DJI Phantom 4 to wyjątkowo inteligentny dron z wbudowaną kamerą z możliwością inteligentnego śledzenia obiektów bez konieczności
stosowania dodatkowych urządzeń.
Omijaj przeszkodzy i lataj po naciśnięciu jednego przycisku, a wszystko nagrywaj w jakości 4K i rozdzielczości 12 MPx .
TapFly i ActiveTrack to dwie całkowicie nowe funkcja w aplikacji DJI GO przygotowane specjalnie dla Phantom 4.
Teraz dzięki jednem naciśnięciu możesz polecieć gdziekolwiek w zasięgu kamery (obrazu na aparaturze) lub śledzić wybrany obiekt.

Wyjątkowo funkcjonalna aparatura pozwala na sterowanie Phantomem 4 do 5 km*, podczas gdy przyciski i potencjometry umożliwiają
nagrywanie materiałów wideo oraz wykonywanie zdjęć i inne funkcje.
Aparatura jest wyposażona w akumulator LiPo oraz łącze DJI Lightbridge, które po skojarzeniu z kompatybilnym
urządzeniem mobilnym przekazuje na żywo obraz z kamery drona w jakości HD.
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V1.0

Maksymalna wysokość
nad poziomem morza.

8

2. Przycisk powrotu do bazy (RTH)

7

12. Pokrętło regulacji kamery

7

3. Drążki sterowania

13. Przycisk nagrywania wideo

8

4. Diody stanu (LED)

5

10

4
3

14. Przełącznik trybu lotu

9

5. Diody stanu akumulatora (LED)

6

15. Przycisk migawki

6. Gniazdo zasilania

16. Przycisk pauzy inteligentnego lotu

7. Uchwyt urządzenia mobilnego

17. Przycisk C1 i C2
(konfigurowalne)

8. Zatrzaski do mocowania smartfonu

3

9. Anteny

18. Port USB
19. Port micro USB

1

10. Podstawka

2

19685 feet ( 6000 m )

11. Pokrętło stabilizatoral

1. Włącznik zasilania

4

2

PHANTOM 4

10

5
11

17

6

1

17
19

18

13 14

UHD: 4096×2160 (4K)
3840×2160 (4K)
2704×1520 (2.7K)

12

11

24 / 25p
24 / 25 / 30p
24 / 25 / 30p

15 16

* Jest to maksymalna odległość transmisji zbadana w środowisku laboratoryjnym i ma charakter wyłącznie poglądowy. Maksymalna odległość robocza może zależeć od wielu
czynników występujących w bezpośrednim sąsiedztwie drona i pilota.
Aparatura jest fabrycznie uwstawiona w trybie Mode 2. Lewy drążek odpowiada za wysokość, podczas gdy prawy drążek odpowiada za ruchy: do
przodu, tyłu, w lewo i prawo. Drążek sterownia gimbalem odpowiada za kąt pochyłu kamery.

Drążek prawy

Drążek lewy

Forward

UP

Pokrętlo stabilizatora

Częstotliwość pracy
Maksymalny zasięg transmisji

Moc nadajnika ( EIRP )
Zasilanie

1.Gimbal i kamera

8. Silniki

2. System pozycjonowania

9. Śmigła

3. Port micro USB

6.System wykrywania przeszkód*

12

FCC Compliant: 3.1 mi

FCC: 23 dBm; CE: 17 dBm
7.4V @ 1.2A

ck w ard

13

12. Inteligentny akumulator
13. Przycisk power (włącznik)

Right

5. Slot na kartę micro SD

11. Anteny

Turn Right

4. Dioda LED i przycisk Link

10. Wskaźniki statusu

Ba

Down

14

Left

Quick Start Guide

Aparatura zdalnego sterowania

Turn Left

PHANTOM 4

Phantom 4

14. Wskaźnik statusu baterii

7. Przednie diody LED
* System wykrywania przeszkód działa w zależności od otaczających/aktualnych warunków w jakich znajduje się model. Przeczytaj Disclaimer oraz warunki
gwarancji oraz zobacz tutoriale w aplikacji DJI GO lub odwiedź oficjalną stronę DJI.
http://www.dji.com/product/phantom-4

* Aparatura może odbierać transmisję wideo na maksymalną odległość 120 metrów, podczas gdy nie występują żadne zakłócenia.

www.dji.com

Użytkowanie PHANTOM 4
7. Lot

5. Przygotownaie aparatury RC

Filmy można obejrzeć na stronie
www.dji.com lub w aplikacji DJI GO

2

● Dron

Umieść urządzenie mobilne
i dostosuj mocownaie
urządzenia.

