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Šio vadovo naudojimas
Legenda

Įspėjimas Svarbu Patarimai Nuoroda

Perskaitykite prieš pirmąjį skrydį

Vaizdo įrašų pamokos

Atsisiųskite „DJI Fly“ programą

Prieš naudodamiesi „DJITM Mini 2“, perskaitykite šiuos dokumentus:
1. „Box & Disclaimer“ saugos gairės
2. Greitas pradžios vadovas
3. Vartotojo vadovas
Prieš pradedant naudoti pirmą kartą, rekomenduojama žiūrėti visus vaizdo įrašus oficialioje DJI svetainėje 
ir perskaityti atsakomybės apribojimą bei saugos gaires. Pasiruoškite savo pirmajam skrydžiui 
peržiūrėdami greitos pradžios vadovą ir daugiau informacijos ieškokite šiame vartotojo vadove.

Eikite žemiau nurodytu adresu arba nuskaitykite QR kodą, kad peržiūrėtumėte „DJI Mini 2“ 
mokymo vaizdo įrašus, rodančius, kaip saugiai naudotis „DJI Mini 2“:
http://www.dji.com/mini-2/video

Skrydžio metu būtinai naudokite „DJI Fly“ programėlę. Nuskaitykite QR kodą dešinėje, kad 
atsisiųstumėte naujausią versiją. „Android“ skirta „DJI Fly“ versija yra suderinama su 
„Android“ v6.0 ir naujesnėmis versijomis. „DJI Fly“ „iOS“ versija yra suderinama su „iOS 
v11.0“ ir naujesnėmis versijomis.

*Siekiant padidinti saugumą, skrydis apribojamas iki 98,4 pėdų (30 m) aukščio ir 164 pėdų 
(50 m) nuotolio, kai skrydžio metu neįsijungiate programėlės arba neprisijungiate prie jos. 
Tai taikoma „DJI Fly“ ir visoms programėlėms, suderinamoms su „DJI“ bepiločiais orlaiviais.

Šio produkto darbinė temperatūra yra nuo -10 ° iki 40 ° C. Jis neatitinka standartinės
veikimo temperatūros kariniam tikslui (nuo -55 ° iki 125 ° C), kuri yra reikalinga didesniam aplinkos 
pokyčiui. Naudokite gaminį tinkamai ir tik tiems tikslams, kurie atitinka tos klasės darbo temper-
atūros diapazono reikalavimus.
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Įvadas

Bepiločio orlaivio paruošimas

 

 

 

Produkto profilis

„DJI Mini 2“ pasižymi sulankstomu dizainu ir ypač lengvu svoriu, mažesniu nei 249 g. Su „DownwardVi-
sion“ sistema ir infraraudonųjų spindulių jutimo sistema „DJI Mini 2“ gali sklandyti ir skristi tiek viduje, tiek 
lauke ir automatiškai inicijuoti „Grįžti į namus“ (RTH). Su visiškai stabilizuota 3 ašių kardanine ir 1 / 2,3 
”jutiklio kamera „DJI Mini 2“ fotografuoja 4K vaizdo ir 12MP nuotraukas. Mėgaukitės išmaniaisiais 
skrydžio režimais, tokiais kaip „QuickShots“ ir „Panorama“, o „QuickTransfer“ ir „Trimmed Download“ 
leidžia patogiau ir efektyviau atsisiųsti ir redaguoti nuotraukas ir vaizdo įrašus.
„DJI Mini 2“ komplekte yra „DJI RC-N1“ nuotolinio valdymo pultas, kuris pasižymi „DJI“ tolimojo perdavi-
mo „OCUSYNCTM 2.0“ technologija, siūlančia maksimalų perdavimo nuotolį 6 mylių (10 km) ir vaizdo 
kokybę iki 720p iš bepiločio orlaivio į „DJI Fly“ programėlę mobiliajame įrenginyje. Nuotolinio valdymo 
pultas veikia tiek 2,4 GHz, tiek 5,8 GHz dažniu ir gali automatiškai be vėlavimo pasirinkti geriausią 
perdavimo kanalą. Bepilotį orlaivį ir fotoaparatą galima lengvai valdyti naudojant borto mygtukus.

„DJI Mini 2“ maksimalus skrydžio greitis yra 36 mylių per valandą (57,6 km/h), maksimalus skrydžio laikas 
- 31 minutė, o nuotolinio valdymo pulto maksimalus veikimo laikas yra šešios valandos.

Maksimalus skrydžio laikas buvo išbandytas aplinkoje, kurioje nebuvo vėjo, skrendant pastoviu 
10,5 mylių per valandą (17 km/h) greičiu, o maksimalus skrydžio greitis - jūros lygio aukštyje be 
vėjo. Šios vertės yra tik orientacinės.

Nuotolinio valdymo pultas pasiekia didžiausią perdavimo atstumą (FCC) plačioje atviroje vietoje, 
be elektromagnetinių trukdžių, maždaug 400 pėdų (120 m) aukštyje. Maksimalus veikimo laikas 
buvo išbandytas laboratorijos aplinkoje ir neįkraunant mobiliojo prietaiso. Ši vertė yra tik 
orientacinė.

Kai kuriuose regionuose nepalaikomas 5,8 GHz dažnis. Laikykitės vietinių įstatymų ir kitų teisės 
aktų.

Prieš pakuojant bepilotį orlaivį, visi jo sparnai yra sulankstyti. Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad 
išskleistumėte orlaivį.
1. Nuimkite sraigto laikiklį.
2. Nuimkite gimbalo apsaugą nuo fotoaparato.
3. Šia tvarka išskleiskite priekines, galines ir visas sraigtus.
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Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

2

1

4. Kad būtų užtikrinta sauga, prieš gabenant, visos išmaniojo skrydžio baterijos yra budėjimo režime. 
Pirmą kartą įkraukite ir įjunkite išmaniojo skrydžio baterijas naudodami USB įkroviklį.

Rekomenduojama įdiegti gimbalo apsaugą, kad apsaugotumėte gimbalą, ir naudoti sraigto 
laikiklį, kad pritvirtintumėte sraigtus, kai bepilotis orlaivis nenaudojamas.

Sraigto laikiklis ir USB įkroviklis yra pridedami tik „combo“ komplekte.
Prieš išskleisdami galinius sparnus, išskleiskite priekinius sparnus.
Prieš įjungdami bepilotį orlaivį, įsitikinkite, kad gimbalo apsauga nuimta ir visi sparnai išskleis-
ti.Priešingu atveju tai gali turėti įtakos bepiločio orlaivio savidiagnostikai.

1. Nuimkite valdymo lazdeles iš nuotolinio valdymo pulto laikymo angų ir įsukite jas į savo vietas.
2. Ištraukite mobiliojo prietaiso laikiklį. Pasirinkite tinkamą nuotolinio valdymo pulto laidą pagal mobiliojo 
įrenginio tipą. „Lightning“ jungties kabelis, „Micro USB“ kabelis ir USB-C kabelis yra pakuotėje. Prijunkite 
kabelio galą su telefono logotipu prie savo mobiliojo prietaiso. Įsitikinkite, kad mobilusis prietaisas yra 
apsaugotas.

Jei naudojant „Android“ mobilųjį įrenginį pasirodo USB ryšio raginimas, pasirinkite tik įkrovimo 
parinktį. Priešingu atveju tai gali sukelti ryšio sutrikimą.
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Orlaivio schema

Nuotolinio valdiklio schema
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1. Gimbalas ir fotoaparatas
2. Įjungimo mygtukas
3. Baterijos lygio šviesos diodai
4. Apatinio regėjimo sistema
5. Infraraudonųjų spindulių jutimo sistema
6. Varikliai
7. Sraigtai

8. Antenos
9. Priekiniai šviesos diodai
10. Baterijų skyriaus dangtis
11. USB-C prievadas
12.  microSD kortelių lizdas
13. Bepiločio orlaivio būsenos indikatorius / 
„QuickTransfer“ mygtukas
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1. Įjungimo mygtukas

2. Skrydžio režimo jungiklis
Perjunkite režimą į Sport, Normal ir Cine.

Paspauskite vieną kartą, kad patikrintumėte 
esamą baterijos lygį. Paspauskite vieną kartą, 
tada dar kartą ir palaikykite, kad įjungtumėte 
arba išjungtumėte nuotolinio valdymo pultą.

3. Skrydžio sustabdymo / grįžimo į namus (RTH) 
mygtukas
Paspauskite vieną kartą, kad dronas sustotų ir 
sklęstų vietoje (tik tada, kai yra GPS arba matymo 
sistemos). Norėdami grąžinti namo, palaikykite 
nuspaudę mygtuką RTH. Orlaivis grįžta į paskutinį 
įrašytą „namų tašką“. Dar kartą paspauskite 
mygtuką, jei norite atšaukti grįžimą namo.
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“DJI Mini 2” aktyvavimas

4. Akumuliatoriaus lygį rodantys šviesos diodai
Rodo dabartinį nuotolinio valdymo pulto 
akumuliatoriaus lygį.

5. Valdymo lazdos

6. Tinkinamas mygtukas

7. Nuotraukų / vaizdo įrašų perjungimas
Paspauskite vieną kartą, jei norite perjungti 
nuotraukų ir vaizdo režimą.

8. Nuotolinio valdymo pulto kabelis

9. Mobiliojo prietaiso laikiklis
Naudojamas saugiai pritvirtinti mobilųjį įrenginį 
prie nuotolinio valdymo pulto.

10. Antenos
Persiunčia orlaivio valdymą ir belaidžius 
vaizdo signalus.

11. USB-C prievadas
Skirtas krauti ir prijungti nuotolinio 
valdymo pultą prie kompiuterio.

12. Valdymo lazdelių laikymo vieta
Valdymo lazdelių laikymui.

13. Kardaninis ratukas

14. Užrakto / įrašymo mygtukas
Paspauskite vieną kartą, jei norite fotografuoti 
arba pradėti ar sustabdyti įrašymą.

15. Mobiliojo įrenginio lizdas
Naudojamas mobiliajam įrenginiui apsaugoti.

Norėdami valdyti droną, naudokite valdymo 
lazdas. Nustatykite skrydžio valdymo režimą 
„DJI Fly“ programėlėje.  Valdymo lazdos yra 
nuimamos ir lengvai laikomos.

Paspauskite vieną kartą, kad įjungtumėte arba 
išjungtumėte papildomą žibintą. Dukart 
paspauskite, jei norite atnaujinti stabilizatorių arba 
pakreipti stabilizatorių žemyn (numatytieji nustaty-
mai). Mygtuką galima nustatyti į „DJI Fly“.

Prisijunkite prie mobiliojo prietaiso, kad 
galėtumėte vaizdo įrašus susieti per nuotolinio 
valdymo pulto laidą. Pasirinkite kabelį pagal 
mobilųjį įrenginį.

Valdo fotoaparato pakreipimą. Jei norite 
reguliuoti mastelį vaizdo režime, paspauskite ir 
laikykite nuspaudę pritaikomą (“customizable”) 
mygtuką.

“DJI Mini 2” reikia suaktyvinti prieš naudojant pirmą kartą. Įjungę bepilotį orlaivį ir nuotolinio valdymo pultą, 
vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad suaktyvintumėte „DJI Mini 2“ naudodami „DJI Fly“ 
programėlę. Norint suaktyvinti, reikalingas interneto ryšys.
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Bepilotis orlaivis

Skrydžio režimai

 

 

 

 

„DJI Mini 2“ yra skrydžio valdiklis, vaizdo nusileidimo sistema, regėjimo sistema, varomoji sistema ir 
išmanioji skrydžio baterija.

“DJI Mini 2” turi tris skrydžio režimus ir ketvirtą skrydžio režimą, kurį bepilotis orlaivis įsijungia tam tikrais 
atvejais.
Skrydžio režimus galima perjungti per nuotolinio valdymo pulto jungiklį Flight Mode.
Įprastas režimas: bepilotis orlaivis naudojasi GPS ir priekinio, atgalinio ir apačios matymo sistemomis bei 
infraraudonųjų spindulių jutimo sistema, kad galėtų surasti save ir stabilizuotis. Kai GPS signalas yra 
stiprus, orlaivis naudoja GPS, kad surastų save ir stabilizuotųsi. Kai GPS silpnas ir apšvietimo sąlygos yra 
pakankamos, bepilotis orlaivis naudojasi matymo sistemomis, kad galėtų surasti save ir stabilizuotis. Kai 
įjungtos matymo pirmyn, atgal ir žemyn sistemos ir apšvietimo sąlygos yra pakankamos, maksimalus 
skrydžio pasvirimo kampas yra 25° ir maksimalus skrydžio greitis yra 10 m/s.
Sportinis režimas: „Sport“ režime bepilotis orlaivis naudoja GPS nustatymui, o jo reakcijos yra optimizuo-
tos judrumui ir greičiui, todėl jis labiau reaguoja į lazdos judesius. Maksimalus skrydžio greitis yra 16 m/s, 
maksimalus pakilimo greitis yra 5 m s, o didžiausias nusileidimo - 3,5 m / s.
„Cine“ režimas: Trikojo režimas pagrįstas įprastu režimu, o skrydžio greitis yra ribotas, todėl bepilotis 
orlaivis fotografavimo metu tampa stabilesnis. Maksimalus skrydžio greitis yra 6 m/s, maksimalus kilimo 
greitis yra 2 m/s, o didžiausias nusileidimo greitis - 1,5 m/s.
Bepilotis orlaivis automatiškai persijungia į „Attitude“ (ATTI) režimą, kai matymo sistemos yra nepasiekia-
mos arba išjungiamos, ir kai silpnas GPS signalas arba kompasas patiria trukdžių. ATTI režimu orlaivį gali 
lengviau paveikti jo aplinka. Tokie aplinkos veiksniai kaip vėjas, gali pakreipti prietaisą horizontaliai, o tai 
gali kelti pavojų, ypač skrendant uždarose erdvėse. 

