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Използване на това упътване
Легенда

Внимание Важно Съвет Препратка

Прочетете преди първия полет
Прочетете следните документи, преди първия полет с Phantom 4 Multispectral:

1. В кутията
2. Упътване
3. Кратко упътване
4. Указания за отказ от отговорност и мерки за безопасност

Препоръчваме Ви да изгледате всички видео уроци в официалния уеб сайт на DJI и да 
прочететемерките за безопасност преди да летите с дрона. Подгответе се за първия 
полет, като прочетете упътванията за употреба за Phantom 4 Multispectral.

Видео уроци
Моля, гледайте видео уроците от долния линк, които демонстрират как да

използвате Phantom 4 RTK  безопасно:

https://www.dji.com/p4-multispectral/video

Изтегляне на DJI GS Pro App
Най-новата версия на DJI GS Pro е необходима при използване с P4 Multispectral. 
Потърсете DJI GS Pro в App Store или сканирайте QR кода, за да изтеглите 
приложението на вашия iPad. Посетете официалния уебсайт на DJI за повече 
информация относно DJI GS Pro: https://www.dji.com/ground-station-pro

Изтегляне на DJI Terra
Мултиспектралните изображения, заснети от P4 Multispectral, могат да бъдат 
импортирани в DJI Terra за 2D мултиспектрални реконструкции на карти. За да 
изтеглите последната версия на DJI Terra и ръководството за потребителя, моля, 
посетете: https://www.dji.com/dji-terra/info#downloads

Работната температура на този продукт е от 0 ° до 40 ° C. Той не отговаря на стандартната 
работна температура за военно приложение (-55 ° до 125 ° C), която е необходима за по-голяма 
променливост на околната среда. Работете с продукта по подходящ начин и само за 
приложения, които отговарят на изискванията за работния температурен диапазон от този клас.

https://www.dji.com/dji-terra/info#downloads
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Профил на продукта
Този раздел представя P4 Multispectral и 
изброява компонентите на самолета и 
дистанционното управление.



Продуктов профил
Представяне

P4 Multispectral е високо прецизен дрон, способен на мултиспектрални функции за 
изображения. Системата за изображения съдържа шест камери с 1 / 2.9-инчови CMOS 
сензори, способни да улавят както цветни, така и теснолентови изображения. 
Предаването на изображения OCUSYNC ™ HD, вградено както в самолета, така и в 
дистанционното управление, осигурява стабилно предаване. Използвайки DJI GS Pro, 
потребителите могат да преглеждат изображението NDVI, GNDVI или NDRE в реално 
време и да получат представа за здравето на растенията, разбирането на растежа на 
растенията, почвените условия и др. Изображенията могат да се използват и за 
генериране на точни мултиспектрални индексни карти за подробни анализи на 
състоянието на растенията и почвите, които позволяват по-прецизни земеделски 
операции. Самолетът има вграден DJI Onboard D-RTKTM, който предоставя прецизни 
данни за точността на позициониране на ниво сантиметър *.

Функции
Системата за мултиспектрални изображения на P4 съдържа шест камери с 1/2.9-инчови 
CMOS сензори, включително RGB камера и мултиспектрален масив от камери, 
съдържащ пет камери за мултиспектрално изобразяване, обхващащи следните ленти: 
Синьо (B): 450 nm ± 16 nm; Зелено (G): 560 nm ± 16 nm; Червено (R): 650 nm ± 16 nm; 
Червен ръб (RE): 730 nm ± 16 nm; Близка инфрачервена (NIR): дрона открива 
слънчевото облъчване в реално време за компенсация на изображението, 
максимизирайки точността на събраните мултиспектрални данни. P4 Multispectral 
използва глобален затвор, за да избегне изкривявания, които могат да присъстват при 
използване на rolling shutter затвор.

Дронът P4 Multispectral има вграден DJI Onboard D-RTK, предоставящ високо прецизни 
данни за позициониране на ниво сантиметър, когато се използва с услугата Network RTK 
или DJI D-RTK 2. Суровите сателитни наблюдения и записите на събитията за 
експозиция могат да се използват за последващо обработени кинематични (PPK) 
диференциални корекции.

P4 Multispectral може да кръжи и да лети в изключително ниска надморска височина и 
затворени пространства и осигурява многопосочно разпознаване и избягване на 
препятствия. Откриването и избягването на препятствия в голям обсег и защитата при 
кацане повишават безопасността на полета.
В дистанционното управление е вградена най-новата технология DJI OcuSync с 
подобрена способност срещу смущения, за да осигури по-стабилно и по-плавно 
предаване на изображението. Когато се комбинира с приемника в дрона, 
дистанционното управление има обхват на предаване до 4,3 мили / 7 км (версия, 
съвместима с FCC). Свържете iPad към дистанционното управление чрез USB порта, за 
да използвате приложението DJI GS Pro за планиране и изпълнение на мисии. 
Импортирайте данните за изображението в DJI GS Pro или DJI Terra, за да генерирате 
мултиспектрални индексни карти и да прегледате анализа.

* Това трябва да се използва с мрежова RTK услуга, DJI D-RTK 2 високопрецизна GNSS мобилна 
станция (закупува се допълнително) или последващо обработени кинематични (PPK) данни
(препоръчва се, когато RTK сигналът е слаб по време на работа).

6 © 2020 DJI All Rights Reserved. 
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Подготовка на дрона

1. Отстранете скобата от камерата, както е показано на фигурата.

3. Инсталация на батерията
Плъзнете батерията в отделението, както е указано на долното изображение.

2. Монтиране на пропелерите
Монтирайте пропелерите с черен пръстен върху моторите с черна точка, а тези със
сив пръстен-върху моторите без точка. Натиснете пропелерите надолу и ги завъртете
в указаната за заключване посока, докато се затегнат.

Ако сте поставили батерията правилно,трябва да чуете изщтракване. В случай, че не сте 
я поставилиправилно,това може да повлияе върху сигурността на Вашия дрон.
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Подготовка на дистанционното
1. Наклонете държача на мобилното устройство или дисплейното устройство на

дистанционното управление в желаната позиция, след което регулирайте антените
така, че да са обърнати навън.

2. Свържете вашето мобилно устройство
1 Натиснете бутона в горната дясна страна на държача на мобилното устройство, за

да освободите скобата, след което регулирайте скобата, за да отговаря на размера
на вашето мобилно устройство.
2 Закрепете мобилното си устройство в скобата, като натиснете надолу.
3 Включете единия край на кабела в мобилното устройство, а другия край в USB

порта на гърба на дистанционното управление.
2

1

3

Активиране на дрона
Когато използвате своя P4 Multispectral за първи път, активирайте го с DJI GS Pro. 
Уверете се, че вашият iPad има достъп до интернет.
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Диаграма на дрона

c. Green (G)

1. Камери
(с шест камери, съответстващи на
вълновите ленти отдолу)
a. Red Edge (RE)  b. Near-Infrared (NIR)

d. Visible Light (RGB)
e. Red (R) f. Blue (B)

2. Долна Vision система

3. Micro USB порт

4. Камера/Индикатор и Link бутон

5. microSD слот за карта

6. Предна Vision система

7. Infrared Sensing система

8. Предни LED светлини

9. Мотори

10. Пропелери

11. Полетни индикатори

12. OcuSync антени

13. Вградена D-RTK антена

14. Спектрален слънчев сензор

15. Задна Vision Система

16. Интелигентна батерия

17. Бутон за включване

18. Индикатори на батерията

16
15

17

18

6

1a
b

c

d e f

2

3

4
5

7

8

9
10

11

12

13

14



10 © 2020 DJI All Rights Reserved. 

Диаграма на дистанционното

1. Бутон за включване
За включване и изключване на дистанционното

2. Return to Home (RTH) бутон
Натиснете и задръжте, за да активирате RTH.

3. Джойстици
Управляват посоката на движение.

4. LED индикатори
Показват дали дистанционното е свързано с 
дрона.

5. LED индикатори на батерията
Показва нивото на батерията на 
дистанционното .

6. Захранващ порт
Свържете се със зарядното устройство, за да 
заредите батерията на дистанционното.

7. Държач за мобилно у-во.
Сигурно закрепва вашето мобилно устройство 
към дистанционното.

8. Монтажни куки (за смартфони)
9. Антени

Предава сигнали за управление на дрона и 
сигнал за видео връзка.

10. Дръжка
11. Скролер на стойката

Използвайте за завъртане на стойката.
12. Резервиран скролер

13. Бутон за видео запис
Използвайте за запис на видео

14. Превключвател на полетния режим

15. Бутон за снимки
Използвайте за запис на изображения

16. Резервиран бутон с възможност за
настройка

17. C1 и C2 бутони
C1: В Camera View натиснете, за да 
превключвате между RGB изображения и 
мултиспектрални изображения на живо. 
Когато превключвате към мултиспектрално 
изображение, дисплеят по подразбиране е 
NDVI. Ако NDRE или GNDVI са избрани в 
режим на показване, преди да превключите 
изгледа на живо с помощта на този бутон, 
ще се покаже съответният изглед на живо.
C2: Ако създавате мисия, използвайки 
местоположението на самолета, натиснете 
веднъж, за да зададете текущото 
местоположение на самолета като точка.

18. USB порт за свързване на мобилни у-ва.
19. Micro USB порт

За връзка с компютър
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Дрон
Този раздел представя 
компонентите, характеристиките и 
функциите на дрона.



Дрон
Профил

Дронът P4 Multispectral включва полетен контролер, комуникационна система, система за 
позициониране, система за задвижване и интелигентна полетна батерия. Този раздел 
описва функциите на тези компоненти.

Полетни режими
P4 Multispectral осигурява следните режими на полет. Използвайте превключвателя за 
полетен режим на дистанционното управление, за да превключвате между различни 
режими на полет. Позициите P и S на дистанционното управление са за P-режим, а A 
позиция е за A-режим.

