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Hledání klíčových slov
Vyhledejte klíčová slova, jako například „baterie“ a „instalace“. Pokud ke čtení tohoto dokumentu používáte Adobe Acrobat Reader,
spusťte vyhledávání stisknutím kláves Ctrl + F v systému Windows nebo Command + F v systému Mac.

Navigace na téma
Zobrazit úplný seznam témat v obsahu. Kliknutím na téma přejdete do této sekce.

Tisk tohoto dokumentu
Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozlišení.

Používání této příručky
Legendy
Varování

Důležité

Tipy a triky

Odkaz

Před letem
Následující materiály byly vyrobeny, aby uživatelům pomohly plně využít M300 RTK.
1. V krabici
2. Zřeknutí se odpovědnosti a bezpečnostní pokyny

3. Stručný průvodce
4. Bezpečnostní pokyny pro inteligentní letovou baterii
5. Uživatelská příručka

Doporučuje se sledovat všechna instruktážní videa a přečíst si prohlášení o vyloučení odpovědnosti a bezpečnostní pokyny před letem.
Poté se připravte na svůj první let pomocí Průvodce rychlým startem. Podrobnější informace naleznete v této příručce.

Stáhněte si aplikaci DJI Pilot
Pokud používáte mobilní zařízení připojené k dálkovému ovladači, je vyžadována aplikace DJI Pilot. Vyhledejte
Naskenujte QR kód nebo navštivte https://m.dji.net/djipilot_enterprise a stáhněte si aplikaci. DJI Pilot podporuje
Android 5.0 nebo novější.
* Pro zvýšení bezpečnosti je let omezen na výšku 30 ma vzdálenost 50 m, pokud není během letu připojen nebo přihlášen do aplikace, včetně DJI Pilot a

všech aplikací kompatibilních s letadly DJI.

Stáhněte si DJI Assistant 2 pro Matrice
Stáhněte a nainstalujte ASSISTANT TM 2 pro Matrice před použitím.
https://www.dji.com/matrice-300/downloads

Provozní teplota tohoto produktu je -20 ° až 50 ° C. Nesplňuje standardní provozní teplotu pro vojenské použití (-55 ° až 125
° C), která je nutná k vydržení větší variability prostředí. Používejte produkt řádně a pouze pro aplikace, které splňují
požadavky na rozsah provozních teplot této třídy.
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Profil produktu
Tato kapitola popisuje vlastnosti Matrice 300 RTK,
ukazuje, jak sestavit letadlo, a obsahuje schémata
letadla a dálkového ovladače s vysvětlením
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Profil produktu
Úvod
MATRICE TM 300 RTK (M300 RTK) je výkonná průmyslová robotická platforma s pokročilým systémem řízení letu, 6 směrovým snímáním
a polohovacím systémem a FPV kamerou. Pro zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti podporuje také CSM Radar - další komponentu pro
detekci překážek, kterou lze namontovat na vrchol dronu. Je vybaven několika pokročilými letovými funkcemi, včetně 6 směrového
snímání a určování polohy *, AI spot-check *, Smart Track *, PinPoint *, sdílení polohy, zobrazení primárního letu a další. Vestavěný
AirSense poskytuje povědomí o okolních letadlech v okolním vzdušném prostoru, aby byla zajištěna bezpečnost.

Jeho konstrukce draku mu dává krytí IP45 Ingress Protection v souladu s celosvětovým standardem IEC 60529. Mechanická konstrukce
spolu s rychloupínacími podvozky a namontovanými sklopnými rameny usnadňuje přepravu, skladování a přípravu na let. Bezpečnostní
majáky na horní i spodní části letadla umožňují identifikaci letadla v noci nebo za zhoršených světelných podmínek. Pomocná světla
pomáhají systému pro určování vidění dosáhnout lepších výkonů v noci nebo za zhoršených světelných podmínek, což zlepšuje vzlet,
přistání a bezpečnost letu.

M300 RTK je kompatibilní s mnoha DJI DGC2.0 konektorovými gimbaly, podporujícími multi-gimbal systém, který může podporovat až
tři nezávislé gimbály pro splnění potřeb různých scénářů. ** Matrice 300 RTK je vybaven několika rozšiřujícími porty pro širší aplikace.
Má vestavěný modul RTK, který poskytuje přesnější údaje o poloze pro určování polohy. ** Pokročilý systém řízení spotřeby spolu s
duálními bateriemi zajišťuje napájení a zvyšuje bezpečnost letu. Bez užitečného zatížení má M300 RTK dobu letu až 55 minut. ***

Musí být použit s kardanem a kamerou řady H20.

*
**

Systémy Vision a Infračervené snímání jsou ovlivněny okolními podmínkami. Další informace naleznete v pokynech o vyloučení odpovědnosti a
bezpečnosti. Gimbals lze zakoupit samostatně z oficiálních webových stránek DJI. Podrobnější informace o rozšiřujících portech, vzhůru a dolů dolů
najdete v uživatelské příručce.

** * Vezměte prosím na vědomí, že maximální doba letu se měří za ideálních letových podmínek. Skutečná doba letu se může lišit v závislosti na vašem prostředí.

Hlavní rysy
Letový ovladač poskytuje bezpečný a spolehlivý letový zážitek. Letový zapisovač ukládá kritická data z každého letu. Dual IMU a
barometry design poskytují další redundanci. Letadlo se může vznášet a létat v extrémně nízkých nadmořských výškách a ve vnitřním
prostředí a poskytuje 6 směrových funkcí pro detekci překážek a určování polohy.

Vestavěný systém AirSense vás upozorní na okolní letadla v okolním vzdušném prostoru, aby byla zajištěna bezpečnost. Bezpečnostní
majáky na horní i spodní části letadla umožňují identifikaci letadla v noci nebo za zhoršených světelných podmínek. Pomocná světla
pomáhají systému pro určování polohy vidění dosahovat lepších výkonů v noci nebo za zhoršených světelných podmínek, zlepšují vzlet,
přistání a bezpečnost letu. Konstrukce draku poskytuje letadlu krytí IP45 Ingress Protection v souladu s celosvětovým standardem IEC
60529.

Díky novému designu softwarové a hardwarové platformy se M300 RTK může pochlubit několika inteligentními funkcemi. U řady H20
podporuje M300 RTK AI Spot-check pro fotografování během letu pro Demo Flight, s výjimkou Flight Mission, a letadlo může
automaticky fotografovat na stejné pozici, když se provádí každá Flight Mission. PinPoint umožňuje uživatelům označit pevné předměty
a sdílet polohu v reálném čase. Smart Track se používá k autonomní identifikaci subjektů a sledování mobilních.
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objekt je vystředěn a ve správné velikosti a díky automatickému zoomu sdílí svou polohu v reálném čase. Nový primární letový displej
zobrazuje nezbytný stav letu jasně a vizuálně v pohledu FPV s cílem zajistit bezpečnost a efektivitu letu uživatele.

DJI Smart Controller Enterprise (dále jen „Smart Controller“) obsahuje OCUSYNC TM
Enterprise technologie, schopná řídit letadlo, které podporuje tuto technologii, a poskytovat živý HD pohled z kamery letadla. Může
přenášet obrazová data na vzdálenost až 9,32 km (15 km) a přichází s řadou ovladačů letadel a kardanů, jakož i některými
přizpůsobitelnými tlačítky. Vestavěná obrazovka 5,5 palce s vysokým jasem 1 000 cd / m² má rozlišení 1920 × 1080 pixelů a obsahuje
systém Android s více funkcemi, jako je Bluetooth a GNSS. Kromě podpory připojení Wi-Fi je také kompatibilnější s dalšími mobilními
zařízeními pro flexibilnější využití. Pro HD obrázky a video výstup je k dispozici port HDMI. Přenosový systém podporuje 2,4 GHz a 5,8
GHz pro zajištění spolehlivějšího připojení v prostředích náchylných k rušení signálu. Šifrování AES-256 udržuje váš přenos dat v
bezpečí, takže si můžete být jisti, že vaše důležité informace zůstanou v bezpečí. * Systém TimeSync průběžně vyrovnává letový řadič,
kameru, modul GNSS, užitečná zatížení DJI, jakož i palubní příslušenství prostřednictvím sady Payload SDK nebo Palubní SDK na
úrovni mikrosekundy. Splňuje požadavky vývojářů SDK na přesnost času.

Pokročilý systém řízení spotřeby spolu s duálními bateriemi zajišťuje napájení a zvyšuje bezpečnost letu. Bez užitečného zatížení má
letadlo dobu letu až 55 minut. Baterie mohou být vyměněny, když nejsou vypnuty, což umožňuje nepřetržitý nepřetržitý provoz.
Kamerová jednotka je nezávislá na obrazovém procesoru, takže si můžete zvolit dokonalý gimbal a kamerový systém (včetně
ZENMUSE) TM XT2 / XT S ** / Z30 / H20 a H20T) pro každou vaši aplikaci. To znamená, že bez ohledu na to, kterou kameru si vyberete,
máte stejné výkonné zpracování, které ji podporuje. M300 RTK umožňuje více konfigurací užitečného zatížení. Podporuje vzestupný
závěs, jediný závěsný závěs, dvojité závěsné závěsné nebo vzestupný závěs + vzestupný závěs. Je vybaven mnoha rozšiřujícími porty
pro širší aplikace. Letadlo má zabudovaný modul RTK, který poskytuje přesnější údaje o poloze pro určování polohy. Přesnější údaje o
poloze lze dosáhnout při použití s mobilní stanicí GNSS DJI D-RTK 2 High Precision GNSS.

*

Inteligentní ovladač může dosáhnout své maximální přenosové vzdálenosti (FCC) v nerušené oblasti bez elektromagnetického rušení ve výšce asi 120
metrů (120 stop). Skutečná maximální přenosová vzdálenost může být menší než výše uvedená vzdálenost kvůli rušení v provozním prostředí a skutečná
hodnota bude kolísat v závislosti na síle rušení. V souladu s místními předpisy není v některých zemích a regionech k dispozici frekvence 5,8 GHz.

**

Zařízení Zenmuse XT S je k dispozici pouze ve vybraných zemích a regionech.
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Příprava letadla
Instalace podvozků
Namontujte podvozek, posuňte zámek převodovky na konec podvozku a potom jej otáčejte o 90 °, dokud se tečka nebude synchronizovat
se značkou zarovnání.

Rozvíjení letadla
Vyjměte dva držáky vrtule.

11

2

Stejným způsobem rozložte ramena rámu na obou stranách.

Zajistěte ramena rámu a rozložte vrtule.

2
11
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Montáž Gimbal a kamery

11

3

2

Stisknutím tlačítka

Zarovnejte bílé a červené

Otočte kardanový zámek do

Odpojení Gimbalu

tečky a vložte kardan.

uzamčené polohy.

sejměte kryt.

Po instalaci se ujistěte, že je kardanový zámek na svém místě.
Nezapomeňte při otáčení kardanového zámku stisknout tlačítko odpojení gimbalu, abyste vyjmuli gimbal a fotoaparát. Při
vyjímání kardanového kola pro další instalaci by měl být kardanový zámek plně otočen.

Montáž inteligentních letových baterií / kontrola stavu baterií
Vložte pár baterií.
Jedním stisknutím tlačítka úrovně baterie zkontrolujte stav baterie.

vysoká

Nízká

Zapnutí letadla
Zapnout / vypnout: Stiskněte tlačítko napájení na letadle, do 3 sekund znovu stiskněte a podržte pro
zapnutí / vypnutí letadla, přičemž indikátor napájení svítí.
Odkaz: Stisknutím a podržením tlačítka napájení letadla po dobu nejméně pěti sekund propojíte letadlo a
inteligentní ovladač. Během propojení bude indikátor napájení blikat.

Pokud je za letu za letu k dispozici pouze jedna baterie, přistejte okamžitě s letadlem a vyměňte baterie co nejdříve.
Porty PSDK a OSDK mají vestavěné teplotní senzory. Pokud je teplota zařízení příliš vysoká z důvodu příliš velkého
výkonu užitečného zatížení, letadlo automaticky vypne užitečné zatížení kvůli ochraně.
Ujistěte se, že používáte přiložené baterie. NEPOUŽÍVEJTE žádný jiný typ baterií.

© 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.
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Letadlo Diagram
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22

27

21 23 24

27

33

32

25
20

27

29

28
Pohled shora

34

30

31

26

Pohled zespoda

Zpětný pohled

1. FPV kamera

19. Indikátory stavu letadla

2. Přední infračervený snímací systém

20. Směrový maják

3. Forward Vision System

21. Tlačítko napájení / indikátor

4. DJI Gimbal Connector v2.0 (DGC2.0)

22. Infračervený snímací systém nahoru

5. Tlačítko odpojení Gimbalu

23. Vrchní pomocné světlo

6. Rámové zbraně

24. Nahoru Vision System

7. Motory

25. Pomocný port

8. Vrtule

26. Port OSDK

9. ESC LED

27. Port PSDK *

10. Přenosové antény

28. Infračervený snímací systém směrem dolů

11. Přistávací zařízení

29. Systém sestupného vidění

12. Vzduchový filtr

30. Dolní pomocné světlo

13. Levý a pravý infračervený snímací systém

31. Beacon směrem dolů

14. Levý a pravý systém vidění

32. Zpětný infračervený snímací systém

15. Inteligentní letové baterie

33. Systém zpětného vidění

16. Indikátory stavu baterie

34. Zámek baterie

17. Tlačítko stavu baterie

35. Gimbal a fotoaparát

18. Antény D-RTK
*

Dva porty PSDK na spodní části letadla také slouží jako 1. gimbal port a 2. gimbal port. Mějte na paměti, že jeden sestupný závěs musí být připojen k
prvnímu závěsnému portu.
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Schéma dálkového ovladače

1

9 10
5

4 3 2 16

6

12

8

13

7

11

16

14
18

15

16

20

21 22

24
23

19

17

1. Antény

Vlevo: Snížit hodnotu EV Vpravo:

2. Tlačítko Zpět / funkční tlačítko

Zvýšit hodnotu EV

Jedním stisknutím se vrátíte na předchozí stránku a dvojím

Chcete-li tuto funkci povolit, přejděte na Nastavení> Navigace

stisknutím se vrátíte na domovskou stránku. Podržením

pomocí Stick.

zobrazíte průvodce používáním kombinací tlačítek. Další

12. Tlačítko napájení

informace naleznete v části Kombinace tlačítek.

13. Potvrďte tlačítko
14. Dotkněte se obrazovky

3. Kontrolní tyče
4. Stick Covers
5. Tlačítko RTH
6. Tlačítko Pauza letu
7. Přepínač režimu letu
8. Pozice pro montážní držák (s vestavěným modulem GPS pod
ním)
9. Stavová LED
10. LED diody stavu baterie

11. Tlačítko 5D

Výchozí konfigurace je uvedena níže. Funkce lze nastavit v
programu DJI Pilot. Nahoru: Přiblížení kamery dolů:
Přiblížení kamery

15. Nabíjecí port (USB-C)
16. Lanyard Hooks
17. Rukojeť
18. Ovládací kolečko Gimbal Pitch
19. Tlačítko nahrávání

20. Port HDMI
21. Slot pro kartu microSD

22. Port USB-A
Slouží k připojení externích zařízení nebo k připojení počítače k
aktualizaci firmwaru.
23. Tlačítko zaostření / závěrky
Polovičním stisknutím zaostřete a poté stisknutím pořídíte fotografii.

© 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.
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26

24. Ovládací kolečko Gimbal Pan

25

25. Air Vent

27

26. Slot pro ukládání tyčinek

29

28
30

27. Náhradní hole

28. Přizpůsobitelné tlačítko C2
29. Přizpůsobitelné tlačítko C1

30. Inteligentní baterie WB37

31

31. Tlačítko pro uvolnění baterie
32
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32. Kryt prostoru Dongle

Letadlo
Tato část popisuje funkce letového ovladače,
systému Vision a inteligentní letové baterie.

Letadlo
Profil
Letadlo M300 RTK zahrnuje letový ovladač, komunikační systém, systémy pro vidění, pohonný systém a inteligentní letovou baterii.
Tato část popisuje funkce těchto součástí.

Letecký mód
Pro letadlo jsou k dispozici následující režimy letu:
Režim P (polohování):
Režim P funguje nejlépe, když je signál GNSS silný. Letadlo využívá modul GNSS a systémy Vision k lokalizaci, automatické stabilizaci
a navigaci mezi překážkami. Pokud je povoleno snímání překážek a jsou dostatečné světelné podmínky, maximální úhel letové polohy
je 25 °. Pokud je signál GNSS slabý a světelné podmínky jsou pro systémy Vision příliš tmavé, letadlo použije k měření nadmořské
výšky pouze svůj barometr.

Režim S (Sport):
Letadlo používá pro určování polohy GNSS. Reakce letadel jsou optimalizovány z hlediska pohyblivosti a rychlosti, takže je citlivější na
pohyby hůlky. Protože jsou deaktivovány funkce vyhýbání se překážkám vpřed, vzad, doleva a doprava, letadlo nebude moci ve
sportovním režimu detekovat překážky a vyhnout se jim. K dispozici jsou pouze systémy Vision směrem nahoru a dolů.

Režim T (stativ):
Režim T je založen na režimu P a rychlost letu je omezená, což činí letadlo stabilnější během střelby.

Funkce vyhýbání se překážkám je deaktivována v režimu S (Sport), což znamená, že letadlo nebude schopno automaticky
se vyhnout překážkám na své letové dráze. Buďte ostražití a vyhýbejte se překážkám v okolí.
Maximální rychlost a brzdná dráha letadla jsou v režimu S (Sport) výrazně zvýšeny. V podmínkách bez větru je nutná
minimální brzdná dráha 50 metrů. Odezva letadla je významně zvýšena v režimu S (Sport), což znamená, že malý pohyb
páčky na dálkovém ovladači se projeví ve velké cestovní vzdálenosti letadla. Během letu buďte ostražití a udržujte
dostatečný manévrovací prostor.

Pomocí přepínače režimu letu na dálkovém ovladači vyberte režimy letů.

Varování režimu Attitude
NEPŘESŇUJTE z režimu P do režimu S nebo T, pokud nejste dostatečně obeznámeni s chováním letadla v každém letovém režimu.
Před přepnutím z režimu P do jiných režimů musíte v aplikaci zapnout nastavení „Více režimů letu“.

Letadlo automaticky vstoupí do režimu Attitude, jsou-li splněny obě následující podmínky: (1) systém vidění není k dispozici a (2) buď je
slabý signál GNSS nebo dochází k rušení kompasu.

V režimu Attitude je deaktivován systém Vision a některé pokročilé funkce. Letadlo proto v tomto režimu nemůže polohu nebo
samočinně zabrzdit a je snadno ovlivněno okolím, což může vést k horizontálnímu posunutí. Pomocí dálkového ovladače umístěte
letadlo.
14 © 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.
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Manipulace s letadlem v režimu Attitude může být obtížná. NELETTE letadlo příliš daleko, protože byste mohli ztratit kontrolu a způsobit
potenciální nebezpečí. Vyhněte se létání v oblastech, kde je signál GNSS slabý, nebo v úzkých a stísněných prostorech. Letadlo bude
jinak nuceno vstoupit do režimu Attitude, což povede k potenciálním rizikům letu, prosím co nejdříve přistaňte na bezpečném místě.

Ukazatel stavu letu
Letadlo je vybaveno předními LED diodami a indikátory stavu letadla. Pozice těchto LED jsou uvedeny na následujícím obrázku:

Ukazatele stavu letadla

Přední LED diody

1. Přední LED diody ukazují orientaci letadla.
2. Indikátory stavu letadla sdělují stav systému řídícího letu. Další informace o indikátorech stavu letadla naleznete v tabulce níže.

Přední LED diody a indikátory stavu letadel lze v aplikaci DJI Pilot vypnout, aby byly nenápadné dronové operace.

Popis indikátoru stavu letadla
Normální

Červená, zelená a žlutá bliká

Pomalé zelené blikání

×2

Zapnutí a autodiagnostické testování
Režim P s polohováním GNSS *

Dvě zelené záblesky

Režim P se systémy Vision *

Střídavě bliká zelená a modrá

Funkce RTK je povolena a jsou použita data RTK.

Pomalu žluté blikání

Režim A (bez GPS a určování polohy)

Rychle zelené blikání

Brzdění automaticky po zjištění překážky

Rychle žlutá bliká

Ztráta signálu dálkového ovladače

Pomalu červená bliká

Upozornění na vybití baterie

Rychle bliká červená

Kritické varování před vybitou baterií

Varování

© 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.
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Červené blikání po dobu 5 sekund
(při provádění CSC)

-

Plně červená

Rychle se střídající červené a
žluté blikání

Střídavě bliká červená a zelená

Chyba IMU

Kritická chyba

Vyžaduje se kalibrace kompasu
Funkce RTK je povolena, ale data RTK nejsou dostupná.

* Pomalé zelené blikání označuje režim P a rychle zelené blikání označuje režim S.

Majáky letadel
Umožňuje identifikaci letadla během letu v noci nebo na místech se slabým světlem.

Pohled shora

Pohled zespoda

Když se majáky používají, NEDĚLEJTE se přímo, aby nedošlo k poškození očí.

Pomocná světla letadla
Pomocná světla umístěná v horní a dolní části letadla zlepšují viditelnost systému Vision za špatných světelných podmínek.