„Sport“ režime priekinio ir atgalinio matymo sistemos yra išjungtos, o tai reiškia, kad orlaivis 
negali automatiškai pajusti kliūčių savo maršrute.
„Sport“ režime itin padidėja maksimalus lėktuvo greitis ir stabdymo kelias. Esant vėjui reikalingas 
mažiausias 30 m stabdymo kelias.
„Sport“ režime žymiai padidėja nusileidimo greitis. Esant vėjui reikalingas mažiausias 10 m 
stabdymo kelias.

Bepiločio orlaivio reagavimas žymiai padidėja „Sport“ režime, o tai reiškia, kad nedidelis valdymo 
lazdelės judėjimas nuotolinio valdymo pulte reiškia, kad orlaivis juda dideliu atstumu. Skrydžio 
metu įsitikinkite, kad manevravimo erdvė yra pakankama.
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Orlaivio būklės rodikliai
„DJI Mini 2” turi priekinius šviesos diodus ir bepiločio orlaivio būsenos indikatorius.

Orlaivio būklės indikatoriai
Normalios būsenos

     B  
P    

Įsijungimas ir savidiagnostikos testų atlikimas

Priekinių šviesos diodų būsenos
Kai įjungta

W  Pulsuoja baltai Numatytoji būsena (keičiama „DJI Fly“ programėlėje)

B    Lėtai mirksi mėlynai 
Perjungimas tarp „Wi-Fi“ ryšio ir „OcuSync 2.0“ vaizdo 
perdavimo ryšio

B  Pulsuoja mėlynai 
Perjungta į „Wi-Fi“ ryšį ir laukiama prisijungimo prie mobiliojo ryšio
prietaiso

B — Dega ryškiai mėlynai Perjungta į „Wi-Fi“ ryšį ir prisijungta prie mobiliojo įrenginio

B   Greitai mirksi mėlynai Perjungta į „Wi-Fi“ ryšį ir atsiunčiama dideliu greičiu

— Dega ryškiai raudonai Nepavyko prisijungti prie „Wi-Fi“ ryšio

  Lėtai mirksi raudonai ESC pypteli, kai naudojate funkciją “rasti mano droną”

W  Pulsuoja baltai Įsikrauna

W — Dega ryškiai baltai Įkrovimas baigtas

 

Priekiniai šviesos diodai rodo bepiločio orlaivio orientaciją ir jam įsijungus pulsuoja baltai.

  Drono būsenos indikatorius/ Greito perdavimo mygtukas

Priekiniai šviesos diodai  

Kai išjungta

Norėdami perjungti „QuickTransfer“ režimą (esant „Wi-Fi“ ryšiui) į skrydžio režimą (su „OcuSync 2.0“ 
vaizdo perdavimo ryšiu), palaikykite nuspaudę „QuickTransfer“ mygtuką. Jei programinė aparatinė įranga 
nėra atnaujinta į v1.1.0.0 arba naujesnę, dukart paspauskite „QuickTransfer“ mygtuką.

Jei perjungiant „Wi-Fi“ ryšį į „OcuSync 2.0“ vaizdo perdavimo ryšį priekinis šviesos diodas ir toliau 
lėtai mirksi mėlynai, tai reiškia, kad susijungti nepavyko. Įjunkite bepilotį orlaivį iš naujo. Pagal 
numatytuosius nustatymus bepilotis orlaivis persijungs į skrydžio režimą („OcuSync 2.0“ vaizdo 
perdavimo ryšys).

Bepiločio orlaivio būsenos indikatorius rodo bepiločio orlaivio skrydžių valdymo sistemos būklę. Lentelėje 
žemiau rasite daugiau informacijos apie bepiločio orlaivio būsenos indikatorių.

Mirksi besikeičiančios raudona, 
geltona, žalia, mėlyna ir violetinė 
spalvos
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P    Lėtai mirksi violetinė spalva Apšylimas

         Lėtai mirksi žaliai GPS įjungtas

 ×2    Du kartus mirksi žaliai Įjungta apačios matymo sistema

         Lėtai mirksi geltonai
GPS ir apačios matymo sistema išjungta 
(ATTI režimas įjungtas)

          Greitai mirksi žaliai Stabdoma

Įspėjamoji būsena

           Greitai mirksi geltonai Dingo nuotolinio valdymo pulto signalas

         Lėtai mirksi raudonai Mažas baterijos lygis

           Greitai mirksi raudonai Kritiškai mažas baterijos lygis

       Mirksi raudonai IMU klaida

— Dega ryškiai raudonai Kritinė klaida

       Mirksi besikeičiančiai raudona ir 
geltona spalvos Būtina kalibruoti kompasą

„QuickTransfer“ (greitas perdavimas)
„DJI Mini 2“ gali tiesiogiai prisijungti prie mobiliųjų įrenginių per „Wi-Fi“, leidžiant vartotojams per „DJI Fly“ 
programėlę atsisiųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus iš bepiločio orlaivio į mobilųjį įrenginį be nuotolinio 
valdymo pulto. Vartotojai gali mėgautis greitesniu ir patogesniu atsisiuntimu, kurio perdavimo sparta yra 
iki 20 MB/s.

Naudojimas
1 būdas: mobilusis įrenginys neprijungtas prie nuotolinio valdymo pulto

1. Įjunkite bepilotį orlaivį ir palaukite, kol bus atlikti bepiločio orlaivio savidiagnostikos bandymai. 
Paspauskite ir palaikykite „QuickTransfer“ mygtuką dvi sekundes, kad pereitumėte į „QuickTransfer“ 
režimą (jei programinė aparatinė įranga nėra atnaujinta į v1.1.0.0, dukart paspauskite bepiločio orlaivio 
būsenos indikatorių). Priekinis šviesos diodas lėtai mirksės mėlyna spalva, kol pereis į pulsuojančią 
mėlyną, kai pavyks perjungti.

2. Įsitikinkite, kad mobiliajame įrenginyje įgalinti „Bluetooth“ ir „Wi-Fi“. Įjungus „DJI Fly“ programėlę, 
automatiškai pasirodys raginimas prisijungti prie bepiločio orlaivio.

3. Paspauskite „Prisijungti“. Sėkmingai prisijungus prie bepiločio orlaivio, galima pasiekti ir
Atsisiųsti failus dideliu greičiu. Atkreipkite dėmesį, kad pirmą kartą prijungdami mobilųjį įrenginį prie 
bepiločio orlaivio, turite patvirtinti paspausdami „QuickTransfer“ mygtuką.

2 metodas: mobilusis įrenginys prijungtas prie nuotolinio valdymo pulto
1. Įsitikinkite, kad bepilotis orlaivis yra prijungtas prie mobiliojo prietaiso per nuotolinio valdymo pultą, taip 
pat,  ar varikliai neįsijungė.
2. Įjunkite „Bluetooth“ ir „Wi-Fi“ mobiliajame įrenginyje.
3. Įjunkite „DJI Fly“ programėlę, paspauskite „playback“ ir bakstelėkite         viršutiniame dešiniajame 
kampe, kad pasiektumėte bepiločiame orlaivyje esančius failus ir galėtumėte juos atsisiųsti dideliu 
greičiu.



10 © 2020 DJI All Rights Reserved. 

DJI Mini 2 Vartotojo vadovas

Grįžimo į namus (RTH) funkcija 

GPS Apibūdinimas

„Namų taškas“ 10

Išmanusis grįžimas namo (Smart RTH)

 

 

 

 

Maksimalų atsisiuntimo greitį galima pasiekti tik tose šalyse ir regionuose, kur 5,8 GHz
dažnį leidžia įstatymai ir kiti teisės aktai, kai naudojami įrenginiai, palaikantys 5,8 GHz dažnių 
juostą ir „Wi-Fi“ ryšį, ir aplinkoje, kurioje nėra trukdžių ar kliūčių. Jei vietiniai įstatymai neleidžia 
5,8 GHz (pvz., Japonijoje), vartotojo mobilusis įrenginys nepalaiko 5,8 GHz dažnių juostos arba 
aplinka turi rimtų trukdžių, esant tokioms aplinkybėms, „QuickTransfer“ automatiškai persijungs 
į 2,4 GHz dažnių juostą, o jo didžiausias atsisiuntimo greitis sumažės iki 6 MB/s.
Prieš naudodamiesi „QuickTransfer“, įsitikinkite, kad mobiliajame įrenginyje yra įgalintas 
„Bluetooth“ ir „Wi-Fi“ ryšys.
Pagal numatytuosius nustatymus bepilotis orlaivis automatiškai persijungs į skrydžio režimą po 
pekrovimo. Jei reikia, „QuickTransfer“ reikia įvesti dar kartą rankiniu būdu.
„QuickTransfer“ naudokite netrukdomoje aplinkoje, netrukdydami ir laikykitės atokiau nuo 
trukdžių šaltinių, tokių kaip belaidžiai maršrutizatoriai, „Bluetooth“ garsiakalbiai ar ausinės.

Grįžimo į namus (RTH) funkcija grąžina bepilotį orlaivį į paskutinį įrašytą „namų tašką“, kai GPS signalas 
yra stiprus. Yra trys RTH tipai: „Smart RTH“, „Low Battery RTH“ ir „Failsafe RTH“. Šiame skyriuje išsamiai 
aprašomi šie trys RTH tipai. Jei vaizdo ryšio signalas prarandamas skrydžio metu, o nuotolinio valdymo 
pultas vis dar gali valdyti bepiločio orlaivio judėjimą, bus raginama pradėti RTH. RTH galima atšaukti.

Numatytasis „namų taškas“ yra pirmoji vieta, kur orlaivis gavo stiprų arba vidutiniškai 
stiprų GPS signalą (kur piktograma rodo baltą spalvą). Įrašius „namų tašką“, 
bepiločio orlaivio būsenos indikatorius greitai mirksi žaliai.

Jei GPS signalo pakanka, „Smart RTH“ gali būti naudojamas bepiločiui orlaiviui sugrąžinti į „namų tašką“. „Smart 
RTH“ pradedama palietus        „DJI Fly“ programėlėje arba paspaudus ir palaikant nuotolinio valdymo pulto 
mygtuką RTH, kol pypteli. Išeikite iš „Smart RTH“ paliesdami         „DJI Fly“ programėlėje arba paspausdami 
nuotolinio valdymo pulto mygtuką RTH.

Mažo akumuliatoriaus įkrovos lygio RTH
Mažo akumuliatoriaus įkrovos lygio RTH įsijungia, kai išmaniojo skrydžio akumuliatorius išsenka tiek, kad gali 
pakenkti saugiam bepiločio orlaivio grįžimui. Paraginti nedelsdami grįžkite namo arba nusileiskite į žemę.
„DJI Fly“ programėlė rodo įspėjimą, kai akumuliatoriaus įkrovos lygis yra žemas. Bepilotis orlaivis automatiškai 
grįš į „namų tašką“, jei po 10 sekundžių nebus imtasi jokių veiksmų.
Vartotojas gali atšaukti RTH paspausdamas nuotolinio valdymo pulto mygtuką RTH arba „Flight Pause“ 
mygtuką. Jei RTH yra atšauktas po įspėjimo apie mažą akumuliatoriaus įkrovos lygį, intelektualioji skrydžio 
baterija gali neturėti pakankamai energijos, kad bepilotis orlaivis galėtų saugiai nusileisti, todėl jis gali sudužti ar 
pasimesti.
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Bepilotis orlaivis nusileis automatiškai, jei dabartinis akumuliatoriaus įkrovos lygis gali palaikyti orlaivį tik pakanka-
mai ilgai, kad nusileistų iš dabartinio aukščio. Automatinio nusileidimo negalima atšaukti, tačiau nuotolinio 
valdymo pulteliu galima pakeisti bepiločio orlaivio kryptį tūpimo metu.