P-режим (позициониране): P-mode работи най-добре, когато GNSS сигналът е силен.
Дронът използва модула GNSS / RTK и Vision системата за автоматично стабилизиране и
навигация между препятствия. Когато GNSS сигналът е силен, дронът използва GNSS за
позициониране. Когато RTK модулът е активиран и диференциалното предаване на
данни е добро, се осигурява позициониране на ниво сантиметър. Когато GNSS сигналът
е слаб и условията на осветление са достатъчни, дронът използва Vision системата за
позициониране. Когато засичането на препятствия напред е разрешено и условията на
осветление са достатъчни, максималният ъгъл на полет е 25° с максимална скорост на
полета от 31 мили в час (50 км/ч). Когато засичането на препятствия напред е
деактивирано, максималният ъгъл на положение на полета е 35°, а максималната
скорост на полета е 58км/ч.

A-mode (Attitude): GNSS не се използва за позициониране и дронът може да поддържа
височина само с помощта на барометъра.

Режим Attitude  (ВНИМАНИЕ)
Самолетът ще влезе в режим A в следните два случая:

Пасивен: Когато има слаб GNSS сигнал или когато компасът изпитва смущения, когато Vision 
систематае недостъпна.

Активен: Потребителите превключват превключвателя за режим на полет в режим A.

В режим A системата Vision и някои разширени функции са деактивирани. Следователно 
дронът не може да позиционира или спира автоматично в този режим и лесно се влияе от 
заобикалящата го среда. Използвайте дистанционното управление за позициониране на дрона.

Маневрирането на дрона в режим А може да бъде трудно. Преди да превключите дрона в режим 
А, уверете се, че се чувствате комфортно в този режим. НЕ летете твърде далеч, тъй като 
може да загубите контрол и да създадете потенциална опасност. Избягвайте да летите в 
затворени пространства или в области, където GNSS сигналът е слаб. В противен случай 
дронът ще влезе в режим A, което води до потенциални рискове. Приземете дрона на безопасно 
място възможно най-скоро.

12 © 2020 DJI All Rights Reserved. 
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Предни LED
индикатори

Индикатори за състоянието

Нормални

 Премигващи червен, зелен и жълт 
Включване на дрона и 
самодиагностика

 Премигващи жълт и зелен Подгряване

 Бавно мигащ зелен P-режим с  GNSS или RTK

×2  Двойно мигащ зелен P-режим с Vision система.

 Бавно мигащ жълт 
A-режим без GNSS или
Vision система

 Бързо мигащ жълт Спиране

Внимание

 Бързо мигащ жълт Изгубен е сигналът от дистанционното.

 Бавно мигащ червен Предупреждение за изтощена батерия.

 Бързо мигащ червен Критично ниско ниво на батерията

 Мигащ червен
Неравномерно разположение или 
голямо отклонение на сензора

 — Постоянно светещ червен Отказ на системата

 Мигащи червен и жълт Компасът изисква калибриране

Предните светодиоди показват ориентацията на дрона. Предните светодиоди светят 
плътно червено, когато дронът е включен, за да покаже предната част (или носа) на 
дрона. Индикаторите за състоянието съобщават за състоянието на полетния контролер. 
Вижте таблицата по-долу за повече информация относно индикаторите за състоянието 
на самолета.

Индикатори за състоянието

Индикатори на полета
P4 Multispectral има предни светодиоди и индикатори за състоянието на дрона. 
Позициите на тези светодиоди са показани на фигурата по-долу:



Smart RTH
Използвайте бутона RTH на дистанционното управление, когато е наличен GNSS, за да 
стартирате Smart RTH. След това дронът автоматично ще се върне към последната 
записана точка Home. Използвайте дистанционното управление, за да контролирате 
скоростта или височината на дрона, за да избегнете сблъсък по време на процеса Smart 
RTH. Когато дронът се връща, той ще използва основната камера, за да идентифицира 
препятствия на разстояние до 300 м отпред, което му позволява да планира безопасен 
маршрут до началната точка. Натиснете и задръжте бутона Smart RTH веднъж, за да 
стартирате процеса, и натиснете отново бутона Smart RTH, за да прекратите 
процедурата и да си възвърнете пълния контрол над дрона.
14 © 2020 DJI All Rights Reserved. 

Failsafe RTH
Предната Vision система позволява на дрона да създава карта в реално време на своя 
полетен маршрут, докато лети. Ако точката Home е била успешно записана и компасът 
функционира нормално, Failsafe RTH ще се активира автоматично, ако сигналът на 
дистанционното управление се загуби за повече от три секунди. Дронът ще планира 
своя обратен маршрут и ще проследи първоначалния си полетен маршрут до точката на 
излитане. По време на RTH, ако сигналът на дистанционното управление се възстанови, 
пилотите могат да контролират височината и скоростта на дрона. Натиснете бутона RTH 
веднъж, за да отмените RTH
Илюстрация на Failsafe

 5 RTH (променлива височина)

Бързо мигащо жълто
Height over HP<=Failsafe Altitude

 1 Запис на начална точка Home Point 

Мигащо зелено

 3 Загуба на връзка с дистанционното

Бързо мигащо жълто

 2 Потвърждение на Home Point

Мигащо зелено

 6 Кацане (след кръжене за 5 сек.)

Бързо мигащо жълто

 4 Изгубен сигнал (след 3 сек.)

Бързо мигащо жълто

Height over HP>Failsafe Altitude

Elevate to Failsafe Altitude
Failsafe Altitude

×

>3S
× × ×

Return to Home (RTH)
Функцията Return to Home (RTH) връща дрона в последната записана точка Home. Има 
три вида RTH: Smart RTH, RTH Low Battery и Fathsafe RTH. Този раздел описва 
подробно тези три сценария.

GNSS Описание

Home 
Точка

Ако преди излитане е бил получен силен GNSS сигнал, Home Point е 
мястото, от което dronyt е стартирал. Силата на GNSS сигнала се 
обозначава с иконата GNSS       (По-малко от 4 бара се счита за слаб 
GNSS сигнал). Индикаторите за състоянието на drona ще мигат бързо, 
когато се запише началната точка.

Дронът може да открива и избягва препятствия, когато системата Forward Vision е 
активирана и условията на осветление са достатъчни. Дронът автоматично ще се изкачи 
нагоре, за да избегне препятствия, и ще се спусне бавно, когато се върне към Началната 
точка. За да се гарантира, че дронът се връща в права линия, той не може да се върти или 
да лети наляво и надясно по време на RTH, докато предната Vision системата е активирана.
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12:29

Оставащо полетно време

Достатъчно ниво на 
батерията (зелено)

Индикатор за нивото на батерията

Необходима мощност за връщане

Предупреждение за критично ниско 
ниво на батерията (червено)

Предупреждение за ниско 
ниво на батерията (жълто)

Предупрежден
ие за нивото 
на батерията

Забележка
Индикатор 
за 
състоянието 
на дрона

DJI GS Pro Инструкции за полет

Предупреждение 
за ниско ниво на 
батерията

Нивото на 
батерията е 
ниско. 
Върнете 
дрона 
обратно.

Индикаторът 
за 
състоянието 
на дрона 
мига бавно 
ЧЕРВЕНО.

Неприложимо

Дронът ще се върне автоматично 
към началната точка и ще се 
задържи на 2 метра над нея. 
Потребителите могат също да 
отменят RTH процеса и да кацнат 
ръчно. Забележка: 
Предупреждението за ниско ниво 
на батерията няма да се появи, 
след като потребителите отменят 
RTH и възвърнат контрола.

Предупреждение 
за критично ниско 
ниво на батерията 

Дронът 
трябва да се 
приземи 
незабавно.

Дисплеят на DJI 
GS Pro ще мига в 
червено и дронът 
ще започне да се 
спуска. 
Дистанционното 
управление ще 
издаде звукова 
индикация.

Оставете дрона да се спуска и 
каца автоматично.

Очаквано 
оставащо време 
за полет

Очакван 
оставащ 
полет въз 
основа на 
текущото 
ниво на 
батерията.

Low Battery RTH 
Безопасността при ниско ниво на батерията се задейства, когато интелигентната 
полетна батерия на DJI се изтощи до точка, която може да повлияе на безопасното 
връщане на дрона. Потребителят може да отмени процедурата RTH, като натисне 
бутона RTH на дистанционното управление. Праговете за тези предупреждения се 
определят автоматично въз основа на текущата надморска височина и разстоянието на 
дрона от началната точка. Функцията Low Battery RTH ще се задейства само веднъж по 
време на самия полет.
Дронът ще се приземи автоматично, ако текущото ниво на батерията може да го 
поддържа достатъчно дълго, за да се спусне от моментната 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.
Индикаторът за нивото на батерията се показва в DJI GS Pro и е описан по-долу:

Индикаторът 
за 
състоянието 
на дрона 
мига бързо 
ЧЕРВЕНО.

Неприложимо НеприложимоНеприложимо
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Прецизно приземяване
Дронът автоматично сканира терена под него по време на връщане към началната 
точка. Когато настоящият терен съвпада с терена на началната точка, дронът ще 
започне да каца незабавно, за да постигне прецизно кацане.

• Когато се задейства предупреждението за критично ниско ниво на батерията и дронът 
започне автоматично да каца, натиснете левия джойстик нагоре, за да накарате дрона да 
кръжи на текущата си височина, като ви дава възможност да навигирате до по-подходящо 
място за кацане.

• Цветните зони и маркерите на индикаторната лента за нивото на батерията отразяват 
очакваното оставащо време за полет. Те се регулират автоматично в съответствие с 
текущото местоположение и състояние на дрона.

• Прагът за предупреждение за ниска батерия, зададен в страницата за настройки на 
батерията на дрона в приложението, е само за предупреждение и няма да задейства RTH. 

20m 5m
H

Дронът не може да избегне препятствия по време на RTH, 
когато системата за предно виждане е деактивирана. 
Потребителите могат да използват дистанционното 
управление за управление на височината и скоростта на 
дрона. Важно е да зададете подходяща височина на Failsafe 
преди всеки полет. Отидете на Camera View в DJI GS Pro, 
докоснете текста под бутона Smart RTH, за да зададете 
височина на RTH.