Bezpieczny lot (GPS)

1

Przed startem trzeba sprawdzić, czy na pasku stanu drona w aplikacji DJI GO
widać komunikat „Safe to Fly (GPS)” (Można bezpiecznie lecieć (z GPS)) lub
„Safe to fly (non-GPS) (Można bezpiecznie lecieć (bez GPS)), w wypadku
lotu w pomieszczeniu.

W aplikacji DJI GO:

DJI GO App

●

Tutorial Videos

DJI GO działa na systemie iOS 8.0 (lub nowszy) i Android 4.1.2 (lub nowszy).

Silny

3. Sprawdź poziom naładowania akumulatora

Niski

Poziom
naładowania

6. Przygotowanie do startu

Niski

Wysoki

3

Słaby

Podłącz urządzenie mobilne
poprzez kabel USB

Poziom
naładowania

DJI GO
App

Wysoki

Waga z akumulatorem
Maks. prędkość wznoszenia
Maks. prędkośc opadania
Maks. prędkość
Maks. wysokość lotu

1380 g
6 m/s ( Tryb Sport )4
m/s ( Tryb Sport )20
m/s ( Tryb Sport )
6000 m

Maks. czas lotu
Zakres temp. roboczej
System satelitarny

Około 28 minut
32° to 104° F ( 0° to 40° C )
GPS / GLONASS

Automatyczny Start

Automatyczne lądowanie

● Stabilizator
Zakres regulacji

Dron automatycznie wystartuje i
zawiśnie na wysokości 1,2 metra

Dron automatycznie wyląduje.

● System wykrywania przeszkód

Powrót do bazy (RTH)

TapFly

Naciśnij aby dron wrócił to punktu startu,
naciśnij ponownie aby przerwać procedure.

Naciśnij punkt na ekranie aby
wskazać kierunek lotu drona z
automatycznym wykrywaniem
przeszkód

ActiveTrack

Normal

Zaznacz obiekt na ekranie aby dron
śledził go gdy sie porusza.

Lot z kontrolą satelitarną
oraz wsparciem powrotu do bazy.

Zakres wykrywania
Środowisko pracy
● System pozycjonowania wizyjnego
Zakres prędkości
Zakres wysokości
Zakres roboczy
Środowisko pracy
● Kamera
Czujnik
Obiektyw
Czułość wg. ISO
Szybkość migawki elektronicznej
Maks. wielkość obrazu
Tryby fotograficzne

Tryby nagrywania wideo

Usuń zabezpieczenie
stabilizatora.
Naciśnij raz aby sprawdzić stan akumulatora. Naciśnij raz i ponownie przytrzymująć przycisk aby włączyć/wyłączyć.

Włącz aparaturę oraz model drona

Smart

Włącz DJI GO, dokończ
konfigurację.

Nacisnij aby użyć punktów POI

●

Obejrzyj wideo instruktażowe aby dowiedzieć się więcej.

●

Zawsze zaznacz punk powrotu przed startem.
Podczas powrotu do bazy nawiguj drona
poprzez gałki do sterowania.

Pierwsze uruchomienie i aktywacja konta DJI wymaga połączenia z siecią internet.
Internet

4. Ładowanie akumulatorów

B

Wyjmij akumulator

●

Czas ładownia:
~1 h 20 min

Po pełnym naładowaniu akumulatorów diody LED automatycznie zgasną.

B

Należy wykalibrować kompas:
Nałożyć czarne śmigła
w aplikacji dotknąć
na silniki z czarną kropką.
'Aircraft Status Bar'
(pasek stanu drona),
po czym wybrać
'Calibrate' (wykalibruj).
Następnie postępować
zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Czas ładowania:
~ 3 h 40 min

●

Sprawdź czy śmigła są poprawnie założone przed każdym lotem

Lądowanie manualne

Startowanie manualne

Przesuń lewy drążek powoli
w doł, aż dotkniesz ziemi.
Przytrzymaj przez kilka
sekund aby wyłączyć silniki.

