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Atruna
Apsveicam ar sava jaunā DJI™ izstrādājuma iegādi. Šajā dokumentā esošā informācija ietekmē 
Jūsu drošību un juridiskās tiesības un pienākumus. Lai pienācīgi konfigurētu ierīci, pirms 
lietošanas rūpīgi izlasiet visu šo dokumentu. Šā dokumenta neizlasīšana un tajā esošo 
norādījumu un brīdinājumu neievērošana var būt iemesls Jūsu vai citu personu traumai, Jūsu DJI 
izstrādājuma bojājumiem, vai bojājumiem kādam citam apkārtnes objektam. Šo dokumentu un 
visus pārējos papildmateriālus DJI var grozīt pēc saviem ieskatiem. Lai iegūtu jaunāko informāciju 
par šo izstrādājumu, apmeklējiet www.dji.com. 

Izmantojot šo izstrādājumu, Jūs apliecināt, ka esat rūpīgi izlasījis šo atrunu un brīdinājumu un ka Jūs 
saprotat un apņematies ievērot tajā esošos noteikumus. Jūs piekrītat, ka esat pilnībā atbildīgs par 
sava izstrādājuma darbību tā lietošanas laikā, kā arī par šādas lietošanas sekām. Jūs piekrītat 
izmantot šo izstrādājumu tikai atbilstošiem nolūkiem un saskaņā ar visiem spēkā esošajiem 
likumiem un noteikumiem, kā arī visiem DJI līdz šim vai nākotnē izziņotajiem noteikumiem, 
piesardzības pasākumiem, praksi un vadlīnijām. DJI neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem 
un traumām, nedz arī jebkādu juridisku atbildību par zaudējumiem, kas tieši vai netieši radušies, 
lietojot šo izstrādājumu. Lietotājam izstrādājums jālieto droši un likumīgi, tostarp, bet ne tikai, tā, kā 
aprakstīta šajā dokumentā.

Neatkarīgi no iepriekšminētā Jūsu tiesības, kas noteiktas spēkā esošajos valsts tiesību aktos, šī 
atruna neietekmē.

DJI ir SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD (abreviatūra — DJI) un tā meitasuzņēmumu preču zīme. 
Izstrādājumu nosaukumi, zīmoli u.tml., kas minēti šajā dokumentā ir to īpašnieku uzņēmumu preču 
zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Uz šo izstrādājumu un dokumentu attiecas DJI autortiesības un 
visas šīs tiesības ir aizsargātas. Nekādu šā izstrādājuma vai dokumenta daļu nedrīkst nekādā formā 
reproducēt bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas vai atļaujas saņemšanas no DJI.

Brīdinājums!
Izmantojot DJI Viedo vadības pulti (še turpmāk „Viedā vadības pults“), lai vadītu bezpilota lidaparātu 
(UAV), saglabājiet modrību. Paviršība var izraisīt nopietnu kaitējumu Jums un citiem. Pirms 
lietošanas vienmēr lejupielādējiet un izlasiet lidaparāta Atrunu un Drošības vadlīnijas, kā arī Viedās 
vadības pults lietošanas pamācību.

1. Pirms katra lidojuma pilnībā uzlādējiet Viedo vadības pulti. 



Ievads
DJI Viedajā vadības pultī ir izmantota OCUSYNC™ 2.0 tehnoloģija, kas spēj vadīt šo tehnoloģiju 
atbalstošu lidaparātu    un nodrošina tiešsaistes HD attēlu no lidaparāta kameras. Tā var pārraidīt 
attēla informāciju līdz pat 8 km   attāluma un tai ir vairākas lidaparāta un stabilizatora vadības 
funkcijas un pielāgojamas pogas. 

Iebūvētā 5,5 collu augsta spilgtuma 1000 cd/m² ekrāna izšķirtspēja ir 1920×1080 pikseļi, to darbina 
Android sistēma ar vairākām funkcijām, piemēram, Bluetooth un GNSS. Tā atbalsta pieslēgumu 
internetam ar Wi-Fi starpniecību.

Viedās vadības pults maksimālais darbības ilgums ir 2,5 stundas    . 
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2. Ja Viedā vadības pults ir ieslēgta un piecas minūtes netiek izmantota, atskanēs brīdinājuma 
signāls. Pēc sešām minūtēm tā automātiski izslēgsies. Lai izslēgtu brīdinājumu, pārvietojiet 
sviras vai veiciet kādu citu darbību. 