20 м 5m
H

Ако дронът лети под 20 метра и RTH (включително Smart 
RTH, Low Battery RTH и Failsafe RTH) се задейства, то той 
първо ще се изкачи до 20 метра от текущата надморска 
височина. Можете да отмените издигането само като 
излезете от RTH.

20m 5 м
H

Дронът автоматично ще се спусне и ще се приземи, ако RTH 
се задейства, когато лети в радиус от 5 метра от началната 
точка и когато височината му е под 30 метра, или ако 
функцията за разпознаване на препятствия е деактивирана. 
Дронът няма да се изкачи и ще кацне веднага на текущото 
място.

RTH Бележки за безопасност

• Защитата при кацане е активна по време на прецизно кацане.
• Изпълнението на прецизното кацане е подчинено на следните условия:

а) Началната точка се записва при излитане и не може да бъде променена по време на полет.
б) Дронът трябва да излети вертикално. Височината на излитане трябва да е по-голяма от 7 
метра.
в) Характеристиките на терена на началната точка остават до голяма степен непроменени.
г) Теренът с начална точка без отличителни черти ще повлияе на производителността.
д) Условията на осветление не могат да бъдат нито прекалено светли, нито твърде тъмни.

• По време на кацане са налице следните действия:
а) Натиснете джойстика надолу, за да ускорите кацането.
б) Смяната на посоката с джойстика във всяка друга посока ще прекрати прецизното кацане. 
Дронът ще се спусне вертикално и защитата при кацане ще остане активна.
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20m 5m
H

Дронът не може да се върне в началната точка, когато GNSS 
сигналът е слаб               (показва сиво) или модулът не е 
наличен. 

20m 5m
H

Ако преместите левия джойстик, след като дронът се издигне 
над 20 метра, но под предварително зададената надморска 
височина Failsafe RTH, то той ще спре да се издига и веднага 
ще се върне в Home Point.

Избягване на препятствия по време на RTH
Дронът вече могат да усеща и активно да се опитва да избягва препятствия по време на 
RTH, в случай че условията на осветление са подходящи за системата за предно 
виждане. При откриване на препятствие дронът ще действа, както следва:

1. Дронът ще използва основната камера за идентифициране на препятствия до 300
метра отпред, което му позволява да планира безопасен маршрут до дома.

2. Дронът забавя полета си, когато се усети препятствие на 15 метра напред.
3. Дронът спира и кръжи, след което започва да се издига вертикално, за да избегне

препятствието. Ще спре да се изкачва, когато е на поне 5 метра над откритото
препятствие.

4. Failsafe RTH процедурата се възобновява, дронът ще продължи да лети до Home
Point на текущата надморска височина.

• Функцията за откриване на препятствия е деактивирана по време на спускане по
RTH. Бъдете внимателни!

• За да е сигурно, че дронът ще се върне безпроблемно в началната точка по време
на процедурата RTH, няма да можете да променяте маршрута му, когато предната
позиционираща система работи.

• Дронът не може да избягва препятствия в страни, над или зад себе си.

300 метра 5 метра 

15 метра 

Функция за защита при кацане
Защитата при кацане ще се активира по време на автоматичното кацане.
1. Защитата при кацане определя дали земята е подходяща за кацане. Ако е така,
дронът ще кацне внимателно.
2. Ако защитата при кацане установи, че земята не е подходяща за кацане, дронът ще се
задържи и ще изчака потвърждение на пилота. Дронът ще кръжи, ако установи, че
земята не е подходяща за кацане дори при предупреждение за критично ниско ниво на
батерията. Само когато нивото на батерията достигне до 0%, дронът ще кацне.
Потребителите запазват контрола върху ориентацията на полета на дрона.
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Мисии за въздушна фотография
Създавайте автоматизирани полетни мисии в DJI GS Pro, като планирате траектории на 
полета и задавате параметри. Вижте Ръководството за потребителя на DJI GS Pro за 
подробности относно планирането на полета и изпълнението на мисията. Следващият 
раздел ще ви насочи как да зададете параметрите както за RGB изображения, така и за 
мултиспектрални изображения, както и за съхранението на снимките.

Настройки на камерата
Отидете на Camera View в приложението и докоснете       , за да влезете в настройките 
на камерата.
В        конфигурирайте RGB настройки за изображения и настройки за мултиспектрално 
изображение.

Настройки за RGB изображения: 
Camera View ще покаже RGB изображение по време на конфигуриране.

1. Изберете между автоматичен и ръчен режим. Потребителите могат да регулират
стойностите на ISO и затвора, когато е избран ръчен режим.

2. Задайте стойността на експозицията (EV).
Настройки за мултиспектрално изображение:
Camera View ще покаже мултиспектрално изображение в реално време по време на 
конфигурирането. В списъка с параметри ще се покажат дължината на вълната за всяка 
лента за изображения и съответното усилване. Понастоящем се поддържат NDVI, 
GNDVI и NDRE индексни карти. Потребителите могат да изберат желаната индексна 
карта в Display Mode. Вижте раздела по-долу за повече информация.

1. Изберете между автоматичен и ръчен режим. Потребителите могат да регулират
стойността на затвора, когато е избран ръчен режим.

2. Задайте EV.

• Когато в Camera View е избрана мултиспектрална камера за мисия, тази мисия
няма да заснеме RGB снимки, необходими за реконструкция на 2D
мултиспектрална карта в DJI GS Pro или DJI Terra. Препоръчително е да
изберете видима камера в Camera View, преди да започнете мисията, за да сте
сигурни, че RGB изображенията се събират за възстановяване в DJI GS Pro или
DJI Terra.

• Когато конфигурирате параметри за мисия, препоръчително е да зададете ъгъл
на снимане на подравнен курс, за да осигурите точност на картографиране.

3. Ако защитата от кацане е неактивна, DJI GS Pro ще покаже подкана за кацане, когато
дронът се спусне под 0,3 метра. Докоснете, за да потвърдите или издърпате контролния
стик за 2 секунди, за да кацнете, когато средата е подходяща за кацане.

• Защитата при кацане няма да бъде активна при следните обстоятелства:
а) Когато потребителят контролира наклона на джойстика (Откриването на земя за
кацане ще се активира отново, когато джойстиците не се използват).
б) Когато системата за позициониране не е напълно функционална (напр. грешка в
позицията на отклонение).
в) Когато системата за позициониране надолу се нуждае от повторно калибриране.
г) Когато светлинните условия не са достатъчни за системата за позициониране
надолу.

• Ако препятствие е в рамките на 1 метър от дрона, то той ще се спусне на 0,3 м над
земята и ще закражи. Дронът ще кацне с потвърждение от потребителя.
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В       задайте режим на заснемане, ленти, които да се съхраняват, режим на показване 
и цветна карта.
Режим на заснемане:
Изберете между единично и времево заснемане. Минималният интервал от време за 
времево заснемане може да бъде настроено на 1s.

Когато интервалът от време е зададен на 1s, се изисква microSD карта със скорост на запис 
най-малко 50 MB/s, като например microSD картата, която се доставя с дрона. С тази настройка 
могат да се съхраняват максимум 3 ленти изображения (JPEG*1 + TIFF*2) и изображенията не 
могат да се използват за реконструкция в DJI Terra.

Ленти, които могат да се съхраняват:
Изберете кои снимки от спектралната лента да запазите според приложението.
Когато конфигурират видими настройки за изображения, потребителите могат да избират 
RGB, BLUE, GREEN, RED, RE и NIR. Когато конфигурират мултиспектрални настройки за 
изображения, потребителите могат да избират NDVI, BLUE, GREEN, RED, RE и NIR.
Ще бъдат запазени само снимките на избраните групи. Трябва да бъде избрана поне 
една лента.
Display mode: Изберете между RGB, NDVI, GNDVI и NDRE.
Цветна карта:
Задайте визуализираната цветова скала на дисплея и диапазона на стойностите в 
изгледа на живо според числовата стойност на vegetation index.

1. Изберете цветната карта между Default, Spectral и RdYlGn. Вижте съответната
цветна лента, разположена над опцията. Цветовата схема по подразбиране е
благоприятна за разпознаване между растителност и други обекти. Цветовата
схема Spectral е подобна на термично изображение. За RdYlGn тази цветова схема
е в състояние да отговори на човешката зрителна система за растителност.

2. За всяка опция за цветна карта потребителите могат да изберат диапазона на
стойностите за визуализираната цветова скала на дисплея на vegetation index
между Default, Auto и Custom. Обхватът по подразбиране е [-1, 1]. Авто означава,
че обхватът се определя от минималните и максималните стойности в
изображенията от камерите. Персонализирано означава, че диапазонът може да
има регулируеми минимални и максимални стойности, а потребителите могат да
задават минималните и максималните стойности в диапазон от [-1, 1] съответно
според техните изисквания.

Ако е необходимо наблюдение за промените в vegetation index в определена зона през 
различни периоди за дълго време (чрез предаване на изображение в реално време), 
препоръчително е да използвате опцията Custom, за да зададете диапазона на стойностите. 
Ако се изисква наблюдение за растежа на растителността в голяма площ в определен 
период, без сравнение между различните периоди, се препоръчва опцията Auto.

Съхранение на изображения
В зависимост от избраните ленти всеки път ще бъдат направени и записани до 6 
снимки. Снимката за всяка лента в групата има собствено име на файл. Правилото за 
именуване е „DJI_XXXY“. XXX се отнася до номера на групата снимки. Y, със стойност 
от 0 до 5, съответства на различни ленти за изображения:
Y 0 1 2 3 4 5
Лента за 
изображения 

RGB, NDVI, GNDVI или NDRE, според 
избрания режим на показване

BLUE GREEN RED RE NIR

Генериране на мултиспектрални карти
Импортирайте данните за изображението в DJI GS Pro или DJI Terra, за да генерирате 
мултиспектрални карти. За подробности вижте техните ръководства за употреба.