OR

Napięcie ładowania
100 - 240V

A

28
9.5

mm

.5
289

mm

0.7 - 15 m
Czyste środowisko z oświetleniem ( lux > 15 )
≤10 m/s ( Wysokość 2 m)
0 - 10 m
0 - 10 m
Czyste środowisko z oświetleniem ( lux > 15 )
1/2.3” Efektywna liczba pikseli:12 M
FOV ( Pole widzenia ) 94°
20 mm (odpowiednik formatu 35 mm) f/2.8 focus at ∞
100 - 3200 ( wideo ) 100 - 1600 ( zdjęcia )
8 s do 1/8000 s
4000×3000
Zdjęcie pojedyncze
Zdjęcia seryjne: 3 / 5 / 7 klatek
Auto Exposure Bracketing ( AEB ): 3 / 5 kl. ze zmienną ekspozycją t 0.7 EV Bias
Time-lapse, HDR
UHD: 4096×2160 (4K)
24 / 25p
3840×2160 (4K)
24 / 25 / 30p
2704×1520 (2.7K)
24 / 25 / 30p
FHD: 1920×1080
24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p
HD: 1280×720
24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p
60 Mbps
FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB )
JPEG, DNG ( RAW )
MP4 / MOV ( MPEG – 4 AVC / H.264 )
Micro SD, Maks. pojemność 64 GB. Class 10 lub UHS-1
0° do 40° C

● Aparatura RC

Nakręcić smigłą
zgodnie ze wskzanym
kierunkiem aż nastąpi
blokada.

A

Maksymalna szybkość nagrywania
Obsługiwane formaty plików
Zdjęcia
Wideo
Obsługiwane karty SD
Zakres temp. roboczej

Pochylenie: -90° do +30°

196 mm

Naciśnij przycisk
aby zwolnić uchwyt

Podnieś

Specyfikacja

Nałożyć srebrne
śmigła na silniki
bez kropek

Wykonaj kombinację aby
uruchomić/zatrzymać silniki

Przesuń lewy drążek
powoli do góry aby
wystartować

Obracające śmigła są niebezpiecznie. Nie uruchamiaj silników gdy w pobliżu znajdują się osoby.
Zawsze trzymaj ręce na aparaturze dopóki model nie wyląduje, a silniki nie zostaną wyłączone.
● Nigdy nie wyłaczaj silników podczas lotu.
●
●

DJI zachęca do bezpiecznego, odpowiedzialnego i
inteligentnego latania dronem. W tym celu konieczne jest
zapoznanie się z pewnymi zasadami wykonywania lotów,
pozwalającymi zachować bezpieczeństwo zarówno pilota, jak
i osób w jego otoczeniu.

Strefy wyłączone z lotu
Więcej informacji na:
http://flysafe.dji.com/no-fly

Zakres częstotliwości pracy

2.400 GHz do 2.483 GHz

Maks. odległość transmisji
Zakres temp. roboczej
Akumulator
Moc nadajnika ( EIRP )
Napięcie robocze

wg. FCC: 3.1 mi ( 5 km ); wg. CE: 2.2 mi ( 3.5 km ) ( w terenie bez przeszkód i zakłóceń )
32° to 104° F ( 0° to 40° C )
6000 mAh LiPo 2S
FCC: 23 dBm; CE: 17 dBm
7.4V @ 1.2A

● Ładowarka
17.4 V
Napięcie
Moc znamionowa
100 W
● Akumulator inteligentny ( PH4 - 5350 mAh -15.2 V )
5350 mAh
Pojemność
15.2 V
Napięcie
Typ akumulatora
LiPo 4S
81.3 Wh
Energia
Waga
462 g
Temperatura robocza
14° to 104° F ( -10° to 40° C )
Maks. moc ładowania
100 W

Pobierz instrukcję aby uzyskać więcej informacji:

http://www.dji.com/product/phantom-4

m
m

2. Obejrzyj filmy instruktażowe

Wyszukaj aplikację DJI GO w App Store lub
Google Play i zainstaluj ją na swoim urządzeniu .

18
2

1. Pobierz aplikację DJI GO

105 mm

17
2m
m

71 mm

Prezentowane urządzenie spełnia wymagania części 15 FCC.
Działanie urządzenia podlega poniższym dwóm warunkom:
(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń;
(2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia,
włącznie z powodującymi jego niepożądane działanie.
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