3. Lai nodrošinātu optimālu pārraides kvalitāti, pārliecinieties, ka antenas ir atlocītas un 
noregulētas attiecīgajā stāvoklī. 

4. Antenu bojājuma gadījumā, lai tās salabotu vai nomainītu, sazinieties ar DJI atbalsta nodaļu. 
Bojātas antenas būtiski pasliktinās darbību. 

5. Ja Jūs maināt lidaparātu, atkārtoti izveidojiet savienojumu starp Viedo vadības pulti un 
lidaparātu. 

6. Pārliecinieties, ka izslēdzat lidaparātu pirms Viedās vadības pults.
7. Reizi trijos mēnešos pilnībā uzlādējiet Viedo vadības pulti. 
8. Lai novērstu Viedās vadības pults bojājumus zema uzlādes līmeņa dēļ ilgā laikposmā, 

nekavējoties uzlādējiet Viedo vadības pulti, kad tās uzlādes līmenis samazinās līdz 0%. Ja 
uzglabājat Viedo vadības pulti ilgāku laika posmu, izlādējiet to līdz uzlādes līmenim 40–60% 
robežās. 

9. NEAIZSEDZIET Viedās vadības pults gaisa izplūdes vai ieplūdes vietu. Aizsegšanas gadījumā 
Viedā vadības pults var pārkarst, un tas var ietekmēt tās darbību. 

10. NEIZJAUCIET Viedo vadības pulti bez DJI pilnvarota tirdzniecības pārstāvja palīdzības. Lai 
nomainītu Viedās vadības pults detaļas, vienmēr sazinieties ar DJI vai DJI pilnvarotu 
tirdzniecības pārstāvi.
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Pārskats
1.  Antenas
2.  Poga „Atpakaļ“ / Funkciju poga
3.  Sviras
4.  RTH poga
5.  Lidojuma apturēšanas poga
6.  Lidojuma režīma slēdzis
7.  Statusa gaismas diode
8.  Akumulatora uzlādes līmeņa LED
9.  5D poga
10.  Ieslēgšanas un izslēgšanas poga
11.  Apstiprināšanas poga / Pielāgojamā poga C3
12.  Skārienjutīgs ekrāns
13.  USB-C ports
14.  Mikrofons

15.  Stabilizatora skala
16.  Ieraksta poga
17.  HDMI ports
18.  MicroSD kartes slots
19.  USB-A ports
20.  Fokusa/aizslēga poga
21.  Kameras iestatījumu skala

22.  Ventilācijas izplūde
23.  Sviru glabāšanas grope
24.  Pielāgojamā poga C2
25.  Skaļrunis
26.  Pielāgojamā poga C1
27.  Ventilācijas ieplūde
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① Lai iegūtu informāciju par atbalstītajiem lidaparātiem, lūdzu, sk. Specifikācijas. 
② Viedā vadības pults tās maksimālo raidīšanas attālumu (FCC) var sasniegt klajā teritorijā bez 

elektromagnētiskiem traucējumiem, izmantojot MAVIC™ 2, aptuveni 100 m augstumā. 
③ Maksimālais darbības laiks ir pārbaudīts laboratorijas apstākļos un ir provizorisks.
④  Abas sviras pirms piegādes tiek ievietotas Sviru glabāšanas gropē. Pārskata nodaļā esošajos 

attēlos sviras ir attēlotas jau uzstādītas uz Viedās vadības pults.

1. Akumulatora līmenis un uzlāde

Zems
Lai pārbaudītu uzlādes līmeni, vienreiz 
piespiediet ies./izsl. pogu. 
Lai ieslēgtu Viedo vadības pulti, 
piespiediet un turiet divas sekundes vai 
vairākas sekundes spaidiet.

Lai pilnībā uzlādētu Viedo vadības pulti, izmantojot 
standarta USB adapteri, vajag aptuveni divas stundas.

• Lai uzlādētu Viedo vadības pulti, lūdzu, izmantojiet oficiālo USB barošanas adapteri. Ja 
standarta USB strāvas adapteris nav pieejams, ieteicams izmantot FCC/CE sertificētu USB 
strāvas adapteri ar raksturlielumiem 12V/2A. 

• Lai novērstu pārlieku izlādi, lūdzu, uzlādējiet akumulatoru vismaz reizi trīs mēnešos. 
Glabājot akumulatoru ilgstoši, tas izlādēsies.