Функции на RTK

P4 Multispectral има вграден DJI Onboard D-RTK, който предоставя по-точни данни за 
позициониране на ниво сантиметър, за да се подобри точността на работа при 
използване с мобилната станция с висока прецизност GNSS DJI D-RTK 2 или Network 
RTK услуга. Вграденият D-RTK, предоставящ информация за прецизна позиция и 
скорост, комбиниран с оптимизирани алгоритми, е по-точен от стандартния сензор на 
компаса и функционира дори с магнитни смущения от метални конструкции, 
осигурявайки стабилен полет. Ако RTK сигналът е слаб и диференциалните данни не 
могат да бъдат предадени по време на мисия, потребителите могат да прочетат 
суровите сателитни наблюдения*, записани в microSD картата на дрона след полета, и 
след това да използват PPK технология за постигане на позициониране на ниво 
сантиметър.

* Ще се поддържа  по-късно.

Използване с мобилната станция DJI D-RTK 2

1. Отидете на Mission Page в DJI GS Pro, докоснете иконата       или RTK в горната
част на екрана, за да отидете в менюто за настройки на RTK, и след това изберете
D-RTK 2 като източник на данни за RTK. Активирайте RTK в долната част на
менюто, за да осигурите достъп на дрона до данни на RTK.

2. Докоснете Link. Дистанционното управление ще започне да издава звуков сигнал.
След това натиснете бутона за връзка на мобилната станция.

3. Докоснете Connect, за да установите връзка със сървъра. Изчакайте иконата RTK
да покаже FIX, което показва, че изчислението на диференциалните данни е
завършено и дронът може да използва RTK за позициониране.

Използване с услугата Network RTK
Услугата Network RTK използва дистанционното управление вместо базовата станция, 
за да се свърже с одобрен мрежов RTK сървър за изпращане и получаване на 
диференциални данни. Дръжте дистанционното управление включено и мобилното 
устройство свързано към интернет, когато използвате тази функция.

1. Уверете се, че дистанционното управление е свързано с дрона и мобилното
устройство има достъп до интернет.

2. Отидете на Mission Page в DJI GS Pro, докоснете иконата         или RTK в горната
част на екрана, за да отидете в менюто за настройки на RTK, и след това изберете
Network RTK Account като източник на данни за RTK.

3. Докоснете New на страницата за настройка на акаунта на Network RTK. След
конфигуриране се върнете в менюто с настройки, за да изберете добавения
акаунт.

4. Активирайте RTK на дрона в долната част на менюто, за да осигурите достъп на
дрона до RTK данни.

5. Докоснете Connect, за да установите връзка със сървъра. Изчакайте иконата RTK
да покаже FIX, което показва, че изчислението на диференциалните данни е
завършено и дронът може да използва RTK за позициониране.

Система за позициониране и инфрачервена сензорна система
Основните компоненти на системата за позициониране са разположени отпред, отзад и 
отдолу на дрона, включително [1] [2] [4] три стерео сензора Vision и [3] два ултразвукови 
сензора. Системата за позициониране използва данни от ултразвук и изображения, за 
да помогне на дрона да запази сегашното си положение, позволявайки прецизно 
кръжене в затворени помещения или в среда, където няма наличен GNSS сигнал. 
Системата за позициониране непрекъснато сканира за препятствия, позволявайки на 
дрона да ги избягва, като преминава, заобикаля или зависва.
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0.7m

7m
6.8m

7m
6.8m

0.7m
13.1cm

1. Насочете дрона 
към екрана 

2. Изравнете с 
указаните на 

екрана маркери

3. Завъртете и 
наклонете дрона

Обхват на засичане 
Обхватът на засичане на системата за позициониране и инфрачервената сензорна 
система са изобразени по-долу. Имайте предвид, че дронът не може да усети и избегне 
препятствията, които не са в обхвата на засичане.

В P-режим, както предните, така и задните системи за позициониране работят, ако 
скоростта е в рамките на 22 км/ч. При по-високи скорости е активна само системата за 
позициониране, насочена към посоката на движение.

Калибрираране на сензорите
Камерите на системата за позициониране, инсталирани на дрона, са калибрирани при 
доставката. Тези камери обаче са уязвими на прекомерно въздействие и ще изискват 
случайно калибриране чрез DJI Assistant 2 за Phantom. Следвайте стъпките по-долу, за 
да калибрирате сензорите.

[1]
[2]
[3]

[4]

[5]

Използване на позициониращата система
Позициониращата система се активира автоматично, когато дронът е включен. Не се 
изискват допълнителни действия. Позициониращата система обикновено се използва в 
закрити среди, където GNSS не е налице.

Инфрачервената сензорна система се състои [5] от два 3D инфрачервени модула от 
двете страни на дрона. Те сканират за препятствия от двете му страни и са активни в 
определени режими на полет.



• 3D инфрачервената сензорна система е активна само в режим Beginner* и Tripod*. Летете с 
повишено внимание.

• Работата на вашата система за позициониране и инфрачервената сензорна система се влияе от 
повърхността, над която летите. Възможно е ултразвуковите сензори да не могат да измерят точно 
разстоянията при работа над поглъщащи звука материали и камерата да не функционира правилно в 
неоптимални среди. Дронът автоматично ще премине от режим P в режим A, ако не са налични нито 
сензорите за позициониране, нито ултразвуковите сензори и инфрачервената сензорна система.

Използвайте дрона с голямо внимание в следните ситуации:
1. Прелитане над монохромни повърхности (напр. чисто черно, чисто бяло, чисто червено, чисто зелено).
2. Полет над силно отразяваща повърхност.
3. Летене с висока скорост над 50 км/ч на 2 метра или над 18 км/ч на 1 метър.
4. Прелитане над вода или прозрачни повърхности.
5. Прелитане над движещи се повърхности или предмети.
6. Летене в зона, където осветлението се променя често или драстично.
7. Прелитане над изключително тъмни (lux <10) или светли (lux> 100 000) повърхности.
8. Прелитане над повърхности, които могат да абсорбират звукови вълни (например дебел килим).
9. Прелитане върху повърхности без ясни шарки или текстура.
10. Прелитане върху повърхности с еднакви повтарящи се шарки или текстури (например облицовка). 

Спиране на дрона по време на полет чрез системата Obstacle Sensing
Благодарение на системата Obstacle Sensing, дронът ще може да спре, когато засече 
препятствие пред себе си. Системата работи най-добре, когато светлината е подходяща 
и препятствието е с ясни очертания. Освен това скоростта, с която лети дронът, не 
трябва да надвишава 50 км/ч, за да може той да започне да кръжи на безопасно 
разстояние.

Следвайте стъпките по-долу, за да използвате позициониращата система:
1. Включете дрона. Индикаторът за състоянието на дрона ще мига два пъти в

зелено, което показва, че позиционирането е готово.
2. Внимателно натиснете левият джойстик нагоре, за да се вдигне дронът и да

кръжи на мястото си.

* Ще се поддържа по-късно 
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Използвайки сензорите, които са вградени в системата за позициониране, дронът може 
да кръжи точно дори без GNSS сигнал. Системата за позициониране Vision за надолу 
работи най-добре, когато дронът е на височина под 10 метра. Работете с дрона с 
голямо внимание, когато летите с висока скорост на ниска височина (под 0,5 m).
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11. Прелитане над наклонени повърхности, които отклоняват звуковите вълни от дрона.
12. Прелитане над препятствия с твърде малка ефективна инфрачервена отразяваща повърхност.
13. НЕ насочвайте два дрона един към друг, за да избегнете смущения между 3D инфрачервените 
модули.
14. НЕ покривайте защитното стъкло на инфрачервения модул. Поддържайте го чисто и 
неповредено.
15. Летене с висока скорост на малка надморска височина (под 0,5 м). 
• Поддържайте сензорите винаги чисти. Мръсотията или други нечистотии могат да повлияят 

неблагоприятно на тяхната ефективност.
• Системата за позициониране е ефективна само когато дронът е на височина от 0,3 до 10 метра.
• Системата за позициониране може да не функционира правилно, когато дронът лети над вода.
• Системата за позициониране може да не успее да разпознае слабо осветени участъци от 

земята (>100 lux).
• Не използвайте други ултразвукови устройства с честота 40 kHz, когато системата за 

позициониране работи. 

Запис на полет 

Данните за полета се записват автоматично във вътрешното хранилище на дрона. За 
достъп до тези данни свържете дрона към компютъра чрез Micro USB порта и 
стартирайте DJI Assistant 2.

Пропелери Сив пръстен Черен пръстен

Схема

Монтиране на Мотори без черни точки Мотори с черни точки

Легенда
Заключено: завъртете пропелерите в указаната посока за 
монтиранеи затегнете.
Отключено: завъртете пропелерите в указаната посока, за да ги 
разхлабите и демонтирате.

Монтиране на пропелерите
1. Не забравяйте да премахнете предупредителните стикери от моторите преди да

закрепите пропелерите.
2. Монтирайте пропелерите с черни пръстени към моторите с черни точки.

Монтирайте пропелерите със сиви пръстени към моторите без черни точки.
Натиснете пропелера надолу върху монтажната плоча и завъртете в посока на
заключване, докато се закрепи стабилно.

Монтиране и демонтиране на пропелерите
Използвайте само пропелери, одобрени от DJI, за вашия дрон. Сивият и черен пръстен 
на пропелера показват къде трябва да бъдат прикрепени и в каква посока трябва да се 
завъртят.
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Интелигентна батерия
Интелигентната полетна батерия DJI има капацитет 5870 mAh, напрежение 15,2 V и 
интелигентна функция за зареждане/разреждане. Трябва да се зарежда само с 
подходящ и одобрен от DJI захранващ адаптер и хъб за зареждане.

Интелигентна батерия Променливотоков 
захранващ адаптер

Хъб за зареждане

• Интелигентната полетна батерия трябва да бъде напълно заредена, преди да я използвате за първи път.
• Никога не поставяйте и не изваждайте батерията, когато е включена.
• Уверете се, че батерията е монтирана здраво. Дронът няма да излети, ако батерията е монтирана 

неправилно.