Pohled shora

Pohled zespoda

Pomocné světlo se automaticky aktivuje, když je okolní světlo příliš slabé a letová výška je nižší než 5 m. Mějte na paměti, že
výkon fotoaparátu kamery Vision může být ovlivněn, pokud je aktivováno pomocné spodní světlo. Pokud je signál GNSS
slabý, létejte opatrně.
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Vision systém a infračervený snímací systém
Úvod

Pohled shora

Pohled zespoda

Zpětný pohled

Hlavní komponenty systému Vision jsou umístěny na přední, zadní, levé, pravé, horní a spodní části letadla, včetně senzorů stereo
vidění. Infračervený senzorový systém se skládá ze dvou infračervených senzorů na přední, zadní, levé, pravé, horní a spodní části
letadla.
Systém Vision používá obrazová data, která pomáhají letadlu neustále hledat překážky a získávat informace o poloze letadla, a systém
infračerveného snímání používá infračervené moduly k detekci překážek při posuzování výšky letadla, což umožňuje letadlu udržet svou
aktuální polohu a umožňuje přesnost vznášející se uvnitř nebo v jiných prostředích.

Pro zajištění stabilního letu a obecné bezpečnosti letu NEZABRÁŇUJTE vizuální a infračervené senzory.

© 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.
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Rozsah detekce systému Vision
Rozsah detekce systému Vision je uveden níže. Upozorňujeme, že letadlo nemůže detekovat překážky, které se nenacházejí v
detekčním dosahu, a vyhnout se jim.

60 °

40 m

30 m

30 m

60 °

60 °

40 m
75 °

60 °

40 m

40 m

40 m

50 °

65 ° 65 °

50 °
75 °

75 °

40 m
50 ° 50 °

40 m
75 °

65 °

75 °

65 ° 65 °

30 m
30 m

40 m

Letadlo nemůže detekovat objekty v šedé oblasti. Prosím létejte opatrně. Uživatelé mohou nastavit brzdnou dráhu a
výstražnou vzdálenost v aplikaci DJI Pilot. Letadlo se může automaticky zastavit, když letí blízko brzdné dráhy. Jakmile
letadlo vstoupí do varovné vzdálenosti, informace o překážce se zobrazí jako žlutá. Když je letadlo v blízkosti bezpečné
vzdálenosti pro zabránění překážkám, informace o překážce se zobrazí červeně.

15 °

15 °

Detekční dosah infračerveného snímacího systému
Detekční dosah infračervených senzorů je 8 m. Upozorňujeme, že letadlo nemůže

100 mm

detekovat překážky, které se nenacházejí v detekčním dosahu, a vyhnout se jim.

Poznámka: Nezakrývejte zónu

Poznámka k systému Vision a rozsahu detekce ultrazvukového senzoru je
zobrazena níže.
V úhlu systému Vision může být chyba ± 2 ° kvůli chybám v procesu montáže.
Abyste předešli nehodám, NEPOUŽÍVEJTE žádné užitečné zatížení, které by
50 °

se mohlo nacházet v oblasti „neblokujte zónu“ senzorů. Pokud užitečné zatížení
přijde do zóny nezakazovat, doporučuje se vypnout systém vidění v aplikaci

50 °

50 °

Pilot a letět opatrně.
2°

2°

Efektivní detekční rozsah

Nezakrývejte zónu
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Kalibrace
Kamery systému Vision nainstalované v letadle jsou kalibrovány ve výrobě. Pokud dojde k kolizi letadla nebo se pracovní teplota
významně změnila, může vyžadovat kalibraci pomocí DJI Assistant 2 pro Matrice. Připojte letadlo k počítači a na výzvu v DJI Pilot
kalibrujte kamery systému Vision.
1. Zapněte letadlo.
2. Spojte letadlo a počítač pomocí kabelu USB-C.
3. Spusťte DJI Assistant 2 pro Matrice a přihlaste se pomocí účtu DJI.
4. Klikněte na M300 RTK a na kalibrační tlačítko.
5. Umístěte boční stranu vizuální kalibrační desky tečkami směrem k systému Vision a dokončete kalibraci podle pokynů v nástroji DJI
Assistant 2.

Po kalibraci NEVYPÍNEJTE ani neodpojujte kabel USB-C. Počkejte na výpočet dat.

Používání systému Vision
Systém Vision umožňuje přesné vznášející se uvnitř nebo v prostředích, kde signál GNSS není k dispozici.

Když je k dispozici signál GNSS, poskytuje systém Vision pomocné informace pro zlepšení přesnosti polohování letadel. Systém Vision
může dobře fungovat, je-li do 30 m od země a vodorovně od 20 m od zdi nebo jiných předmětů na její stranu, což vyžaduje povrchy s
jasnými vzory a odpovídající osvětlení.

Pokud jsou deaktivovány systémy Vision a Infračervené snímání, letový režim se přepne do režimu Attitude.

30 m
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Chcete-li používat systém Vision, postupujte takto:
1. Ujistěte se, že letadlo je v režimu P a umístěte jej na rovnou plochu.
2. Zapněte letadlo. Po vzletu se letadlo vznáší na svém místě. Indikátory stavu letadla dvakrát
bliknou zeleně, což znamená, že systém Vision funguje.

Pokud se systém Vision vypne nebo je blokován jinými objekty, letadlo nebude schopno vznášet se v interiéru ve výškách a
funkce ochrany přistání, která řídí rychlost přistání, bude deaktivována. Poznámka: Letadlo může být poškozeno přistáním
příliš rychle.

Asistované brzdění od snímání překážek
Díky systému Vision je letadlo schopno aktivně brzdit, když se přede zjišťují překážky. Snímání překážek funguje nejlépe, když je
osvětlení dostatečné a překážka je jasně strukturovaná. Letadlo musí letět rychlostí nejvýše 38 km / h (62 km / h) s maximálním úhlem
sklonu 25 °, aby bylo možné zajistit dostatečnou brzdnou dráhu.

Používání infračerveného snímacího systému

Infračervený snímací systém lze použít pouze k vyhýbání se velkým, rozptýleným a reflexním překážkám (odrazivost)

> 10%). Nezapomeňte na slepá místa (šedá) infračerveného snímacího systému. Dolů Infračervený snímací systém se používá pro
polohování a pomoc při nastavování výšky během vzletu a přistání, zatímco infračervený snímací systém na dalších pěti stranách slouží
pro snímání překážek.

Varování systému Vision a infračerveného snímání
Přesnost měření systému Vision je snadno ovlivněna intenzitou světla a povrchovou strukturou objektu. Infračervený snímací systém lze
použít pouze k vyhýbání se velkým, rozptýleným a reflexním překážkám (odrazivost> 10%).

Systém Vision NESMÍ správně fungovat, pokud se nachází v některé z následujících situací:

A. Létání nad monochromatickými povrchy (např. Čistě černá, čistě bílá, čistě červená, čistě zelená) nebo bez jasné textury.

b. Létání nad vysoce reflexními povrchy.
C. Létání nad vodou nebo průhlednými povrchy.
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d. Létání nad pohybujícími se povrchy nebo předměty (např. Nad pohybujícími se lidmi, mávající rákosím, keři a trávou).

E. Létání v oblasti, kde se osvětlení často nebo drasticky mění, nebo v oblasti, kde je nadměrné vystavení přímému a silnému osvětlení.
F. Létání nad extrémně tmavými (<15 luxů) nebo jasnými (> 10 000 luxů) plochami.

G. Létání vysokou rychlostí (nad 14 m / s ve 2 metrech nebo nad 5 m / s ve 1 metru).

h. Drobné překážky.
i. Čočka je špinavá (např. V důsledku dešťových kapek, otisků prstů atd.).

j. Scény s nízkou viditelností (např. Silná mlha).
Systém infračerveného snímání NESMÍ poskytovat přesnou vzdálenost, pokud se nachází v některé z následujících situací:

A. Létání nad povrchy, které mohou absorbovat zvukové vlny (např. Čistě černé matné předměty).

b. Nad 15 m je velká oblast silných reflektorů (například vedle sebe je umístěno více dopravních značek).
C. Drobné překážky.

d. Zrcadlo nebo průhledné předměty (jako jsou zrcadla, voda a sklo).
Udržujte senzory vždy čisté. Nečistoty nebo jiné nečistoty mohou nepříznivě ovlivnit jejich účinnost.
Systém Vision nemusí správně fungovat, když letadlo letí nad vodou. Systém Vision nemusí být schopen rozpoznat
obraz na zemi za zhoršených světelných podmínek (méně než 100 luxů).
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Návrat domů (RTH)
Funkce Return-to-Home (RTH) vrátí letadlo zpět na poslední zaznamenaný domovský bod, když je silný signál GNSS. Existují tři typy
RTH: Smart RTH, RTH s nízkou baterií a RTH s ochranou proti selhání. Tato část popisuje tyto tři typy RTH podrobně.

Popis

GNSS

Pokud byl před vzletem získán silný signál GNSS, je domovským bodem místo, odkud bylo
letadlo vypuštěno. Intenzita signálu GNSS je indikována ikonou GNSS
. Méně než 4 bary jsou považovány za slabé

Domovský bod

Signál GNSS. Indikátor stavu letadla bude rychle blikat zeleně, když je zaznamenán výchozí
bod.

Letadlo může detekovat překážky a vyhýbat se jim, je-li systém Forward Vision aktivován a jsou dostatečné světelné podmínky. Aby
bylo zajištěno, že se letadlo vrací domů, zatímco směřuje dopředu, nemůže se během RTH otáčet nebo létat doleva a doprava.

Smart RTH
Použijte tlačítko RTH na dálkovém ovladači a podle pokynů na obrazovce, jakmile je k dispozici GNSS, zahajte Smart RTH. Letadlo se
poté automaticky vrátí k naposledy zaznamenanému domovskému bodu. Použijte dálkový ovladač k ovládání rychlosti letadla (páka
výšky tónu) nebo výšky (páka plynu), abyste předešli kolizi během procesu Smart RTH. Jedním stisknutím a přidržením tlačítka Smart
RTH zahájíte proces a dalším stisknutím tlačítka Smart RTH ukončíte postup a znovu získáte plnou kontrolu nad letadlem.

Nízká baterie RTH
Nízká úroveň nabití baterie se aktivuje, když je inteligentní letová baterie DJI vyčerpána do bodu, který může ovlivnit bezpečný návrat
letadla. Uživatelům se doporučuje, aby se na výzvu okamžitě vrátili domů nebo přistáli. Aplikace DJI Pilot zobrazí upozornění, když se
spustí varování o vybití baterie. Letadlo se automaticky vrátí do výchozího bodu, pokud po deseti vteřinách odpočítávání nedojde k
žádné akci. Uživatel může zrušit postup RTH stisknutím tlačítka RTH na dálkovém ovladači. Prahové hodnoty pro tato varování jsou
automaticky stanoveny na základě aktuální nadmořské výšky a vzdálenosti letadla od domovského bodu. Pokud je postup RTH zrušen
po upozornění na nízkou hladinu baterie, nemusí inteligentní letová baterie mít dostatek náboje, aby letadlo bezpečně přistávalo, což
může vést k havárii nebo ztrátě letadla. Nízký stav baterie RTH lze v aplikaci DJI Pilot vypnout.

Letadlo přistane automaticky, pokud aktuální úroveň baterií dokáže letoun podporovat pouze tak dlouho, aby sestoupil z aktuální výšky.
Uživatel nemůže zrušit automatické přistání, ale může pomocí dálkového ovladače změnit orientaci letadla během přistávacího procesu.
Indikátor stavu baterie je zobrazen v aplikaci DJI Pilot a je popsán níže:

Dostatečná úroveň nabití

Kritické varování při vybití
baterie

baterie (zelená)

Varování o nízké

Zbývající doba letu

úrovni nabití baterie
H

Automatické přistání (červená)

12:29

domů (žlutá)
Požadovaná energie pro návrat
Indikátor stavu baterie
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Varování
úrovně

Poznámka

baterie

Stav letadla
Indikátor

DJI Pilot App

Letové pokyny

Klepnutím na „Go-home“ se

Varování o nízké

Baterie je téměř

Indikátor stavu letadla

úrovni nabití baterie

vybitá. Přistát

pomalu bliká

letadlo.

ČERVENĚ.

letadlo vrátí do výchozího

Je-li vybrána RTH, letadlo

bodu a automaticky přistálo,

automaticky přelétne zpět do

nebo „Cancel“ pro obnovení

domovského bodu a aktivuje se

normálního letu. Pokud

ochrana před přistáním *. Uživatelé

nedojde k žádné akci,

mohou znovu získat kontrolu

letadlo se automaticky vrátí

během RTH. POZNÁMKA:

domů po 10 sekundách.

Varování o nízké úrovni nabití

Dálkový ovladač zazní

baterie se znovu neobjeví poté, co

poplach.

uživatelé znovu získají kontrolu.

Displej aplikace DJI Pi bude
Kritické varování

Letadlo musí

Indikátor stavu letadla

při vybití baterie

okamžitě přistát.

rychle bliká
ČERVENĚ.

Odhadovaná
zbývající doba
letu

blikat červeně a letadlo

Nechte letadlo automaticky

začne klesat. Dálkový

sestoupit a spusťte ochranu

ovladač zazní poplach.

přistání *.

Odhadovaná zbývající
doba závisí na aktuální
úrovni nabití baterie.

N/A

N/A

N/A

Když se spustí varování o kritické nízké úrovni nabití baterie a letadlo začne automaticky přistávat, zatlačte levou páčku
nahoru, aby se letadlo vzneslo ve své aktuální nadmořské výšce, což vám dává příležitost navigovat na vhodnější místo
přistání. Barevné zóny a značky na ukazateli úrovně baterie odrážejí odhadovanou zbývající dobu letu. Automaticky se
upravují podle aktuálního umístění a stavu letadla.

Neúspěšný RTH

Failsafe RTH (povoleno v aplikaci) je automaticky aktivováno, pokud jsou dálkový ovladač a letadlo odpojeny. Failsafe RTH zahrnuje
dvě fáze návratu domů: historická dráha letu a inteligentní RTH. Pokud je povolena funkce Failsafe RTH, letadlo se vrátí domů na
základě své historické dráhy letu. V maximální vzdálenosti 50 metrů se letadlo pokusí znovu připojit k dálkovému ovladači. Pokud se
letadlo nemůže znovu připojit k dálkovému ovladači do 50 metrů nebo pokud letadlo před ním detekuje překážky (při návratu na cestu
domů), letadlo opustí fázi návratu domů (na základě své historické cesty), a vstoupit do fáze Smart RTH. Pokud je dálkový ovladač
připojen k letadlu během návratu domů,
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Postup RTH
1. Domovský bod se zaznamenává automaticky.

2. Je spuštěna procedura RTH, tj. Inteligentní RTH, RTH s nízkou baterií a RTH při selhání.

3. Domovský bod je potvrzen a letadlo upraví svou orientaci.
4. a. Letadlo vystoupá do přednastavené polohy RTH a poté letí do výchozího bodu, když je zemní vzdálenost letadla větší než 20 m od
domovského bodu nebo pokud je výška letu větší než 30 m.

b. Pokud výše uvedené podmínky nejsou splněny, letadlo přistane přímo po spuštění RTH.
5. Letadlo se vrátí do výchozího bodu a aktivuje se ochrana před přistáním *, aby letadlo mohlo přistát nebo se vznášet na svém místě.
Podrobnosti viz Funkce ochrany před přistáním.
* Ujistěte se, že je v aplikaci DJI Pilot aktivována ochrana před přistáním.

Použijte například inteligentní RTK:
2. Pomocí tlačítka RTH zahajte Smart RTH 3. Příprava na RTH

1. Zaznamenejte domovský bod

4. RTH (nastavitelná výška)

5. Zadejte Přistávací ochranu, abyste přistáli nebo vznášeli

Výška nad HP> Nadmořská výška

Altitude

Vznášející se ve vzdálenosti 0,7 metru nad domácím

Zvýšit nadmořskou výšku

bodem

Výška nad HP <= Failsafe Altitude Failsafe

Bezpečnostní upozornění při poruše

Když je systém Forward Vision deaktivován, letadlo se nemůže vyhnout překážkám během Failsafe

20 m

RTH. Proto je důležité před každým letem nastavit vhodnou nadmořskou výšku. Spusťte aplikaci DJI

H

Pilot, zadejte Camera a klepněte na
nastavit nadmořskou výšku Failsafe.

20 m

Pokud letadlo letí pod 65 stop (20 metrů) a je spuštěna funkce Failsafe (včetně Smart RTH, Lower
20 m
Battery RTH), letadlo nejprve automaticky vystoupí na 65 stop (20 metrů) od aktuální výšky. Vzestup

RTH Nadmořská výška

H

můžete zrušit pouze opuštěním Failsafe.

Letadlo automaticky klesá a přistává, pokud je spuštěno RTH, když letadlo letí v okruhu 20 stop od

RTH Nadmořská výška

20 m

domovského bodu a výška letadla je menší než 30 m. Letadlo se zastaví vzestupně a okamžitě se

H

vrátí do výchozího bodu, pokud posunete levou tyč, když letadlo letí ve výšce 65 metrů (20 metrů)
nebo vyšší a je spuštěna funkce Failsafe.

Pokud je signál GPS slabý, letadlo se nemůže vrátit do výchozího bodu ([
] zobrazující méně než tři pruhy) nebo není k dispozici.
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Vyhýbání se překážkám během RTH
Letadlo může během RTH cítit a aktivně se pokoušet vyhýbat se překážkám za předpokladu, že světelné podmínky jsou vhodné pro
systém vpřed Vision. Po zjištění překážky bude letadlo jednat následovně:

1. Letadlo zpomalí, když je překážka detekována přibližně při 65 stop (20 metrů) dopředu.

2. Letadlo se zastaví a vznáší se poté začne svisle stoupat, aby se vyhlo překážce. Nakonec přestane letadlo stoupat, když je alespoň
cca. 16 stop (5 metrů) nad detekovanou překážkou.
3. RTH postup pokračuje. Letadlo bude nadále létat do domovského bodu v aktuální nadmořské výšce.

Cca. 5 metrů

Cca. 20 metrů

Detekce překážek je během sestupu RTH deaktivována. Postupujte opatrně. Aby bylo zajištěno, že se letadlo vrací domů
dopředu, nemůže se během RTH otáčet, pokud je aktivován systém Vision.

Letadlo se nemůže vyhýbat překážkám vedle nebo za ním.

Funkce ochrany přistání
Ochrana přistání se aktivuje během automatického přistání.

1. Ochrana přistání určuje, zda je země vhodná pro přistání. Pokud ano, letadlo přistane hladce.

2. Pokud ochrana přistání zjistí, že země není vhodná pro přistání, letadlo se vznáší a čeká na potvrzení pilota. Letadlo se bude
vznášet, pokud zjistí, že země není vhodná pro přistání, a to ani při kritickém vybití baterie. Letadlo přistane pouze tehdy, když
úroveň nabití baterie klesne na 0%. Uživatelé si udržují kontrolu nad letovou orientací letadla.

3. Pokud je ochrana přistání neaktivní, aplikace DJI Pilot zobrazí výzvu k přistání, když letadlo klesne pod 0,7 metru. Klepnutím potvrďte
nebo zatlačte ovládací páku po dobu 2 sekund, abyste přistáli, když je prostředí vhodné pro přistání.

Ochrana přistání nebude aktivní za následujících okolností:
Když uživatel ovládá páky rozteče / házení / škrticí klapky (ochrana před přistáním se znovu aktivuje, když se ovládací páky
nepoužívají)
Pokud polohovací systém není plně funkční (např. Chyba polohy driftu) Když systém výhledu dolů vyžaduje opakovanou
kalibraci. Pokud světelné podmínky nestačí pro systém výhledu dolů Pokud je překážka v okruhu jednoho metru letadla,
letadlo sestoupí na 0,7 m nad zemí a vznášet se. Letadlo přistane po potvrzení uživatele.
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Kalibrace těžiště
Těžiště se změní, jakmile se změní užitečné zatížení letadla. Pro zajištění stabilního letu je nutné znovu nainstalovat těžiště letadla,
když je nainstalováno nové užitečné zatížení.
Kalibrace v prostředí bez větru. Ujistěte se, že se letadlo vznáší a během kalibrace je silný signál GNSS.
Udržujte vizuální přímou viditelnost letadla a věnujte pozornost bezpečnosti letu.

Pokyny pro kalibraci: V aplikaci přejděte na Nastavení letového ovladače a v části Automatická kalibrace středu gravitace klepněte na
Kalibrace. Během kalibrace budou indikátory stavu letadla svítit trvale fialově. Po dokončení kalibrace se v aplikaci zobrazí výzva.

Letový zapisovač
Letová data se automaticky zaznamenávají do interního úložiště letadla. Letadlo můžete připojit k počítači přes port USB a exportovat
tato data pomocí aplikace DJI Assistant 2 nebo DJI Pilot.

Vrtule
Průvodce používáním vrtulí
M300 RTK používá vrtuli 2110. Vrtule 2195 je navržena tak, aby zlepšila maximální letovou nadmořskou výšku letadla při zachování
minimálního hluku letu.
Letová nadmořská výška je maximální výška, kterou může letadlo normálně létat, kde by rychlost větru neměla překročit 12 m / s. Mějte
na paměti, že brzdné a akcelerační schopnosti letadla jsou sníženy blízko limitu nadmořské výšky letu. Přečtěte si níže uvedený
diagram a dozvíte se více o použití vhodných vrtulí podle hmotnosti letadla a očekávané maximální výšky letu.