Elektrības 
pieslēgvieta

100~240 V

USB 
Strāvas adapteris

USB-C kabelis 

Augsts
Akumu-

lators
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2. Viedās vadības pults sagatavošana

Optimālais pārraides rādiuss ir norādīts iepriekš. Pārliecinieties, ka antenas ir pavērstas lidaparāta 
virzienā. Tad, kad leņķis starp antenām un Viedās vadības pults aizmuguri ir 80° vai 180°, 
savienojums starp Viedo vadības pulti un lidaparātu sasniedz optimālo veiktspēju.
Attēlā iepriekš ir parādītas situācijas, kurās starp operatoru un lidaparātu ir liels attālums.

Paceliet antenas Izņemiet sviras Pagrieziet, lai piestiprinātu 
sviras

• Pārliecinieties, ka vadības sviras ir stingri nostiprinātas.
• Reālos vadīšanas apstākļos DJI GO™ 4 lietotne izvadīs brīdinājumu, lai paziņotu par to, ka 

pārraides signāls ir vājš. Lūdzu, noregulējiet antenas tā, lai nodrošinātu, ka lidaparāts 
atgriežas optimālajā pārraides rādiusā.

80°
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3. Jūsu Viedās vadības pults aktivizēšana

Ja aktivizēšana neizdodas, lūdzu, pārbaudiet interneta pieslēgumu. Ja interneta pieslēgums ir 
atbilstošs, mēģiniet aktivizēt Viedo vadības pulti vēlreiz. Ja aktivizēšana neizdodas vairākkārtīgi, 
sazinieties ar DJI. 

Internets

Jauna Viedā vadības pults vispirms ir jāaktivizē. Aktivizēšanai ir vajadzīgs interneta 
pieslēgums. 

4. Savienojuma izveide
Ja Viedā vadības pults tiek iegādāta kopā ar lidaparātu kā komplekts, tai jau ir izveidots 

savienojums ar lidaparātu. Ja tā nav, pēc veiksmīgas aktivizēšanas, lūdzu, veiciet turpmāk 

norādītās darbības, lai izveidotu savienojumu starp Viedo vadības pulti un lidaparātu. 

1. Ieslēdziet Viedo vadības pulti un lidaparātu. 
2. Vienlaikus piespiediet pielāgojamās pogas C1, C2 un ieraksta pogu. Statusa LED iemirgosies 

zilā krāsā un Viedā vadības pults atskaņos divkāršu pīkstienu, norādot, ka ir uzsākta 
savienojuma izveide. 

3. Piespiediet lidaparāta savienojuma izveides pogu, pēc tam atlaidiet to. Ja, savienojuma 
izveide ir veiksmīga, Viedās vadības pults statusa LED degs zaļā krāsā.

Ieslēdziet
Viedo vadības pulti

Izvēlieties
vēlamo valodu

Sekojiet uzvednēm,
lai aktivizētu

Hello

Next

Welcome

Start

Attiecībā uz citām savienojuma izveides metodēm sk. DJI Vadības pults lietošanas pamācību.
Lai lejuplādētu pamācību, dodieties uz http://www.dji.com/dji-smart-controller. 
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• Manuālas pacelšanās/
nosēšanās sviru kombinācija 
motoru iedarbināšanai/
apturēšanai. 

5. Lidojums

Pirms pacelšanās pārliecinieties, ka lidaparāta statusa joslā DJI GO 4 
lietotnē tiek attēlots uzraksts „Ready to Go (GPS)“. Ready to Go (GPS)

• Automātiska pacelšanās / nosēšanās
Lai iedarbinātu/apturētu motorus, DJI GO 4 piespiediet „Auto Takeoff“/ „Auto Landing“.

Automātiska pacelšanās

VAI

Lai paceltos, lēnām 
stumiet kreiso sviru 
augšup

Lēnām stumiet kreiso sviru lejup, 
kamēr lidaparāts nosēžas. Turiet dažas 
sekundes līdz dzinēji apstājas.

Automātiska nosēšanās

Noklusējuma lidojuma vadības režīms ir 2. režīms (Mode 2). Ar kreiso sviru vada gaisa kuģa 
augstumu un virzienu, bet ar labo sviru kustību uz priekšu, atpakaļ, pa kreisi un pa labi. Ar 
stabilizatora skalu vada kameras sasvēršanās pakāpi. 

Kreisā svira
Augšup

lejup

Pagriezties 
pa kreisi

Pagriezties 
pa labi

Labā svira Uz priekšu

Atpakaļ

 Pa kreisi Pa labi