Функции на интелигентната батерия
1. Показване нивото на батерията: LED индикаторите показват текущото ниво на
батерията.
2. Функция за автоматично разреждане: За да се предотврати подуване, батерията се
разрежда автоматично под 65% от общата мощност, когато не се използва за повече от
десет дни. Разреждането на батерията до 65% отнема около два дни. Нормално е да
усещате умерена топлина, излъчвана от батерията по време на процеса на разреждане.
3. Балансирано зареждане: Автоматично балансира напрежението на всяка клетка на
батерията при зареждане.
4. Защита от презареждане: Зареждането автоматично спира, когато батерията е
напълно заредена.
5. Откриване на температура: Батерията ще се зарежда само когато температурата е
между 5°C и 40°C.
6. Защита от свръхток: Батерията спира да се зарежда, когато се открие силен ампераж
(над 8 A).
7. Защита от прекомерно разреждане: За да се предотврати повреда от претоварване,
разреждането автоматично спира, когато напрежението на батерията достигне 12V.

Демонтиране на пропелерите

Дръжте мотора с една ръка, след което завъртете пропелера в посочената посока за 
отключване.

• Имайте предвид острите ръбове на пропелерите. Работете внимателно!
• Използвайте само пропелери, одобрени от DJI. Не използвайте различни видове пропелери.
• Преди всеки полет проверявайте дали пропелерите и моторите са монтирани правилно и 

здраво. Уверете се, че всички пропелери са в добро състояние преди всеки полет. НЕ 
използвайте остарели, натрошени или счупени пропелери.

• За да избегнете нараняване, СТОЙТЕ НАСТРАНА И НЕ ДОКОСВАЙТЕ пропелерите или 
моторите, когато се въртят.

• Използвайте САМО оригиналните пропелери на DJI за по-безопасен и добър полет.
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Направете справка с наръчника за безопасна работа с интелигентната батерия от 
серията Phantom 4 преди да я използвате. Потребителите поемат пълна 
отговорност при експлоатацията на продукта.

Експлоатация на батерията

LED1 
LED2 
LED3 
LED4
Захранващ бутон (с вграден светодиод)

Индикатори за нивото на батерията

Включване/ Изключване

Включване:  
Натиснете веднъж захранващия бутон. След това го натиснете отново и задръжте за 2 
сек., за да включите батерията. Светодиодът на захранването ще светне в зелено, а 
индикаторите за нивото на батерията ще отразят текущото й ниво. 

Изключване:
Натиснете веднъж захранващия бутон. След това го натиснете повторно и го задръжте 
за 2 сек., за да изключите батерията. Светодиодните индикатори ще светнат, когато 
дронът се изключва, което ще позволи автоматично прекратяване на записа, в случай 
че не е прекъснат преди това.

Предупреждение при ниски температури:

1. Мощността на батерията е значитлно намалена при полет на дрона в среда с ниски температури 
(< 0°C).

2. НЕ е препоръчително батерията да се използва при екстремно ниски температури (<-10C). 
Напрежението на батерията трябва да достигне необходимото ниво, когато температурата е в 
диапазона между -10°C и 5°C.

3. Прекратете полета възможно най-бързо, когато DJI GS Pro изведе съобщение "Low Battery
LevelWarning", когато дронът лети при много ниски температури.

4. Оставете батерията на закрито, за да се климатизира преди да летите при ниски температури.
5. За оптимална производителност на батерията температурата й трябва да бъде над 20°C.
6. Зарядното ще спре да зарежда, ако температурата на клетката не е в работния диапазон

(0°C ~ 40°C).

За полети в студено време е препоръчително да оставите батерията в отделението й, като след 
това е добре дронът да се климатизира за 1 - 2 мин. преди полет.

8. Защита от късо съединение: Тя автоматично изключва захранването при засичане
на късо съединение.

9. Защита от повреда на  клетката на батерията: DJI GS Pro извежда на екрана
предупреждение, ако е открита повреда в клетка от батерията.

10. Режим Sleep: За да спести енергия, батерията стартира икономичен режим след
20 минутна неактивност.

11. Комуникация: Информацията, свързана с напрежение на батерията, капацитет,
ток и т.н. се предава на основния контролер на дрона.



Проверка на нивото на батерията
Индикаторите за нивото на батерията показват с каква мощност разполага батерията. 
Когато тя е изключена, натиснете веднъж захранващия бутон. Индикаторите ще светнат 
и ще покажат текущия заряд на батерията. Повече подробности ще научите от 
таблицата.

Индикаторите за нивото на батерията ще покажат нивото й по време на зареждане/разреждане. 
Ето и обяснение на индикаторите.

: LED е включен .   : LED свети.
  : LED е изключен

Ниво на заряд

LED1 LED2 LED3 LED4 Оставащ заряд 
87.5% ~ 100%

75% ~ 87.5%

62.5% ~ 75%

50% ~ 62.5%

37.5% ~ 50%

25% ~ 37.5%

12.5% ~ 25%

0% ~ 12.5%

= 0%

Зареждане на интелигентната батерия

 Охлаждайте батерията след всеки полет. Оставете температурата да падне до стайна 
температура преди да я заредите.
  Диапазонът на температурата за зареждане на батерията е от  5° до 40°C. Системата за  
управление на батерията ще спре да зарежда, ако сте извън този диапазон. 
  Винаги изключвайте батерията преди да я вкарате или изкарате от дрона. Никога не  
вкарвайте или изкарвайте батерията, докато е включена.

Използване на зарядното за батерия
1. Включете зарядното в контакта (100-240 V, 50/60 Hz).
2. Свържете зарядното с интелигентната батерия. Ако нивото й е над 95% я включете

преди зареждането.
3. Индикаторът за заряд на батерията ще показва прогреса на зареждането.
4. Интелигентната батерия е напълно заредена, когато всички индикатори изгаснат.

AC Зарядно

Интелигентна батерия  
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Контакт
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Индикатори за нивото на батерията по време на зареждане
LED1 LED2 LED3 LED4 Ниво на батерията

0% ~ 25%

25% ~ 50%

50% ~ 75%

75% ~ 100%

Напълно заредена

Използване на зарядното устройство и хъба за зареждане
1. Свързване към източник на захранване

Свържете зарядното устройство към контакт (100-240V, 50/60Hz), след това
свържете хъба към него.

AC зарядно устройство
Хъб за зареждане

Контакт

2. Свързване на батериите
Режим на зареждане:

Поставете правилно интелигентната батерия в гнездото на зареждащия хъб.
Батерията с най- висок заряд ще се зареди първа. Останалите батерии ще се зареждат
спрямо тяхното ниво на заряд. Ако LED индикатора на хъба свети продължително в
зелен цвят и LED светлините на интелигентната батерия са изключени, то това
означава, че зареждането е завършено и батериите могат да бъдат премахнати от
хъба за зареждане.

Режим на съхранение:

Хъбът за зареждане ще разреди повече батериите с повече от 50% заряд, за да 
намали заряда до 50%. Същевременно батериите с по-малко от 50% заряд ще се 
заредят до 50%.

Гнездо за
батерии 



 Бъдете сигурни, че поставяте правилно интелигентните батерии в гнездото за зареждане. 
LED индикатора ще свети продължително в жълт цвят, ако батерията е сложена правилно.
 В режим на съхранение може да включите интелигентните батерии, за да ги разреждате  
без да се налага да се свързвате към източник на захранване, ако всички батерии имат 
повече от 50% мощност. 

LED индикатор Описание
Режим на зареждане

 — Продължително жълто В готовност за зареждане
 ...... Премигане в зелено Зареждане
 — Премигане в зелено Напълно заредена
 — Продължително червено Не засича батерия

 ...... Премигане в червено Грешка в зарядното, проверете дали уредите са свързани добре

Режим на съхранение
 — Продължително жълто В готовност за зареждане или разреждане
 ...... Премигане в синьо Зареждане или разреждане
 — Продължително синьо Заряда на батерията е на 50%
 — Продължително червено Не засича батерия

 ...... Премигване в червено Грешка в зарядното, проверете дали уредите са свързани добре

Описание на LED индикаторите

Светодиодна индикация за защита на батерията
В таблицата отдолу са описани защитните механизми и отговарящите им светодиодни
индикации.
Индикатори за нивото на батерията по време на зареждане

LED1 LED2 LED3 LED4 Описание на състоянията Защита на батерията

LED2 мига два пъти в секунда Засечен е свръхток

LED2 мига три пъти в 
секунда

Засечено е късо съединение

LED3 мига два пъти в секунда Засечено е презареждане

LED3 мига три пъти в 
секунда

Свръхнапрежение преминава 
през зарядното

LED4 мига два пъти в секунда
Температурата при 
зареждане е твърде 
ниска

LED4 мига три пъти в
секунда

Температурата при 
зареждане е твърде
висока

След като тези неизправности се отстранят, натиснете захранващия бутон, за да изключите индикаторите, 
показващи нивото на батерията. Изключете батерията от зарядното и я включете отново, за да се възобнови 
зареждането. Не е необходимо да включвате и изключвате батерията в зарядното, ако температурата в 
помещението не е подходяща за зареждане. Зареждането ще се възобнови, когато температурата в стаята 
достигне необходимата стойност.
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DJI НЕ носи отговорност, ако възникне повреда на батерията при употреба на
зарядно от други производители
Ако нивото на батерията е над 95%, я включете преди зареждане

Как да разредите интелигентната батерия:

Поставете батерията в дрона и я включете. Полетете с дрона навън, докато заряда на
батерията не стане 20% или по-малко
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Камера и стойка
В този раздел ще намерите 
техническа информация за камерата и 
обяснение за работните режими на стойката.
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Камера и стойка
Камера 

Профил
Камерата на P4 Multispectral съдържа 6 камери с 1/2.9-инчови CMOS сензори, 
представляващи RGB камера, правеща изображения в JPEG формат и мултиспектърна 
система от 5 камери, правещи мултиспектърни изображения в TIFF формат. Ползва се 
глобален затвор за по-добра работа и качество.

Петте камери в мултиспектърната система правят снимки, обхващащи дължината на 
вълната в съответните спектри:

Син (B): 450 nm ± 16 nm; Зелен (G): 560 nm ± 16 nm; Червен (R): 650 nm ± 16 nm; Red 
edge (RE): 730 nm ± 16 nm; Near-infrared (NIR): 840 nm ± 26 nm.