Nesaugus („Failsafe“) RTH
Jei „namų Taškas“ buvo sėkmingai įrašytas ir kompasas veikia normaliai, „nesaugus RTH“ automatiškai 
įsijungia praradus nuotolinio valdymo pulto signalą daugiau nei 11 sekundžių. Atnaujinus programinės 
aparatinės įrangos versiją į v1.1.0.0 ir naujesnes, orlaivis pradiniu skrydžio maršrutu skris atgal 50 m atgal 
ir pakils į iš anksto nustatytą RTH aukštį, kad patektų į tiesiosios linijos RTH. Orlaivis patenka į tiesiosios 
linijos RTH, jei „Failsafe RTH“ metu atstatomas nuotolinio valdymo pulto signalas. Kai orlaivis skrenda 
atgal pagal pradinę skrydžio trajektoriją ir atstumas nuo pradinio taško yra mažesnis nei 20 m, orlaivis 
nustoja skristi atgal pradiniu skrydžio maršrutu ir patenka tiesia linija RTH dabartiniame aukštyje.
Naudodamiesi „DJI Fly“ programėle, vartotojai gali pakeisti nustatymus, kaip bepilotis orlaivis reaguoja 
praradus nuotolinio valdymo pulto signalą. Bepilotis orlaivis nevykdys „Failsafe RTH“, jei nustatymuose 
buvo pasirinktas nusileidimas ar pakilimas.

Kiti RTH scenarijai
Ja tālvadības pults lidojuma laikā tiek zaudē video saites signāls, tiks parādīts aicinājums sākt RTH
kontrolieris joprojām spēj kontrolēt lidmašīnas kustību. RTH var atcelt.

RTH procedūra (taisna līnija)
Bus raginama pradėti RTH, jei skrydžio metu prarandamas vaizdo ryšio signalas, o nuotolinio valdymo 
pultas vis dar gali valdyti orlaivio judėjimą. RTH galima atšaukti.
RTH procedūra (tiesi linija)
1. Įrašomas „namų taškas“.
2. Suaktyvinamas RTH.
3. Jei orlaivis yra mažiau nei 20 m nuo „namų taško“, kai prasideda RTH, jis sklando vietoje ir negrįš į 
namus (reikalinga programinės aparatinės įrangos versija v1.1.0.0. Priešingu atveju orlaivis nusileis iškart). 
Jei pradėjus RTH, orlaivis yra toliau nei 20 m nuo „namų taško“, jis grįš namo horizontaliu 10,5 m/s greičiu.
4. Pasiekus „namų tašką“, orlaivis nusileidžia ir varikliai sustoja.

Orlaivis negali grįžti į „namų tašką“, jei GPS signalas yra silpnas arba nepasiekiamas. Jei 
suveikus RTH, GPS signalas tampa silpnas arba nepasiekiamas, orlaivis prieš nusileidimą kurį 
laiką sklendžia vietoje.
Prieš kiekvieną skrydį svarbu nustatyti tinkamą RTH aukštį. Įjunkite „DJI Fly“ programėlę ir 
nustatykite RTH aukštį. Naudojant „Smart RTH“ ir „Low Battery RTH“, jei dabartinis bepiločio 
orlaivio aukštis yra mažesnis už RTH aukštį, jis automatiškai pirmiausia pakyla į RTH aukštį. Jei 
orlaivio aukštis pasiekia arba yra didesnis už RTH aukštį, jis skris į „namų tašką“ dabartiniame 
aukštyje.
Jei bepilotis orlaivis yra 65 pėdų (20 m) ar didesniame aukštyje ir dar nepasiekė RTH aukščio, 
droselio lazdelę galima perkelti, kad orlaivis nepakiltų, ir orlaivis skris į „namų tašką“ dabartin-
iame aukštyje. (galima tik su programine įrangos versija v1.0.0.0. Ši funkcija negalima, kai 
firmware atnaujinama į v1.1.0.0 arba naujesnę versiją).
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RTH metu orlaivio greitį, aukštį ir orientaciją galima valdyti nuotolinio valdymo pultu, jei nuotolinio 
valdymo pulto signalas yra normalus. Tačiau nuotolinio valdymo pulto negalima naudoti norint 
panoramuoti kairę ar dešinę (taikoma tik programinės aparatinės įrangos versijai 1.0.0.0). Jei 
orlaivis skrenda į priekį ir nuotolinio valdymo pulto signalas yra normalus, vartotojas nuotolinio 
valdymo pultu gali valdyti orlaivio greitį ir aukštį, tačiau negali valdyti padėties ar skristi kairėn ar 
dešinėn (galima tik su programinės aparatinės įrangos v1.1.0. 0 ir naujesne). Orlaiviui kylant ar 
skrendant į priekį, vartotojas gali visiškai paspausti valdymo lazdą priešinga kryptimi, kad orlaivis 
pakibtų vietoje.
Jei dronas skrenda į GEO zoną RTH metu, jis arba nusileis, kol išskris iš GEO zonos, ir toliau 
skirs į „namų tašką“, arba  sklandys vietoje.
Dronui gali nepavykti grįžti į „namų tašką“, kai vėjo greitis per didelis. Skriskite atsargiai.

Nusileidimo apsauga
Nusileidimo apsauga suaktyvės išmaniojo RTH metu.
1. Nusileidimo apsaugos metu bepilotis orlaivis automatiškai aptiks ir atsargiai nusileis tinkamoje vietoje.
2. Jei žemė bus nustatyta netinkama nusileidimui, bepilotis orlaivis sklandys vietoje ir lauks piloto patvirtini-
mo.
3. Jei nusileidimo apsauga neveikia, „DJI Fly“ programėlė parodys nusileidimo raginimą, kai bepilotis 
orlaivis nusileis žemiau nei 0,5 m. Nuleiskite valdymo lazdą arba naudokite automatinio nusileidimo 
slankiklį, kad nusileistumėte.

„DJI Mini 2“ yra aprūpinta infraraudonųjų spindulių jutimo sistema, taip pat priekinio, atgalinio ir žemyn 
matymo sistemomis. Žemyn regėjimo sistema susideda iš vienos kameros, o infraraudonųjų spindulių 
jutimo sistema susideda iš dviejų 3D infraraudonųjų spindulių modulių. Matymo žemyn sistema ir 
infraraudonųjų spindulių jutimo sistema padeda orlaiviui išlaikyti esamą padėtį, tiksliau sklandyti vietoje ir 
skristi patalpose ar kitose aplinkose, kur GPS nepasiekiamas.

Aptikimo laukai 
Matymo žemyn sistema geriausiai veikia, kai orlaivis yra 0,5–10 m aukštyje, o jo veikimo nuotolis yra nuo 
0,5 iki 30 m. 
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Matymo sistemų naudojimas
Kai GPS nepasiekiamas, matymo sistemos įjungiamos, jei paviršius yra aiškios struktūros ir yra pakanka-
mai šviesos. Matymo žemyn sistema geriausiai veikia, kai orlaivis yra 0,5–10 m aukštyje. Jei orlaivio 
aukštis viršija 10 m, tai gali paveikti matymo sistemą. Reikia būti atsargiems.

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad galėtumėte naudoti matymo žemyn sistemą.
1. Įsitikinkite, kad bepilotis orlaivis veikia įprastu arba „Cine“ režimu. Įjunkite orlaivį.
2. Bepilotis orlaivis pakyla vietoje. Orlaivio būsenos indikatorius du kartus mirksi žaliai, rodydamas, kad 
matymo žemyn sistema veikia.

Atkreipkite dėmesį į skrydžio aplinką. Žemyn regėjimo sistema ir infraraudonųjų spindulių jutimo 
sistema veikia tik ribotomis sąlygomis ir negali pakeisti žmogaus kontrolės ir sprendimo.Skrydžio 
metu visada atkreipkite dėmesį į supančią aplinką ir „DJI Fly“ programėlės įspėjimus bei būkite 
atsakingi už orlaivio valdymą ir jo palaikymą.

Orlaivio maksimalus sklandymo aukštis yra 5 m, jei yra GPS.

Žemyn regėjimo sistema gali tinkamai neveikti, kai orlaivis skrenda virš vandens. Todėl orlaivis 
gali nesugebėti išvengti vandens apačioje, kai leidžiasi. Rekomenduojama nuolat valdyti 
skrydžio kontrolę, priimti pagrįstus sprendimus atsižvelgiant į supančią aplinką ir vengti 
pasikliauti „Žemyn regėjimo“ sistema.

Atkreipkite dėmesį, kad žemyn regėjimo sistema ir infraraudonųjų spindulių jutimo sistema gali 
netinkamai veikti, kai orlaivis skrenda per greitai. Infraraudonųjų spindulių jutimo sistema veikia 
tik tada, kai skrydžio greitis yra ne didesnis kaip 12 m/s.

Matymo sistemos negali tinkamai veikti ant paviršių, neturinčių aiškios tekstūros. Matymo 
sistemos negali tinkamai veikti bet kurioje iš šių situacijų. 
Bepilotį orlaivį valdykite atsargiai.
a. Skrendama virš vienspalvių paviršių (pvz., Gryna juoda, gryna balta, gryna žalia).
b. Skrendama per labai atspindinčius paviršius.
c. Skrendama virš vandens ar permatomų paviršių.
d. Skrendama virš judančių paviršių ar daiktų.
e. Skrendama tokioje vietoje, kur apšvietimas dažnai ar smarkiai keičiasi.
f. Skrendama virš ypač tamsių (<10 liuksų) arba šviesių (> 40 000 liuksų) paviršių.
g. Skrendama virš paviršių, kurie stipriai atspindi arba sugeria infraraudonųjų spindulių bangas 
(pvz., Veidrodžiai).
h. Skrendama virš paviršių be aiškių raštų ar tekstūros. (pvz., elektros stulpas).
i. Skrendama virš paviršių su besikartojančiu identišku raštu ar faktūra (pvz., To paties dizaino 
plytelės).
J. Skrendama per kliūtis, kurių plotas mažas (pvz., Medžių šakos).
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Jutikliai visada turi būti švarūs. NEGALIMA sugadinti jutiklių. NENAUDOKITE orlaivio dulkėtoje ar 
drėgnoje aplinkoje.
Jei bepilotis orlaivis susiduria, reikia kalibruoti kamerą. Kalibruokite kameras, jei „DJI Fly“ programėlė 
paragins tai padaryti.
Neskraidykite lietingomis dienomis, esant smogui arba jei nėra aiškaus matymo lauko.
Prieš kiekvieną kilimą patikrinkite:
a. Įsitikinkite, kad ant infraraudonųjų spindulių jutimo ir matymo sistemų nėra jokių lipdukų ar jokių kitų 
kliūčių.
b. Jei ant infraraudonųjų spindulių jutimo ir regėjimo sistemų yra nešvarumų, dulkių ar vandens, 
nuvalykite minkšta šluoste. Nenaudokite jokių valiklių, kuriuose yra alkoholio.
c. Jei yra kokių nors infraraudonųjų spindulių jutimo ir regėjimo sistemų stiklo pažeidimų, susisiekite su 
„DJI“ palaikymo tarnyba.
NEGALIMA trukdyti infraraudonųjų spindulių jutimo sistemai.

„QuickShots“ režimas
QuickShots“ fotografavimo režimai apima „Dronie“, „Rocket“, „Circle“, „Helix“, „Boomerang“ režimus. 
„DJI Mini 2“ įrašo pagal pasirinktą fotografavimo režimą ir automatiškai sukuria trumpą vaizdo įrašą. 
Vaizdo įrašą galima peržiūrėti, redaguoti arba bendrinti socialiniuose tinkluose naudojant „playback“.

Dronie: bepilotis orlaivis skrenda atgal ir kyla į viršų, užfiksavus kamerą į subjektą.

Rocket: bepilotis orlaivis kyla su fotoaparatu nukreiptu žemyn.

Circle: bepilotis orlaivis skrieja aplink objektą.

Helix: bepilotis orlaivis kyla ir sukasi spirale aplink objektą.

Boomeran: bepilotis orlaivis skrieja aplink objektą ovalo formos keliu, kylant tolyn nuo pradinio taško 
ir leidžiantis atgal. Orlaivio pradinis taškas sudaro vieną ovalo ilgosios ašies galą, o kitas jo ilgosios 
ašies galas yra priešingoje objekto pusėje nuo pradinio taško. Naudodami „Boomerang“ režimą, 
įsitikinkite, kad yra pakankamai vietos. Palikite mažiausiai 99 pėdų (30 m) spindulį aplink bepilotį 
orlaivį ir palikite bent 10 pėdų (10 m) aukštį virš bepiločio orlaivio.

„QuickShots“ naudojimas
1. Įsitikinkite, kad išmanioji skrydžio baterija yra pakankamai įkrauta. Pakilkite ir sklandykite virš žemės 
bent 2 m atstumu.
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3. Kameros rodinyje pasirinkite tikslinę temą, paliesdami objekto apskritimą arba vilkdami laukelį aplink 
objektą. Pasirinkite fotografavimo režimą ir palieskite „Start“ (pradėti), kad pradėtumėte įrašymą. Aptikus 
rankos mosto funkciją (mojuoti viena ranka ir alkūne aukščiau už petį), taip pat suveiks „QuickShots“. 
Baigus fotografuoti, bepilotis orlaivis grįžta į pradinę padėtį.
4.          Palieskite, kad įjungtumėte vaizdo įrašą.

„QuickShots“ išjungimas
Vieną kartą paspauskite „Flight Pause / RTH“ mygtuką arba palieskite      „DJI Fly“ programėlėje, kad 
išjungtumėte „QuickShots“. Bepilotis orlaivis sklandys vietoje.
 