9000

Maximální nadmořská výška letu (m)

8000
7000
6000

2010 vrtule 2195 vrtule Doporučená výška pro použití

4000
5000

vrtule 2195
3000
2000
1000
00
6,5 7

7,5 8

8.5

9

Vzletová hmotnost (kg)

Používání vrtulí 2195 po delší dobu sníží životnost motoru. Používejte pouze vrtule schválené
DJI. NESMÍŠEJTE typy vrtule.
Před každým letem zkontrolujte, zda jsou vrtule a motory pevně a správně nainstalovány.
Před každým letem se ujistěte, že jsou všechny vrtule v dobrém stavu. NEPOUŽÍVEJTE staré, štěpené nebo zlomené
vrtule.
Abyste předešli zranění, držte se mimo dosah a NEDOTÝKEJTE se vrtulí nebo motorů, když se točí.
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Výměna vrtule
Chcete-li vyměnit vrtule, použijte hexadecimální klíč H2.5 s kulovou hlavou.

Během provozu se doporučuje vyměnit vrtule pouze v nouzové situaci. Po ukončení nouzového letu kontaktujte co nejdříve technickou
podporu DJI nebo autorizovaného agenta pro opravu.

Listy vrtule jsou ostré; zacházejte s ním opatrně.

Inteligentní baterie
Bateriová stanice má celkem 12 bateriových portů a může nabíjet až osm inteligentních letových baterií TB60 a čtyři inteligentní baterie
WB37. Je také zabudován s integrovanými koly, které usnadňují manipulaci s bateriovou stanicí z jednoho místa na druhé.

Varování
1. Udržujte jakékoli tekutiny (olej, vodu atd.) Zevnitř baterie.
2. Během nabíjení nebo vybíjení NEVYPÍNAJTE bateriovou stanici a ujistěte se, že je dobře větraná a schopná odvádět teplo.

3. Bateriová stanice je kompatibilní pouze s inteligentní letovou baterií TB60 a inteligentní baterií WB37. NEPOUŽÍVEJTE stanici Battery
Station s jinými modely baterií.
4. Při používání umístěte stanici baterií na rovný a stabilní povrch. Ujistěte se, že je zařízení řádně izolováno, aby nedošlo k požáru.

5. NEDOTÝKEJTE se kovových svorek na bateriové stanici. Pokud se objeví nějaké nečistoty, otřete kovové svorky čistým suchým
hadříkem.
6. Při otevírání nebo zavírání stanice baterií nebo při používání vysunutelné rukojeti vozíku dávejte pozor, abyste nepoškodili prsty.

7. Vložte baterie do určených směrů.
8. Tlak vzduchu v bateriové stanici se může během přepravy vzduchu nebo po extrémních změnách barometrického tlaku změnit.
Knoflík tlakového ventilu na straně stanice baterií automaticky vyrovnává tlak vzduchu.

9. K odstranění písku a prachu ve stanici baterií použijte dmychadlo.
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Přehled

1. Slot střídavého napájecího kabelu

1

2. Otvory pro visací zámek

3. Zámky

4. Zatahovací rukojeť vozíku
5. Kliky
6. Tlakový ventil
7. Sání vzduchu

6

7

8. Port baterie WB37

3

9. Napájecí port

4

5

9 10

8

2

10. Odvzdušnění

11. Bateriový port TB60
12. Výstražná LED

11

13. Kontrolky stavu baterie WB37
14. LED diody stavu baterie TB60

15. LED diody stavu nabíjení WB37
16. LED diody stavu nabíjení TB60
17. Port aktualizace firmwaru (USB-C)
12 1314 16
15 1718
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Aktivace
Použijte aplikaci DJI Pilot a podle pokynů níže aktivujte Battery Station.

1. Připojte stanici Battery Station k elektrické zásuvce a stisknutím tlačítka napájení zapněte stanici Battery Station. Připojte stanici
Battery Station k dálkovému ovladači pomocí kabelu USB-C.
2. Zapněte dálkový ovladač a spusťte aplikaci DJI Pilot.
3. Postupujte podle pokynů aplikace a aktivujte stanici Battery Station.

Používání baterie
Nabíjení
1. Připojte bateriovou stanici k napájecí zásuvce (100-120 Vac, 50-60 Hz / 220-240 Vac, 50-60 Hz) pomocí napájecího kabelu.

Zásuvka napájení

2. Stisknutím tlačítka napájení zapněte stanici Battery Station.
3. Vložte baterie do bateriových portů a začněte nabíjet.
A. Wi Při vstupu 100-120 V trvá úplné nabití baterie TB60 přibližně 70 minut a 40
minut nabíjení od 20% do 90% úrovně nabití baterie.
b. Vtip Při vstupu 220-240 V trvá úplné nabití baterie TB60 přibližně 60 minut a 30 minut
k nabíjení od 20% do 90% úrovně nabití baterie.

U inteligentních letových baterií TB60 nabije stanice Battery Station nejprve obě baterie s co největším zbývajícím nabitím.
Pokud jsou například k stanici Battery Station připojeny čtyři baterie TB60 (první dvě baterie mají zbývající 10% energie a
druhé dvě baterie mají zbývající energii 30%), stanice Battery Station automaticky nabíjí baterie s nejvyšší zbývající baterií
nejprve baterie. U baterií WB37 nabije stanice Battery Station nejprve baterii s nejvyšší zbývající energií.

Pokud je teplota baterie příliš nízká, před nabíjením se automaticky zahřeje.
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Další informace o různých LED diodách naleznete v části „Popis LED diod baterie“. Společnost DJI nenese žádnou
odpovědnost za škody způsobené nabíječkami třetích stran. Pro zajištění bezpečnosti vybijte baterii před přepravou letadla.
Letět letadlem venku, dokud jeho úroveň výkonu není od 20% do 30%.
Baterie má kapacitu 274 Wh. Dodržujte prosím předpisy a pokyny pro cestování s těmito bateriemi vzduchem.

Zahřívání a nabíjení při nízké teplotě
Pokud teplota klesne mezi -20 ℃ až 5 ℃, stanice Battery Station ji před nabíjením zahřeje.

Nenabíjejte baterii často v prostředí s nízkou teplotou, protože doba nabíjení se prodlužuje a životnost baterie se může
zkrátit.

Popis LED diod baterie
Indikátory LED

Popisy

Signalizace napájení

Svítí zeleně

Zapnuto.

LED diody stavu baterie

Svítí zeleně

Nabíjení bylo dokončeno.

Bliká zeleně

Nabíjení.

Plně žlutá

Čekání na nabíjení.

Bliká žlutě

Před nabíjením se zahřívá.

Bliká dvakrát žlutě

Před nabíjením se ochladí.

Bliká třikrát žlutě

Baterii nelze nabíjet kvůli velmi nízké teplotě. Nabijte baterii namísto vyšších teplot.

Plně červená

Chyba baterie. *

Bliká červeně

Upozornění na komunikaci s baterií, zkuste prosím jiné porty baterie.

Bliká dvakrát červeně

Zkrat baterie, zkuste jiné porty baterie.

Výstražná LED

Bliká žlutě
Plně žlutá

Battery Station se aktualizuje.

Vstupní napětí je příliš nízké. Použijte prosím napájecí zdroj, který splňuje požadavky.

Bliká červeně

Chyba komunikace výkonového modulu nebo jiná. *

Bliká dvakrát červeně

Chyba základní desky. *

Bliká červeně třikrát

Chyba ventilátoru. *

Čtyři blikne červeně

Chyba autotestu stanice Battery Station. *

V případě chyb označených * se obraťte na místního prodejce nebo zástupce z týmu poprodejního servisu DJI.
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Popis pípání bzučáku
Bzučák se používá k označení chyb, jak je uvedeno níže.
1. Když je LED stavu baterie červená, bzučák pípne, aby signalizoval chybu baterie.
2. Pokud je výstražná LED červená, bzučák pípne, aby signalizoval hardwarovou chybu Battery Station.

Specifikace
Modelka

BS60

Rozměry

501 × 403 × 252 mm

Čistá hmotnost

8,37 kg

Maximální vnitřní zatížení

12 kg
Inteligentní letová baterie TB60 × 8 WB37

Kompatibilní uložené položky

Inteligentní baterie × 4 AC napájecí kabel

Vstup

100-120 Vac, 50-60 Hz / 220-240 Vac, 50-60 Hz
Port inteligentní letové baterie TB60:

Výstup

52,8 V, 7 A × 2 @ 100 - 120 V, 8,9 A × 2 @ 220 - 240 V Inteligentní
port baterie WB37: 8,7 V, 6 A

Výstupní výkon

100 - 120 V, 750,0 W 220 240 V, 992,0 W

Výkon bez zatížení

<8 W

Zahřívání baterie

52,8 V, 2 A

Provozní teplota

- 20 ℃ až 40 ℃ (-4 ° F až 104 ° F)

Doba nabíjení *

100 - 120 V, 70 min 220 240 V, 60 min

Ochrana proti zpětnému toku
Ochrana proti zkratu proti

Ochranné funkce

přepětí Ochrana proti proudové
ochraně před ochranou proti
teplotám

* Doby nabíjení jsou testovány v laboratorním prostředí při pokojové teplotě. Uvedené hodnoty by měly být použity pouze pro informaci.
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Aktualizace firmwaru stanice Battery Station

Pomocí aplikace DJI Pilot můžete aktualizovat firmware Battery Station a současně až 8 letových baterií TB60.

1. Vložte baterie do bateriových portů a zapněte bateriovou stanici.
2. Připojte stanici Battery Station k dálkovému ovladači pomocí kabelu USB-C.

3. Zapněte dálkový ovladač a ujistěte se, že je připojen k internetu.
4. Spusťte aplikaci DJI Pilot, klepnutím otevřete stránku PILOT. Pokud se ukáže, že pro stanici Battery Station existuje aktualizace firmwaru,
klepněte na stránku HMS.
5. Klepnutím přejdete na stránku aktualizace firmwaru.

6. Klepněte na tlačítko Aktualizovat vše a počkejte přibližně 10 minut, než bude aktualizace firmwaru dokončena.

Během aktualizace firmwaru nevkládejte ani nevyjímejte baterii, aby nedošlo k selhání aktualizace baterie. Během aktualizace
firmwaru neodpojujte kabel USB-C, aby nedošlo k selhání aktualizace baterie. Během aktualizace firmwaru nenabíjejte
bateriovou stanici.
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Inteligentní letová baterie
Úvod do baterií
Inteligentní letová baterie TB60 má vysoce energetické články a inteligentní funkci nabíjení / vybíjení. Nabíjení by mělo probíhat pouze
pomocí vhodných nabíječek schválených společností DJI. Před prvním použitím musí být inteligentní letová baterie plně nabitá.
Firmware baterie je součástí firmwaru letadla. Ujistěte se, že firmware všech baterií je aktuální.

Funkce inteligentních letových baterií DJI
1. Indikátor úrovně nabití baterie: LED indikátory zobrazují aktuální úroveň nabití baterie.

2. Nabijte nebo vybijte baterii na 40% ~ 60%, pokud NENÍ určeno k použití po dobu 10 a více dní. To může výrazně prodloužit celkovou
životnost baterie. Vybití baterie na 60% trvá přibližně 6 dní. Je normální, že během procesu vybíjení můžete cítit mírné vyzařování
tepla z baterie. Můžete nastavit vybíjecí prahy v aplikaci DJI Pilot.

3. Vyvážené nabíjení: Při nabíjení automaticky vyrovnává napětí každého článku baterie.
4. Ochrana před přebitím: Nabíjení se automaticky zastaví, když je baterie plně nabitá.
5. Detekce teploty: Baterie se nenabíjí, aby nedošlo k poškození, pokud je teplota baterie nižší než -20 ° C (-4 ° F) nebo vyšší než 45 °
C (113 ° F).
6. Nadproudová ochrana: Baterie se zastaví, když je detekována vysoká intenzita proudu.
7. Ochrana před vybitím: Přílišné vybití může vážně poškodit baterii. Pokud je baterie vybitá na 3,2 V, pokud není v letovém režimu,
bude aktuální výstup přerušen. Pro prodloužení doby letu je ochrana proti přebíjení deaktivována jako vybíjení baterií během letu. V
takovém případě může napětí baterie pod 1,8 V při nabíjení představovat bezpečnostní riziko, například požár. Aby se tomu
zabránilo, baterie se nebude moci nabíjet, pokud napětí jednoho článku baterie je pod 1,8 V. Nepoužívejte žádné baterie
odpovídající tomuto popisu a vyhněte se vážnému přebíjení, abyste zabránili trvalému poškození baterie.

8. Ochrana před zkratem: Automaticky přeruší napájení, když je detekován zkrat.
9. Ochrana před poškozením článků baterie: DJI Pilot zobrazí varovnou zprávu, když je detekován poškozený článek baterie.

10. Režim spánku: Režim spánku je zadán pro úsporu energie, když letadlo nelétá.
11. Komunikace: Informace týkající se napětí baterie, kapacity, proudu atd. Jsou přenášeny do hlavního ovladače letadla.

12. Vytápění: Baterie jsou schopné pracovat i za chladného počasí, což zajišťuje bezpečný let.

13. Vodotěsný a prachotěsný: Letadlo má stupeň ochrany IP45, s vloženými bateriemi. Před použitím si přečtěte Bezpečnostní pokyny
a Odmítnutí inteligentních letových baterií. Uživatelé nesou plnou odpovědnost za všechny operace a použití.
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Instalace baterií

Párování baterií
Před prvním použitím se doporučuje označit 2 baterie jako pár a dále je používat jako pár (nabíjet a vybíjet společně), aby se
maximalizovala životnost a zajistil letový výkon. Pokud jsou nainstalovány a zapnuty dvě baterie s významným rozdílem v životnosti
baterií, objeví se v aplikaci výzva k doporučení, abyste baterie vyměnili za pár s podobným výkonem.

Zapnutí / vypnutí
Baterii lze zapnout a vypnout až poté, co je nainstalována v letadle.

Zapnutí: Stiskněte jednou tlačítko Napájení, poté jej znovu zapněte stisknutím a přidržením po dobu
3 sekund. Kontrolka LED napájení se rozsvítí zeleně a indikátory úrovně baterie zobrazí aktuální
stav baterie.

Vypnutí: Stiskněte jednou tlačítko Napájení, pak znovu stiskněte a podržte po dobu 3 sekund,
aby se vypnul. Kontrolka napájení a indikátory stavu baterie nesvítí.

Výměna baterií při zapnutí
Pokud je třeba baterii vyměnit ihned po přistání, můžete ji vyměnit bez vypnutí letadla. Vyměňte ji za jednu plně nabitou baterii a
vyčkejte 3 sekundy a poté vyměňte jinou baterii.

Zahřívání baterie
Manuální vytápění: Pokud není do letadla nainstalována inteligentní letová baterie, stiskněte a podržte tlačítko úrovně baterie na baterii
po dobu čtyř sekund, aby se zahájilo samoohřívání, udržujte baterie na teplotě mezi 16 ° C (61 ° F). a 20 ° C, což je ideální rozsah
provozní teploty, po dobu přibližně 30 minut. Stisknutím a podržením tlačítka úrovně nabití baterie na dvě sekundy zastavíte zahřívání.
Automatické vytápění: Vložte baterie do letadla a zapněte je. Pokud je detekována nízká teplota baterie, baterie se automaticky zahřeje,
aby se udržela teplota mezi 16 ° C a 20 ° C.

Upozornění na nízkou teplotu:

1. Výkon inteligentní letové baterie je výrazně snížen při letu v prostředí s nízkou teplotou (teploty pod 5 5). Před každým letem se
ujistěte, že je baterie plně nabitá a napětí článku je 4,4 V.
2. Ukončete let, jakmile DJI Pilot zobrazí „Varování nízké hladiny baterie“ v prostředí s nízkou teplotou. Po spuštění této výstrahy budete
stále moci řídit pohyb letadla.
3. Za extrémně chladného počasí nemusí být teplota baterie dostatečně vysoká ani po zahřátí. v
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v těchto případech baterii podle potřeby izolujte.

4. Pro zajištění optimálního výkonu baterie udržujte teplotu baterie nad 16 ℃.
5. V prostředí s nízkou teplotou bude trvat déle, než se baterie zahřejí. Doporučuje se před použitím baterii udržovat v teple, aby se
zkrátila doba zahřívání.

Kontrola úrovně baterií
Když je baterie vypnutá, stiskněte jednou tlačítko Úroveň nabití baterie a indikátory stavu baterie zobrazí aktuální úroveň nabití baterie.

vysoká

Nízká

Indikátory stavu baterie zobrazují, kolik energie zbývá. Když je baterie vypnutá, stiskněte jednou tlačítko Napájení a indikátory úrovně
baterie zobrazí aktuální úroveň baterie. Podrobnosti viz níže.

Indikátory stavu baterie také zobrazí aktuální stav baterie během vybíjení. Ukazatele jsou definovány níže.
: LED svítí.

: LED bliká.

: LED nesvítí.

Stav baterie
LED1

LED2

LED3

LED4

Stav baterie
88% ~ 100%
75% ~ 88%
63% ~ 75%
50% ~ 63%
38% ~ 50%
25% ~ 38%
13% ~ 25% 0%
~ 13%
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D-RTK
Úvod
Letadlo má vestavěný RTK, který vydrží magnetické rušení z kovových struktur, což zajišťuje stabilní let. Přesnější údaje o poloze lze
dosáhnout použitím mobilní stanice GNSS DJI D-RTK 2 High Precision GNSS.

Povolit / zakázat RTK
Před každým použitím se ujistěte, že je povoleno „Aircraft RTK“ a zda je správně nastaven typ služby RTK (mobilní stanice D-RTK 2). V aplikaci
přejděte na Zobrazení kamery> > RTK pro zobrazení a nastavení. Pokud nepoužíváte funkci RTK, vypněte ji. Jinak se letadlo nebude moci
vzlétnout, pokud nebudou k dispozici žádné diferenciální údaje.

Používání mobilní stanice DJI D-RTK 2
1. Dokončení propojení mezi letadlem a mobilní stanicí, včetně nastavení, najdete v Uživatelské příručce k mobilní stanici D-RTK 2.
2. Na stránce Nastavení RTK v aplikaci vyberte typ služby RTK jako „D-RTK 2“, připojte mobilní stanici podle pokynů a počkejte, až
systém začne hledat satelity. Na stránce Nastavení RTK stav umístění letadla ve stavové tabulce zobrazí „FIX“, což znamená, že
letadlo získalo a použilo diferenciální data z mobilní stanice.
3. Dosah mobilní stanice D-RTK 2: 12 km (CC / FCC), 6 km (SRRC / CE / MIC).

Použití vlastní sítě RTK
Můžete připojit Dongle ke vzdálenému ovladači nebo použít aplikaci k připojení k Wi-Fi a povolit internetové síti používat RTK Custom
Network RTK. Vlastní síť RTK lze použít k nahrazení základnové stanice RTK. Chcete-li odesílat a přijímat různá data, připojte účet RTK
Custom Network RTK k určenému serveru Ntrip. Udržujte dálkový ovladač zapnutý a připojenou k internetu.
1. Ujistěte se, že jsou dálkový ovladač a letadlo propojeny a aplikace je připojena k internetové síti.
2. V aplikaci přejděte na Zobrazení kamery> > RTK, vyberte typ služby RTK jako „Vlastní síť RTK“, vyplňte hostitele, port, účet, heslo,
přípojný bod Ntrip a poté proveďte nastavení podle pokynů.
3. Počkejte na připojení k serveru Ntrip. Na stránce Nastavení RTK stav umístění letadla ve stavové tabulce zobrazí „FIX“, což
znamená, že letadlo získalo a použilo diferenciální data z mobilní stanice.
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DJI AirSense
Letadla a vrtulníky s vysílačem a přijímačem ADS-B budou aktivně vysílat letové informace včetně umístění, letové dráhy, rychlosti a
výšky. DJI AirSense to přijímá pomocí ADS-B transceiverů prostřednictvím zabudovaného přijímače nebo internetového připojení.
Instalovaný UAVs DJI AirSense může získat informace o poloze, orientaci a rychlosti ze zabudovaného vysílače ADS-B s posádkou
letadla (podporovaného standardu 1090 ES a UAT), vypočítat skutečnou úroveň rizika kolize a odeslat varování uživateli. Systém bude
analyzovat potenciální riziko kolize porovnáním polohy letounu nebo vrtulníku a včasným upozorněním pilotů prostřednictvím aplikace
DJI Pilot.

DJI AirSense poskytuje uživatelům informace o okolních letadlech a vrtulnících, aby byla zajištěna bezpečnost letu. Systém aktivně
neovládá dron, aby se zabránilo příletům letadel nebo vrtulníků. Vždy létejte s letadlem na dohled a buďte opatrní. Když dostanete
upozornění, snižte svou nadmořskou výšku. Mějte na paměti, že DJI AirSense má následující omezení:

1. Může přijímat pouze zprávy odeslané letadly a vrtulníky nainstalovanými s výstupním zařízením ADS-B a v souladu s normami
1090ES (RTCA DO-260) nebo UAT (RTCA Do-282). Zařízení DJI nebudou přijímat související vysílací zprávy ani vysílat varování
letadlům nebo vrtulníkům bez výstupů ADS-B nebo s nefunkčními výstupy ADS-B.