Слот за  microSD карта на камерата

Дронът P4 Multispectral поддържа microSD карти до 128 GB. Препоръчително е да 
използвате microSD карти с Class 10 или microSD карти UHS-I, поради бързата 
скорост на четене и запис. Потребителите могат да разглеждат снимките и видеата и 
необработени сателитни наблюдения от microSD картата.

НЕ изваждайте microSD картата от дрона, докато снимате.

За да е сигурно, че камерата е добре стабилизирана, на 30-тата минута от 
работата на дрона се правят единични видео клипове.

Micro USB порт
Включете дрона и свържете Micro USB кабела с Micro USB порта, за да обновите 
фърмуера, да разгледате снимките и видеата или необработените сателитни 
наблюдения по време на полета.
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-90°

30°

0°

Работа с камерата
Използвайте бутоните за снимка и видеозапис, намиращи се на дистанционното 
управление, за да заснемете снимки или видео през приложението DJI GS Pro.

Стойка
Профил 

3-осната стабилизираща стойка предоставя добра стабилизация на камерата, която Ви
позволява да заснемате кадри без никакви трептения. Завъртете бутона за наклон на
стойката.

Диапазона на наклон е между -90° до +30°. Първоначално е настроен от -90° до 0°, 
когато се нагласят параметри за полетна мисия през  DJI GS Pro, но стабилизацията 
може да се регулира и ръчно  до 30°.

 Грешка в мотора на стабилизацията може да се получи в следните ситуации:
(1) дронът се намира върху неравна повърхност или движението на мотора е възпрепятствано
(2)  стойката е подложена на силен натиск (например сблъсък). Излитайте от равна повърхност, 

за да защитите стабилизиращата стойка.
 Летенето през гъста мъгла или облаци може да доведе до навлажняване на стойката, което от 
своя страна да доведе до временна неизправност. Стойката ще се възстанови, след като изсъхне.
 Нормално е да се чува бипкащ звук от стойката по време на инициализация.
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Дистанционно 
управление

В този раздел са представени 
функциите на дистанционното 

управление и са дадени инструкции за 
управление на дрона и камерата.
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Дистанционно управление
Профил

Дистанционното управление разполага със DJI OcuSync, система за предаване на 
видео сигнал на далечни разстояния, която е в състояние да контролира дрона и 
стабилизацията на камерите при максимален обхват на предаване от 7 км. Cсвържете 
iPad към дистанционното управление чрез USB порта, за да използвате приложението 
DJI GS Pro за планиране и изпълнение на мисии. Експортирайте заснетите 
изображения за анализ и създайте мултиспектърни карти.

Compliance Version: Дистанционното управление отговаря на съответните местни регулации.  
Operating Mode: Контролът може да се настрои на Mode 1 или Mode 2 или на персонален режим. 
Mode 1: Десният джойстик служи за ускорение.
Mode 2: Левият джойстик служи за ускорение.

За да предотвратите смущения в предаването, не управлявайте повече от три дрона в една и 
съща зона.

Употреба на дистанционното управление

Включване и изключване на дистанционното управление
Дистанционното управление на P4 Multispectral се захранва от 2S презареждаща батерия 
с капацитет от 6000 mAh. Зарядът на батерията се отразява от светодиодите за нивото 
на батерията, разположени на предния панел. Следвайте стъпките, изброени отдолу, за 
да включите дистанционното:

1. Когато дистанционното управление е изключено, натиснете веднъж захранващия бутон,
за да проверите заряда на батерията, чрез LED индикаторите.

2. Натиснете и задръжте захранващия бутон, за да включите дистанционното.
3. Дистанционното ще издаде звуков сигнал, когато се включи. Светодиодът за състоянието

ще запремигва в зелено, когато дистанционното управление започне процедура по
свързване с дрона. Свързването е успешно, ако светодиодът светне в зелено.

4. Повторете стъпка (2.) за изключване на дистанционното.
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3

2
1

Зареждане на дистанционното управление
Зареждайте дистанционното управление с помощта на включеното в комплекта 
зарядно. Погледнете графиката долу за детайлна информация.

Управление на камерата
Заснемайте снимки/видео и контролирайте наклона на стойката чрез бутоните за 
снимане, за видеозапис и колелото за стойката на дистанционното управление. 

1. Колело за управление на стойката
Използвайте го, за да управлявате наклона на стойката. Завъртете наляво за надолу и
надясно за нагоре.

2. Бутон за видеозапис
Натиснете го веднъж, за да започне видеозаписът. Когато го натиснете повторно,
записът ще бъде прекратен.

3. Бутон за снимка
Натиснете, за да направите снимка. Бутонът има две степени на натискане. Снимката 
ще бъде заснета само когато бутонът бъде натиснат докрай.

Зарядно

Контакт
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Дистанционното управление е фабрично нагласено на Mode 2. 

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

Управление на дрона
В тази секция се обяснява как да контролирате дрона с дистанционното управление. 
Може да се нагласи на Mode 1, Mode 2 или Mode 3, или персонализиран режим. 

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Десен джойстик
Нагоре

Надолу

Напред

Назад

Ляв джойстик

Въртене 
надясно

Въртене 
наляво

НадясноНаляво

Ляв джойстик Десен джойстик
Нагоре

Надолу

Въртене 
наляво

Въртене 
надясно

Напред

Назад

Наляво Надясно

Ляв джойстик Десен джойстикНапред

Назад

Наляво Надясно

Нагоре

Надолу

Въртене 
наляво

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

Дрон 
Показва посоката на носа

Бележки

Преместването на левия джойстик надолу и 
нагоре променя издигането на дрона. Бутнете 
джойстика нагоре за изкачване и надолу-за 
спускане. Когато двате джойстика са центрирани, 
дронът ще кръжи на място. Колкото по-встрани се 
намире джойстика от централната позиция, 
толкова по-бързо ще се издига дронът. Винаги 
премествайте внимателно джойстика, за да 
избегнете рязката и неочаквана промяна на 
височината.

Преместването на десния джойстик надолу и 
нагоре променя хода напред/назад на дрона. 
Бутнете джойстика нагоре за летене напред и 
надолу - за летене назад. Дронът ще закръжи на 
място, ако джойстикът е в централна позиция. 
Преместете го от централната позиция за по-
голям ъгъл на наклона (максимум 30˚) и по-бърз 
полет.

Местейки десния джойстик наляво и надясно, 
управлявате наклона на дрона вляво и
дясно. Бутнете го наляво за летене наляво и 
надясно, за летене вдясно. Дронът ще кръжи на 
място, ако джойстикът е в централно положение.

Дистанционно

(Mode 2)

Преместването на левия джойстик наляво или 
надясно управлява перките и завъртането на 
дрона. Бутнете джойстика наляво, за да завъртите 
дрона обратно на часовниковата стрелка и 
надясно, за да го завъртите по часовниковата 
стрелка. Ако джойстикът е в централна позиция, 
дронът ще запази текущата си посока. Колкото 
повече се премества джойстикът от централната си 
позиция, толкова по-бързо ще се завърта дронът.  



Позиция 1 

Позиция 2

Позиция 3

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

Уверете се, че дронът лети в оптималната зона за предаване. За да постигнете най-
добра производителност при предаване, трябва да се осъществи добра връзка между 
оператора и дрона.
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Позиция Вид Режим

Позиция 1 P

Позиция 2 P

Позиция 3 А

Превключвател на полетните режими 
Използвайте, за да превключите между 
полетните режими: P и A.

RTH бутон
Натиснете и задръжте бутона RTH, за да стартирате процедурата Return-to-Home (RTH). LED 
пръстенът около бутона RTH ще примигне в бяло, за да покаже, че дронът влиза в режим 
RTH. Тогава дронът ще се върне до последната записана начална точка. Натиснете бутона 
отново, за да прекратите  процедурата  RTH и да си възвърнете управлението над дрона.

Оптимален обхват на предаванетоСилен Слаб
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LED индикация на дистанционното управление

RTH LED

Status LED

Свързване на дистанционното управление
В кутията, дронът и дистанционното вече са свързани. Свързване се налага само 
ако използвате ново дистанционно за първи път.

1. Включете дистанционното, свържете мобилното устройство и отворете DJI GS Pro.
2. Включете дрона.

3. В страница Mission, докоснете     , след което Start Linking вдясно от секция Remote 
Controller Link.

4. Индикаторът за състоянието мига в синьо и дистанционното управление издава
звук продължително време, което означава, че е готово за свързване.

5. Натиснете бутона за свързване на дрона. Освободете го и изчакайте няколко секунди. 
Индикаторът за състоянието ще светне в зелено, ако свързването е успешно.

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

LED индикатор

 Продължително червено

 Продължително зелено

     Звук

Камбанка

Камбанка

 Бавно премигващо
 червено D-D-D ......

Състояние на дистанционното

Дистанционното не е свързано с дрона.

Дистанционното е свързано с дрона.

Грешка на дистанционното.

/
Червено и зелено/ червено и 
жълто мигащи последователно

Няма HD поточното видео е прекъснато

Звук

Камбанка

D . . . 

RTH LED

 — Продължително бяло

Премигва бяло

Премигва бяло DD .. .. ..

Състояние на дистанционното

Дронът се връща в началната точка.

Изпраща команда за Return-to-Home на дрона.

Процедурата Return-to-Home се изпълнява.

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



40 © 2020 DJI All Rights Reserved. 

Полет
В този раздел ще се запознаете с 
условията за безопасност при 
летене и полетните ограничения.
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Полет
Когато подготовката преди полета приключи, се препоръчва да усъвършенствате 
уменията си, летейки безопасно. Височинният лимит е 500 метра. Не летете на по-
големи височини. Важно е да разбирате основните правила за полет заради 
безопасността на Вас и околните. Обърнете се към препоръките за безопасност за 
повече информация.

Flight Environment Requirements 
1. Не използвайте дрона при тежки метеорологични условия, включително скорости на

вятъра над 10 m/s, сняг, дъжд и мъгла.
2. Летете на открито. Високите и големи метални конструкции могат да повлияят на

точността на бордовия компас и GNSS 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 базови станции 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
по-големи височини, тъй като производителността на батерията и дрона могат да
бъдат намалени.