2. „DJI Fly“ programėlėje bakstelėkite fotografavimo režimo piktogramą, kad pasirinktumėte „Quick-
Shots“ ir vykdytumėte nurodymus. Įsitikinkite, kad suprantate, kaip naudotis fotografavimo režimu, ir kad 
aplinkoje nėra kliūčių.

„QuickShots“ naudokite vietose, kuriose nėra pastatų ir kitų kliūčių. Įsitikinkite, kad skrydžio 
trajektorijoje nėra žmonių, gyvūnų ar kitų kliūčių. APAS  funkcija yra išjungta naudojant 
„QuickShots“. Bepilotis orlaivis stabdys ir sklandys vietoje, kai priekyje ar gale bus nustatyta 
kliūtis. Atkreipkite dėmesį, kad kliūčių negalima aptikti abiejose drono pusėse.

Atkreipkite dėmesį į daiktus aplink bepilotį orlaivį ir naudokite nuotolinį valdymo pultą, kad 
išvengtumėte susidūrimo su bepiločiu orlaiviu.
NENAUDOKITE „QuickShots“ bet kurioje iš šių situacijų:
a. Kai objektas yra užblokuotas ilgesniam laikui arba už matymo ribų.
b. Kai objektas yra daugiau nei 50 m atstumu nuo bepiločio orlaivio.
c. Kai objektas yra panašios spalvos ar rašto su aplinka.
d. Kai objektas yra ore.
e. Kai objektas juda greitai.
f. Kai apšvietimas yra ypač žemas (<300 liuksų) arba didelis (> 10 000 liuksų).
NENAUDOKITE „QuickShots“ tose vietose, kurios yra arti pastatų arba kur silpnas GPS 
signalas.
Priešingu atveju skrydžio trajektorija bus nestabili.
Naudodamiesi „QuickShots“, nepamirškite laikytis vietinių privatumo įstatymų ir taisyklių.
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Skrydžio duomenys, įskaitant skrydžio telemetriją, bepiločio orlaivio būsenos informaciją ir kitus 
parametrus, automatiškai įrašomi į bepiločio orlaivio vidinį duomenų registratorių. Duomenis galima 
pasiekti naudojant „DJI Assistant 2“ (Vartotojų dronų serija).

Yra dviejų tipų „DJI Mini 2“ sraigtai, skirti suktis skirtingomis kryptimis. Žymės naudojamos nurodyti, 
kurie sraigtai turėtų būti pritvirtinti prie kokių variklių. Du peiliai, pritvirtinti prie vieno variklio, yra vienodi.

Sraigtų pritvirtinimas
Prie variklių su žymėmis pritvirtinkite sraigtus su žymėmis, o nepažymėtus – prie variklių be žymių. 
Sraigtus pritvirtinkite atsuktuvu. Įsitikinkite, kad sraigtai yra tvirtai pritvirtinti.

 PažymėtiNepažymėti 

Sraigtų nuėmimas
Norėdami atsukti sraigtus nuo variklių, naudokite atsuktuvą.

Sraigto mentės yra aštrios. Elkitės atsargiai.
Atsuktuvas naudojamas tik sraigtams tvirtinti. NENAUDOKITE atsuktuvo, kad išardytumėte 
bepilotį orlaivį.
Jei sugedo sraigtas, nuimkite du sraigtus ir varžtus ant atitinkamo variklio ir išmeskite juos. 
Naudokite du sraigtus iš tos pačios pakuotės. Negalima maišyti su sraigtais kitose pakuotėse.
Naudokite tik oficialius DJI sraigtus. Negalima maišyti sraigtų tipų.
Jei reikia, įsigykite sraigtus atskirai.
Prieš kiekvieną skrydį įsitikinkite, kad oro sraigtai yra tinkamai pritvirtinti. Patikrinkite, ar sraigtų 
varžtai stipriai priveržti po 30 skrydžio valandų (maždaug kas 60 skrydžių).
Prieš kiekvieną skrydį įsitikinkite, kad visi sraigtai yra geros būklės. NENAUDOKITE pasenusių, 
susmulkintų ar sulūžusių sraigtų.
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Išmanioji skrydžio baterija

Laikykitės toliau nuo besisukančių sraigtų ir variklių, kad nesusižeistumėte.
Transportavimo ar sandėliavimo metu nespauskite ir nelenkite sraigtų.
Įsitikinkite, kad varikliai tvirtai pritvirtinti ir sklandžiai sukasi. Jei variklis užstrigo ir negali laisvai 
suktis, nedelsdami nutupdykite orlaivį.

NEBANDYKITE modifikuoti variklių struktūros.
NEmēģiniet pārveidot motoru struktūru.
NELIESKITE ir neleiskite rankoms ar kūnui liestis su varikliais po skrydžio, nes jie gali būti 
karšti.
NEGALIMA užblokuoti jokių variklių ar orlaivio korpuso ventiliacijos angų.
Įsitikinkite, kad įjungus ESCs skamba normaliai.

„DJI Mini 2 Intelligent Flight Battery“ yra 7,7 V, 2250 mAh akumuliatorius su išmaniuoju įkrovimo ir 
iškrovimo funkcionalumu.

Baterijos savybės
1.Subalansuotas įkrovimas: Įkrovimo metu akumuliatoriaus elementų įtampa automatiškai subalansuoja-
ma.
2. Automatinio išsikrovimo funkcija: kad būtų išvengta gedimų, akumuliatorius automatiškai išsikrauna iki 
96% akumuliatoriaus įkrovos lygio, kai jis nenaudojamas vieną dieną, ir automatiškai išsikrauna iki 72% 
akumuliatoriaus įkrovos lygio, kai jis nenaudojamas penkias dienas. Normalu, kad iškrovimo metu 
jaučiama vidutinė akumuliatoriaus šiluma.
3. Apsauga nuo perkrovos: visiškai įkrovus akumuliatorių, krovimas baigsis automatiškai.
4. Temperatūros aptikimas: norėdamas apsisaugoti, akumuliatorius įkraunamas tik tada, kai temperatūra 
yra nuo 5 ° iki 40 ° C (41–104 ° F).
5. Apsauga nuo viršsrovės: jei aptinkama perteklinė srovė, krovimas baigsis automatiškai 
6. Apsauga nuo per didelio išsikrovimo: iškrovimas sustabdomas automatiškai, kad būtų išvengta pertek-
linio iškrovimo, kai nenaudojama baterija. Apsauga nuo per didelio išsikrovimo neįjungta, kai naudojama 
baterija.
7. Apsauga nuo trumpojo jungimo: aptikus trumpąjį jungimą, maitinimas automatiškai nutrūksta.
8. Apsauga nuo akumuliatoriaus elementų pažeidimų: aptikus sugadintą akumuliatoriaus elementą, „DJI 
Fly“ programėlė rodo perspėjimą.
9. Hibernacijos režimas: taupant energiją, baterija išsijungia po 20 minučių neveikimo. Jei akumuliatoriaus 
įkrovos lygis yra mažesnis nei 5%, baterija persijungia į užmigdymo režimą, kad būtų išvengta per didelio 
išsikrovimo po šešių valandų prastovos. Veikiant hibernacijos režimu, baterijos lygio indikatoriai neužside-
ga. Įkraukite akumuliatorių, kad pažadintumėte jį iš hibernacijos režimo.
10. Susisiekimas: informacija apie akumuliatoriaus įtampą, talpą ir srovę perduodama orlaiviui.
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LED1
LED2
LED3
LED4

Baterijos lygiį rodantys LED      Įjungimo mygtukas

  LED Įjungta.      

LED1 LED2 LED3 LED4 Baterijos įkrovos lygis
Įkrovimo lygis > 88%

75% < įkrovos lygis≤  88%
63% < įkrovos lygis≤ 75%
50% < įkrovos lygis ≤ 63%
38% < įkrovos lygis ≤ 50%
25% < įkrovos lygis ≤ 38%
13% < įkrovos lygis ≤ 25%
0% < įkrovos lygis ≤ 13%

Prieš naudodami perskaitykite „DJI Mini 2“ atsakomybės apribojimo ir saugos gaires bei 
akumuliatoriaus lipduką.
Vartotojai prisiima visą atsakomybę už visas operacijas ir naudojimą.
Japoniškos versijos išmaniojo skrydžio baterijos specifikacijos skiriasi. Daugiau informacijos 
ieškokite skyriuje „Specifikacijos“. Akumuliatoriaus funkcijos yra vienodos visoms „DJI Mini 2“ 

Baterijos naudojimas
Baterijos lygio tikrinimas. Vieną kartą paspauskite įjungimo mygtuką, kad patikrintumėte baterijos lygį.

Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatoriai rodo skrydžio akumuliatoriaus energijos lygį kraunant ir 
iškraunant. Rodiklio būsena apibrėžiama taip:

LED mirksi.     LED išjungtas.

Įjungimas / išjungimas
aspauskite įjungimo mygtuką vieną kartą, tada dar kartą paspauskite ir palaikykite dvi sekundes, kad 
įjungtumėte arba išjungtumėte akumuliatorių. Akumuliatoriaus lygio šviesos diodai rodo akumuliatoriaus 
lygį, kai bepilotis orlaivis yra įjungtas. Vieną kartą paspauskite įjungimo mygtuką ir keturi akumuliatoriaus 
lygio šviesos diodai mirksės tris sekundes. Jei šviesos 3 ir 4 diodai mirksi vienu metu nepaspaudus 
įjungimo mygtuko, tai rodo, kad kažkas negerai baterijai. Dar kartą įdėkite išmaniojo skrydžio bateriją ir 
įsitikinkite, kad ji tinkamai pritvirtintas.

Žemos temperatūros pranešimas
1. Akumuliatoriaus talpa žymiai sumažėja skrendant žemoje temperatūroje nuo 0 ° iki 5 ° C (nuo 32 iki 41 
°F). Norint pašildyti akumuliatorių, rekomenduojama bepilotį orlaivį kurį laiką paskraidinti vietoje. Prieš 
pakylant būtina visiškai įkrauti akumuliatorių.
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2. Norėdami užtikrinti optimalų akumuliatoriaus veikimą, laikykite akumuliatorių aukštesnėje nei 68 ° F (20 
° C) temperatūroje.
3. Dėl sumažėjusios baterijos talpos žemoje temperatūroje sumažėja bepiločio orlaivio atsparumas vėjo 
greičiui. Skriskite atsargiai.
4. Skriskite ypač atsargiai esant aukštam jūros lygiui.

Šaltoje aplinkoje, prieš pakildami, įdėkite akumuliatorių į akumuliatoriaus skyrių ir įjunkite bepilotį 
orlaivį.

Akumuliatoriaus įkrovimas
Prieš naudodami pirmą kartą, pilnai įkraukite išmaniojo skrydžio akumuliatorių.
1. Prijunkite USB įkroviklį prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio (100–240 V, 50/60 Hz). Jei reikia, 
naudokite maitinimo adapterį.
2. Pritvirtinkite  bepilotį orlaivį prie USB įkroviklio.
3. Akumuliatoriaus lygio šviesos diodai rodo dabartinį akumuliatoriaus įkrovos lygį.
4. Išmaniojo skrydžio baterija yra visiškai įkrauta, kai dega visi akumuliatoriaus lygio šviesos diodai. 
Atjunkite USB įkroviklį, kai baterija yra visiškai įkrauta.

Akumuliatoriaus negalima įkrauti, jei bepilotis orlaivis įjungtas, o įkrovimo metu jo negalima įjungti.

NEĮKRAUKITE išmaniojo skrydžio baterijos iškart po skrydžio, nes temperatūra gali būti per aukšta. 
Prieš vėl įkraunant, palaukite, kol ji atvės iki kambario temperatūros.
Įkroviklis sustabdo akumuliatoriaus įkrovimą, jei akumuliatoriaus elemento temperatūra neviršija 
41–104 ° F (5–40 ° C). Ideali įkrovimo temperatūra yra 71,6–82,4 ° F (22–28 ° C).

Baterijos įkrovimo šakotuvas (nepridedamas) gali įkrauti iki trijų baterijų. Aplankykite oficialią DJI 
internetinę parduotuvę, kad sužinotumėte daugiau.

Visiškai įkraukite akumuliatorių bent kartą per tris mėnesius, kad išlaikytumėte jo būklę.

Jei programinė aparatinė įranga atnaujinta į v1.1.0.0 arba naujesnę versiją, įkrauti rekomenduojama 
naudoti QC2.0 arba PD2.0 USB įkroviklį. DJI neprisiima jokios atsakomybės už žalą, padarytą 
naudojant įkroviklį, kuris neatitinka nurodytų reikalavimų.

Naudojant DJI 18W USB įkroviklį, įkrovimo laikas yra maždaug 1 valanda ir 22 minutės.

Vežant ar laikant, išmaniąsias skrydžio baterijas rekomenduojama iškrauti iki 30% ar mažiau. Tai galima 
padaryti skrendant orlaiviu lauke, kol akumuliatoriaus įkrovos lygis pasieks 30%.
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LED1 LED2 LED3 LED4 Įkrovimo lygis

0% < įkrovos lygis ≤ 50%

50% < įkrovos lygis ≤ 75%

  75% < įkrovos lygis  <  100%

Pilnai įkrautas

Žemiau esančioje lentelėje parodytas akumuliatoriaus įkrovos lygis.