2. Pokud mezi letadly nebo vrtulníky a letadly DJI existuje překážka nebo ocelová konstrukce, systém nebude schopen přijímat zprávy
ADS-B zaslané letadly nebo vrtulníky ani odesílat varování. Keenly pozorujte své okolí a létejte opatrně.

3. Varování mohou být zasílána se zpožděním, pokud je DJI AirSense rušeno okolím. Keenly pozorujte své okolí a létejte opatrně.

4. Varování se neposílají, když letadlo DJI není schopno určit jeho umístění.
5. Nelze přijímat zprávy ADS-B zasílané letadly nebo vrtulníky ani odesílat varování, pokud jsou deaktivovány nebo nesprávně nakonfigurovány.

Za předpokladu, že spojení mezi letadlem DJI a pilotním dálkovým ovladačem je stabilní, pokud systém potvrdí možnost kolize, vyšle
řadu varování na základě vzdálenosti mezi dronem a letadly nebo vrtulníky. Doporučujeme, aby operátor sestoupil z výšky ihned po
prvním varování, aby nedošlo ke kolizi, a v případě potřeby vybral jinou letovou cestu.

Varování eskalace:
První varování (nebo „nejnižší“) úrovně se objeví, když je detekováno letadlo s posádkou. Všechna zjištěná letadla se zobrazí v aplikaci
(až 10 letadel najednou). Věnujte pozornost zajištění bezpečnosti letu. K druhé (nebo „střední“) výstražné hladině dochází dva kilometry
od letadla s posádkou. Věnujte pozornost, abyste se vyhnuli nebezpečným ds.

Třetí (nebo „nejvyšší“) výstraha úrovně se vyskytuje jeden kilometr od letadla s posádkou. Vyhněte se okamžitě letadlu s posádkou.

Modrá: Varování první úrovně

Žlutá: Varování druhé úrovně

Červená: Varování třetí úrovně
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Rozšiřující porty
M300 RTK nabízí několik rozšiřujících portů SDK v horní a dolní části letadla. Tyto rozšiřující porty umožňují vývojářům prozkoumat více
možností a funkcí s letadlem. Podrobnější informace naleznete na adrese https://developer.dji.com/.

Pohled shora

Pohled zespoda

M300 RTK podporuje tři porty PSDK a jeden port OSDK. Externí napájecí kapacita portu PSDK je 17,0 V / 13,6 V 4 A.
Externí napájecí kapacita portu OSDK je 24 V 4 A. Tyto čtyři porty SDK obsahují omezení výkonu 180 W.

Stupeň krytí IP45
Ve stabilních laboratorních podmínkách dosahuje M300 RTK stupně ochrany IP45 podle norem IEC60529, je-li vybaven inteligentními
letovými bateriemi TB60. Tento stupeň ochrany však není trvalý a po dlouhodobém používání se může časem snižovat. NIKDY
nelétejte, když množství srážek přesáhne 100 mm / 24 h. NEPOKLÁDEJTE ramena rámu za deště.

Před vložením baterií se ujistěte, že jsou porty baterií, porty prostoru pro baterie, povrchy baterií a povrchy prostoru pro baterie
suché.
Před nabíjením baterií se ujistěte, že porty a povrchy baterií neobsahují žádnou tekutinu. Před zabalením letadla do kufru se ujistěte,
že je bez jakékoli kapaliny pečlivým otřením.
Záruka na produkt se nevztahuje na poškození vodou.

Letadlo nedosahuje krytí IP45 za následujících okolností: Sklopená ramena rámu.

Používáte jiné než inteligentní letové baterie M300 RTK TB60. Kryt portů není správně připojen.
Vodotěsná zátka horní skořepiny není pevně připevněna k horní skořepině.

Letadlo je rozbité z různých důvodů, jako je rozbité skořepiny letadla, selhání vodotěsného lepidla atd.
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Dálkový ovladač
Tato část popisuje funkce dálkového ovladače, který
zahrnuje provoz letadla a dálkového ovladače.
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Dálkový ovladač
Profil
DJI Smart Controller Enterprise (dále jen „Smart Controller“) je vybaven technologií OcuSync Enterprise, která je schopna řídit letadlo,
které tuto technologii podporuje, a poskytuje živý HD pohled z kamery letadla. Může přenášet obrazová data na vzdálenost až 9,32 km
(15 km) a přichází s řadou ovladačů letadel a kardanů, jakož i některými přizpůsobitelnými tlačítky. * Vestavěná obrazovka 5,5 palce s
vysokým jasem 1 000 cd / m² má rozlišení 1920 × 1080 pixelů a obsahuje systém Android s více funkcemi, jako je Bluetooth a GNSS.
Kromě podpory připojení Wi-Fi je také kompatibilnější s dalšími mobilními zařízeními pro flexibilnější využití. Inteligentní ovladač má s
vestavěnou baterií maximální pracovní dobu 2,5 hodiny. Při použití inteligentní baterie WB37 maximální pracovní doba může být
prodloužena na 4,5 hodiny. **

*

Inteligentní ovladač může dosáhnout maximální přenosové vzdálenosti (FCC) v nerušené oblasti bez elektromagnetického rušení v
nadmořské výšce asi 120 metrů. Skutečná maximální přenosová vzdálenost může být menší než výše uvedená vzdálenost kvůli
rušení v provozním prostředí a skutečná hodnota bude kolísat v závislosti na síle rušení.

** Maximální provozní doba se odhaduje v laboratorním prostředí při pokojové teplotě, pouze pro informaci. Když inteligentní ovladač

napájí jiná zařízení, zkracuje se doba běhu.

Standardy shody: Dálkový ovladač vyhovuje místním zákonům a předpisům.
Režim Stick: Ovládací prvky lze nastavit na režim 1, režim 2 nebo na vlastní režim. NEPOUŽÍVEJTE ve stejné oblasti více
než tři letadla (zhruba velikost fotbalového hřiště), aby nedošlo k rušení přenosu.

Příprava dálkového ovladače
Nabíjení
Nabíjení dálkového ovladače
Po vypnutí (pomocí standardní nabíječky USB při pokojové teplotě) trvá úplné nabití inteligentního ovladače přibližně 2 hodiny a 15
minut.

Zásuvka napájení
(100 - 240 V)

USB nabíječka

Kabel USB-C

K nabíjení inteligentního ovladače použijte oficiální nabíječku USB. Pokud není k dispozici standardní nabíječka USB,
doporučuje se použít napájecí adaptér USB s certifikací FCC / CE o jmenovitém výkonu 12 V / 2 A.

Aby nedošlo k vybití, dobijte baterii nejméně každé tři měsíce - při delším skladování se baterie vybije.
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Externí baterie
1. Připojte bateriovou stanici k elektrické zásuvce (100-120 Vac, 50-60 Hz / 220-240 Vac, 50-60 Hz).
2. Stisknutím tlačítka napájení zapněte stanici Battery Station.
3. Vložte baterie do bateriových portů a začněte nabíjet. Bateriová stanice nejprve nabije baterii s nejvyšší zbývající energií.

Zásuvka napájení

Montáž inteligentní baterie WB37
1

Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění baterie.

2

Vložte inteligentní baterii do přihrádky na baterie. Ujistěte se, že spodní část baterie je

3

Zatlačte baterii směrem dolů.

zarovnáno se značkovací čarou v přihrádce.

2

3

1

Chcete-li vyjmout inteligentní baterii, stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění baterie a potom baterii zatlačte nahoru.

Montáž 4G Dongle a SIM karty
Používejte pouze dongle schválené DJI.

Klíč a SIM karta umožňují inteligentnímu ovladači přístup k síti 4G. Nezapomeňte je nasazovat správně, jinak nebude
přístup k síti k dispozici. Dongle a SIM karta jsou vyloučeny.
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Sejměte kryt prostoru dongle.

Vložte hardwarový klíč do portu USB se SIM kartou vloženou do hardwarového adaptéru.

Pevně nasaďte kryt.

Nastavení antén
Zvedněte antény a upravte je. Síla signálu inteligentního ovladače je ovlivněna polohou antén.
Pokud je úhel mezi anténami a zadní stranou inteligentního ovladače 80 ° nebo 180 °, může
spojení mezi inteligentním ovladačem a letadlem dosáhnout jeho optimálního výkonu.

Instalace dalších mobilních zařízení
U ostatních mobilních zařízení (např. IPhones, iPad) je nutná montážní konzola pro obrazovku a vhodný kabel USB. *

Montáž držáku obrazovky

* Podporováno později.
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Montáž mobilního zařízení

A

B

Ujistěte se, že je část B

Zajistěte montážní

Pro nastavení těsnosti osy

odemčena. Připojte část B k

držák.

náklonu použijte přiloženou
minci nebo šroubovák.

části A.

2

1 zmáčknout tlačítko

k uvolnění
svorky.

1

2 Umístěte svůj mobilní telefon

zařízení a upravte
svorku pro zajištění.

3

3 Připojte svůj

mobilní zařízení s
kabelem USB.

Připojení ovládacích tyčinek
Připojte ovládací páky k dálkovému ovladači podle níže uvedených kroků.

Zvedněte antény

Odstraňte ovládací tyčinky

Otáčením připojte ovládací
tyčky

Ovládací tyčinky lze uložit do úložného otvoru pro tyčinky na zadní straně dálkového ovladače.
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Provoz dálkového ovladače
Kontrola stavu baterie a zapnutí
Kontrola úrovně vnitřní baterie
Zkontrolujte vnitřní úroveň baterie podle kontrolek LED stavu baterie. Stisknutím tlačítka napájení jej jednou vypněte.

Jedním stisknutím tlačítka napájení, opětovným stisknutím a přidržením na několik sekund zapnete / vypnete inteligentní ovladač.

Nízký

Vysoký

Při používání externí inteligentní baterie WB37 je stále nutné zajistit, aby interní baterie měla určité množství energie. Jinak
nelze inteligentní ovladač zapnout.

Kontrola úrovně externí baterie
Metoda 1: Stiskněte tlačítko externí baterie, stav baterie se zobrazí ve formě LED světel.

nízký

Vysoký

Metoda 2: Zkontrolujte procentuální stav nabití baterie ve stavovém řádku hlavní stránky dálkového ovladače.

Popis nabíjení a vybíjení
Nabíjení
A. Dálkový ovladač není aktivován, interní baterie může dosáhnout až 60% úrovně baterie a po aktivaci může dosáhnout 100%.
b. Interní baterie dálkového ovladače v současné době podporuje nabíjení pomocí standardní nabíječky a externí baterie (WB37).
C. Pokud se externí baterie používá k nabíjení samostatně, lze vnitřní baterii nabít až na 50%.
d. Když se pracovní teplota liší, rychlost nabíjení se mění.
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Vybíjení
A. Pokud jsou nabíječka a externí baterie připojeny současně, nabíječka dodává napájení dálkovému ovladači.
b. Pokud je připojena pouze externí baterie, externí baterie bude napájet dálkový ovladač. Jakmile je však externí baterie vybitá, bude
interní baterie napájena.

Propojení

Pokud je inteligentní ovladač zakoupen společně s letadlem, dálkový ovladač je již k letadlu připojen a lze je použít přímo po aktivaci
dálkového ovladače a letadla. Pokud byl inteligentní ovladač a letadlo zakoupeno samostatně, postupujte podle níže uvedených kroků a
připojte dálkový ovladač k letadlu.

Metoda 1: Použití tlačítek inteligentního ovladače

1. Zapněte dálkový ovladač a letadlo.
2. Stiskněte současně přizpůsobitelné tlačítko C1, C2 a Record. Stavová LED dioda bliká modře a ovladač dvakrát pípne, což znamená,
že propojení bylo zahájeno.
3. Stiskněte propojovací tlačítko na letadle. Pokud je propojení úspěšné, bude stavová LED dálkového ovladače svítit zeleně.

Metoda 2: Použití DJI Pilot
1. Zapněte dálkový ovladač a letadlo. Na domovské stránce klepněte na „Pilot“ a přihlaste se pomocí účtu DJI.
2. Klepněte na „Zadat zařízení“, vyberte „Připojit k letadlu“ a podle pokynů spusťte propojení.
3. Vyberte „Vstup do zobrazení kamery“ a klepněte na

v zobrazení kamery. Přejděte dolů, klepněte na „Vzdálený

Propojení řadiče “a potvrďte klepnutím na„ OK “.

4. Stavová LED bliká modře a dálkový ovladač dvakrát pípne, což znamená, že propojení bylo zahájeno.
5. Stiskněte propojovací tlačítko na letadle. Pokud je propojení úspěšné, bude stavová LED dálkového ovladače svítit zeleně.

Metoda 3: Použití rychlého nastavení

1. Zapněte dálkový ovladač a letadlo.
2. Přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete Rychlé nastavení. Klepněte na

začít s propojováním.

3. Stavová LED bliká modře a dálkový ovladač dvakrát pípne, což znamená, že propojení bylo zahájeno.
4. Stiskněte propojovací tlačítko na letadle. Pokud je propojení úspěšné, bude stavová LED dálkového ovladače svítit zeleně.

Během linkování se ujistěte, že se dálkový ovladač nachází v okruhu 0,5 m od letadla. Při přihlášení pomocí účtu DJI se
ujistěte, že je dálkový ovladač připojen k internetu.
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Provoz letadla
Ovládání letadla
Tato část vysvětluje, jak ovládat orientaci letadla pomocí dálkového ovladače. Ovládání lze nastavit na režim 1, režim 2
nebo režim 3, nebo na vlastní režim.
Režim 1

Levá hůl

Pravá hůl

Vpřed

NAHORU

Dolů
Pozpátku

Že jo

Vlevo, odjet
Odbočit vlevo

Odbočit vpravo

Režim 2

Levá hůl

Pravá hůl

Vpřed

NAHORU

Dolů
Pozpátku

Že jo

Vlevo, odjet
Odbočit vlevo

Odbočit vpravo

Režim 3

Levá hůl

Pravá hůl

Vpřed

NAHORU

Dolů
Pozpátku

Vlevo, odjet

Že jo

Režim Stick je ve výchozím nastavení nastaven na režim 2.

Stick Neutral / Mid-Point: Ovládací tyčinky jsou vystředěny.

Posunutí ovládací páky: Ovládací tyče jsou tlačeny směrem od středu.
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Dálkový
ovladač
(režim 2)

Letadlo

Poznámky

Posunutím levé páčky nahoru a dolů se změní výška
letadla.
Levá hůl

Zatlačte hůlku nahoru a sestupem dolů. Když jsou obě hole

NAHORU

vystředěny, letadlo se vznáší na svém místě.
Čím více je hůl vytlačena ze střední polohy, tím rychleji se letadlo
změní nadmořskou výškou. Vždy zatlačte páku jemně, abyste

Dolů

zabránili náhlým a neočekávaným změnám výšky.

Posunutím levé páčky doleva nebo doprava se ovládá směrovka a
rotace letadla. Zatlačte nemocného doleva, abyste letadlo otočili proti
směru hodinových ručiček, a zatlačte hůlku doprava, abyste letadlo
otočili ve směru hodinových ručiček. Pokud je hůl vystředěna, letadlo
si zachová svou aktuální orientaci. Čím více je hůl vytlačena ze střední
Odbočit vlevo

Odbočit vpravo

Vpřed

polohy, tím rychleji se letadlo otáčí.

Posunutím pravé páčky nahoru a dolů změníte sklon letadla

Pravá hůl

vpřed a vzad.
Zatlačte páčku nahoru, abyste létali dopředu a dolů, abyste létali vzad.
Pokud je hůl vystředěna, letadlo se umístí na místo. Pro větší úhel
sklonu a rychlejší let zatlačte tyč dále od středové polohy.
Pozpátku

Pohybem pravého pákového ovladače doleva a doprava se změní levý a
pravý sklon letadla.

Zatlačte doleva pro létání doleva a doprava pro létání doprava. Pokud je
hůl vystředěna, letadlo se umístí na místo. Pro větší úhel sklonu a
Vlevo, odjet

Že jo

rychlejší let zatlačte tyč dále od středové polohy.

Dálkový ovladač udržujte mimo dosah magnetických materiálů, aby nedošlo k ovlivnění magnetickým rušením.
Aby se předešlo poškození, doporučuje se během přepravy nebo skladování vyjmout ovládací tyčky a uložit je do
úložného slotu na dálkovém ovladači.
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Přepínač režimu letu
Přepnutím přepínače vyberte letový režim. Vyberte mezi režimem T, režimem P a režimem S.

Pozice
Pozice T
Pozice P
Pozice S

Letecký mód

T

Režim T (stativ)

P

Režim P (polohování)

S

Režim S (Sport)

T-režim (stativ): Letadlo využívá systémy GNSS a vision pro lokalizaci, stabilizaci a navigaci mezi překážkami. V tomto režimu je
maximální rychlost letu omezena na 15,7 mph (25,2 km / h). Odolnost vůči pohybům hůlky je také snížena pro plynulejší a
kontrolovanější pohyb. Režim P (Poloha): Režim P funguje nejlépe, když je signál GNSS silný. Letadlo využívá GNSS, Vision Systems a
Infračervený snímací systém ke stabilizaci, vyhýbání se překážkám a sledování pohybujících se objektů. V tomto režimu jsou k dispozici
pokročilé funkce jako TapFly a ActiveTrack. Režim S (Sport): Hodnoty zesílení při manipulaci s letadlem jsou upraveny tak, aby se
zlepšila ovladatelnost letadla. V tomto režimu jsou deaktivovány systémy Vision.

Bez ohledu na polohu přepínače na dálkovém ovladači začíná letadlo ve výchozím nastavení v režimu P. Chcete-li přepnout letové režimy, nejprve
přejděte do zobrazení kamery v DJI Pilot, klepněte na

a povolte „Více letů

Režimy “. Po povolení více letových režimů přepněte přepínač do polohy P a poté do polohy S nebo T, chcete-li přepnout letové režimy.

Tlačítko RTH
Stisknutím a přidržením tlačítka RTH zahájíte návrat do domovské polohy (RTH) a letadlo se
vrátí do posledního zaznamenaného domovského bodu. Opětovným stisknutím tlačítka zrušíte
RTH a znovu získáte kontrolu nad letadlem. Další informace o RTH naleznete v části Návrat na
domovskou stránku v uživatelské příručce letadla.

V režimu rozšířeného duálního operátora nemůže dálkový ovladač bez řízení letu použít toto tlačítko ke spuštění a zastavení
funkce RTH.

Přizpůsobitelná tlačítka
Funkce tlačítek C1, C2 a 5D se nastavují v programu DJI Pilot. Výchozí konfigurace jsou následující: C1: Znovu centrujte kardan.
C2: Přepínání pohledu kamery mezi různými fotoaparáty.
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Optimální přenosová zóna
Pokuste se udržet letadlo v optimální přenosové zóně. Pokud je signál slabý, upravte antény nebo lette blíže.

80 °

Ujistěte se, že antény směřují k letadlu. Pokud je úhel mezi anténami a zadní stranou inteligentního ovladače 80 ° nebo 180 °, může
spojení mezi dálkovým ovladačem a letadlem dosáhnout jeho optimálního výkonu.

Všimněte si, že výše uvedené ilustrace neodrážejí skutečné vzdálenosti mezi uživatelem a letadly a slouží pouze pro informaci.

Nepoužívejte bezdrátová zařízení, která používají stejná frekvenční pásma jako inteligentní ovladač. V reálném provozu
aplikace DJI Pilot vydá výzvu, aby varovala, že přenosový signál je slabý, a prosím upravte antény, abyste zajistili, že
letadlo je zpět na optimální přenosový rozsah.

Ovládání fotoaparátu
Pořizujte videa a fotografie pomocí tlačítka zaostření / závěrky a tlačítka nahrávání na dálkovém ovladači.
1. Tlačítko zaostření / závěrky

Stisknutím pořídíte fotografii. Je-li vybrán režim Burst, bude při trvalém stisknutí tlačítka vyfotografováno více fotografií. V aplikaci
DJI Pilot nastavte režim závěrky.
2. Tlačítko nahrávání
Jedním stisknutím spustíte nahrávání videa a dalším stiskem zastavíte.

Ovládání Gimbal
Pomocí levého a pravého číselníku upravte výšku závitu a posun.

Levý ciferník ovládá náklon závitu. Otočte kolečkem doprava a kardan se posune tak,
aby ukazoval nahoru. Otočte kolečkem doleva a kardan se posune tak, aby ukazoval
dolů. Fotoaparát zůstane ve své aktuální poloze, když je číselník statický.
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Pravý ciferník ovládá kardanovou pánev. Otočte kolečkem doprava a kardan se posune ve
směru hodinových ručiček. Otočte kolečkem doleva a kardan se posune proti směru
hodinových ručiček. Fotoaparát zůstane ve své aktuální poloze, když je číselník statický.