6. В полярните региони, дронът работи само в Atti режим. Летете с повишено внимание.

GEO (Geospatial Environment Online) система

Въведение

Geospatial Environment Online (GEO) системата на DJI е глобална информационна 
система, която има за цел да предава информация за въздушното пространство в 
реално време в обхвата на международните закони и регулации. GEO предоставя полетна 
информация, полетни времена и позиционна информация, за да асистира потребителите на 
безпилотни летателни средства (БЛС) във взимането на най-добрите решения по отношение 
на управлението на техните БЛС. Тя включва също и уникална Regional Flight Restrictions 
функция, която предоставя информация за полетна безопасност и рестрикции в реално 
време и спира БЛС от полети в ограничени въздушни пространства. Докато безопасността 
и спазването на законите за въздушния трафик са от първостепенно значение, DJI 
разбира, че при специални обстоятелства, понякога е необходимо да се правят 
изключения. За тази цел, GEO включва и възможност за отключване, което позволява на 
потребителите да осъществяват полети в ограничени зони. Преди полета, потребителят 
трябва да изпрати поискване за отключване, в зависимост от нивото на ограничение на 
мястото на полета.

GEO зони

GEO системата на DJI определя безопасните за полет зони, предоставя нива на риск и 
безопасност за индивидуални полети и предлага информация за ограничени въздушни 
пространства, която може да бъде видяна в реално време в приложението DJI Pilot. 
Локациите, определени от GEO, се наричат GEO зони. 



GEO зоните са специфични полетни зони, категоризирани от полетни регулации и 
рестрикции. GEO зони, които забраняват полети, се имплементират в зони като летища, 
затвори и електростанции. Те могат да бъдат въведени и временно около стадионни 
събития, горски пожари или други спешни ситуации. Определени GEO зони не забраняват 
полет, но предупреждават потребителите за дадени потенциални опасности. Всички 
ограничени полетни пространства се класифицират като GEO зони и са подразделени в 
Warning Zones, Enhanced Warning Zones, Authorization Zones, Altitude Zones и Restricted 
Zones. По подразбиране, GEO ограничава полети, излитащи от или навлизащи в такива 
зони. Налична е карта на GEO зоните, която включва подробна информация за глобалните 
GEO зони на официалния уебсайт на DJI: https://www.dji.com/flysafe/geo-map.

GEO системата е само с ориентировъчна цел. Всеки потребител е отговорен за проверяването 
на съответните официални източници и определянето кои закони и регулации се отнасят към 
неговия полет. В някои случаи, DJI е избрал генерални, стандартни параметри (като например 
радиус от 4 км на летища), без да проверява дали тези ограничения са валидни в случая на 
специфичния потребител. 

Дефиниции на GEO зоните

Warning Zones: Потребителите получават предупредително съобщение с информация, която 
се отнася към техния полет.

Enhanced Warning Zones: Потребителите получават заявка от GEO системата по време на 
полета им. Те трябва да заявят отключване на зоната за техния полет, за което се изисква да 
потвърдят полетния си маршрут.

Authorization Zones: Потребителите получават предупредително съобщение и полетът им е 
забранен по подразбиране. Тези зони могат да бъдат отключени от авторизирани потребители 
с потвърден акаунт от DJI. Привилегии за самоотключване трябва да бъдат заявени онлайн.

Altitude Zones: Полетите са органичени на специфични височини.

Restricted Zones: Полетите са напълно забранени. БЛС не могат да летят в тези зони. Ако сте 
получили позволение да летите в такава зона, моля посетете https://www.dji.com/flysafe или се 
свържете с flysafe@dji.com, за да отключите зоната.

GEO зоните на DJI се стремят да осигурят безопасността на потребителя, но не може да се 
гарантира абсолютно съответствие с местни закони и регулации. Потребителите трябва да се 
запознаят с тях преди всеки полет и са отговорни за полетната безопасност.

Всички интелигентни полетни режими ще бъдат афектирани от полети на DJI дронове в или 
около GEO зони. Това включва намалена скорост, невъзможност за излитане или терминиране 
на полета.

Полетни рестрикции

Въведение
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.

Когато GNSS е наличен, лимити на височина, дистанция и GEO зони се вземат предвид, за да 
се осигури полетна безопасност.
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GEO зона Описание

Restricted Zone

Излитане: Моторите на дрона не могат да бъдат стартирани.

В полет: Когато GNSS сигналът премине от слаб към силен, DJI Pilot 
започва обратно броене, след което дронът автоматично се приземява в 
полуавтоматичен режим на снишаване, каца и изключва моторите си.

В полет: Когато дронът наближи границата на зоната, Той автоматично 
намаля скоростта си и започва да кръжи.

Authorization Zone

Излитане: Моторите на дрона не могат да бъдат стартирани. Излитането е възможно 
само след изпращане на заявка за полет с телефонния номер на пилота. 

В полет: Когато GNSS сигналът премине от слаб към силен, DJI Pilot 
започва обратно броене, след което дронът автоматично се приземява в 
полуавтоматичен режим на снишаване, каца и изключва моторите си.

Enhanced Warning Zone

Warning Zone

Дронът лети нормално, но е необходимо пилотът да потвърди маршрута си.

Дронът лети нормално, но потребителят получава предупредителни съобщения.

Altitude Zone

Когато GNSS сигналът е силен, дронът не може да превиши 
зададената височина.
В полет: Когато GNSS сигналът премине от слаб към силен, ако дронът 
е над височинния си лимит, той ще се сниши и ще закръжи под лимита.

Когато GNSS сигналът е силен, дронът доближава границата на зоната. 
Ако се намира над лимита на зоната, дронът се снишава и започва да 
кръжи.

Когато GNSS сигналът премине от слаб към силен, ако дронът се намира 
над височинния си лимит, DJI Pilot започва обратно броене, след което 
той ще се сниши и ще закръжи под лимита.

Free Zone Дронът лети нормално без ограничения.

Полетни ограничения в GEO зоните

GEO Отключване
Поради различните закони и регулации в отделните страни и региони и различни полетни 
рестрикции между зоните, DJI предлага два варианта за отключване на GEO зоните: 
Самостоятелно отключване и Персонализирано отключване.

Самостоятелното отключване се ползва в Authorization зони, където потребителят трябва да 
изпрати заявка за отключване, като удостовери телефонния си номер за регистриран DJI 
акаунт. Тази услуга е налична само в някои страни. Потребителите могат да изберат дали да 
изпратят своята заявка чрез уебсайта на https://www. dji.com/flysafe (планирано самостоятелно 
отключване), или през приложението DJI GS Pro (отключване в момента на полет).
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Персонализираното отключване е базирано на специални изисквания за индивидуалните 
потребители. При него се избира специална полетна зона, която потребителите могат да 
отключат чрез предоставяне на документи за разрешение на полет, съобразно 
специфичната GEO зона и други изисквания. Налично е във всички страни и може да се 
заяви на уебсайта https://www.dji.com/flysafe.

Преди полет
1. Дистанционното управление и полетната батерия са напълно заредени.
2. Пропелерите са поставени правилно.
3. MicroSD картата е поставена.
4. Стойката и камерата функционират нормално.
5. Моторите могат да стартират и функционират нормално.
6. DJI GS Pro е свързан с дрона.
7. Уверете се, че всички сензори са чисти и изправни.

Калибриране на компаса

Калибрирайте компаса само когато приложението DJI GS Pro или индикатора за 
състоянието Ви подкани да го направите. При калибрацията, съблюдавайте следното:

1. В страница Mission, докоснете         , Aircraft Settings,     , Sensors, след което 
докоснете Compass Calibration в секция Compass.

2. Дръжте дрона хоризонтално и въртете на 360 градуса. Индикаторите за състоянието
ще светнат в зелено.

3. Дръжте дрона вертикално, с насочен надолу нос и го въртете на 360 градуса около
централната му ос.

  НЕ калибрирайте компаса на места със силна магнитна интерференция, например в 
близост до магнити, паркинг сгради или стоманени елементи под земята.
  НЕ носете в себе си феромагнитни материали по време на калибрация, като 
например мобилни телефони. 
  Приложението DJI GS Pro ще Ви извести, ако компасът е афектиран от силна 
интерференция, след като калибрацията прключи. Следвайте инструкциите, за да 
разрешите проблема.

Процедури по калибрация
Изберете открито пространство, за да изпълните следните стъпки.
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Спиране на моторите
Има два метода за спиране на моторите

Метод 1: Когато дронът се приземи, натиснете левия джойстик надолу,        след което 
използвайте комбинацията от двата, която използвахте за стартирането на 
моторите       . Моторите ще спрат веднага. След като моторите престанат да се въртят, 
можете да освободите джойстиците.

Method 2: Когато дронът се приземи натиснете левия джойстик надолу и го задръжте. 
След 3 секунди моторите ще спрат да се въртят.

Стартиране/Спиране на моторите

Стартиране на моторите

Комбинациите от джойстици се използват, за да се стартират моторите. Натиснете 
двата джойстика едновременно, за да стартирате моторите. Освободете ги, след като 
моторите се завъртят.

4. Калибрирайте повторно, ако индикаторите за състоянието на дрона мигат в червен цвят.

 Ако индикаторите за състоянието на дрона мигат в червено и жълто, след калибриране, 
преместете дрона на друго място и опитайте отново.

Не калибрирайте компаса в близост до метални обекти, като мостове, автомобили, скелета  
Ако индикаторите за статуса на дрона мигат в червено и жълто, след поставяне на дрона на 
земята, компасът е открил магнитни смущения. Променете местоположението си. 

или
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Method 1 Method 2

OR

Спиране на моторите по време на полет
Направете комбинацията  с джойстиците, за да спрете дрона. Може да се активира чрез 
приложението.  Влезте в Camera View, натиснете на         , изберете Aircraft Settings,      , 
и накрая Advanced Settings, за да нагласите режима за незабавно спиране. Спирайте 
моторите по време на летене само при спешни и извънредни ситуации, за да избегнете 
риск от удар или нараняване.