 

 

 

Battery Protection Mechanisms
LED1 LED2 LED3 LED4 Mirksėjimo dažnumas Baterijos apsaugos elementas

LED2 mirksi du kartus per sekundę Aptikta viršsrovė

LED2 mirksi tris kartus per sekundę Aptiktas trumpasis jungimas

LED3 mirksi du kartus per sekundę Aptiktas perkrovimas

LED3 mirksi tris kartus per sekundę Aptiktas per didelės įtampos 
įkroviklis

LED4 mirksi du kartus per sekundę Įkrovimo temperatūra per žema

LED4 mirksi tris kartus per sekundę Įkrovimo temperatūra per aukšta

Baterijos lygio šviesos diodų mirksėjimo dažnis bus kitoks, kai naudojami skirtingi USB įkrovikli-
ai. Jei įkrovimo greitis yra didelis, akumuliatoriaus lygio šviesos diodai greitai mirksi. Jei įkrovimo 
greitis yra labai lėtas, akumuliatoriaus lygio šviesos diodai mirksi lėtai (kartą per dvi sekundes). 
Rekomenduojama pakeisti USB-C laidą arba USB įkroviklį.

Jei akumuliatorius netinkamai įdėtas į bepilotį orlaivį, 3 ir 4 šviesos diodai mirksi vienu metu. Dar 
kartą įdėkite „Intelligent Flight“ akumuliatorių ir įsitikinkite, kad jis tinkamai pritvirtintas.
Keturi šviesos diodai vienu metu mirksi, kad įspėtų apie pažeistą bateriją.

Baterijų apsaugos mechanizmai
Akumuliatoriaus LED indikatorius gali rodyti akumuliatoriaus apsaugos indikacijas, kurias sukelia 
nenormalios įkrovimo sąlygos.

Jei įjungta apsauga nuo įkrovimo temperatūros, baterija bus atnaujinta, kai temperatūra vėl pasieks 
leistiną diapazoną. Jei įsijungia vienas iš kitų akumuliatorių apsaugos mechanizmų, norint atnaujinti 
įkrovimą, reikia paspausti mygtuką, kad išjungtumėte akumuliatorių, atjungti įkroviklį ir tada vėl prijungti. 
Jei įkrovimo temperatūra yra nenormali, palaukite, kol įkrovimo temperatūra sugrįš į normalią, ir akumuli-
atoriaus įkrovimas bus automatiškai atnaujinamas nereikalaujant vėl atjungti ir įjungti įkroviklio.

Išmaniosios skrydžio baterijos įdėjimas/ išėmimas
Įdėkite išmaniąją skrydžio bateriją į bepiločio orlaivio baterijų skyrių. Įsitikinkite, kad ji gerai pritvirtinta ir 
kad akumuliatoriaus sagtys yra spustelėtos.
Spustelėjimo garsas rodo, kad baterija yra gerai įstatyta. Įsitikinkite, kad akumuliatorius tinkamai įdėtas ir 
jo dangtelis tvirtai pritvirtintas.
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Gimbalas ir fotoaparatas

Paspauskite akumuliatoriaus spaustuką ir išimkite akumuliatorių iš akumuliatoriaus skyriaus, kad jį pašalintumėte.

Tinkamai pritvirtintaNepritvirtina

NEIŠIMKITE akumuliatoriaus, kai orlaivis įsijungia.
Įsitikinkite, kad akumuliatorius geraipritvirtintas.

Gimbalo profilis
„DJI Mini 2“ 3 ašių kardaninis skydelis stabilizuoja kamerą, leidžia užfiksuoti aiškius ir stabilius vaizdus bei 
vaizdo įrašus. Valdymo pakreipimo diapazonas yra nuo -90 ° iki + 20°. Numatytasis valdymo pakreipimo 
diapazonas yra nuo -90˚ iki 0˚, o pasvirimo diapazoną galima išplėsti iki -90˚ iki + 20˚, įjungus „DJI Fly“ 
programėlėje funkciją „Allow Up Gimbal Rotation“.

Norėdami valdyti fotoaparato pakreipimą, naudokite nuotolinio valdymo pulto valdymo ratuką. Arba 
įeikite į kameros vaizdą „DJI Fly“ programėlėje. Paspauskite ekraną, kol atsiras apskritimas, ir vilkite ratą 
aukštyn ir žemyn, kad valdytumėte fotoaparato pasvirimą.

Gimbalo veikimo režimai
Galimi du gimbalo valdymo režimai, kuriuos galima perjungti „DJI Fly“ programėlėje. 
„Follow“ (sekimo) režimas: kampas tarp gimbalo orientacijos ir bepiločio orlaivio priekio visą laiką išlieka 
pastovus.
„FPV“ režimas: gimbalo skydelis sinchronizuojamas su bepiločio orlaivio judėjimu, kad suteiktų pirmojo 
asmens skrydžio patirtį.
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Prieš pakildami įsitikinkite, kad ant kardano nėra jokių lipdukų ar daiktų. Kai bepilotis orlaivis 
įjungtas, nelieskite ir netrankykite gimbalo. Norėdami apsaugoti gimbalą per pakilimą, kilkite nuo 
atviros ir lygios žemės.
Tikslieji gimbalo elementai gali būti pažeisti susidūrimo ar smūgio metu, dėl to jie gali veikti 
nenormaliai.
Venkite dulkių ar smėlio ant gimbalo, ypač ant variklių.
imbalo variklis gali pereiti į apsaugos režimą šiais atvejais: a. Bepilotis orlaivis yra ant nelygios 
žemės arba kliudomas gimbalas. b. Gimbalas patiria pernelyg didelę išorinę jėgą, pavyzdžiui, 
susidūrimo metu.
Įjungus gimbalą, netaikykite išorinės jėgos. Neapkraukite gimbalo papildomu svoriu, nes tai gali 
sutrikdyti įprastą gimbalo veikimą arba netgi sukelti nuolatinį variklio pažeidimą.
Prieš įjungdami bepilotį orlaivį, būtinai nuimkite gimbalo apsaugą. Be to, būtinai pritvirtinkite 
gimbalo apsaugą, kai bepilotis orlaivis nenaudojamas.
Skrendant esant dideliam rūkui ar debesuotumui, gimbalas gali sušlapti ir sugesti. Išdžiūvęs 
gimbalas atgauna visas funkcijas.

Fotoaparato profilis
„DJI Mini 2“ naudoja 1 / 2,3 "CMOS jutiklio kamerą, galinčią fotografuoti iki 4K vaizdo ir 12 MP nuotraukų, 
ir palaiko tokius fotografavimo režimus kaip kaip „Single, „AEB“, „Timed Shot“ ir „Panorama“. Fotoaparato 
diafragma yra F2,8 ir gali fotografuoti nuo 1 m iki begalybės.

Įsitikinkite, kad temperatūra ir drėgmė yra tinkamos fotoaparatui, kai jį naudojate ar laikote.
Norėdami išvengti žalos, naudokite objektyvo valiklį.
NEGALIMA užblokuoti fotoaparato ventiliacijos angų, nes susidariusi šiluma gali sugadinti prietaisą.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų saugojimas
„DJI Mini 2“ palaiko „microSD“ kortelės naudojimą nuotraukoms ir vaizdo įrašams saugoti. „UHS-I Speed 
  Grade 3“ reitingo „microSD“ kortelė reikalinga dėl greito skaitymo ir rašymo greičio, reikalingo didelės 
raiškos vaizdo duomenims. Daugiau informacijos apie rekomenduojamas „microSD“ korteles rasite 
skyriuje Specifikacijos.
Neturėdami „microSD“ kortelės, vartotojai vis tiek gali užfiksuoti atskiras nuotraukas arba įrašyti 720p 
standartinius vaizdo įrašus. Failas bus tiesiogiai saugomas mobiliajame įrenginyje.

Neišimkite „microSD“ kortelės iš bepiločio orlaivio, kai jis įjungtas. Kitu atveju „microSD“ kortelė 
gali būti pažeista.
Siekiant užtikrinti fotoaparato sistemos stabilumą, pavieniai vaizdo įrašai yra apriboti iki 30 
minučių.
Prieš naudodami, patikrinkite fotoaparato nustatymus, kad įsitikintumėte, jog jie sukonfigūruoti 
pagal pageidavimą.
Prieš fotografuodami svarbias nuotraukas ar vaizdo įrašus, nufotografuokite kelis vaizdus, kad 
patikrintumėte, ar fotoaparatas veikia tinkamai.
Nuotraukų ar vaizdo įrašų negalima perduoti ar kopijuoti iš fotoaparato, jei bepilotis orlaivis yra 
išjungtas.
Nepamirškite teisingai išjungti bepiločio orlaivio. Priešingu atveju jūsų fotoaparato parametrai 
nebus išsaugoti ir visi įrašyti vaizdo įrašai gali būti sugadinti. DJI neatsako už bet kokio vaizdo ar 
vaizdo įrašo gedimą, įrašytą prietaisui netinkamu būdu.video kļūmi, kas jāieraksta vai ir ierakstīta 
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Nuotolinio valdymo pulto profilis

 
 

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

„DJI Mini 2“ komplekte yra „DJI RC-N1“ nuotolinio valdymo pultas, kuriame įmontuota „DJI“ tolimojo 
perdavimo technologija „OcuSync 2.0“, leidžianti maksimalų perdavimo nuotolį 6 mylias (10 km) ir rodanti 
vaizdo įrašą iš orlaivio į „DJI Fly“ mobiliajame įrenginyje iki 720p. Sklandžiai valdysite bepilotį orlaivį ir 
fotoaparatą naudodamiesi mygtukais, o nuimamos valdymo lazdos leis lengvai laikyti nuotolinio valdymo 
pultą.
Plačioje atviroje erdvėje, kurioje nėra elektromagnetinių trukdžių, „OcuSync 2.0“ sklandžiai perduoda 
vaizdo ryšius iki 720p, nesvarbu, kaip keičiama skridimo padėtis. Nuotolinio valdymo pultas veikia tiek 2,4 
GHz, tiek 5,8 GHz dažniu, automatiškai pasirinkdamas geriausią perdavimo kanalą.
OcuSync 2.0“ sumažina vėlavimą iki  200 ms, pagerindamas fotoaparato veikimą naudodamasis vaizdo 
dekodavimo algoritmu ir belaidžiu ryšiu.
Įmontuotos baterijos talpa yra 5200 mAh, o maksimalus veikimo laikas - 6 valandos. Nuotolinio valdymo 
pultas įkrauna mobilųjį įrenginį, kai jo įkrovimo galimybė yra 500 mA @ 5V. Nuotolinio valdymo pultas 
automatiškai įkrauna „Android“ įrenginius. Jei naudojate „iOS“ įrenginius, pirmiausia įsitikinkite, kad „DJI 
Fly“ programėlėje įgalintas įkrovimas. „IOS“ įrenginių įkrovimas pagal numatytuosius nustatymus yra 
išjungtas ir turi būti įjungtas kiekvieną kartą, kai įjungiamas nuotolinio valdymo pultas.

Atitikties versija: Nuotolinio valdymo pultas atitinka vietos taisykles.
Valdymo lazdos režimas: Valdymo lazdos režimas nustato kiekvieno valdymo lazdelės judėjimo 
funkciją. Galimi trys iš anksto užprogramuoti režimai (1 režimas, 2 režimas ir 3 režimas), o 
pasirinktinius režimus galima sukonfigūruoti „DJI Fly“ programėlėje. Numatytasis režimas yra 2 
režimas.

Įjungimas / išjungimas
Vieną kartą paspauskite įjungimo mygtuką, kad patikrintumėte dabartinį akumuliatoriaus lygį. Paspauskite 
vieną kartą, tada dar kartą ir palaikykite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte nuotolinio valdymo pultą. Jei 
baterijos lygis per mažas, prieš naudodami įkraukite.

Akumuliatoriaus įkrovimas
USB-C kabeliu prijunkite kintamosios srovės įkroviklį prie nuotolinio valdymo pulto USB-C prievado. 
Norint pilnai įkrauti nuotolinio valdymo pultą, reikia maždaug keturių valandų.

Gimbalo ir kameros valdymas
1. Užrakto / įrašymo mygtukas: vieną kartą paspauskite ir nufotografuokite; pradėkite arba sustabdykite 
įrašymą.
2. Nuotraukų / vaizdo įrašų perjungimas: vieną kartą paspauskite, jei norite perjungti nuotraukų ir vaizdo 
režimą.
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Gimbalo ratukas

„Pritaikomas“ 
(„customizable“)  mygtukas   

Užrakto / įrašymo mygtukas

Nuotraukų / vaizdo įrašų perjungimas

Dešinė vairasvirtėKairysis vairasvirtė

Į dešinęĮ kairę

Aukštyn

Žemyn

Į dešinęĮ kairę

Aukštyn

Žemyn

Į dešinęĮ kairę
Į dešinęĮ kairę

Persiųsti

Atgal

Kairysis vairasvirtė Dešinė vairasvirtė

Persiųsti

Atgal

Dešinė vairasvirtė
Aukštyn

Žemyn

Persiųsti

Atgal

Kairysis vairasvirtė

Į dešinęĮ kairę

Į dešinęĮ kairę

1 Režimas

2 Režimas

3 Režimas

3. Gimbal ratukas: naudokite, kad valdytumėte gimbalo pasvirimą.
4. Norėdami taikyti priartinimo funkciją vaizdo režime, paspauskite ir laikykite nuspaudę pritaikomą 
(„customizable“) mygtuką.