Pokročilý režim s duálním operátorem

Úvod
M300 RTK podporuje režim Advanced Dual Operator Mode, který umožňuje připojení dvou vzdálených ovladačů ke stejnému letadlu. V
tomto režimu mají dva dálkové ovladače stejnou prioritu a nemají žádné předem přiřazené role. Během provozu dva piloti přebírají
kontrolu na základě svých požadavků a rozhodují, která palubní zařízení, jako jsou letadla, gimbal a kamera, mohou být v současné
době provozována, což umožňuje flexibilnější ovládání.

Existují dva typy řízení, včetně řízení letu letadla a kardanového řízení. U dálkového ovladače s řízením letu letadla může řídit orientaci
letadla. U dálkového ovladače s gimballovým ovládáním může ovládat pohyb gimbal a kamery.

Konfigurace rozšířeného režimu duálního operátora
Před použitím musí být dálkový ovladač A a dálkový ovladač B propojeny samostatně. Chcete-li dokončit propojení, postupujte takto:

Propojení dálkového ovladače
1. Spusťte aplikaci DJI Pilot.

2. Zadejte „Camera“ a klepněte na

. Dálkový ovladač je připraven k propojení.

3. V rozevíracím seznamu Rozšířený režim dvojitého operátora vyberte dálkový ovladač jako ovladač A nebo ovladač B. Klepnutím na
rozbalovací okno potvrďte propojení.

Použití rozšířeného režimu dvojitého operátora

1. Ujistěte se, že jsou k letadlu připojeny a připojeny dva dálkové ovladače. První připojený dálkový ovladač je ve výchozím nastavení
schopen ovládat všechna zařízení, včetně letadla, gimbalu a kamery, zatímco druhý z nich nemá žádnou kontrolu nad žádným zařízením.

2. Dálkový ovladač, který má ovládání zařízení, může k ovládání zařízení použít ovládací páčku, kardanový číselník, kombinace tlačítek
a ikonu UI, která je v souladu s jediným dálkovým ovladačem. Jinak nelze zařízení ovládat. Dálkový ovladač, který nemá žádnou
kontrolu nad zařízením, se stále může přepnout do zobrazení fotoaparátu zařízení. Pouze dálkový ovladač, který je schopen řídit
orientaci letadla, může zahájit a zrušit postup RTH (Return to Home).

3. Uživatelé mohou ovládat zařízení ručně. Nejprve přepněte do zobrazení kamery zařízení, které chcete ovládat. Pro řízení letu letadel
přepněte do zobrazení kamery FPV kamery. Za druhé, klepnutím na ikonu ovládacího prvku vlevo nahoře převzít kontrolu. Ikona
čtyřosého letadla představuje řízení letu letadla a ikona kamery představuje gimbal řízení.
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4. Když má uživatel řízení letu letadel, stiskněte a podržte ikonu Control Lock, čímž uzamknete řízení letu letadel na stránce Kamera
FPV kamery.
5. Pokud dálkový ovladač může ovládat pouze kardan, může použít ovládací páky. Má-li uživatel letové i letové ovládání letadla, může
pomocí ovládacích tyčinek řídit orientaci letadla a pomocí gimbalového kolečka řídit gimbal.

6. Při provozu v režimu duálního dálkového ovládání se přepne ovládání, pokud je jeden dálkový ovladač odpojen od letadla. V tomto
okamžiku bude bezpodmínečně převedeno na připojený ovladač gimbal control, který odpojený dálkový ovladač má. Pokud má
odpojený ovladač letové řízení letadla, připojený ovladač obdrží výzvu k převzetí a pilot se může rozhodnout, zda převzít nebo ne. V
případě záporného rozhodnutí nebo v případě, že rozhodnutí není učiněno v daném čase, bude spuštěna logika selhání.

7. Pokud se odpojený řadič během provozu znovu připojí k letadlu, nemá ve výchozím nastavení žádnou kontrolu nad žádným zařízením.
Piloti mohou převzít kontrolu podle svých požadavků.

8. Nastavení týkající se gimbalu a kamery jsou k dispozici pouze pro dálkový ovladač, který ovládá gimbal a kameru.

9. Funkce, jako je stahování a přehrávání gimbalu a kamery, jsou k dispozici pouze pro dálkový ovladač, který má kontrolu nad
gimbalem a kamerou.
10. Normálně mohou oba dálkové ovladače konfigurovat letový ovladač, kamerový systém, přenos videa a inteligentní letovou baterii.
Pokud je však řízení letu letadla uzamčeno, může takové konfigurace provádět pouze dálkový ovladač, který má řízení letu
letadla.
11. Oba dálkové ovladače mohou provádět operace, které neovlivní let.
12. Řadič B nepodporuje nahrávání mise a let mise.
13. Řídicí jednotka A podporuje upgrade jedním kliknutím při připojení k letadlu, kardanu a kameře. Řadič B podporuje pouze aktualizaci
vzdáleného ovladače.
14. Nahrávání protokolu pilotní aplikace: Řídicí jednotka A podporuje nahrávání Řídicího protokolu letadla A a vzdáleného kontroléru, zatímco řídicí jednotka
B podporuje pouze nahrávání protokolu vzdáleného kontroléru B.

15. Řadič B nepodporuje aktualizaci databáze letových limitů.

Popisy přenosu videa
Letadlo Matrice 300 RTK je vybaveno technologií OcuSync Enterprise, podporuje až tři přenosy videa 1080p a také podporuje režim
jednoho dálkového ovladače nebo režim duálního dálkového ovladače.
1. Režim jednoho dálkového ovladače: podporuje dva přenosy videa 1080p.
2. Režim duálního dálkového ovladače: podporuje až tři přenosy videa 1080p a každý dálkový ovladač si může vybrat dva ze
zobrazování videa.
Rozlišení přenosu je omezeno výstupní schopností různých užitečných zatížení, pouze pro informaci.
Kamera Zenmuse H20 / H20T: 1080p
FPV: 960p Zenmuse Z30: 720p
Zenmuse XT S: 640p Zenmuse XT2:
720p
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Rozhraní displeje
Domovská stránka

Po zapnutí inteligentního ovladače se na obrazovce zobrazí domovská stránka.

80
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80 11:30
80

80

11:30

MATRICE M300 RTK
Pilot

4

5

6

1. Stav připojení rozšiřující sady DJI Smart Controller
Zobrazuje se, když je připojena rozšiřující sada DJI Smart Controller.
2. Úroveň nabití baterie

Zobrazuje vnitřní a externí stav baterie dálkového ovladače.
3. Čas
Zobrazuje místní čas.

4. DJI Pilot
Klepnutím vstoupíte do programu DJI Pilot. Tlačítko je modré, pokud je dálkový ovladač připojen k letadlu. Uživatelé se mohou po přihlášení
přihlásit pomocí účtu DJI klepnutím na.

5. Galerie
Klepnutím zobrazíte uložené obrázky a videa.

6. App Center
Klepnutím zobrazíte všechny aplikace včetně GEO Zone, DJI Pilot, Nastavení, Správce souborů a jakékoli aplikace třetích stran,
které uživatelé stáhli a nainstalovali. Další informace naleznete v části App Center.

Navigujte na dálkovém ovladači pomocí tlačítka 5D, ovládacích páček nebo dotykem na obrazovku. Výběr potvrďte
stisknutím tlačítka 5D nebo dotykem na obrazovku. Další informace naleznete v části Navigace pomocí karty Stick.
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Centrum aplikací
Klepněte na

vstoupit do App Center. Uživatelé mohou najít výchozí systémové aplikace a aplikace třetích stran, které byly staženy. Klepněte na

najít nastavení systému a GEO Zone.

Centrum aplikací se v budoucnu může změnit

Chcete-li aplikaci přesunout, podržte ikonu a přesuňte aplikaci na místo, kde ji chcete umístit. Chcete-li aplikaci odstranit, podržte ikonu a přetáhněte ji na
začátek této stránky. Upozorňujeme, že výchozí systémové aplikace nelze odstranit. Informace o omezení letu poskytuje související informace o omezení
letu.

Tipy poskytují základní představení funkcí, tipy pro letecké fotografie, zobrazení a sdílení pokynů. Spravujte videa, fotografie,
soubory a SD kartu ve správě souborů. Systém je dodáván s prohlížečem Lightning Browser.

Stisknutím Nastavení můžete konfigurovat nastavení, jako jsou kombinace tlačítek, navigace pomocí ovládací páky, datum a čas, jazyky, Wi-Fi
a Bluetooth. Dálkový ovladač je dodáván s aplikací DJI Pilot. Klepnutím na Stručný návod si můžete přečíst související příručky.

Společnost DJI nenese žádnou odpovědnost za bezpečné používání nebo podporu kompatibility aplikací třetích stran. Pokud aplikace
třetích stran ovlivňuje výkon inteligentního řadiče, zkuste odstranit aplikace třetích stran nebo resetovat inteligentní řadič na tovární
nastavení. Chcete-li inteligentní ovladač resetovat na tovární nastavení, přejděte na Nastavení továrních dat v části Nastavení.
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Rychlé nastavení
Přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete Rychlé nastavení.
4

20:13

6

5
80

99+80

So, 30. března

Wi-Fi

SRE

Zachyťte

Záznam

Bluetooth

HDMI

Propojení

USB

1
FN

Nedávné

2

35%

45%

M300 RTK

3

Rychlá nastavení se v budoucnu mohou změnit

1 Klepnutím na ikonu povolíte nebo zakážete odpovídající funkci. Podržte ikonu a zadejte nastavení
funkce (pokud je k dispozici).
: Klepnutím aktivujete nebo deaktivujete Wi-Fi. Podržením zadáte nastavení a připojíte se k síti Wi-Fi nebo k ní přidáte. : Klepnutím aktivujete nebo
deaktivujete režim SRE. Podržením zadáte nastavení a vyberete režim SRE. : Klepnutím aktivujete nebo deaktivujete Bluetooth. Podržením zadáte
nastavení a připojíte se k blízkým zařízením Bluetooth.

: Klepnutím aktivujete nebo deaktivujete připojení HDMI. Podržením zadáte nastavení a upravíte rozlišení, rotaci, režim výstupu a zvětšení
obrazovky HDMI.
: Klepnutím zahájíte propojení dálkového ovladače s letadlem.

: Klepnutím přepínáte mezi režimem externího zařízení USB a režimem exportu dat USB. Mobilní
zařízení lze připojit v režimu externího zařízení USB.
Aktualizace a export dat lze použít, když je dálkový ovladač připojen k PC v režimu exportu dat USB.

: Klepnutím na obrazovku obrazovky obrazovky.

: Klepnutím zahájíte nahrávání obrazovky. Během nahrávání se na obrazovce zobrazuje doba záznamu. Klepnutím na „Stop“ zastavíte
nahrávání.
: Podržením zkontrolujete kombinace tlačítek. : Klepnutím
zkontrolujete nedávno otevřené aplikace.

2 Nastavení jasu
Posunutím lišty upravte jas. Ikona znamená automatický jas. Klepnutím na tuto ikonu nebo posunutím lišty se ikona změní na
pro přepnutí do manuálního režimu jasu.
3 Nastavení hlasitosti
Posunutím lišty upravte hlasitost. Klepněte na

4 Nastavení systému
: Klepnutím nebo přidržením zadáte nastavení.
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5 Domovská stránka
: Klepnutím přejdete zpět na domovskou stránku.

6. Oznámení
: Klepnutím zkontrolujete systémová oznámení.

SRE (Sunlight Readable Enhancement) umožňuje uživatelům narovnat světla nebo stíny obrazu jednotlivě nebo společně.
To pomáhá uživatelům jasněji vidět určité oblasti obrazovky, když je silné sluneční světlo.
Rychlé nastavení se liší v závislosti na připojeném modelu letadla a verzi firmwaru inteligentního ovladače.

Navigace pomocí ovládací páky

V Nastavení klepněte na Navigace pomocí Stick. Uživatelé mohou aktivovat nebo deaktivovat ovládací páky a tlačítko 5D pro navigaci na dálkovém
ovladači.

Control Sticks: Pohybujte se nahoru, dolů, doprava nebo doleva pro navigaci. Není možné potvrdit výběr ovládacími pákami.

5D Tlačítko: Pro navigaci stiskněte nahoru, dolů, doprava nebo doleva. Stisknutím potvrďte výběr.

Protože ovládací páky a tlačítko 5D nemusí být kompatibilní s aplikacemi třetích stran, doporučuje se používat navigační
dotykovou obrazovku při používání aplikací třetích stran. Navigace Control Stick není k dispozici, pokud je dálkový ovladač
připojen k letadlu, i když je předem povolen.

Popis stavových LED a indikátorů stavu baterie

Indikátory stavu baterie

Stavová LED

Indikátory úrovně nabití baterie zobrazují úroveň nabití baterie ovladače. Stavová LED dioda zobrazuje stav propojení a varování pro
ovládací páku, nízkou úroveň nabití baterie a vysokou teplotu.
Stavová LED
Plně červená

Popis
Dálkový ovladač není spojen s letadlem.

Svítí zeleně

Dálkový ovladač je spojen s letadlem.

Bliká modře

Dálkový ovladač se připojuje k letadlu.

Bliká červeně

Bliká žlutě
Bliká azurová

Teplota dálkového ovladače je příliš vysoká.
Baterie v dálkovém ovladači je nízká.
Ovládací tyče nejsou vystředěny.
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Indikátory stavu baterie

Stav baterie
75% ~ 100%
50% ~ 75%
25% ~ 50% 0%
~ 25%

Varovné zvuky inteligentního ovladače
V některých scénářích, které vyžadují varování uživatele, provede inteligentní ovladač vibrací a / nebo pípáním. Pokud ovladač pípne a
stavová LED dioda svítí zeleně, může tato chyba souviset s stavem letadla nebo letu a v DJI Pilot se objeví varování. Pokud tato chyba
souvisí s inteligentním ovladačem, na obrazovce ovladače se zobrazí varování nebo varování.

Chcete-li vypnout pípání, zapněte dálkový ovladač, v nabídce Nastavení vyberte „Zvuk“ a vypněte „Hlasitost upozornění“.

Některé výzvy nebo varovné zvuky nelze vypnout, jako je propojení, alarm při vysoké teplotě, alarm nízké baterie, přepnutí
režimu provozu stick, alarm autotestu zapnutí klíčem atd.

Aktualizace firmware
Použití nástroje DJI Assistant 2

1. Ujistěte se, že je dálkový ovladač vypnutý a potom připojte dálkový ovladač k počítači pomocí kabelu USB s porty dual-A.

2. Zapněte dálkový ovladač. Klepněte na v režimu exportu dat USB.
3. Spusťte program DJI Assistant 2 a přihlaste se pomocí účtu DJI.

4. Klepněte na ikonu DJI Smart Controller Enterprise a poté na „Firmware Update“.

5. Vyberte a potvrďte verzi firmwaru, kterou chcete aktualizovat.
6. DJI Assistant 2 automaticky stáhne a aktualizuje firmware.
7. Dálkový ovladač se po aktualizaci restartuje.
Pomocí aplikace DJI Pilot

1. Zapněte dálkový ovladač a ujistěte se, že připojení k internetu funguje normálně.
2. Spusťte aplikaci DJI Pilot, klepnutím otevřete stránku aktualizace, pokud aplikace ukáže, že probíhá aktualizace firmwaru.

3. DJI Pilot automaticky stáhne a aktualizuje firmware.
4. Dálkový ovladač se po aktualizaci restartuje.
Před aktualizací se ujistěte, že má dálkový ovladač více než 20% energie. NEPOUŽÍVEJTE kabel USB během
aktualizace, pokud používáte DJI Assistant 2. Aktualizace trvá přibližně 15 minut. Během aktualizace se ujistěte, že je
dálkový ovladač nebo počítač připojen k internetu.
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Kombinace tlačítek
Některé často používané funkce lze aktivovat kombinací tlačítek. Chcete-li použít kombinace tlačítek, podržte tlačítko Zpět a poté
stiskněte druhé tlačítko.
Kontrola dostupných kombinací tlačítek
Podržte tlačítko Zpět, dokud ovladač nevibruje, aby zkontroloval kombinace tlačítek:

11:30

50%
100%

lis

a poté odpovídající tlačítko pro provedení operace.

Režim jasu

Upravte Screenshot
hlasitosti

Nahrávání obrazovky

Domov

Nedávné

Aplikace

Rychlé nastavení

Kombinace tlačítek

Použití kombinací tlačítek
Funkce kombinací tlačítek nelze změnit. Následující tabulka zobrazuje funkce každé kombinace tlačítek.

Kombinace tlačítek

Popis

Funkční tlačítko + pravé kolo

Upravte hlasitost systému

Funkční tlačítko + levé kolo

Upravte jas obrazovky

Funkční tlačítko + tlačítko záznamu

Zaznamenejte obrazovku

Funkční tlačítko + tlačítko ostření / závěrka

Screenshot obrazovky

Funkční tlačítko + 5D tlačítko (nahoru)

Návrat na domovskou stránku

Funkční tlačítko + 5D tlačítko (dolů)

Otevřete Rychlé nastavení

Funkční tlačítko + 5D tlačítko (vlevo)

Zkontrolujte nedávno otevřené aplikace

Funkční tlačítko + 5D tlačítko (vpravo)

Otevřete App Center
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Kalibrace kompasu
Poté, co je dálkový ovladač používán v místech s elektromagnetickým rušením, může být nutné kalibrovat kompas. Pokud kompas
dálkového ovladače vyžaduje kalibraci, objeví se varovná výzva. Klepnutím na vyskakovací okno s upozorněním zahájíte kalibraci. V
ostatních případech proveďte kalibraci dálkového ovladače podle níže uvedených kroků.

1. Vstupte do App Center, klepněte na

, a přejděte dolů a klepněte na Kompas.

2. Podle obrázku na obrazovce proveďte kalibraci dálkového ovladače.
3. Po úspěšné kalibraci uživatel obdrží výzvu.

Blokování oznámení třetích stran
Pro zajištění bezpečného letu doporučujeme před každým letem deaktivovat upozornění třetích stran. Chcete-li deaktivovat oznámení třetích stran, postupujte
podle následujících pokynů.
1. Vstupte do App Center, klepněte na

, a přejděte dolů a klepněte na Oznámení.

2. Povolte „Letecký snímek nenarušujte režim“.

HDMI
Monitor může zobrazit rozhraní dálkového ovladače připojením dálkového ovladače k monitoru pomocí kabelu HDMI. Chcete-li připojení
HDMI aktivovat, postupujte podle následujících pokynů.
1. Přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete Rychlé nastavení.

2. Podle obrázku na obrazovce proveďte kalibraci dálkového ovladače. Klepnutím na HDMI povolíte nebo zakážete připojení HDMI.
Podržením zadáte nastavení a upravíte rozlišení, rotaci, režim výstupu a zvětšení obrazovky HDMI.
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Gimbal a fotoaparát
Tato část se zaměřuje na to, jak používat kardan.
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Gimbal a fotoaparát
M300 RTK podporuje více konfigurací užitečného zatížení. Další podrobnosti viz tabulka níže. Kombinace užitečného zatížení

Typ závitu a kamery
Single

Jeden vzestupný závěs

gimbal

Jediný sestupný závěs

Dual
gimbals

Užitečné zatížení XT2, XT S, Z30, H20, H20T, PSDK

Dual down down gimbals
Jeden dolů

XT2 + Z30, XT2 + H20, XT S + Z30, XT S + H20, nad jednonožcovým typem + užitečné
zatížení PSDK

gimbal + Single vzestupný gimbal

Triple
gimbals

Dual gimbals down down + Single
gimbal vzestupně

Výše uvedené duální kombinace gimbalů + užitečné zatížení PSDK

XT2 lze namontovat pouze na 1. gimbal port. Nepodporuje vzestupný závěs / 2. závěsný port.

Informace o používání gimbalu a kamery naleznete v příslušné uživatelské příručce k gimbalu a fotoaparátu.
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DJI Pilot App
Tato část představuje hlavní funkce aplikace DJI
Pilot.
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DJI Pilot App
Aplikace DJI Pilot je speciálně vyvinuta pro podnikové uživatele. Manuální let integruje celou řadu profesionálních funkcí, díky kterým je
létání jednoduché a intuitivní. Let mise podporuje plánování letu a umožňuje automatické ovládání robota, takže váš pracovní postup je
mnohem jednodušší a efektivnější.

Let mise

Ruční let

Album
S

HMS

Ruční let
Zobrazení kamery

Otevřete pohled kamery klepnutím na Ruční let. V následujících popisech je jako příklad uveden vývod a fotoaparát H20T. Zobrazení
kamery se může lišit, když používáte jiné gimbály a fotoaparáty.

1
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3

4

Za letu （GPS）

5

6

7

8
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1. Zpět: Klepnutím na tuto ikonu se vrátíte do hlavní nabídky.

2. Stavový řádek systému

: Tato ikona označuje stav letu letadla a zobrazuje různé varovné zprávy.

Za letu (GPS)

3. Lišta s indikátorem stavu baterie

: Indikátor úrovně nabití baterie poskytuje dynamické zobrazení úrovně nabití baterie. Barevné zóny na indikátoru
úrovně baterie představují úrovně výkonu potřebné k provádění různých funkcí.

4. Letový režim
: Text vedle této ikony označuje aktuální letový režim. Klepnutím nakonfigurujte nastavení Flight Controller. Toto nastavení vám
umožňuje upravit letové limity a nastavit hodnoty zisku.

