
Biežāk uzdotie jautājumi par GS Pro 
1.     Vai GS Pro ir bezmaksas aplikācija?
GS Pro ir bezmaksas aplikācija ar papildus opcijām nākotnē, kuras būs par maksu.

2.     Kādas ierīces atbalsta GS Pro? 
GS Pro tiek atbalstīts uz iPad Air, Air 2, Mini 2, Mini 3, Mini 4, un Pro planšetdatoriem. (Android atbalsts dotajā 
brīdī nav)

3.     Kāds režīms man jāieslēdz lidaparātam izmantojot Ground Station režīmu?
P režīms priekš Phantom 4 un jebkura cita lidaparāta izlaists pēc Phantom 4. F režīms piekš lidaparātiem izlaists 
priekš Phantom 4, ieskaitot Phantom 3, Ispire 1, M100, M600 utt. Būtībā ja lidaparātam ir F režīms lietojiet F 
režīmu, pretējā gadījumā lietojiet P režīmu.

4.     Kādas kameras GS Pro atbalsta?
Phantom 3 Advanced, Phanrom 3 Professional un Phantom 4 sērijas kameras kā arī Zenmuse X3, X5, X5R X4S, 
X5S, un Z3.

5.     Kādi DJI lidaparāti atbalsta GS Pro?
GS Pro atbalsta sekojošas DJI gaisa platformas un pultis: Phantom 3 Advanced/Professional/4K, 
Phantom 4/Pro/Pro +, Inspire 1/2, Matrice 100/600/600 Pro, A3, N3, un Mavic Pro.

6.     Kādās nozarēs var izmantot GS Pro?
GS Pro var izmantot daudzās nozarēs arhitektūrā, lauksaimniecībā, aerokartēšanā, elektro līniju apsekošanā, 
drošības kontrolē, negadījumu monitorēšanā un vēl daudzos veidos.

7.     Vai GS Pro atbalsta bezsaistes kartes?
Nē. Lai izmantotu GS Pro bez interneta, kartes vispirms ir jālejuplādē. GS Pro aplikācijas lapu nav ieteicams 
slēgt ārā vai atjaunot datus lietošanas laikā. Situācijā, kad internets nav pieejams, izmantojiet lidaparātu lai 
iezīmētu waypoints vai lidošanas zonu.

8.     Vai GS Pro ir spējīgs noteikt, vai akumulators spēs darboties visu misijai nepieciešamo laiku?
Nē, bet akumulatora procentuālais atlikums redzams uz ekrāna. GS Pro ir spējīgs misiju turpināt no 
lūzumpunkta, līdz ar ko tajā brīdī, kad akumulators ir izlādējies, nopauzējiet misiju, nomainiet akumulatoru
un turpiniet darbu.

9.      Vai ir maximālās distances ierobežojums?
Ja tālākais distances punkts plānots būt tālāk par 2km, parādīsies brīdinājums taču misiju var sākt.

10. Cik daudz pieturvietas var tikt uzstādītas?
Jūs varat uzstādīt no 2 līdz 99 pieturvietām. Pastāv iespēja ka var tikt uzņemtas vairāk kā 99 fotogrāfijas, ja tās 
tiek uzņemtaskustīgā lidojumā. Maximālo foto skaits atkarīgs no SD kartes ietilpības.

11. Kas ir  Inside Mode un Scan Mode?
Ar Inside Mode lidaparāts seko automātiski ģenerētajam maršrutam izvēlētajā zonā. Ar Scan Mode
lidaparāts seko ātrākajam maršrutam, lai nosegtu norādīto zonu, kas rezultējās ar to, ka lidaparāts var izlidot 
ārpus iezīmētās zonas.

12. No kuras vietnes nāk GS Pro kartes?
Kartes nāk no Apple Maps. 



13.   Izmantojot vairāku lidaparātu misiju, cik daudz lidaparātu GS Pro atbalsta vienlaikus? Vai šiem lidaparātiem 
jābūt vienāda tipa?
Vairāku lidaparātu misijas dotajā brīdī nav atbalstītas.

14.   Kāds ir distances diapazons starp pieturvietām?
Distance starp diviem blakus esošajiem punktiem var būt no 1m līdz 2000m

15.   Kas notiek, ja GS Pro misijas laikā zaudē vadību pār lidaparātu?
Lidaparāts turpinās misiju un pabeigs visas plānotās darbības.

16.   Kas notiek, ja misijas laikā tiek pakustināta vadības svira?
Misijas laikā vadības svira var  kontrolēt lidaparāta ātrumu. Kustiniet to, lai paātrinātu vai samazinātu lidojuma 
ātrumu un atlaidiet vadības sviru, lai atgrieztos iepriekš iestatītajā ātrumā. Ja vadības svira tiek kustināta pirms 
sasniegts pirmais pieturpunkt, tad ar vadības sviras palīdzību var pieregulēt lidaparāta pozīciju attiecībā pret virzienu 
kurā tas lidos misijas izpildes laikā. Sasniedzot pirmo pieturpunktu lidaparāta novietojums attiecībā pret lidojuma 
virzienu ir noslēgts un lidaparāts turpina pildīt misiju. 

17.   Vai var izmantot pulti, lai misijas lidojuma laikā uzņemtu foto vai ierakstītu video?
Var, bet nav ieteicams, jo var ietekmēt misijas gaitu.

18.   Ja aktivizē Return to Home režīmu lidojuma laikā, vai lidaparāts atgriezīsies?
Jā. 

.
19.   Vai motorus var apstādināt lidojuma vidū?
Jā, ja aktivizēts stop-motor režīms DJI GO vai DJI GO 4 aplikācijā. Lietot tikai ārkārtes situācijā

20.   Vai var iejaukties misijā tās izpildēs laikā?
Jā 

21.   Kāda ir atšķirība starp Virtual Fence, GEO Fence un No-fly zonām?
Virtual Fence ir lietotāja istatīta zona izmantojot GS Pro aplikāciju. Savukārt GEO Fence un No-fly zonas ir jau 
iepriekš ieprogrommētas DJI lidaparātā un tām ir augstāks prioritātes līmenis līdz ar ko lietotājam nav iespējas tās 
labot.