Orlaivio valdymas
Vadības kursorsviras kontrolē lidaparāta orientāciju (pan), kustību uz priekšu / atpakaļ (pitch), augstumu 
(throttle) un kreiso / labo kustību (roll). Kursorsviras režīms nosaka katras vadības kursorsviras kustības 
funkciju.
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Nuotolinio valdymo 
pultas (2 Režimas)

Orlaivis 
(  nurodo kryptį)

Pastabos

Galimi trys iš anksto užprogramuoti režimai (1 režimas, 2 režimas ir 3 režimas), o pasirinktinius režimus 
galima sukonfigūruoti „DJI Fly“ programėlėje. Numatytasis režimas yra 2 režimas.
Žemiau pateiktame paveikslėlyje paaiškinta, kaip naudoti kiekvieną valdymo lazdą, kaip pavyzdį naudo-
jant 2 režimą.

Laikiklis neutralus / centrinis taškas: valdymo lazdos yra vidurinėje padėtyje.
Valdymo lazdelės judinimas: Valdymo lazdelė nustumiama nuo vidurinės padėties.

“Throttle” lazda: Kairiosios lazdos judėjimas 
aukštyn arba žemyn keičia orlaivio aukštį. 
Norėdami pakilti ar nusileisti, stumkite lazdą 
aukštyn, o nusileisti - žemyn. Kuo daugiau 
lazda bus atstumta nuo centrinės padėties, tuo 
greičiau orlaivis pakils. Visada švelniai stumkite 
lazdą, kad išvengtumėte staigių ir netikėtų 
aukščio pokyčių.

“Yaw” lazda: Kairę lazdą judinant į kairę arba į 
dešinę, valdoma orlaivio orientacija. Norėdami 
pasukti orlaivį prieš laikrodžio rodyklę, 
paspauskite lazdą kairėn ir į dešinę, jei norite 
pasukti orlaivį pagal laikrodžio rodyklę. Kuo 
daugiau lazda bus atstumta nuo centrinės 
padėties, tuo greičiau orlaivis suksis.

“Pitch” lazda: Dešiniosios lazdos judėjimas 
aukštyn ir žemyn keičia orlaivio aukštį. Stumkite 
lazdą aukštyn, kad skristumėte į priekį, ir žemyn, 
kad skristumėte atgal. Kuo daugiau lazda bus 
atstumta nuo centrinės padėties, tuo greičiau 
orlaivis judės.

“Roll” lazda: Dešiniosios lazdos judinimas į kairę 
arba dešinę keičia orlaivio judėjimo kryptį. 
Paspauskite lazdą į kairę, kad skristumėte į 
kairę, ir į dešinę, kad skristumėte į dešinę. Kuo 
lazda bus atstumta nuo centrinės padėties, tuo 
greičiau orlaivis judės.
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Skrydžio režimo jungiklis

Pozicija Skrydžio režimas
Sport Sportinis režimas
Normal Įpratas režimas
Cine “Cine” režimas

Perjungdami jungiklį pasirinkite norimą skrydžio režimą.

Skrydžio sustabdymo / RTH mygtukas
Vieną kartą paspauskite, kad orlaivis stabdytų ir sustotų. Jei orlaivis atlieka „QuickShots“, RTH arba 
automatinį nusileidimą, vieną kartą paspauskite, kad baigtumėte procedūrą, tada stabdykite.
Paspauskite ir palaikykite RTH mygtuką, kol nuotolinio valdymo pultas pypsės, kad pradėtų RTH funkciją. 
Dar kartą paspauskite šį mygtuką, jei norite atšaukti RTH ir atgauti orlaivio valdymą. Daugiau informacijos 
apie RTH rasite skyriuje „Grįžti į namus“.

Tinkinamas (Customizable) mygtukas
Eikite į „DJI Fly“ programėlės sistemos nustatymus ir pasirinkite „Control“ (Valdymas), kad pritaikytumėte 
šio mygtuko funkciją. Funkcijos apima gimbalo atnaujinimą, pagalbinio šviesos diodo perjungimą ir 
žemėlapio bei tiesioginio vaizdo perjungimą.

Nuotolinio pulto valdymo perspėjimas
Nuotolinio valdymo pultas skleidžia garsinį įspėjimą RTH metu arba esant žemam baterijos lygiui (nuo 
6% iki 10%). Žemą akumuliatoriaus pavojaus lygį galima panaikinti paspaudus įjungimo mygtuką. 
Tačiau kritinio akumuliatoriaus lygio įspėjimo (mažiau nei 5%) negalima atšaukti.
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Optimali perdavimo zona

Nuotolinio pulto valdymo susiejimas

 

 

Stipri

Weak

Silpna
Optimali perdavimo zona 

Signalas tarp orlaivio ir nuotolinio valdymo pulto yra patikimiausias, kai antenos yra išdėstytos orlaivio 
atžvilgiu, kaip parodyta žemiau.

Nuotolinio valdymo pultas yra susietas su orlaiviu prieš pristatant. Susieti reikia tik pirmą kartą naudojant 
naują nuotolinio valdymo pultą. Norėdami susieti naują nuotolinio valdymo pultą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Įjunkite nuotolinio valdymo pultą ir orlaivį.
2. Paleiskite „DJI Fly“ programėlę.
3. Kameros rodinyje palieskite       ir pasirinkite „Control“ ir „Pair to Aircraft (Link)”. Nuotolinio valdymo 
pultas nuolat pypsės.
4. Laikykite nuspaudę orlaivio įjungimo mygtuką ilgiau nei keturias sekundes. Orlaivis pypteli, kai parodo, 
kad yra pasirengęs susieti. Orlaivis du kartus pypteli, rodydamas, kad susieti pavyko. Nuotolinio valdymo 
pulto akumuliatoriaus lygio šviesos diodai šviečia nuolat.

Susiejimo metu įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas yra 0,5 m atstumu nuo orlaivio.
Nuotolinio valdymo pultas automatiškai atsijungs nuo orlaivio, jei prie to paties orlaivio bus 
prijungtas naujas nuotolinio valdymo pultas.
Išjunkite „Bluetooth“ ir „Wi-Fi“, kai naudojate „OcuSync 2.0“ vaizdo perdavimo ryšį. Priešingu 
atveju jie gali turėti įtakos vaizdo perdavimui.

Prieš kiekvieną skrydį visiškai įkraukite nuotolinio valdymo pultą. Nuotolinio valdymo pultas 
perspėja, kai akumuliatoriaus įkrovos lygis yra žemas.
Jei nuotolinio valdymo pultas įjungtas ir nenaudojamas penkias minutes, suskambės įspėjimas. 
Po 6 minučių orlaivis automatiškai išsijungia. Norėdami atšaukti įspėjimą, paspauskite valdymo 
mygtukus arba paspauskite bet kurį mygtuką.

Sureguliuokite mobiliojo prietaiso laikiklį, kad įsitikintumėte, jog mobilusis prietaisas yra saugus.
Visiškai įkraukite akumuliatorių bent kartą per tris mėnesius, kad išlaikytumėte jo būklę.



28  © 2020 DJI All Rights Reserved. 

„DJI Fly“ programėlė
Namai

Įjunkite „DJI Fly“ programėlę ir įeikite į pagrindinį ekraną.

„Fly Spots“

AcademyFly Spots

GO FLYMeSkypixelAlbum

Altitude Zone (120m)

Peržiūrėkite ar dalinkitės netoliese esančiomis tinkamomis skrydžių ir fotografavimo vietomis, sužinokite 
daugiau apie GEO zonas ir peržiūrėkite kitų naudotojų padarytas skirtingų vietų oro nuotraukas.

Akademija (Academy)
Norėdami patekti į akademiją, viršutiniame dešiniajame kampe palieskite piktogramą. Čia galite peržiūrė-
ti produktų pamokas, patarimus skrydžiams, skrydžių saugos ir kitus dokumentus.

Albumas (Album)
Peržiūrėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus iš „DJI Fly“ ir savo mobiliojo įrenginio. Apkarpytas atsisiuntimas 
palaikomas atsisiunčiant vaizdo įrašą. Pasirinkite norimą atsisiųsti klipą. „QuickShot“ vaizdo įrašus 
galima kurti ir peržiūrėti atsisiuntus į mobilųjį įrenginį ir atvaizdavus. Kurti yra šablonai ir „Pro“. Šablonai 
automatiškai redaguoja importuotą filmuotą medžiagą. „Pro“ leidžia vartotojams rankiniu būdu redaguoti 
filmuotą medžiagą.

SkyPixel
Įjunkite „SkyPixel“, kad galėtumėte peržiūrėti vaizdo įrašus ir nuotraukas, kuriomis dalinasi vartotojai.

Profils (Profile)
Peržiūrėkite paskyros informaciją, skrydžio įrašus, DJI forumą, internetinę parduotuvę, „Find My Drone“ 
(rasti mano droną) funkciją ir kitus nustatymus.
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Fotoaparato vaizdas

1. Skrydžio režimas
N Mode

2. Sistemos būsenos juosta
In Flight

3. Informacija apie baterijas
80  24'26" :

4. GPS būsena
RC Rodo dabartinį GPS signalo stiprumą. Palieskite, kad peržiūrėtumėte daugiau informacijos apie GPS signalą.

5. Priekinio ir galinio matymo sistemų būsena.
20

6. Sistemos nustatymai
Palieskite, kad peržiūrėtumėte informaciją apie saugumą, valdymą ir perdavimą.

 
 

 

AEAE
+1.0+1.0
EVEV4K 304K 301.6m/s1.6m/s

DD
7.9m/s7.9m/s

HH

80 2626 2020RCRC24

625m 1:30:265m

In FlightN Mode

1 2 3 4 5 6

12 111314

15

16

8

7

9

10

Apkarpytas atsisiuntimas nepalaikomas šiose situacijose:
Vaizdo įrašo trukmė yra mažesnė nei 5 sekundės.
Mobiliajame įrenginyje nėra talpyklos vaizdo įrašo, atitinkančio originalų vaizdo įrašą. Būtinai 
atsisiųskite naudodami mobilųjį įrenginį, kuris buvo naudojamas fotografuoti.
Talpykloje įrašyto vaizdo įrašo mobiliajame įrenginyje ir originalaus vaizdo įrašo iš lėktuvo 
„microSD“ kortelės trukmės skirtumas yra per didelis. Taip gali nutikti dėl šių priežasčių:
a) Programėlė „DJI Fly“ išsijungė įrašant, pavyzdžiui, norint atsiliepti į telefono skambutį ar 
atsakyti į pranešimą.
b) Vaizdo perdavimas atjungtas įrašant.

rodo dabartinį skrydžio režimą.

nurodo orlaivio skrydžio būseną ir pateikia įvairius įspėjamuosius pranešimus.

Rodo dabartinį akumuliatoriaus įkrovos lygį ir likusį skrydžio laiką.