5. Síla signálu GNSS
: Zobrazuje aktuální sílu signálu GNSS. Pokud je povoleno letadlo RTK, zobrazí se v pravém dolním rohu „R“.

6. Stav funkce snímání překážek
: Zobrazuje stav všech snímacích systémů.
Pokud směr příslušného snímacího systému pracuje normálně, je zobrazen zeleně, jinak je zobrazen červeně. Celá zelená
označuje, že šestisměrný snímací systém pracuje normálně, a celá červená znamená, že snímací systém ještě není aktivní. Prosím
létejte opatrně.
7. Signál dálkového ovladače
: Tato ikona zobrazuje sílu signálu dálkového ovladače. Ikona bude blikat, když bude během letu zjištěno rušení. Pokud v
DJI Pilot nejsou žádná další varování, znamená to, že rušení nebude mít vliv na provoz a celkový letový zážitek. V pokročilém
režimu Dual Operator se tato ikona zobrazí jako
.

8. Síla signálu signálu HD videa
Tato ikona ukazuje sílu spojení HD downlink mezi letadlem a dálkovým ovladačem. Text nahoře označuje používanou
2.4G:

frekvenci. Klepnutím nastavíte nastavení přenosu obrázku.

9. Nastavení baterie
: Zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie. Klepnutím zobrazíte nabídku informací o bateriích

různé prahové hodnoty výstrahy baterie a zobrazit historii výstrah baterie.
10. Další nastavení
Klepněte na

vstoupíte do rozšířené nabídky a zobrazí a upraví parametry všech ostatních nastavení. : Nastavení letového ovladače -

zahrnuje přepínač režimu letu, nastavení domovského bodu, návrat do nadmořské výšky, maximální nadmořská výška, vzdálenost,
stav senzorů, ztracená akce signálu dálkového ovladače, automatická kalibrace těžiště.

: Nastavení vnímání - Zahrnuje povolení snímání překážek, určování polohy vidění a detekci překážek RTH atd.

: Nastavení dálkového ovladače - zahrnuje režim Stick, vlastní nastavení, kalibraci dálkového ovladače, propojení atd.
: Nastavení přenosu obrazu - zahrnuje pracovní frekvenci, režim kanálu a výstup videa atd.
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: Nastavení letadlové baterie - Zahrnuje nízké výstražné prahy baterie, informace o bateriích atd.: Nastavení gimbalu Zahrnuje nastavení výšky a posunutí gimbalu, zvětšení TapZoom (pro gimbal a kameru Z30), kalibraci gimbal atd.

RTK: Nastavení RTK - Zahrnuje funkci určování polohy RTK, typ služby RTK a jejich odpovídající nastavení.

: Společná nastavení - Zahrnuje zobrazení letové trasy, měrné jednotky, živý proud atd.
11. Schránka
: Klepnutím si přečtete všechny varovné zprávy.

12. Gimbal Oreintation Adjustment
: Klepnutím vyberte nastavení orientace Gimbal jako Gimbal Recenter, Recenter Gimbal Yaw, Gimbal Yaw Down Down
nebo Gimbal Down Down.
13. Maják
: Klepnutím zapnete / vypnete majáky. Jakmile se ikona zapne, změní se na ikonu Režim diskrétnosti.

14. Více Gimbal Control
: Klepnutím povolíte funkci Multiply Gimbal Control, můžete ovládat dva nebo tři závory a rozteč.
15. Inteligentní stopa

: Klepnutím aktivujete inteligentní stopu. Další informace naleznete v části Smart PIN & Track.

16. PIN bod
: Klepnutím zaznamenáte umístění. Další informace naleznete v části Smart PIN & Track.

17. Laserový rozsah

RNG : Klepnutím aktivujete laserový dálkoměr. Další informace naleznete v části Smart PIN & Track.
18. Fotoaparát a Zoom
ZOOM 5.0X :

Zobrazuje aktuální kameru a její rychlost zoomu.

19. Parametry kamery
100 1/1000 0 :

Zobrazuje aktuální parametry kamery.

20. Režim zaostření
AF-C :

Klepnutím přepnete režim zaostření s podporou MF, AFC a AFS.

21. Auto Exposure Lock
AE : Klepnutím uzamknete hodnotu expozice.

22. Tlačítko přepínače zobrazení infračervené kamery
IR

: Klepnutím přepnete na infračervenou kameru.

23. Spínač širokoúhlého zobrazení kamery
ŠIROKÝ :

Klepnutím přepnete na široký fotoaparát.

24. Pohled kamery
Zobrazuje aktuální pohled kamery.
25. Zoom menu
Klepnutím upravte rychlost zoomu fotoaparátu.
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26. Gimbal Slider
: Zobrazuje úhel náklonu závitu.
27. Nastavení fotoaparátu
Klepnutím otevřete nastavení fotografií a videa. Klepněte na
a obrazový formát. Klepněte na

pro konfiguraci nastavení fotografií, jako je režim fotografie

pro konfiguraci nastavení videa, jako je velikost a formát videa. Klepněte na

na

konfigurovat nastavení titulků videa, mřížky a inteligentních LED (pro povolení / zakázání aktivace LED, signálních LED a stavových LED).
Nastavení se může lišit podle různých modelů fotoaparátů.
28. Přepínání fotografií / videa

: Klepnutím přepínáte mezi režimy záznamu fotografií a videa.
29. Tlačítko spouště / nahrávání
/

: Klepnutím pořídíte fotografie nebo spustíte / zastavíte záznam. Uživatelé mohou také stisknout tlačítko spouště nebo záznam na dálkovém

ovladači a pořizovat fotografie nebo nahrávat video.

30. Přehrávání
: Klepnutím vstoupíte do režimu Přehrávání a zobrazí náhled fotografií a videí, jakmile jsou vyfotografovány.

31. Nastavení parametrů
: Klepnutím nastavíte ISO, závěrku, hodnoty expozice a další parametry

32. Mapa
Klepnutím zobrazíte mapu.

33. Navigaton Displej
Zobrazuje orientaci letadla a gimbalu a informace o vyhýbání se překážkám. Další podrobnosti naleznete v části Primární letový
displej (PFD).
34. FPV Camera / Gimbal Camera Preview
Bez gimbalu a kamery může letadlo přenášet video snímky prostřednictvím FPV kamery. S jediným gimbalem a kamerou může
letadlo přenášet snímky prostřednictvím FPV kamery a jediné kamery; lze zobrazit dva pohledy.

S duálními gimbaly a kamerou může letadlo přenášet snímky prostřednictvím FPV kamery a dvou kamer. Klepněte na
vyberte pohled.
Díky trojitým gimbálům a kamerám může letadlo přenášet snímky prostřednictvím FPV kamery a tří kamer. Klepněte na
vyberte pohled.
Podrobnější informace o souvisejících zařízeních a funkcích fotoaparátu najdete v uživatelské příručce H20T. Přečtěte si
odpovídající uživatelskou příručku, kde najdete další popisy kamer souvisejících s jinými typy gimbálů a kamer.

Při použití síťové funkce 4G bude mít pohled kamery odpovídající ikonu pro zobrazení stavu sítě.
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Zobrazení primárního letu (PFD)
Primární letový displej (PFD) je funkce, která může uživatelům pomoci létat intuitivně a snadněji, umožňuje uživatelům vidět a vyhýbat
se překážkám kolem letadla a v případě potřeby také zastavovat a upravovat trajektorii letu.
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1. Rychlostní kolo.
2. Horizontální rychlost.

3. Rychlost a směr větru.
4. Umělý horizont: Odráží postoj letadla, který je opačný k úhlu sklonu letadla.
5. Indikátor směru: Vždy uprostřed pohledu kamery.
6. Vektor dráhy letu: Poloha, do které letadlo letí.
7. Zobrazí výškový limit.
8. Indikátor vertikální překážky: Zobrazuje informace o vertikální překážce. Pokud jsou nad nebo pod letadlem překážky, je bílá čára
znázorňující polohu, kterou může letadlo dosáhnout po 2 s. Může být použit k porovnání s výškou překážek, aby se zabránilo
nehodám s bezpečností letu.
9. Letová výška: Zobrazuje nadmořskou výšku letadla vzhledem k bodu vzletu.
10. Zobrazuje výšku RTH.
11. Svislá rychlost: Zobrazuje vertikální rychlost letadla stoupajícího nebo klesajícího.
12. Absolutní výška: Zobrazuje absolutní výšku letadla.
13. Výchozí bod.
14. Navigační displej: Zobrazuje orientaci letadel a závěsů a informace o vyhýbání se

Orientace letadel a kardanů
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A. Letadlo: Když se letadlo otáčí, navigační displej se otáčí.
b. Vektor horizontální rychlosti letadla: Zobrazuje směr a rychlost letadla.
C. Orientace letadla: Zobrazuje aktuální orientaci letadla.
d. Orientace tří gimbálů namontovaných na letadle: Orientaci gimbalu vůči letadlu si můžete prohlédnout v reálném čase. Když se
závěs otočí, ikona se podle toho otočí.
E. Orientace výchozího bodu: Zobrazuje výchozí polohu vzhledem k letadlu. Pokud vzdálenost domovského bodu přesáhne 16 m,
zůstane domovský bod na okraji navigačního displeje.
F. Vzdálenost domovského bodu: Zobrazuje vzdálenost mezi domovským bodem a letadlem.

Zobrazení překážky
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Světlé barevné oblasti jsou překážkami, kterým se lze vyhnout, a tmavé barevné oblasti jsou slepá místa. Během letu se prosím
vyhněte tomu, aby vektorová linie rychlosti letadla padla do slepého místa pro zamezení překážky. V horizontálním směru:

a1. Pokud je varovná vzdálenost nastavená v aplikaci větší než 16 m, jakmile je zjištěna překážka, bude
zobrazovat zeleně ve směru k překážce; jakmile překážka dosáhne varovnou vzdálenost, změní se na žlutou; když překážka
dosáhne blízkosti vzdálenosti prolomení překážky, zčervená. a2. Pokud je výstražná vzdálenost nastavená v aplikaci menší než
16 m, překážka vnikne do 16 m
dosáhnout výstražné vzdálenosti je překážka označena zeleným rámečkem; jakmile překážka vstoupí do 16 ma dosáhne
výstražné vzdálenosti, zbarví žlutě; když překážka dosáhne blízkosti vzdálenosti prolomení překážky, zčervená.

Jakmile je překážka detekována ve svislém směru, objeví se svislá indikační lišta. Po dosažení varovné vzdálenosti se
zobrazí červené a žluté pruhy; Po dosažení překážky se zobrazí červený pruh.
Podle pokynů v aplikaci nastavte varovnou vzdálenost a vzdálenost k překonání překážky v aplikaci. Když překážka
dosáhne výstražné vzdálenosti, bude dálkový ovladač vydávat zvuk „B… B… B…“ a zvuk „BBB“, když překážka
dosáhne blízko vzdálenosti prolomení překážky.
© 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.
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Laserový dálkoměr (RNG)
1. Klepnutím aktivujete RNG.

2. Laserový dálkoměr aktuálně míří na cíl a měří se vzdálenost mezi cílem a letadlem, zeměpisná šířka, délka a výška cíle.
3. Lineární vzdálenost mezi terčem a letadlem.
4. Vodorovná vzdálenost mezi terčem a letadlem.
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Smart Pin & Track
Smart Pin & Track zahrnuje Smart Track a PinPoint. Poloha cílového bodu identifikovaná pomocí Smart Pin & Track a RNG může být
pro zobrazení synchronizována s jiným video přenosem kamer řady H20, video přenosem letadel FPV, navigačním displejem a
mapovou stránkou atd..
Používejte Smart Track v otevřeném prostředí, abyste se vyhnuli častým překážkám. Polohovací efekt PinPoint a RNG je
omezen přesností polohování GNSS letadla, přesností polohy gimbalů a dalšími faktory. Poloha GNSS, vodorovná
vzdálenost, zobrazení navigace, projekce AR atd. Slouží pouze pro informaci.

Smart Track
Úvod
Při použití řady H20 lze funkci Smart Track použít k identifikaci, uzamčení a sledování cílů, jako jsou lidé, auta, lodě nebo jiné objekty.
Po rozpoznání a uzamčení cíle bude automaticky ovládat točnici, aby se otáčel, takže cíl může být umístěn ve středu obrazovky, a
upraví ohniskovou vzdálenost kamery na vhodnou míru ostření, aby sledoval a sledoval cíl.

Pokud je sledovací cíl nastaven na objekty, je sledovací efekt omezený.
Když letadlo jede domů, přistává nebo je přepínač režimu letu v poloze T, inteligentní trať je deaktivována. Jakmile výše
uvedená situace nastane během provozu inteligentní stopy, funkce okamžitě opustí.
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Identifikace a uzamčení objektu
Po vstupu do zobrazení zvětšení podporujícího zatížení v aplikaci lze Smart Track povolit.
1. Klepnutím spustíte nebo zastavíte funkci Smart Track.

2. Identifikujte lidi, auta a lodě jako kandidátské cíle. Můžete také dělat gesta na obrazovce a vybrat další objekty jako cíle.

3. Klepnutím přepnete sledování cíle na režim gimbal follow nebo gimbal free.
Když uživatel vybere jiné typy cílů pomocí gest na obrazovce, jakmile se v rámové oblasti objeví osoba, auto nebo loď,
bude jako cíl zahájena sledování osoba, auto nebo loď.
Pokud není výběr pomocí gesta, pokud nejsou charakteristiky cíle jasné, způsobí selhání výběru.
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Sledovací cíl (v režimu gimbal follow)
V módu gimbal follow je orientace kurzu letadla vždy v souladu s gimbalem, oba zaměřené na cíl. V tomto okamžiku bude poloha
gimbalu automaticky upravena tak, aby cíl mohl být ve středu obrazovky, a uživatel může jemně doladit zorné pole oříznutím gimbalu;
fotoaparát automaticky upraví zoom tak, aby vyhovoval velikosti cíle. K nastavení velikosti cíle lze použít také menu Zoom a pravý
číselník na dálkovém ovladači. Predikce cíle: Pokud dojde ke ztrátě cíle z pohledu v aplikaci, bude předpovídat polohu cíle a zobrazovat
ji na obrazovce na základě historické trajektorie pohybu.

Cílové vyhledávání: Když je cíl ztracen z pohledu v aplikaci, automaticky vyhledá cíl na základě předpovídané polohy cíle. Můžete také
ručně ovládat gimbal rotaci a zoom kamery a najít cíl.

Cílové umístění: GNSS poloha cíle se zobrazí na navigačním displeji a na mapě (mějte na paměti, že když laserový dálkoměr řady H20
a kamera zůstane neplatná, cílová poloha je pouze orientační), poloha cíle cíl se také zobrazí v zobrazení FPV. Sledování zaostření:
Zaostření kamery bude aktivně vylepšeno podle vzdálenosti cílového objektu.

V gimbalovém režimu sledování bude horní stavový řádek letu zobrazovat ST po zadání sledování. Režim ovládání letadla se mírně liší
od normálního režimu letu. Ujistěte se, že znáte následující ovládací prvky a létejte opatrně.

Provoz dálkového
ovladače

Letadlo provedeno

Stiskněte a podržte tlačítko

Ukončete sledování cíle a vraťte se do

Pause

fáze výběru cíle.

Yaw stick

Upravte výkyvnou čelist.

Důležité

---Nastavitelný rozsah je během sledování omezen.

Pokud je vodorovná vzdálenost mezi letadlem a cílem
Letět letadlem do nebo z cíle vodorovně.
Maximální rychlost letu je menší než 17 m /
Hůlka

s. Kontinuálním ovládáním palice bude
letadlo pokračovat ve sledování cíle.

malá, bude rychlost ve směru blízko k cíli omezena.
Letadlo se nemůže přiblížit k cíli za následujících
podmínek:
A. Letadlo je méně než 5 metrů od cíle
b. Terč je pod letadlem (rozteč závitu je větší než 80 °)

Roll stick

Létejte s letadlem a horizontálně otočte

Když je vodorovná vzdálenost mezi letadlem a cílem

terč. Maximální rychlost letu je menší než

malá, bude oběžná rychlost omezena.

17 m / s.
Plynová páka

Ovládejte výšku letadla.

Otočný knoflík pro nastavení výšky závitu Nastavení výšky závitu.
Ovládací kolečko Gimbal pan

Přepnutí letového režimu do polohy
T

Přepnutí letového režimu do polohy
S
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---Nastavitelný rozsah je během sledování omezen.

Upravte zoom kamery.

Nastavitelný rozsah je během sledování omezen.

Ukončete funkci Smart Track.

Lze použít pro nouzový východ.

Přepněte do režimu bez závad.

Jakmile se přepnete do režimu P, nepřepne se do režimu
sledování závitu.

MATRICE 300 RTK Uživatelský manuál

Při vstupu na inteligentní stopu se fotoaparát automaticky přepne do režimu ostření AF-C. Aby byl zajištěn účinek
dynamického cíle, fotografování během sledování cíle nezabrání gimbal. V tomto okamžiku může statické pozadí způsobit
rozostření pohybu. Následující scény mohou mít špatné rozpoznávací nebo sledovací účinky:

A. Při použití v noci může být rozpoznávání horší.
b. Pokud zátěž pracuje při velkém zvětšení, může být sledovací efekt horší.
C. V prostředí se špatnou viditelností, jako je déšť, mlha a zákal, se může účinek sledování zhoršovat.
d. Ve scénách s hustým provozem a davy podobných objektů se může sledovaný objekt / cíl změnit.

Sledovací cíl (v bezimutovém režimu)
Pokud současný stav letadla nesplňuje provozní podmínky gimbal sledovacího režimu, automaticky se přepne do gimbal free módu.
Možné situace přepínání jsou:
A. Když řízení letu letadla a gimbal ovládání patří dvěma různým dálkovým ovladačům.
b. Přepínač letového režimu je v poloze S.

C. Letadlo je v režimu polohy.
d. Klepnutím ručně přepnete do režimu bez závad

.

E. Letadlo nevzlétne.
V režimu bez závad se po zadání sledování nezmění horní stavový řádek letu. Řídicí režim letadla je stejný jako normální letový režim.

Provoz dálkového
ovladače

Letadlo provedeno

Stiskněte a podržte tlačítko

Ukončete sledování cíle a vraťte se do

Pause

fáze výběru cíle.

Důležité

----

Yaw stick
Hůlka s hůlkou

Stejné jako normální letový režim.

Letadlo a závěsný směr se liší, prosím, létejte opatrně.

Hůlka s pákou
plynu
Otočný knoflík pro nastavení výšky závitu Nastavení výšky závitu.
Ovládací kolečko Gimbal pan

Přepnutí letového režimu do polohy
T

Nastavitelný rozsah je během sledování omezen.

Upravte zoom kamery.

Nastavitelný rozsah je během sledování omezen.

Ukončete inteligentní stopu.

Lze použít pro nouzový východ.

V bezlepkovém režimu se může přistávací zařízení letadla objevit v pohledu. V režimu bez kardanu je rozsah
rotace kardanu omezen mechanickým limitem kardanu.
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PinPoint
PinPoint lze použít pouze s gimbalem a fotoaparátem řady H20. PinPoint může identifikovat umístění cíle, což je výhodné pro
synchronizaci informací.
1. Upravte polohu letadla a kardanu, abyste přesunuli cíl do středu pohledu. Klepnutím na cíl ve středu pohledu zaznamenejte umístění
bodu.
2. Zaznamenejte zeměpisnou šířku, délku a výšku bodu. V současné době je podporován pouze jeden bod. Když je zaznamenán další
bod, předchozí informace o bodu budou přepsány.
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1. Klepnutím zaznamenáte bod do středu mapy. Nadmořská výška tohoto bodu je aktuální nadmořská výška letadla.
2. Klepnutím zobrazíte souřadnice bodu a výšku bodu lze upravovat a mazat; stisknutím a tažením změníte svou zeměpisnou šířku a
délku.
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72 © 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.

56,096560, -12,987400

80% 100%26,1v
26,1v

MATRICE 300 RTK Uživatelský manuál

Sdílení polohy
Poloha cílového bodu identifikovaná pomocí Smart Track, PinPoint a RNG může být pro zobrazení synchronizována s jiným video
přenosem kamer řady H20, video přenosem letadel FPV, navigačním displejem, mapovou stránkou a DJI FlightHub * atd..

* Již brzy.

A. Jiný přenos videa z kamer řady H20
1. Je-li aktivována funkce Smart Track, je cílový bod označen zeleně uprostřed.
2. Je-li PinPoint povolen, zobrazí se na obrazovce cílový bod.
3. Když je RNG povoleno, je cílový bod označen červeně uprostřed.
Pokud jsou Smart Track a RNG povoleny současně a cílový bod je ve středu pohledu, zobrazí se pouze zelená značka
Smart Track.
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B. Displej FPV / navigace
1. Na FPV můžete vidět umístění cílových bodů Smart Track, PinPoint a RNG.
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2. Navigační displej ukazuje orientaci a vzdálenost cílového bodu vzhledem k letadlu. Pokud je vzdálenost příliš velká (cílový bod
není ve zobrazení kamery), ikona cílového bodu bude umístěna na okraji navigačního displeje.
3. Podívejte se na cílovou vzdálenost Smart Track a RNG.
4. Podívejte se na cílovou vzdálenost PinPoint.

Pokud jsou Smart Track a RNG povoleny současně a cílový bod je ve středu pohledu, zobrazí se pouze zelená značka
Smart Track.