OR

Тестов полет

Процедури по излитане / приземяване
1. Поставете дрона на открито, повърхността трябва да е равна, а индикаторите на

батерията да сочат към Вас.
2. Включете дистанционното и след това интелигентната батерия.
3. Заредете DJI GS Pro и изберете Mission Page.
4. Изчакайте, докато индикаторът за състоянието на дрона замига бавно в зелено, което

индикира че GNSS или RTK са включени. Ако използвате RTK, уверете се, че RTK
функцията е активирана и RTK/GNSS сигнала показва FIX. След това направете
комбинацията на джойстиците за включване на моторите.

5. Бавно натиснете левия джойстик нагоре, за да излетите.
6. За да приземите дрона, задайте му да кръжи около равна повърхност и внимателно

натиснете левия джойстик надолу.
7. След като приземите дрона, задръжте левия надолу,докато моторите не спрат.
8. Изключете интелигентната батерия, а след това и дистанционното управление.

 Когато индикаторът за състоянието на дрона мига бързо в жълто по време на 
полета,означава, че е влязъл в режим "Failsafe".
 Индикаторите за състоянието на дрона ще започнат да мигат в червено по време на 
полета (бързо или бавно), което ще Ви предупреди, че батерията е изтощена.
 Гледайте нашите видео уроци, за да научите повече за управлението на дрона.
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Съвети за заснемането на кадри от въздуха
1. Преглеждайте списъка със задачи, които е добре да се изпълнят преди всеки полет.
2. Заснемайте видео или единични снимки, когато летите в режим P.
3. Винаги летете в хубаво време - избягвайте дъжд и силен вятър.

4. Изберете настройки на камерата, които отговарят на Вашите нужди. Настройки,
като ISO, експозиция и т.н.

5. Направете тестови полет, за да набележите маршрута и интересни сцени.
6. Внимателно премествайте джойстиците, за да получите добра стабилизация и

кадри без шум.

Важно е да знаете базовите полетни указания, за да летите по безопасно. 
Не забравяйte да прочетете указанията за отказ от отговорност и 
безопасност.
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DJI Assistant 2 за 
Phantom

Тази секция ще ви представи употребата на 
DJI Assistant 2 за Phantom софтуер.
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DJI Assistant 2 за Phantom
Актуализирайте фърмуера, копирайте полетните записи и калибрирайте Vision System 
в DJI Assistant 2 за Phantom софтуер. За потребителите, които имат дрон DJI Agras,  
DJI Assistant 2 за MG може да се използва за горните функции.

Инсталиране и стартиране
1. Свалете файла за инсталиране от P4 Multispectral страницата:

https://www.dji.com/p4-multispectral/downloads
2. Инсталирайте софтуера
3. Стартирайте DJI Assistant 2 за Phantom.

Използване на DJI Assistant 2 за Phantom

Свързване с дрона
Свържете Micro USB порта с вашия компютър с Micro USB кабел. След това включете 
дрона.

Уверете се, че сте махнали пропелерите преди да използвате DJI Assistant 2 за Phantom

Обновяване на фърмуера
Необходим е DJI акаунт, за да се обнови фърмуера. Впишете се с вашия DJI акаунт или 
се направете регистрация.

Качване на данни
Запазете данните от полета, записани от дистанционното и системното вписване или ги 
качете.

Данни за полет
Натиснете Open Data Viewer, за да видите данните от полета. Data Viewer се използва, 
за да видите и анализирате данните от полета на дрона за неговото представяне и ако е 
имало проблеми.

Калибриране
Калибрирайте позициониращата система, когато приложението ви напомни за 
калибрация.

Свързване на дистанцонното управление
Свържете USB-C порта на дистанционното управление към вашия компютър с USB-C 
кабел. След това включете дистанционното управление.

 НЕ включвайте дистанционното управление по време на обновление.
 НЕ правете обновяване на фърмуера, докато дрона е във въздуха. Обновявайте го 
само когато е на земята.
 Дистанционното управление може да не бъде свързано с дрона след обновяването на 
фърмуера. Свържете го отново ако е необходимо.
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Дрон
Тегло 1487 g
Диагнонал (без пропелери) 350 mm
Максимална височина на излитане 6000 m
Максимална скорост на издигане 6 m/s (автоматичен полет); 5 m/s (ръчно управление)
Максимална скорост на снишаване 3 m/s
Максимална скорост 50 км/ч (P-mode); 58 км/ч (A-mode)
Максимално летателно време Приблизително 27 минути
Работна температура 0° до 40° C

Работна честота 2.4000 GHz до 2.4835 GHz (Европа, Япония, Корея) 
5.725 GHz до 5.850 GHz (Други държави и региони)[1]

Мощност при предаване (EIRP) 2.4 GHz: < 20 dBm (CE / MIC / KCC) 
5.8 GHz: < 26 dBm (FCC / SRRC / NCC)

Обхват на точността при кръжене

RTK е активиран и функционира правилно:
Вертикално: ±0.1 m; Хоризонтално: ±0.1 m.
RTK е деактивиран
Вертикално: ±0.1 m (с включена система за 
позициониране); ± 0.5 m (с GNSS позициониране).
Хоризонтално: ±0.3 m (с GNSS позициониране); 
±1.5 m (с GNSS позициониране).

Изместване на изображението
Позицията на центъра на CMOS на шестте камери и 
фазовия център на D-RTK антената са калибрирани 
и записват данните в EXIF за всяко изображение.

GNSS
Едночестотен, 
високочувствителен GNSS модул

GPS + BeiDou + Galileo[2] (Азия); 
GPS + GLONASS + Galileo[2] (Други региони)

Многочестотен, многосистемен, 
високопрецизен RTK GNSS

Честота на използване
GPS: L1/L2; GLONASS: L1/L2; BeiDou: B1/B2; 
Galileo[2]: E1/E5
Първо фиксирано време < 50 s
Точност на позициониране: Вертикално 1.5 cm + 1 
ppm (RMS); Хоризонтално 1 cm + 1 ppm (RMS).
1 ppm индикира за грешка с увеличение от 1 mm за 
1 km движение.
Точност на скоростта: 0.03 m/s

Функции за картографиране

Ground Sample Distance (GSD) (H/18.9) cm/pixel, H указва височината на дрона 
спрямо картографираната площ.

Допълнение
Спецификации
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Скорост на придобиване на данни

Максималната работна площ е приблизително 0.63 
km2 за един полет на 180 m надморска височина, т.е. 
GSD приблизително 9.52 cm/pixel.

Стабилизираща стойка
Контролируем обхват Pitch: -90° до +30°
Система за позициониране

Скорост 50 kph при 2 m) над земята с подходящо 
осветление

Обхват на височината 0 - 10 m
Работен обхват 0 - 10 m
Обхват за засичане на препятствия 0.7 - 30 m
Работна среда Повърхности с ясна шарка и адекватна осветеност(> 15 lux)
Инфрачервена сензорна система
Обхват на засичане 0.2 - 7 m
FOV 70°(Хоризонтално), ±10°(Вертикално) 
Честота на измерване 10 Hz 

Работна среда Повърхност с дифузен отразяващ материал и отражателна 
способност > 8% (като стена, дървета, хора и т.н. )

Камера

Сензори

Шест 1/2.9” CMOS, сензора, включително един RGB сензор 
за изображения с видима светлина и пет монохромни 
сензора за многоспектърно изображение.
Всеки сензор: Ефективни пиксели 2.08 MP (общо 2.12 MP).

Филтри

Blue (B): 450 nm ± 16 nm; Green (G): 560 nm ± 16 
nm; Red (R): 650 nm ± 16 nm; 
Red edge (RE): 730 nm ± 16 nm; Near-infrared (NIR): 
840 nm ± 26 nm

Обективи

FOV (Field of View): 62.7°
Фокусно разстояние: 5.74 mm (35 mm еквивалент 40 
mm), автоматичен фокус на ∞
Апертура: f/2.2

RGB сензор ISO обхват 200 - 800
Monochrome Sensor Gain 1 - 8x

Електронен затвор 1/100 - 1/20000 s (изображения с видима светлина); 
1/100 - 1/10000 s (мултиспектрални изображения)

Резолюция на изображенията 1600×1300 (4:3.25)

Формат на изображенията JPEG (изображения с видима светлина) + TIFF 
(мултиспектрални изображения)

Поддържана файлова система FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB)

Поддържани SD карти MicroSD с минимална скорост на запис от 15 MB/s, 
макс.капацитет: 128 GB, клас 10 или UHS-1.

Работна температура 0° до 40° C



53

Дистанционно управление

Работна честота 2.4000 GHz to 2.4835 GHz (Европа, Япония и Корея) 
5.725 GHz to 5.850 GHz (Други държави и региони)[1]

Мощност на предавателя (EIRP) 2.4 GHz: < 20 dBm (CE / MIC / KCC)
5.8 GHz: < 26 dBm (FCC / SRRC / NCC)

Обхват
FCC / NCC: 4.3 mi (7 km); 
CE / MIC / KCC / SRRC: 3.1 mi (5 km)(без препятствия 
или смущения)

Вградена батерия 6000 mAh LiPo 2S
Работен ток / напрежение 1.2 A @ 7.4 V
Държач на мобилни устройства Таблети и смартфони
Работна температура 0° до 40° C
Интелигентна батерия (PH4-5870mAh-15.2V)
Капацитет 5870 mAh
Напрежение 15.2 V
Тип LiPo 4S
Мощност 89.2 Wh
Тегло 468 g
Работна температура
Температура за зареждане
Макс. мощност при зареждане

-10° до 40° C 
5° до 40° C
160 W

Интелигентен хъб за зареждане на батерии (P4CH)
Напрежение
Работна температура

17.5 V
5° до 40° C 

Захранващ адаптер (PH4C160)
Напрежение 17.4 V
Мощност 160 W

[1]  За да се съобразят с местните закони и разпоредби, тази честота не е налична в някои 
държави или региони.

[2]  Очаквайте скоро поддръжка заGalileo.
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