Piktogramos viršuje nurodoma priekinio matymo sistemos būsena, o piktogramos apačioje – galinio 
matymi sistemos būsena. Piktograma yra balta, kai matymo sistema veikia normaliai, ir raudona, kai  
matymo sistemos neveikia.
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7. Fotografavimo režimas
 

8. Užrakto / įrašymo mygtukas
 

9. Atkūrimas

Sauga
Skrydžio sauga: palieskite norėdami nustatyti maksimalų aukštį, maksimalų atstumą, automatinį RTH aukštį ir 
atnaujinti „namų tašką“.
Jutikliai: palieskite, kad peržiūrėtumėte IMU ir kompaso būseną ir prireikus pradėtumėte kalibruoti.
Išplėstiniai saugos nustatymai apima orlaivio elgsenos parametrus, kai prarandamas nuotolinio valdymo pulto 
signalas ir kai skrydžio metu sraigtus galima sustabdyti. „Emergency only“ reiškia, kad variklius skrydžio viduryje 
galima sustabdyti tik avarinės situacijos atveju, pavyzdžiui, susidūrus, varikliui sustojus, orlaiviui sklendžiant ore 
arba orlaivio nevaldant ir kylant į viršų arba leidžiantis labai greitai. „Anytime“ rodo, kad variklius galima sustabdyti 
skrydžio viduryje bet kada, kai tik vartotojas atlieka kombinuotą lazdos komandą (CSC). Sustabdžius variklius 
skrydžio viduryje, lėktuvas nukris.
Jei priedai pritvirtinti prie „DJI Mini 2“, rekomenduojama įjungti naudingosios apkrovos režimą, kad padidintumėte 
saugumą.
Po pakilimo nustatomas naudingosios apkrovos režimas automatiškai įjungiamas. Atkreipkite dėmesį, kad 
maksimali paslaugų riba virš jūros lygio yra 2000 m, o maksimalus skrydžio greitis yra ribotas, kai įjungtas 
naudingosios apkrovos režimas.
„Find My Drone“ funkcija padeda rasti orlaivio vietą ant žemės.
Kontrolė
Orlaivio nustatymai: palieskite, kad nustatytumėte matavimo sistemą.
Gimbalo nustatymai: palieskite, kad nustatytumėte gimbalo režimą, įjungtumėte gimbalo sukimąsi, percentruo-
tumėte ar kalibruotumėte.
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai: palieskite norėdami nustatyti pritaikomo („customizable”)  mygtuko funkciją, 
kalibruoti nuotolinio valdymo pultą, įjungti telefono įkrovimą prijungtam „iOS“ įrenginiui ir perjungti lazdos režimus. 
Prieš keisdami lazdos režimą, įsitikinkite, kad suprantate lazdos režimo operacijas.
Skrydžio pamoka pradedantiesiems: peržiūrėkite skrydžio pamoką.
Prisijungimas prie orlaivio: kai orlaivis nesusietas su nuotolinio valdymo pultu, palieskite, kad pradėtumėte susieti.
Fotoaparatas
Nuotrauka: palieskite norėdami nustatyti nuotraukos dydį.
Bendrieji nustatymai: palieskite, jei norite peržiūrėti ir nustatyti histogramą, įspėjimą apie viršijimą, tinklelio linijas, 
baltos spalvos balansą, automatinį HD nuotraukų sinchronizavimą ir talpyklą įrašant.
Laikymo vieta: filmuotą medžiagą galima laikyti drone arba „microSD“ kortelėje.
Talpyklos nustatymai: nustatykite talpyklą įrašant ir maksimalią vaizdo talpyklos talpą.
Iš naujo nustatyti fotoaparato nustatymus: palieskite, kad atkurtumėte visus fotoaparato nustatymus pagal 
numatytuosius nustatymus.
Perdavimas
Apibrėžimo, dažnio ir kanalo režimo nustatymai.
Apie
Peržiūrėkite įrenginio informaciją, programinės aparatinės įrangos informaciją, programos versiją, akumuliatoriaus 
versiją ir kt.

Nuotrauka: „Single“, „AEB“ ir „Timed Shot“.
Vaizdo įrašas: vaizdo įrašo skiriamąją gebą galima nustatyti į 4K 24/25/30 fps, 2,7K 24/25/30 fps ir 1080p 
24/25/30/48/50/60 fps.
„Pano“: “sphere”, “180°”, “Wide Angle” (platus kampas). Bepilotis orlaivis automatiškai padaro kelias 
nuotraukas pagal pasirinktą „Pano“ tipą ir sukuria panoraminį kadrą „DJI Fly” programėlėje.
 „QuickShots“: pasirinkite iš „Dronie“, „Circle“, „Helix“, „Rocket“ ir „Boomerang“.

Palieskite norėdami fotografuoti, pradėti arba sustabdyti vaizdo įrašą.
Vaizdo įrašymo metu palaikomas iki 4x skaitmeninis priartinimas. Palieskite 1x, kad pakeistumėte mastelio 
santykį. 1080P palaiko
4x skaitmeninis priartinimas, 2,7K palaiko 3x skaitmeninį priartinimą, o 4K - 2x skaitmeninį priartinimą. 
Mastelis nepalaikomas fotografavimo režimu.

Palieskite, kad patektumėte į atkuriamą nuotrauką ir vaizdo įrašus, kai tik jie bus užfiksuoti.
Įvedę albumą palieskit     , jei norite perjungti „QuickTransfer“ režimą („Wi-Fi“ ryšį) ir skrydžio režimą 
(„OcuSync 2.0“ vaizdo perdavimo ryšys).
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10. Fotoaparato režimo jungiklis

11. „microSD“ kortelės informacija

12. Bepiločio orlaivio orientacija
Rodo bepiločio orlaivio orientaciją realiuoju laiku.

13. Skrydžio telemetrija
D 12m, H 6m, 1.6m/s, 1m/s

14. Žemėlapis
 Palieskite, kad peržiūrėtumėte žemėlapį.

 / 

Palieskite, kad pradėtumėte „Smart RTH“ ir kad bepilotis orlaivis grįžtų į paskutinį įrašytą „namų tašką“.

16. Atgal
Palieskite, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

Paspauskite ekraną, kol pasirodys apskritimas, ir vilkite ratą aukštyn ir žemyn, kad valdytumėte kardaninio veleno pasvirimą.

 
 

 

 

 
 
 

 
 

Pasirinkite režimą „Automatinis“ arba „Rankinis“, kai veikia fotografavimo režimas. Rankiniame režime 
galima nustatyti užraktą ir ISO. Automatiniame režime galima nustatyti AE fiksavimą ir EV.

Rodo likusį dabartinės „microSD“ kortelės nuotraukų ar vaizdo įrašymo laiką. Palieskite, kad 
peržiūrėtumėte galimą „microSD“ kortelės talpą.

odo atstumą tarp bepiločio orlaivio ir „namų taško“, aukštį nuo „namų taško“, bepiločio orlaivio horizontalų
 greitį ir bepiločio orlaivio vertikalų greitį.

15. Automatinis kilimas / nusileidimas / RTH
Palieskite piktogramą. Kai pasirodys raginimas, palaikykite nuspaudę mygtuką, kad 
pradėtumėte automatinį pakilimą arba nusileidimą.

Prieš paleisdami „DJI Fly“ programėlę, būtinai visiškai įkraukite savo mobilųjį įrenginį.

Mobilieji ryšio duomenys yra reikalingi naudojant „DJI Fly“ programėlę. Kreipkitės į savo mobiliojo ryšio 
operatorių dėl duomenų apmokestinimo.
Jei naudojate mobilųjį telefoną kaip ekrano įtaisą, skrydžio metu NEPRIIMKITE telefono skambučių ir 
nenaudokite trumpųjų žinučių funkcijos.
Atidžiai perskaitykite visus saugos patarimus, įspėjamuosius pranešimus ir atsisakymus. Susipažinkite 
su susijusiais jūsų vietovės reglamentais. Tik jūs esate atsakingas už tai, kad būtumėte susipažinęs su 
visomis susijusiomis taisyklėmis ir skraidytumėte laikydamiesi reikalavimų.
a. Prieš naudodamiesi automatinio kilimo ir automatinio nusileidimo funkcijomis, perskaitykite ir įsitikink-
ite, kad suprantate įspėjamuosius pranešimus.
b. Prieš nustatydami aukštį virš numatytosios ribos, perskaitykite ir įsitikinkite, kad suprantate įspėjamu-
osius pranešimus bei atsisakymą.
c. Prieš perjungdami skrydžio režimus perskaitykite ir įsitikinkite, kad suprantate įspėjamuosius praneši-
mus bei atsisakymą.
d. Perskaitykite ir įsitikinkite, kad suprantate įspėjamuosius pranešimus ir atsisakymo raginimus šalia 
GEO zonų arba jose.
e. Prieš naudodamiesi „Intelligent Flight“ režimais, perskaitykite ir įsitikinkite, kad suprantate įspėjamuo-
sius pranešimus.
Prieš kiekvieną skrydį peržiūrėkite visus įspėjamuosius pranešimus programėlėje rodomame kontrolin-
iame sąraše.
Naudokitės mokymo programa programėlėje, kad galėtumėte praktikuoti savo skrydžio įgūdžius, jei 
niekada nevaldėte bepiločio orlaivio arba jei neturite pakankamai patirties jam valdyti užtikrintai.
Talpykloje, kurioje ketinate skraidinti orlaivį, prieš kiekvieną skrydį talpinkite žemėlapio duomenis.
Programėlė sukurta padėti jūsų operacijai. Naudokitės savo nuožiūra ir nepasikliaukite programėle, jog 
ji valdys bepilotį orlaivį už jus. Jūsų programėlei naudotis taikomos „DJI Fly“ naudojimo sąlygos ir „DJI“ 
privatumo politika. Atidžiai perskaitykite juos programėlėje.



Paspauskite ekraną, kol pasirodys apskritimas, ir vilkite ratą aukštyn ir žemyn, kad valdytumėte kardaninio veleno pasvirimą.
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Skrydis

Skrydžio aplinkos reikalavimai

Skrydžio ribos ir GEO zonos

Maksimalus aukštis
Maksimalus Spindulys

“Namų taškas”
Bepiločio orlaivio 
aukštis, kai jis įjungtas

Šiame skyriuje aprašoma saugi skrydžio praktika ir skrydžio apribojimai.
Kai pasirengimas prieš skrydį bus baigtas, rekomenduojama tobulinti skrydžio įgūdžius ir saugiai 
praktikuoti skrydį. Įsitikinkite, kad visi skrydžiai vykdomi atviroje vietoje. Skrydžio aukštis ribojamas iki 500 
m. Negalima viršyti šio aukščio. Skrisdami griežtai laikykitės vietinių įstatymų ir kitų teisės aktų. Prieš 
skrisdami būtinai perskaitykite „DJI Mini 2“ atsakomybės apribojimą ir saugos gaires, kad suprastumėte 
saugos pranešimus.

1. Nenaudokite bepiločio orlaivio esant sunkioms oro sąlygoms, įskaitant vėjo greitį, viršijantį 10 m / s, 
sniegą, lietų ir rūką.
2. Skriskite tik atvirose vietose. Aukštos konstrukcijos ir didelės metalinės konstrukcijos gali turėti įtakos 
kompaso ir GPS sistemos tikslumui. Bepilotį orlaivį rekomenduojama laikyti bent 5 m atstumu nuo 
konstrukcijų.
3. Venkite kliūčių, minios, aukštos įtampos elektros linijų, medžių ir vandens telkinių. Bepilotį orlaivį 
rekomenduojama laikyti bent 3 m virš vandens.
4. Sumažinkite trukdžius vengdami aukšto elektromagnetizmo lygio vietų, tokių kaip vietos šalia elektros 
linijų, bazinių stočių, elektros pastočių ir transliavimo bokštų.
5. Bepiločio orlaivio ir akumuliatoriaus veikimą lemia tokie aplinkos veiksniai kaip oro tankis ir temper-
atūra. Būkite atsargūs skrisdami 4000m (13,123 pėdų) arba daugiau virš jūros lygio, nes gali sumažėti 
baterijos ir bepiločio orlaivio veikimas.
6. Beiločiai orlaiviai negali naudoti GPS poliarinėse vietose. Skrisdami tokiose vietose naudokite matymo 
žemyn sistemas.
7. Jei pakilsite iš judančio paviršiaus, pvz., Važiuojančios valties ar transporto priemonės, skrisite atsargi-
ai.

Nepilotuojamų orlaivių (UAV) operatoriai turėtų laikytis savireguliacijos organizacijų, tokių kaip Tarptautinė 
civilinės aviacijos organizacija, Federalinė aviacijos administracija ir vietos aviacijos institucijos, nuostatų. 
Saugumo sumetimais skrydžio apribojimai yra įjungti pagal numatytuosius nustatymus, kad naudotojai 
galėtų saugiai ir legaliai valdyti šį bepilotį orlaivį. Vartotojai gali nustatyti skrydžio apribojimus aukščiui ir 
atstumui.
Aukščio ribos, atstumo ribos ir GEO zonos veikia kartu, kad valdytų skrydžio saugumą, kai yra GPS. Tik 
tada, kai GPS nepasiekiamas, galima apriboti aukštį.

Skrydžio aukščio ir atstumo ribos
Skrydžio aukščio ir atstumo ribas galima pakeisti „DJI Fly“ programėlėje. Remiantis šiais nustatymais, 
bepilotis orlaivis skris ribotu cilindru, kaip parodyta žemiau:
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Skrydžio ribos DJI Fly programėlė
Orlaivio būsenos 

indikatorius

Max 
aukštis

Orlaivio aukštis neturi viršyti 
nurodytos vertės

Įspėjimas: pasiekta 
aukščio riba

Mirksi pakaitomis 
žaliai ir raudonai

Max 
Spindulys

Skrydžio atstumas turi būti 
didžiausias spindulys

Įspėjimas: pasiekta 
aukščio riba

Kad GPS signāls ir vājšs

Skrydžio ribos DJI Fly programėlė

Max 
aukštis

Įspėjimas: pasiekta aukščio 
riba

Mirksi pakaitomis 
žaliai ir raudonai

Max 
Spindulys

Spindulio apribojimai yra išjungti ir programėlėje negalima gauti įspėjamųjų raginimų.

 

 

 

 

GEO Zonos

Esant GPS

Orlaivio būsenos 
indikatorius

Kai GPS signalas silpnas ir, aukštis 
yra ribojamas iki 5 m (16 pėdų)
Įjungta infraraudonųjų spindulių 
jutimo sistema. Kai GPS signalas 
silpnas ir infraraudonųjų spindulių 
jutimo sistema yra išjungta, aukštis 
ribojamas iki 98 pėdų (30 m).