1

1
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C. Mapa

Můžete vidět umístění cílových bodů Smart Track, PinPoint a RNG. Klepnutím zobrazíte cílovou souřadnici.

Pokud jsou Smart Track a RNG povoleny současně a cílový bod je ve středu pohledu, zobrazí se pouze zelená značka v
Smart Track.

Za letu （GPS）

GPS

2,4G

12

19:29
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Let mise
Úvod
Klepnutím vstoupíte do knihovny misí. Uživatelé mohou prohlížet vytvořené letové trasy nebo nově vytvořené letové body Waypoint,
Mapping nebo šikmé fotografie. Mezi nimi jsou mise Mapping or Šikmé fotografie generovány aplikací a let Waypoint lze vytvořit pomocí
Set Waypoints nebo Live Mission Recording.

Šikmý

Mapování

Bod na trase

Živé

Nastavit Waypionts

mis

Použijte Nastavit trasové body k vytvoření trasy přidáním upravených trasových bodů na mapu. Pomocí programu Live Mission Recording vytvořte
trasu přidáním trasových bodů a upravte cíl na fotografii na trase. Kromě toho mohou uživatelé mise také upravovat během letů, když jsou v režimu
úpravy letů.

Lze dosáhnout dvou funkcí:
Trasové body 2.0: Upravte a uložte trasové body před vzletem a poté začněte létat. AI Spot-check: Úpravy a uložení
trasových bodů během letu, mise bude uložena po letu.

Mapování

Šikmý

Nastavit Waypionts

Živé nahrávání
mise
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Nastavit Waypoint

Klepnutím na Vytvořit trasu, Trasový let a poté Nastavit trasové body vytvoříte novou letovou trasu a upravíte trasové body.

5
Za letu （GPS）
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Budování mapování

7
Matrice 300

3

zatížení Vyberte NázevGimbal
letové
III trasy letu
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2
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89
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Předpokládaný čas

Trasové body
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0000

0000

Gimbal I
Zenmuse XT2

Klepnutím a podržením upravte polohu užitečného

Klepnutím na mapu přidejte trasové body a poté nakonfigurujte nastavení trasy a trasových bodů.

1. Bod zájmu (POI)
: Klepnutím aktivujete funkci POI a na mapě se zobrazí POI. Přetažením upravte jeho polohu. Pokud je aktivována funkce POI,
může být dronová čelist nastavena na střed POI tak, aby nos letadla směřoval na POI během mise. Klepnutím na tuto ikonu znovu
deaktivujete funkci POI.
2. Reverzní cesta
S
E:

Klepnutím přepínáte počáteční a koncový bod pro obrácení dráhy letu. „S“ označuje počáteční bod.

3. Jasné body
: Klepnutím vymažete všechny přidané trasové body.

4. Vymazání vybraného trasového bodu

: Klepnutím odstraníte vybraný trasový bod.

5. Seznam parametrů

Upravte název trasy, nastavte typ letadla na M300 RTK a nakonfigurujte gimbal a kameru.
6. Nastavení trasy
Nastavení se použijí na celou trasu, včetně rychlosti letadla, výšky, vybočení letadla, ovládání závitu, typu průjezdního bodu, režimu
úspory energie a akce dokončení.
7. Nastavení trasového bodu

Vyberte trasový bod a poté nastavte parametry trasového bodu. Klepnutím na „<“ nebo „>“ přepnete na předchozí nebo následující trasový bod.
Nastavení se použijí na vybraný průjezdní bod, včetně rychlosti letadla, výšky, vybočení letadla, typu trasového bodu, akcí na trasovém bodu,
zeměpisné délky a šířky.

8. Informace o misi
Zobrazuje délku letu, odhadovanou dobu letu, množství trasového bodu, množství fotografie, délku a šířku.

76 © 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.

MATRICE 300 RTK Uživatelský manuál

9. Proveďte

: Klepněte na tlačítko a poté v rozevíracím seznamu zkontrolujte nastavení a stav letadla. Klepnutím na tlačítko „Start to Fly“
provedete misi.
10. Uložit
: Klepnutím uložíte aktuální nastavení.

Živé nahrávání mise
Klepnutím na Vytvořit trasu, Trasový let a poté Živé nahrávání mise můžete zaznamenat akce, jako je pořízení fotografie, spuštění / zastavení
záznamu a další.
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1. Klepněte na C1 pro připnutí bodu nebo pořízení fotografie / záznamu videa, čísla waypointu a čísla fotografie

se zvýší.
2. Číslo trasového bodu.

3. Číslo fotografie.
4. Klepnutím přejdete na stránku mapy pro úpravy. Klepněte na

pro uložení aktuálního nastavení a vytvoření trasy letu.

Při použití s gimbalem a kamerou řady H20 klepnutím na Next přejděte na stránku AI Spot-check pro úpravy.

AI Spot-check
Při spárování M300 RTK s užitečným zatížením řady H20 je k dispozici AI Spot-check. Na stránce AI Spot-check můžete přepínat mezi
různými fotografiemi, přetahovat fotografie a upravovat velikost. Po provedení trasy bude vybraný objekt přesně vyfotografován.
A. Zadní.

b. Zobrazuje číslo trasového bodu a číslo fotografie.
C. Zobrazuje gimbal a objektiv fotografie.
d. Miniatury fotografií, klepnutím vyberte fotografii, kterou je třeba přesně upravit. Fotografie byla upravena AI Spot-check a je označena
.
E. Gesto pro výběr objektu na fotografii, úpravu velikosti výběrového pole, přetažení nebo odstranění výběrového pole a výběrové pole
bude následovat obrázek tak, aby se obrázek zvětšil nebo zmenšil. Jedním klepnutím na obrázek skryjete / zobrazíte další tlačítka a
nástroje na obrazovce.

F. Klepnutím uložíte nastavení letové trasy a konfigurace AI Spot-check a vytvoří se letová trasa.
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b

C

3 / 12

A

Gimbal I - H20T - široký

E

F

d

Kontrolu AI Spot-check lze použít pouze s užitečným zatížením řady H20 v zobrazení kamery se zoomem. Funkce AI Spot-check
pořizuje snímky až 10násobkem ohniskové vzdálenosti.

AI Spot-check pořizuje snímky a let pomocí RTK a souřadnice RTK základnové stanice pořizovacího snímku a létání musí
být stejné. Funkce AI Spot-check může podporovat až 750 fotografií.
Poměr velikosti výběrového rámečku k ploše celé fotografie nesmí být při použití AI Spot-check menší než 1/25.
Pozice výběrového pole musí být uprostřed pohledu a velikost musí být stejná jako cílová velikost.
Pokud je používán pokročilý režim s duálním operátorem, musí být k dokončení předvádění letů a misí použit ovladač A.
Na první port pro gimbal by měl být nainstalován kardan a fotoaparát H20 a H20T.

Úpravy za letu
Vstupte do knihovny misí, vyberte vytvořenou trasu letu, klepněte na

zahájíte misi, nebo klepněte na

upravit

letová trasa.

1. Klepnutím přejdete na stránku Úpravy během letu. Po uložení budou edice sloučeny do původní trasy.
2. Klepnutím přejdete na stránku Set Waypoints.

3. Klepnutím přejdete na stránku AI Spot-check.

4. Informace o omezení letu
: Klepnutím zobrazíte informace o letovém limitu.

5. Umístění
: Klepnutím střed vycentrujete mapu kolem umístění letadla.
6. Zámek mapy

: Otočení mapy je ve výchozím nastavení uzamčeno. Sever je na vrcholu. Klepnutím na tlačítko odemknete rotaci. Uživatelé mohou
upravit orientaci mapy klepnutím a otočením dvou prstů na mapě.
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7. Režim mapy
: Klepnutím přepínáte mezi standardním a satelitním režimem.
8. Vymazat obrazovku

: Klepnutím vymažete trasu letu aktuálně zobrazenou na mapě.
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Systém řízení zdraví UAV (HMS)
HMS může poskytovat zobrazení chyb, záznamy chyb, správu protokolů a pokyny pro údržbu.

Systém řízení zdraví letadel

Pohon

4

Letová data
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Vision Positioning
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1
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1. Zobrazí se chyba

Zkontrolujte aktuální zdravotní stav každého modulu letadla a uživatel může vyřešit odpovídající abnormalitu podle výzvy.

Barva

Postavení

Barva

Postavení

Zelený

Normální

oranžový

Pozor

Žlutá

Oznámení

Červené

Varování

2. Záznamy o chybách

Záznamy historických údajů o letadle se používají k potvrzení, zda během používání letadla existují nějaké vážné problémy. Díky
tomu je pro uživatele výhodné posoudit stabilitu letadla a při provádění analýzy napomáhat poprodejnímu prodeji.

3. Správa protokolů

Udržujte nedávné záznamy letadel. Tato data mohou být použita k identifikaci abnormalit letadel a zlepšení správy letadel. Uživatelé
mohou přímo poslat deníky týmu DJI po prodeji prostřednictvím aplikace.
4. Pokyny k údržbě
Uživatelé si mohou prohlížet historické letové údaje a příručku údržby a poté být schopni určit, zda je nutná údržba.

Album
Prohlédněte si svá díla na jednom místě. Fotografie nebo videa můžete uložit do svého mobilního zařízení.

DJI FlightHub
Obsah související s DJI FlightHub se zde zobrazí, pokud má použitý účet DJI licenci FlightHub. DJI FlightHub je webová platforma pro
správu dronů, která uživatelům poskytuje monitorování v reálném čase, letové protokoly a data, správu týmů a další. Další informace
naleznete na adrese www.dji.com/flighthub

Jídelní lístek
Klepněte na

v pravém horním rohu vstoupíte do nabídky offline map, letových záznamů, odemčení GEO, nastavení ochrany soukromí a

dalších.
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Tato část popisuje bezpečné letové
praktiky a letová omezení.
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Let
Jakmile je předletová příprava dokončena, doporučujeme použít letecký simulátor v DJI Assistant 2, aby Matrice zdokonalil své letové
dovednosti a bezpečně cvičil létání. Zajistěte, aby všechny lety probíhaly na otevřeném prostranství. Je důležité pochopit základní letové
pokyny pro bezpečnost vás i osob kolem vás. Další informace naleznete v pokynech o vyloučení odpovědnosti a bezpečnosti.

Požadavky na letové prostředí
1. NEPOUŽÍVEJTE letadlo za zhoršených povětrnostních podmínek. Mezi ně patří rychlost větru vyšší než 15 m / s, sníh, déšť a mlha.

2. Při létání na otevřených plochách mohou vysoké a velké kovové konstrukce ovlivnit přesnost palubního kompasu a systému GNSS.
Ujistěte se, že provozujete letadlo podle pokynů v aplikaci.
3. Vyvarujte se překážek, davů, vedení vysokého napětí, stromů a vodních toků.
4. Minimalizujte rušení tím, že se vyhnete oblastem se zvýšenou úrovní elektromagnetismu, včetně základnových stanic a věží
rádiového přenosu.
5. Výkon letadel a baterií podléhá faktorům prostředí, jako je hustota vzduchu a teplota. Při létání ve vysokých nadmořských výškách
buďte velmi opatrní, protože by to mohlo ovlivnit výkon baterií a letadel.
6. Kompas a GNSS nebudou fungovat v polárních regionech. Létejte opatrně.

Systém GEO (Geospatial Environment Online)
Úvod
Systém Geospatial Environment Online (GEO) společnosti DJI je globální informační systém, jehož cílem je poskytovat informace o
vzdušném prostoru v reálném čase v rámci mezinárodních zákonů a předpisů. Společnost GEO poskytuje informace o letu, letové časy
a informace o poloze, aby pomohla uživatelům bezpilotních vzdušných vozidel (UAV) při přijímání nejlepších rozhodnutí souvisejících s
jejich osobním používáním UAV. Zahrnuje také jedinečnou funkci Regional Flight Restrictions, která poskytuje letovou bezpečnost a
aktualizace omezení v reálném čase a blokuje UAV létání v omezeném vzdušném prostoru. Přestože je bezpečnost a dodržování
zákonů o řízení letového provozu prvořadým zájmem, společnost DJI uznává, že za zvláštních okolností je třeba učinit výjimky. Pro
splnění této potřeby obsahuje GEO také funkci odblokování, která umožňuje uživatelům odemknout lety v omezených oblastech. Před
provedením letu

GEO zóny
Systém GEO společnosti DJI označuje bezpečná místa letu, poskytuje úrovně rizika a bezpečnostní obavy pro jednotlivé lety a nabízí
omezené informace o vzdušném prostoru, které si uživatelé mohou v reálném čase prohlížet v aplikaci DJI Pilot. Místa určená
společností GEO se nazývají zóny GEO. Zóny GEO jsou specifické letové oblasti, které jsou roztříděny podle letových předpisů a
omezení. Zóny GEO, které zakazují let, jsou implementovány v místech, jako jsou letiště, elektrárny a vězení. Mohou být také dočasně
implementovány kolem významných stadionových událostí, lesních požárů nebo jiných mimořádných situací. Některé zóny GEO
nezakazují let, ale spouštějí varování informující uživatele o možných rizicích. Všechny omezené letové oblasti jsou označovány jako
GEO zóny a dále jsou rozděleny na varovné zóny, rozšířené varovné zóny, autorizační zóny, Nadmořská výška a omezené zóny. Ve
výchozím nastavení GEO omezuje lety do nebo vzlétnutí v zónách, což může vést k obavám o bezpečnost nebo zabezpečení. Na
oficiální webové stránce DJI je https://www.dji.com/ flysafe / geo-map.
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Systém GEO je pouze informativní. Jednotliví uživatelé jsou odpovědní za kontrolu oficiálních zdrojů a určování, které zákony nebo
předpisy se mohou vztahovat na jejich let. V některých případech si společnost DJI vybrala široce doporučené obecné parametry
(například poloměr 1,5 míle na letištích), aniž by určila, zda tyto pokyny odpovídají předpisům, které se vztahují na konkrétní uživatele.

Definice zóny GEO
Varovné zóny: Uživatelé obdrží varovnou zprávu s informacemi relevantními pro jejich let.
Rozšířené varovné zóny: Uživatelé dostanou výzvu od systému GEO v době letu. Jsou povinni podat žádost o odemčení k letu v zóně,
pro kterou musí potvrdit svou letovou dráhu.
Autorizační zóny: Uživatelé obdrží varovnou zprávu a let je ve výchozím nastavení zakázán. Autorizační zóny mohou odemknout
autorizovaní uživatelé pomocí účtu ověřeného DJI. Pro online musí být použita oprávnění pro odblokování.

Nadmořské výšky: Lety jsou omezeny na určitou nadmořskou výšku.

Omezené zóny: Lety jsou zcela zakázány. UAV nemohou v těchto zónách létat. Pokud jste získali povolení k letu v omezené zóně,
odemkněte zónu na adrese https://www.dji.com/flysafe nebo kontaktujte• flysafe@dji.com .

Cílem DJI GEO Zones je zajistit bezpečnost letu uživatele, ale nelze zaručit, že bude plně v souladu s místními zákony a předpisy.
Uživatelé by měli před každým letem zkontrolovat místní zákony, předpisy a regulační požadavky a odpovídat za bezpečnost letu.

Všechny inteligentní letové funkce budou ovlivněny, když letadla DJI budou létat poblíž nebo do zón GEO. Takové rušení zahrnuje, ale
není omezeno na, sníženou rychlost, selhání vzletu a ukončení letu.

Omezení letu
Úvod
Provozovatelé UAV by se měli řídit všemi letovými předpisy stanovenými příslušnými vládními a regulačními agenturami, včetně ICAO a
FAA. Z bezpečnostních důvodů jsou lety ve výchozím nastavení omezeny, což uživatelům umožňuje bezpečné a legální ovládání
produktů DJI. Letová omezení zahrnují omezení nadmořské výšky a vzdálenosti a zóny GEO.

Je-li k dispozici globální navigační satelitní služba (GNSS), jsou pro zajištění bezpečnosti letu brány v úvahu výškové limity, vzdálenosti
a GEO zóny. Jinak platí pouze výškové limity.

Maximální nadmořská výška a omezení poloměru
Maximální nadmořská výška letu omezuje nadmořskou výšku letadla, zatímco maximální poloměr omezuje jeho vzdálenost. Tyto limity lze nastavit
pomocí aplikace DJI Pilot.
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Maximální nadmořská výška letu

Max Radius

Výchozí výška bodu letadla při zapnutí

Silný signál GNSS
Omezení

Maximální nadmořská výška

Max Radius

Popis

Zpráva aplikace DJI Pilot

Nadmořská výška letadla nesmí překročit

Bylo dosaženo maximální nadmořské výšky letu. V případě potřeby

zadanou hodnotu.

upravte svou výšku pomocí nastavení FC.

Letová vzdálenost nesmí překročit

Bylo dosaženo maximální letové vzdálenosti. V případě potřeby

zadanou hodnotu.

upravte svou vzdálenost pomocí nastavení FC.

Slabý signál GNSS
Omezení

Popis

Zpráva aplikace DJI Pilot

Nadmořská výška je omezena na 8 m, je-li signál GNSS

Maximální nadmořská výška

Max Radius

slabý a je aktivován systém Vision. Nadmořská výška je

Bylo dosaženo maximální nadmořské výšky letu. V

omezena na 30 metrů, je-li signál GNSS slabý a systém

případě potřeby upravte svou výšku pomocí Nastavení

Vision je deaktivován.

MC.

Bez omezení.

N/A

Pokud letadlo překročí stanovený limit, může pilot stále ovládat letadlo, ale nebude schopen létat dále.
Z bezpečnostních důvodů NIKDY nelétejte v blízkosti letišť, dálnic, železničních stanic, železničních tratí, městských center nebo
jiných citlivých oblastí. Letadlo létejte pouze v oblastech, které jsou přímo na dohled.
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GEO Zone Flight Restrictions
GEO Zone

Popis
Vzlet: Motory letadla nelze nastartovat.
Za letu: Když se signál GNSS mění ze slabého na silný, DJI Pilot spustí odpočítávání. Jakmile

Omezená zóna

odpočítávání skončí, letadlo okamžitě přistane v poloautomatickém sestupném režimu a po
přistání vypne motory. Za letu: Když se letadlo přiblíží k hranici omezené zóny, automaticky se
zpomalí a vznáší.

Vzlet: Motory letadla nelze nastartovat. Vzlet je možný pouze po odeslání požadavku na
odemčení s telefonním číslem uživatele. Za letu: Když se signál GNSS mění ze slabého na silný,
Autorizační zóna

DJI Pilot spustí odpočítávání. Jakmile odpočítávání skončí, letadlo okamžitě přistane v
poloautomatickém sestupném režimu a po přistání vypne motory.

Vylepšená varovná zóna

Letadlo letí normálně, ale uživatel je povinen potvrdit dráhu letu.

Varovná zóna

Letadlo letí normálně, ale uživatel dostává varovné zprávy.
Pokud je signál GNSS silný, nemůže letadlo překročit stanovenou výšku.
Za letu: Když se signál GNSS mění ze slabého na silný, je-li letadlo vyšší než výškový limit,
letadlo sestoupí a bude se pohybovat pod výškovým limitem.

Nadmořská výška

Když je signál GNSS silný, letadlo se přiblíží k hranici výškové zóny. Pokud je vyšší než
nadmořská výška, letadlo zpomaluje a vznáší se na svém místě.

Když se signál GNSS změní ze slabého na silný, pokud je letadlo vyšší než výškový limit,
aplikace DJI Pilot spustí odpočítávání. Jakmile odpočítávání skončí, letadlo sestoupí a vznáší se
pod výškovým limitem.
Volná zóna

Letadlo normálně letí bez omezení.

Poloautomatický sestup: Všechny příkazy klaceku jsou k dispozici kromě příkazu škrticí klapky a tlačítka RTH během
sestupu a přistání. Po přistání se motory letadla automaticky vypnou. Doporučuje se letět na bezpečné místo a okamžitě
přistát.
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GEO Unlocking
Vzhledem k rozdílným zákonům a předpisům mezi zeměmi a regiony a odlišným letovým omezením mezi zónami GEO, DJI poskytuje
uživatelům dvě metody pro odemčení GEO zón: Samodblokování a Vlastní odblokování.

Self-Unlocking se používá pro autorizační zóny, kde je uživatel povinen podat žádost o odemknutí ověřením svého telefonního čísla pro
zaregistrovaný účet DJI. Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích. Uživatelé si mohou vybrat, zda odešlou žádost o odemčení
prostřednictvím webu na adrese https: // www. dji.com/flysafe (Scheduled Self-Unlocking) nebo prostřednictvím aplikace DJI Pilot (Live
Self-Unlocking). Vlastní odblokování je založeno na zvláštních požadavcích pro jednotlivé uživatele. Nastavuje zvláštní oblast letu, kterou
mohou uživatelé odemknout poskytnutím souborů povolení letu podle svých specifických zón GEO a dalších požadavků. Je k dispozici ve
všech zemích a lze o něj požádat na webové stránce: https://www.dji.com/ flysafe.

Další informace o odemykání naleznete na adrese
https://www.dji.com/flysafe nebo kontaktujte• flysafe@dji.com.

