напрежение при зареждане 13.2 V
Тип LiPo 3S
Енергия 40.42 Wh
Тегло 198 гр
Температура на зареждане 5° до 40° C
Макс. мощност при зареждане 38 W
Приложение
Приложение DJI Fly
Операционна система iOS v10.0.2 или по-нова; Android v6.0 или по-нова
SD карти
Поддържани SD карти UHS-I Speed Grade 3 rating microSD
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Калибриране на компаса
Препоръчва се компасът да се калибрира при изброените ситуации при полет навън:

1. Летене на повече от 50км от последната локация, на която дронът е летял.
2. Ако дронът не е използван повече от 30 дни.
3. В DJI Fly се появява предупреждение за смущения на компаса и/или индикаторът за състоянието 

на дрона премигва в червено и жълто.

НЕ калибрирайте компаса на локации, където може да има магнитна 
интерференция, като големи метални структури, електрически далекопроводи, 
паркинги и други.
НЕ носете предмети (като мобилни телефони), които съдържат феромагнитни 
материали в близост до дрона по време на калибриране.
Не е необходимо да калибрирате компаса, когато летите на закрито.

Процедура на калибриране
Изберете открита зона, за да извършите следната процедура:

1. Докоснете System Settings в DJI Fly, изберете “Control” -> “Calibrate” и следвайте инструкциите на 
екрана. Индикаторът за състоянието на дрона примигва в жълто, което показва, че калибрирането 
е започнало.

2. Задръжте дрона хоризонтално и го завъртете на 360 градуса. Индикаторът за състоянието на 
дрона ще свети постоянно в зелено.

3. Задръжте дрона вертикално, като предницата му е насочена надолу и го завъртете на 360 градуса 
по вертикална ос.

4. Ако индикаторът за състоянието на дрона примигва в червено, калибрирането не е успешно. 
Променете местоположението си и опитайте отново процедурата за калибриране.

Препоръчани microSD карти

SanDisk Extreme PRO 64GB U3 V30 A2 microSDXC 
SanDisk High Endurance 64GB U3 V30 microSDXC 
SanDisk Extreme 64GB U3 64GB V30 A2 microSDXC 
SanDisk Extreme 128GB U3 V30 A2 microSDXC 
SanDisk Extreme 256GB U3 A2 microSDXC
Lexar 667x 64GB U3 V30 A2 microSDXC
Lexar High-Endurance 64GB U3 V30 microSDXC 
Samsung EVO Plus (Yellow) 64GB U3 V30 microSDXC 
Samsung EVO Plus (Red) 64GB U3 microSDXC 
Samsung EVO Plus 128GB U3 microSDXC 
Samsung EVO Plus 256GB U3 microSDXC 
Kingston V30 128GB U3 microSDXC
Netac 256GB U3 A1 microSDXC
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Ако индикаторът за състоянието на дрона мига в червено и жълто след завършване на 
калибрирането, показвайки, че текущото местоположение не е подходящо за летене 
поради нивото на магнитни смущения. Променете местоположението си.

В DJI Fly ще се появи съобщение, ако е необходимо калибриране на компаса преди излитане. 
Дронът може да излети веднага след като калибрирането приключи. Ако изчакате повече от три 
минути преди да излетите след калибриране, може да се наложи да повторите процеса отново.

Обновяване на фърмуера
Използвайте DJI Fly или DJI Assistant 2 за Mavic, за да обновите фърмуера на дрона и 
дистанционното.

Чрез DJI Fly
Когато свържете дрона и дистанционното към DJI Fly, ще бъдете уведомени, ако е налична нова 
актуализация на фърмуера. За да стартирате актуализацията, свържете мобилното си устройство с 
интернет и следвайте екранните инструкции. Обърнете внимание, че не можете да актуализирате 
фърмуера, ако дистанционното не е свързано с дрона. 

Чрез DJI Assistant 2 за Mavic
Обновете дрона и дистанционното управление поотделно чрез DJI Assistant 2 за Mavic.

Следвайте тези инструкции, за да обновите фърмуера на дрона чрез DJI Assistant 2 за Mavic:

1. Стартирайте DJI Assistant 2 за Mavic и влезте в своя DJI акаунт.
2. Включете дрона, след което го свържете с компютър с помощта на Micro USB кабел.
3. Изберете Mavic Air 2 и натиснете върху Firmware Updates в левия панел.
4. Изберете версията на фърмуера, към която искате да обновите.
5. Изчакайте фърмуерът да се изтегли. Обновяването ще започне автоматично.
6. Дронът ще се изключи автоматично след обновяването на фърмуера.

Следвайте тези инструкции, за да обновите фърмуера на дистанционното управление чрез DJI 
Assistant 2 за Mavic:
1. Стартирайте DJI Assistant 2 за Mavic и влезте в своя DJI акаунт.
2. Включете дистанционното, след което го свържете с компютър с помощта на Micro USB кабел.
3. Изберете Mavic Air 2 Remote Controller и натиснете върху Firmware Updates в левия панел.
4. Изберете версията на фърмуера, към която искате да обновите.
5. Изчакайте фърмуерът да се изтегли. Обновяването ще започне автоматично.
6. Дронът ще се изключи автоматично след обновяването на фърмуера.
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Уверете се, че следвате всички стъпки за актуализиране на фърмуера. В противен 
случай актуализацията може да се провали.
Актуализацията на фърмуера отнема около 10 минути. Нормално е стойката да се 
върти, индикаторите за състоянието да мигат, а дронът да се рестартира. Изчакайте 
търпеливо, докато актуализацията приключи.
Уверете се, че компютърът има достъп до интернет.
Преди да извършите актуализация се уверете, че интелигентната батерия има поне 
40% заряд, а дистанционното поне 30% заряд.
Не изключвайте устройствата от компютъра по време на актуализация.

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



This content is subject to change.
Download the latest version from
http://www.dji.com/mavic-air-2

If you have any questions about this document, please contact 
DJI by sending a message to DocSupport@dji.com.

MAVIC is a trademark of DJI.
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