Aukščio riba, kai GPS yra silpnas, nebus ribojama, jei GPS signalas buvo stiprus, kai bepilotis 
orlaivis buvo įjungtas.
Jei bepilotis orlaivis yra GEO zonoje ir yra silpnas GPS signalas arba jo nėra, bepiločio orlaivio 
būsenos indikatorius kas dvylika sekundžių raudonai švytės penkias sekundes.
Jei bepilotis orlaivis pasiekia ribą, vis tiek galite jį valdyti, tačiau toliau juo skristi negalima. Jei 
bepilotis orlaivis išskrenda iš maksimalaus spindulio, jis skris atgal, kol aptis stiprų GPS signalą. 
Saugumo sumetimais neskraidykite netoli oro uostų, greitkelių, geležinkelio stočių, geležinkelio 
linijų, miesto centro ar kitų jautrių zonų. Skraidykite bepiločiu orlaiviu tik savo regėjimo ribose.

Visos GEO zonos yra nurodytos oficialioje DJI svetainėje adresu http://www.dji.com/flysafe. GEO zonos 
yra suskirstytos į skirtingas kategorijas ir apima tokias vietas kaip oro uostai, skraidymo laukai, kuriuose 
pilotuojami orlaiviai veikia mažame aukštyje, sienos tarp šalių ir jautrios vietos, tokios kaip elektrinės.
„DJI Fly“ programėlėje bus raginimų skristi GEO zonose.
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Kontrolinis sąrašas prieš skrydį

Automatinis pakilimas / nusileidimas

 

 

 Pasirinkite tinkamą vietą tūpimui.

1. Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas, mobilusis įrenginys ir intelektualioji skrydžio baterija yra 
visiškai įkrauti.
2. Įsitikinkite, kad intelektualioji skrydžio baterija ir sraigtai yra tvirtai pritvirtinti.
3. Įsitikinkite, kad bepiločio orlaivio sparnai yra išskleisti.
4. Įsitikinkite, kad kardaninis skydelis ir kamera veikia normaliai.
5. Įsitikinkite, kad niekas netrukdo varikliams ir kad jie veikia normaliai.
6. Įsitikinkite, kad „DJI Fly“ programėlė sėkmingai prijungta prie orlaivio.
7. Įsitikinkite, kad fotoaparato objektyvas ir matymo sistemų jutikliai yra švarūs.
8. Naudokite tik originalias DJI dalis arba DJI sertifikuotas dalis. Neautorizuotos arba ne DJI sertifikuotų 
gamintojų dalys gali sukelti sistemos veikimo sutrikimus ir pakenkti saugumui.

Automatinis pakilimas
Naudokite automatinį pakilimą, kai bepiločio orlaivio būsenos indikatorius mirksi žaliai.
1. Paleiskite „DJI Fly“ programėlę ir eikite į fotoaparato vaizdą.
2. Atlikite visus kontrolinio sąrašo prieš skrydį veiksmus.
3. Bakstelėkite    , jei sąlygos pakilimui yra saugios, patvirtindami paspauskite ir laikykite nuspaudę 
mygtuką.
4. Bepilotis orlaivis pakils ir sklandys virš žemės 3,9 pėdos (1,2 m).

Orlaivio būsenos indikatorius du kartus mirksi žaliai, nurodydamas, kad orlaivis skrisdamas yra 
įsijungęs žemyn matymo sistemą ir gali stabiliai skristi tik žemesniame nei 30 m aukštyje. Prieš 
pradedant naudoti automatinį pakilimą, rekomenduojama palaukti, kol orlaivio būsenos indikato-
rius lėtai mirksės žaliai.
NEkilkite nuo judančio paviršiaus, pavyzdžiui, judančios valties ar transporto priemonės.

Automatinis nusileidimas
Naudokite automatinį nusileidimą, kai bepiločio orlaivio būsenos indikatorius mirksi žaliai.
1. Palieskite     , jei sąlygos nusileisti yra saugios, patvirtindami paspauskite ir laikykite nuspaudę 
mygtuką.
2. Automatinį nusileidimą galima atšaukti bakstelėjus       .
3. Jei matymo sistema veikia normaliai, bus įjungta nusileidimo apsauga.
4. Varikliai sustoja nusileidus.
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Bandomasis skrydis

Variklių užvedimas / sustabdymas

Arba

Arba

1 metodas 2 metodai

Variklio užvedimas
Varikliams paleisti naudojama kombinuota lazdų komanda (CSC). Norėdami užvesti variklius, abi lazdeles 
stumkite prie apatinių vidinių ar išorinių kampų. Kai varikliai pradeda suktis, atleiskite abi lazdas vienu 
metu.

Variklių sustabdymas
Varikliai sustabdomi dviem būdais.
1. 1 metodas: kai bepilotis orlaivis nusileido, stumkite ir laikykite kairę lazdą. Varikliai sustos po trijų 
sekundžių.
2. 2 metodas: kai bepilotis orlaivis nusileido, stumkite kairę lazdą žemyn, tada atlikite tą patį CSC, kuris 
buvo naudojamas varikliams paleisti, kaip aprašyta aukščiau. Varikliai iškart sustos. Varikliams sustojus, 
atleiskite abi lazdas.

Variklių sustabdymas skrendant 
Sustabdžius variklius skrydžio viduryje, bepilotis orlaivis nukris. Varikliai turėtų būti sustabdyti skrydžio 
viduryje tik avarinės situacijos atveju, pavyzdžiui, įvykus susidūrimui arba jei bepilotis  orlaivis nevaldomas ir 
labai greitai kyla ar leidžiasi žemyn, sklando ore arba jei variklis sustojo. Norėdami sustabdyti variklius 
skrydžio viduryje, naudokite tą patį CSC, kuris buvo naudojamas varikliams paleisti. Numatytąjį nustatymą 
galima pakeisti „DJI Fly“ programėlėje.

Sustabdžius variklius skrydžio viduryje, orlaivis nukris.

Kilimo / nusileidimo procedūros
1. Padėkite bepilotį orlaivį atviroje, lygioje vietoje bepiločio orlaivio būsenos indikatoriumi į save.
2. Įjunkite bepilotį orlaivį ir nuotolinio valdymo pultą.
3. Paleiskite „DJI Fly“ programėlę ir eikite į fotoaparato vaizdą.
4. Palaukite, kol bepiločio orlaivio būsenos indikatoriai mirksės žaliai, rodydami, kad „namų taškas“ buvo 
užregistruotas ir dabar skristi saugu.
5. Švelniai stumkite droselio lazdelę, kad pakeltumėte arba naudotumėte automatinį pakilimą.
6. Norėdami bepilotį orlaivį nutupdyti, traukite droselio lazdą arba naudokite automatinį nusileidimą.
7. Nusileidę, nuspauskite droselio svirtelę ir palaikykite. Varikliai sustoja po trijų sekundžių.
8. Išjunkite bepilotį orlaivį ir nuotolinio valdymo pultą.
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Kompaso kalibravimas

 

 

 

Vaizdo įrašų pasiūlymai ir patarimai
1. Pirmslidojuma kontrolsaraksts ir izveidots, lai palīdzētu droši lidot un nodrošinātu video uzņemšanu
lidojuma laikā. Pirms katra lidojuma izejiet pilnu pirmslidojuma kontrolsarakstu.
2. DJI Fly izvēlieties vajadzīgo stabilizātora darbības režīmu.
3. Ieteicams fotografēt vai ierakstīt video, lidojot režīmā Normal vai Cine.
4. NELIDOJIET sliktos laika apstākļos, piemēram, lietus laikā vai vējā.
5. Izvēlieties kameras iestatījumus, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.
6. Veiciet lidojuma testus, lai noteiktu lidojuma maršrutus un priekšskatītu ainas.
7. Viegli piespiediet vadības kursorsviras, lai lidaparāts kurstētos vienmērīgi un stabili.

Svarbu suprasti pagrindines skrydžio gaires, užtikrinančias jūsų ir aplinkinių saugumą.
Nepamirškite perskaityti atsakomybės apribojimo ir saugos gairių.

Skrendant lauke kompasą rekomenduojama sukalibruoti bet kuriuo iš šių atvejų:
1. Skrendant vietoje, esančioje toliau nei 31 mylios (50km) atstumu nuo vietos, kur paskutinį kartą skraidė 
dronas.
2. Bepiločiu orlaiviu nebuvo skraidoma ilgiau nei 30 dienų.
3. „DJI Fly“ programėlėje pasirodo įspėjimas apie kompaso trukdžius ir (arba) bepiločio orlaivio būsenos 
indikatorius pakaitomis mirksi raudonai ir geltonai.

NEKALIBRUOKITE kompaso tokiose vietose, kur gali atsirasti magnetinių trukdžių, pavyzdžiui, 
netoli magnetito nuosėdų ar didelių metalinių konstrukcijų, tokių kaip stovėjimo konstrukcijos, 
plieniniai armuoti rūsiai, tiltai, automobiliai ar pastoliai.

Kalibravimo metu neturėkite daiktų (pvz., mobiliųjų telefonų), kuriuose yra feromagnetinių 
medžiagų.

Skrendant uždarose patalpose nereikia kalibruoti kompaso.

Kalibravimo procedūra
Pasirinkite atvirą plotą, kad atliktumėte šią procedūrą.
1. „DJI Fly“ programėlėje palieskite „System Settings“, pasirinkite „Control“, tada pasirinkite „Calibrate“ ir 
vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. Bepiločio orlaivio būsenos indikatorius mirksi geltonai, 
rodydamas, kad kalibravimas prasidėjo.
2. Laikykite bepilotį orlaivį horizontaliai ir pasukite 360   °. Bepiločio orlaivio būsenos indikatorius taps ryškiai 
žalias.
3. Laikykite bepilotį orlaivį vertikaliai ir pasukite 360   ° aplink vertikalią ašį.
4. Jei bepiločio orlaivio būsenos indikatorius mirksi raudonai, kalibruoti nepavyko. Pakeiskite savo vietą ir 
dar kartą išbandykite kalibravimo procedūrą.

Bepiločio rlaivio kilimo svoris apima bateriją, sraigtus ir „microSD“ kortelę.
Kai kuriose šalyse ir regionuose būtina registruoti bepiločius orlaivius. Prieš naudodami patikrinkite 
vietines taisykles ir reguliavimą.
Perdavimo atstumas pagal anksčiau išvardytus įprastus scenarijus yra tipinės vertės, išbandytos FCC 
srityje be kliūčių.
Šios specifikacijos buvo nustatytos atlikus bandymus su naujausia programine aparatine įranga. 
Programinės aparatinės įrangos atnaujinimai gali pagerinti našumą. Labai rekomenduojama atnaujinti 
naujausią programinę aparatinę įrangą.
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Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas

 

 

 

 

Informacija po pardavimo
Apsilankykite https://www.dji.com/support ir sužinokite daugiau apie garantinio aptarnavimo politiką, 
remonto paslaugas ir palaikymą.

Jei po kalibravimo bepiločio orlaivio būsenos indikatorius pakaitomis mirksi raudonai ir 
geltonai, tai rodo, kad dabartinė vieta nėra tinkama skraidyti bepiločiu orlaiviu dėl  magnetinių 
trukdžių lygio. Pakeiskite savo vietą.

„DJI Fly“ programėlėje pasirodys raginimas, jei prieš pakilimą reikia kalibruoti kompasą.
Bepilotis orlaivis gali iškart pakilti, kai baigsis kalibravimas. Jei laukiate daugiau nei tris minutes 
po kalibravimo, jums gali tekti dar kartą kalibruoti.

Prijungę bepilotį orlaivį ar nuotolinio valdymo pultą prie „DJI Fly“ programėlės, būsite informuoti, jei yra 
naujas programinės aparatinės įrangos atnaujinimas. Norėdami atnaujinti, prijunkite mobilųjį įrenginį prie 
interneto ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. Atkreipkite dėmesį, kad programinės įrangos 
negalima atnaujinti, jei nuotolinio valdymo pultas nėra susietas su bepiločiu orlaiviu.

Norėdami atnaujinti programinę-aparatinę įrangą, atlikite visus veiksmus. Kitu atveju atnaujinimas gali 
nepavykti. Bepilotis orlaivis išsijungs automatiškai, kai bus baigtas programinės įrangos atnaujinimas.
Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas truks maždaug 10 minučių. Normalu, kad kardaninis 
skystis šlubuoja, orlaivio būsenos rodikliai mirksi ir bepilotis orlaivis persijungia. Kantriai palaukite, kol 
atnaujinimas bus baigtas.
Prieš atlikdami naujinimą, įsitikinkite, kad intelektualioji skrydžio baterija yra įkrauta bent 15%, o 
nuotolinio valdymo pultas - bent 20%.
Atnaujinus įrangą, nuotolinio valdymo pultas gali atsijungti nuo bepiločio orlaivio. Susiekite nuotolinio 
valdymo pultą ir bepilotį orlaivį iš naujo. Atminkite, kad atnaujinus įvairius pagrindinius valdiklio nustaty-
mus, pvz., RTH aukštį ir maksimalų skrydžio atstumą, galima nustatyti numatytuosius nustatymus. 
Prieš atnaujindami, atkreipkite dėmesį į pageidaujamus „DJI Fly“ programėlės nustatymus ir 
pakoreguokite juos po atnaujinimo.
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