Kontrolní seznam před výstupem

1. Dálkový ovladač, inteligentní letová baterie a zobrazovací zařízení jsou plně nabité.

2. Ramena rámu jsou rozložena a pevně zajištěna, podvozky jsou pevně namontovány a baterie jsou pevně zajištěny.
3. Firmware všech zařízení je aktuální.
4. V případě potřeby byla vložena karta microSD.
5. Gimbal funguje normálně.
6. Motory se mohou nastartovat a fungují normálně.

7. Aplikace DJI Pilot je úspěšně připojena k letadlu.
8. Zajistěte, aby senzory pro systémy Vision a Infračervené snímání byly čisté.
9. NIKDY nemontujte konektor baterie směrem dolů k zemi, abyste zabránili vniknutí prachu nebo vody do konektoru baterie.
10. Ujistěte se, že výkyvný tlumič je bez zjevného opotřebení a že výkyvné lanko proti pádu bylo upevněno.

Kalibrace kompasu
Kalibrujte kompas pouze tehdy, když vás aplikace DJI Pilot nebo indikátor stavu vyzve, abyste tak učinili. Při kalibraci kompasu
dodržujte následující pravidla:
NEKALIBRUJTE kompas, pokud existuje možnost silného magnetického rušení, jako jsou například magnety, parkovací
konstrukce nebo ocelové výztuže pod zemí. Během kalibrace, například u mobilních telefonů, Nenoste feromagnetické
materiály. Aplikace DJI Pilot vás upozorní, pokud je kompas po dokončení kalibrace ovlivněn silným rušením. Podle
pokynů vyřešte problém s kompasem.
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Kalibrační postupy
Vyberte si otevřené místo pro provedení následujících postupů.
1. Klepněte v aplikaci na stavový řádek letadla, vyberte Kalibrovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.

2. Držte letadlo vodorovně a otočte jej o 360 stupňů. Indikátory stavu letadla budou svítit zeleně.

3. Držte letadlo svisle tak, aby nos směřoval dolů a otočte jej o 360 stupňů kolem středové osy. Pokud kontrolky stavu letadla blikají
červeně, proveďte kalibraci letadla.

Pokud indikátor stavu letadla po kalibraci bliká červeně a žlutě, přesuňte letadlo na jiné místo a zkuste to znovu.

NESKALIBUJTE kompas v blízkosti kovových předmětů, jako je kovový most, auta, lešení. Pokud ukazatele stavu letadla
střídavě blikají červeně a žlutě po umístění letadla na zem, kompas detekoval magnetické rušení. Změňte prosím své
místo.
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Spuštění / zastavení motorů
Startovací motory
Příkaz Combination Stick Command (CSC) se používá ke spouštění motorů. Pro spuštění motorů zatlačte obě tyče do spodních
vnitřních nebo vnějších rohů. Jakmile se motory začnou otáčet, uvolněte současně obě tyče.

NEBO

Zastavení motorů
Motory lze zastavit dvěma způsoby:
1. Když letadlo přistálo, zatlačte a držte levou páčku dolů. Po třech sekundách se motory zastaví. (Doporučeno).
2. Když letadlo přistálo, zatlačte levou páčku dolů a poté proveďte stejný CSC, jaký byl použit ke spuštění motorů, jak je uvedeno výše
. Motory se okamžitě zastaví. Uvolněte obě hůlky jednou
stop.

NEBO

Metoda 1

Metoda 2

Nouzové zastavení vrtule
Příkaz Kombinace Stick (CSC) lze použít k provedení nouzového zastavení vrtule, jakmile letový ovladač detekuje kritickou chybu
během letu.

NEBO

Letová zkouška

Postupy vzletu / přistání
1. Umístěte letadlo na otevřenou, rovnou plochu tak, aby indikátory stavu baterie směřovaly k vám.

2. Zapněte dálkový ovladač a potom zapněte letadlo.
3. Spusťte program DJI Pilot a vstupte do zobrazení kamery.

4. Vyčkejte, dokud indikátory stavu letadla nezačnou blikat zeleně (s polohováním jednoho bodu) nebo střídavě blikají zeleně a modře (RTK).

5. Pokud je teplota inteligentní letové baterie nízká, použijte k zahřívání baterií funkci samoohřívání, abyste zajistili, že teplota je vhodná
pro vzlet letadla.
6. Zapněte motory pomocí CSC a pomalu zatlačte levou páčku nahoru, abyste vzali.
7. Chcete-li přistát, umístěte se na rovnou plochu a jemně zatáhněte za levou tyč, abyste sestoupili.
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8. Po přistání proveďte příkaz CSC nebo levou páčku držte v nejnižší poloze, dokud se motory nezastaví.
9. Nejprve vypněte inteligentní letovou baterii a poté dálkový ovladač.

Když indikátory stavu letadla během letu rychle blikají žlutě, letadlo vstoupilo do režimu Failsafe.
Výstraha nízkého stavu baterie je signalizována blikáním kontrolek stavu letadla pomalu nebo rychle během letu.
Další informace o letu naleznete v našich videoprůvodcích.

Nouzové přistání se třemi vrtulemi
Pokud letadlo během letu postrádá jeden výtah (např. Porucha hnacího systému motoru), automaticky se přepne do nouzového přistání
se třemi vrtulemi. Letový ovladač se bude snažit udržovat stabilitu a ovladatelnost polohy a rychlosti a v tomto režimu bude letadlo
automaticky sestupovat. Tento režim umožňuje uživateli přistát s letadlem do bezpečné zóny ovládáním letadla, pomáhá snížit šanci na
pokles letadla a užitečného zatížení a poškodit lidi a majetek na zemi.

Když letadlo přejde do nouzového přistávacího režimu se třemi vrtulemi, dálkový ovladač upozorní uživatele vibracemi. V tuto chvíli
letadlo vstoupí do rychlého roztočení a ve výchozím nastavení automaticky klesá. Hůl, která řídí pohyb tam a zpět, bude upravena tak,
aby řídila pohyb sever-jih, a hůl, která řídí pohyb doleva a doprava, bude upravena tak, aby řídila pohyb západ-východ. Uživatel může
obsluhovat hole tak, aby co nejdříve přesunul letadlo do příslušné přistávací oblasti. Když letadlo dosáhne blízko k zemi, uživatel může
použít nouzovou vrtuli k přistání letadla, aby se minimalizovala ztráta způsobená rotací letadla.

Nouzové přistání se třemi vrtulemi vyžaduje, aby vzletová hmotnost letadla byla menší než 7,7 kg a mělo by pracovat v
otevřeném prostoru s výškou letu přesahující 10 m. Jakmile dojde k takové poruše, přemístěte letadlo okamžitě pryč od lidí
a cenností a přistávejte na rovném a měkkém povrchu (např. Trávě), abyste omezili poškození letadla. Pokud je vrtule
poškozená, ale motor stále pracuje normálně, letadlo nevstoupí do nouzového přistání s třemi vrtulemi.

Nouzové přistání se třemi vrtulemi se používá jako funkce nouzové ochrany pouze v případě selhání pohonného systému.
Prosím aktivně to nespouštějte. Ujistěte se, že veškerý firmware je aktualizován.
Po přistání co nejdříve kontaktujte podporu DJI pro údržbu pohonného systému.
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slepé střevo
Specifikace
Letadlo
Rozměry

810 × 670 × 430 mm (D × Š × V)

(Rozloženo, vrtule vyloučena)
Rozměry (složené)

430 × 420 × 430 mm (D × Š × V)

Diagonální rozvor

895 mm

Hmotnost (bez baterií)

3600 g

Maximální užitečné zatížení

2700 g

Max. Vzletová hmotnost

9000 g

Provozní frekvence

2,400 - 2,4835 GHz; 5,725 - 5,850 GHz

Výkon vysílače (EIRP)

2.400 - 2.4835 GHz:
29,5 dBm (FCC); 18,5 dBm (CE); 18,5 dBm (SRRC); 18,5 dBm (MIC)

5,725 - 5,850 GHz:
28,5 dBm (FCC); 12,5 dBm (CE); 28,5 dBm (SRRC)
Přesnost vznášející se (bez větru nebo vánek)

Vertikální:

± 0,1 m (systém Vision povolen)) ± 0,5 m
(režim P s GPS) ± 0,1 m (D-RTK)
Horizontální:

± 0,3 m (systém Vision povolen)) ± 1,5
m (režim P s GPS) ± 0,1 m (D-RTK)

Max. Úhlová rychlost

Rozteč: 300 ° / s, Yaw: 100 ° / s

Max. Úhel sklonu

30 ° (režim P a systém vpřed aktivován: 25 °)

Max. Rychlost výstupu

6m/s

Max. Rychlost klesání (vertikální)

5m/s

Max. Rychlost klesání (náklon)

7m/s

Max. Horizontální rychlost

23 m / s

Maximální servisní strop nad hladinou moře

5000 m (s 2110 vrtulemi a vzletovou hmotností ≤7 kg) / 7000 m (s 2195 vysokými
nadmořskými výškami vrtulí a vzletovou hmotností ≤7 kg)

Maximální odolnost proti větru

15 m / s

Maximální doba letu vpřed (hladina moře)

45 minut (hmotnost nákladu 700 g)

Max. Doba přechodu (hladina moře)

43 minut (hmotnost nákladu 700 g)

Model motoru

6009

Model vrtule

2110

Podporované DJI Gimbals

Zenmuse XT2 / XT S / Z30 / H20 / H20T

Podporované konfigurace Gimbal

Dual Gimbals Down Down, Single Gimbal Up Down, Single Gimbal Down Down, Gimbal
Down Down + Single Gimbal Down Down, Gimbals Dual Down + Single Gimbal Down
Down
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Další podporované produkty DJI

CSM Radar, Manifold 2

Stupeň ochrany proti vniknutí

IP45

GNSS

GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo

Provozní teplota

- 20 ° až 50 ° C (-4 ° až 122 ° F)

Inteligentní řadič
Frekvenční rozsah provozu OcuSync

2,400 - 2,4835 GHz; 5,725 - 5,850 GHz *

Enterprise

Maximální přenosová vzdálenost

NCC / FCC: 15 km CE /

(bez překážek, bez rušení)

MIC: 8 km SRRC: 8 km

Výkon vysílače (EIRP)

2.400 - 2.4835 GHz:
29,5 dBm (FCC); 18,5 dBm (CE); 18,5 dBm (SRRC); 18,5 dBm (MIC)

5,725 - 5,850 GHz:
28,5 dBm (FCC); 12,5 dBm (CE); 20,5 dBm (SRRC)

Externí baterie

Název: WB37 Inteligentní kapacita
baterie: 4920 mAh; Napětí: 7,6 V Typ
baterie: LiPo; Energie: 37,39 Wh

Doba nabíjení (pomocí inteligentní baterie BS60): 70 minut (15 ° až 45 ° C); 130 min (0
° až 15 ° C)
Vestavěná baterie

Typ baterie: 18650 Li-ion (5000 mAh @ 7,2 V) Typ nabíjení: Podporuje nabíječku
USB s jmenovitým výkonem 12 V / 2 A Jmenovitý výkon: 17 W **

Doba nabíjení: 2 hodiny a 15 minut (při použití nabíječky USB s jmenovitým napětím 12 V / 2 V)

Pracovní čas

Vestavěná baterie: Přibl. 2,5 hodiny Vestavěná baterie + externí
baterie: Přibl. 4,5 hodiny

Napájecí napětí / proud (port USB-A)

5 V / 1,5 A

Rozsah provozních teplot

- 20 ° až 40 ° C (-4 ° až 104 ° F)

Kapacita skladu

Rom: 32 GB + škálovatelné s microSD

Vision System
Dosah snímání překážek

Vpřed / vzad / vlevo / vpravo: 0,7 - 40 m nahoru / dolů:
0,6 - 30 m

FOV

Vpřed / vzad / dolů: 65 ° (H), 50 ° (V) Vlevo / Vpravo /
Nahoru: 75 ° (H), 60 ° (V)

Operační prostředí

Povrchy s jasnými vzory a odpovídajícím osvětlením (> 15 luxů)

Infračervený snímací systém

Dosah snímání překážek

0,1 - 8 m

FOV

30 °
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Operační prostředí

Velké, rozptýlené a reflexní překážky (odrazivost> 10%)

Inteligentní letová baterie
Kapacita

5935 mAh

Napětí

52,8 V

Typ baterie

LiPo 12S

Energie

274 Wh

Čistá hmotnost (Single One)

Cca. 1,35 kg

Provozní teplota

- 4 ° až 122 ° F (-20 ° až 50 ° C)

Skladovací teplota

71,6 ° až 86 ° F (22 ° až 30 ° C)

Teplota nabíjení

41 ° až 104 ° F (5 ° až 40 ° C)

Maximální nabíjecí výkon

470 W

Pomocné světlo

Efektivní světelná vzdálenost

5m

Režim osvětlení

60 Hz, pevná

FPV kamera

*

Řešení

960p

FOV

145 °

Snímková frekvence

30 snímků za sekundu

Místní předpisy v některých zemích zakazují používání frekvencí 5,8 GHz a 5,2 GHz av některých regionech je frekvenční pásmo 5,2 GHz povoleno pouze
pro vnitřní použití.

** Inteligentní řadič bude napájet nainstalované mobilní zařízení, což může mít vliv na výše uvedené specifikace.
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Aktualizace firmware
Pomocí aplikace DJI Pilot nebo DJI Assistant 2 pro Matrice aktualizujte dálkový ovladač, letadla a další připojená zařízení DJI.

U Zenmuse H20, H20T, Z30, XT S a XT2 lze aktualizovat pouze firmware letadel prostřednictvím nástroje DJI Assistant 2 pro Matrice nebo aplikace
DJI Pilot. Gimbal firmware musí být aktualizován pomocí microSD karty.

Pomocí DJI Pilot
1. Ujistěte se, že existuje dobré spojení mezi letadlem a dálkovým ovladačem a dalšími zařízeními DJI používanými s letadlem a že
všechna zařízení jsou zapnutá.
2. Přejděte do aplikace. Pokud je k dispozici nový firmware, zobrazí se výzva. Firmware aktualizujte podle pokynů na obrazovce. Při
stahování firmwaru se nezapomeňte připojit k internetu.

Pro Zenmuse H20, H20T a DJI ENTERPRISE X-Port jsou aktualizace podporovány prostřednictvím aplikace. Firmware
letadla a závady bude aktualizován současně.

Používání DJI Assistant 2 pro Matrice
Připojte dálkový ovladač k softwaru a poté spusťte aktualizaci firmwaru pro dálkový ovladač, letadla M300 RTK, série H20 a užitečné
zatížení X-Port. * Uživatelé mohou také připojit každé zařízení k softwaru a aktualizovat svůj vlastní firmware.
1. Zapněte dálkový ovladač a letadlo. Připojte dálkový ovladač k počítači pomocí kabelu USB s duálním portem A.

2. Klepněte na

nastavit jako režim exportu dat USB v Rychlém nastavení dálkového ovladače.

3. Klepněte na odpovídající název zařízení a poté na značku aktualizace firmwaru.

4. Vyberte požadovanou verzi firmwaru. Při stahování firmwaru se nezapomeňte připojit k internetu.
5. Po dokončení aktualizace firmwaru restartujte zařízení.
Firmware baterie je součástí firmwaru letadla. Nezapomeňte aktualizovat firmware všech baterií.
Baterie letadla by měla být nad 40% a baterie dálkového ovladače by měla být nad 20% pro proces aktualizace firmwaru.

Během aktualizace se ujistěte, že jsou všechna zařízení připojena normálně.

Je normální, že kardan přejde kulhat, když se letadlo restartuje, indikátor stavu letadla abnormálně bliká. Trpělivě vyčkejte,
dokud nebude aktualizace dokončena.
Během aktualizace firmwaru, kalibrace systému a nastavení parametrů zajistěte, aby letadlo nebylo daleko od lidí a zvířat.
Pro zajištění bezpečnosti letu aktualizujte firmware na nejnovější verzi. Po dokončení aktualizace firmwaru může být
dálkový ovladač a letadlo odpojeno. V případě potřeby je znovu propojte.

* Podporováno později.
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Použití vzestupného konektoru Gimbal
Gimbal Connector nahoru Matrice 300 RTK se používá k připojení kompatibilního užitečného zatížení na vrchol letadla Matrice 300 RTK.
Jeho konstrukce mu dává krytí IP44 Ingress Protection (pouze pokud je vybaveno vodotěsným užitečným zatížením) v souladu s
celosvětovou normou IEC 60529.

Použití konektoru Dual Gimbal Connector
Duální Gimbal Connector Matrice 300 RTK se používá k připojení kompatibilního užitečného zatížení ke spodní části letadla Matrice 300 RTK.
Jeho konstrukce mu dává krytí IP44 Ingress Protection (pouze pokud je vybaveno vodotěsným užitečným zatížením) v souladu s celosvětovou
normou IEC 60529.

1. Vyjměte jeden směrem dolů kardanový konektor.
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2. Připojte konektor Dual Gimbal Connector a připojte kabely.

moment: 6 ± 0,2 kgf.cm

Krouticí moment: 0,48 ± 0,05 kgf.cm Kroutící
Krouticí moment: 6 ± 0,2 kgf.cm

1. závěsný port
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Používání radaru CSM
Instalace a připojení
CSM Radar lze použít s M300 RTK. Nainstalujte a připojte jej podle níže uvedených kroků.

Použitím

Pro vyšší bezpečnostní opatření lze na horní část letadla namontovat radar s cirkulárním milimetrovým vlněním (CSM) s detekčním
rozsahem mezi 1 až 30 m.
Rozsah detekce
Úhel detekce: 360 ° v horizontálním směru, 30 ° ve vertikálním směru a 24 ° v horním směru. Detekční vzdálenost: 1,5-30 m.

24 °

30 °

30 °
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Všimněte si, že letadlo nemůže detekovat překážky, které nejsou v detekčním dosahu. Létejte opatrně.
Efektivní detekční vzdálenost se liší v závislosti na velikosti a materiálu překážky. Například při snímání silných reflexních
objektů (jako jsou budovy) je efektivní detekční vzdálenost kolem 15 m. Při snímání slabých reflexních předmětů (například
suchých větví stromů) je vzdálenost kolem 10 metrů. Snímání překážek může selhat nebo být neplatné v oblastech mimo
efektivní detekční vzdálenost.

Použití funkce vyhýbání se překážkám
V aplikaci DJI Pilot by měla být povolena funkce vyhýbání se radarové překážce. Nastavte bezpečnostní vzdálenost letadla (doporučeno
být větší než 2,5 metru) v aplikaci. Doporučuje se létat nad 4 metry, aby se dosáhlo lepšího vyhýbání se překážkám.

Při zapnutí nebo bezprostředně po letu se nedotýkejte rukou ani těla s rukama nebo tělem, protože by mohly být horké. V
režimu ručního provozu mají uživatelé úplnou kontrolu nad letadlem. Při provozu věnujte pozornost rychlosti a směru letu.
Buďte si vědomi okolního prostředí a vyhýbejte se slepým bodům radarového modulu.

Pokud je v letadle nainstalováno jiné zařízení (například Manifold 2), zabraňte prosím blokování radarového FOV. Pokud je
radar FOV blokován, může se výkonnostní radar vyhýbání se překážkám snížit. Prosím létejte opatrně.
V režimu Attitude je vyloučení překážek zakázáno.
Udržujte plnou kontrolu nad letadlem po celou dobu a NESPOJTE se na radarový modul a aplikaci DJI Pilot. Udržujte
letadlo ve VLOS za všech okolností. Při rozhodování o ručním ovládání letadla se vyhýbejte překážkám.
Citlivost radarového modulu může být snížena při provozu několika letadel na krátkou vzdálenost. Pracujte opatrně.
Před použitím se ujistěte, že je radarový modul čistý a že vnější ochranný kryt není prasklý, štěpkovaný, propadlý nebo
špatně tvarovaný.
NEZKOUŠEJTE se rozebírat jakoukoli část radarového modulu, která již byla namontována před odesláním.
Radarový modul je přesný přístroj. NEDOTÝKEJTE se, nedotýkejte se a nezasažujte radarový modul. Pokud radarový
modul často detekuje překážky nesprávně, zkontrolujte, zda jsou montážní konzola a přistávací zařízení letadla řádně
zajištěny. Pokud radarový modul stále nefunguje, kontaktujte podporu DJI nebo autorizovaného prodejce DJI.

Ochranný kryt radarového modulu udržujte čistý. Před dalším použitím očistěte povrch měkkým navlhčeným hadříkem a vysušte na
vzduchu.
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Popis případu

5
4

4

6

1

7

7

9

8

10

2
2

8

11

11

12
3

13

13
8

1. Vrtule × 4
2. Přistávací zařízení

3. Chránič letadel
4. Dálkový ovladač
5. Dálkový ovladač Lanyard
6. Vývodový konektor nahoru
7. Inteligentní baterie WB37
8. USB nabíječka

9. Tělo letadla
10. Radar CSM
11. iPad
12. Gimbal a kamera (H20 / H20T)
13. Inteligentní letová baterie TB60
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Podpora DJI
https://www.dji.com/support

obsah se může změnit.
Stáhněte si nejnovější verzi z
https://www.dji.com/matrice-300/downloads
Pokud máte ohledně tohoto dokumentu nějaké dotazy, kontaktujte prosím DJI zasláním zprávy
na adresu DocSupport@dji.com.
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