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1. Антени
2. Кнопка «Назад» / «Функція»
3. Джойстики 
4. Кнопка повернення додому (RTH)
5. Кнопка зупинки політу
6. Перемикач режимів польотів
7. Світлодіодний індикатор стану
8.  Світлодіодні індикатори рівня
    заряду акумулятора
9. Кнопка 5D
10. Кнопка живлення
11.  Кнопка підтвердження /  

 налаштовуюча кнопка C3

12. Сенсорный екран
13. Порт USB-C
14. Мікрофон
15. Коліщатко нахилу камери
16. Кнопка запису
17. Порт HDMI
18. Слот для карти пам’яті microSD

19. Порт USB-A
20.  Кнопка фокусування /  

 Кнопка спуску затвора
21. Регулятор налаштування камери
22. Вентиляційний отвір
23. Слот для зберігання джойстиків  

24. Налаштовуюча Кнопка C2
25. Динамік
26. Налаштовуюча Кнопка C1
27. Повітрозабірник
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Максимальний час роботи інтелектуального пульта становить 2.5 години

Огляд
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Натисніть кнопку живлення один раз,
щоб перевірити рівень заряду
акумулятора.
Натисніть і утримуйте кнопку 
протягом двох секунд або натисніть
її на кілька секунд, щоб
включити інтелектуальний пульт.

Для повної зарядки інтелектуального пульта з
допомогою стандартного блоку живлення USB потрібно
близько двох годин.

•  Для зарядки інтелектуального пульта використовуйте оригінальний блок
живлення USB. Якщо стандартний блок живлення USB недоступний, рекомендується 
використовувати блок живлення USB FCC / CE з номінальною напругою 12 В/2 А. 

•  Заряджайте акумулятор як мінімум раз в три місяці, щоб уникнут 
надмірної розрядки, яка може статися в разі тривалого зберігання.

Розетка  
100–240 В

Блок 
живлення USB 

Кабель USB-C 

Низький Акумулятор Високий

① Дв.  детальну інформацію про  підтримуваних дронь в технічних 
характеристиках. 

②Максимальне значення дальності передачі сигналу (FCC) можна отримати при 
політі    MAVIC TM 2 у відкритому просторі без електромагнітних перешкод на висоті 
близько 100 метрів. 

③ Максимальний робочий час було протестовано в лабораторному середовищі і вказано 
для довідки.

④ Перед відправкою продукту пару джойстиків поміщають в слот для зберігання 
джойстиків. На ілюстраціях, що використовуються в розділі «Огляд», джойстики вже 
встановлені на інтелектуальному пульті.

1. Заряд акумулятора



80°

Оптимальна дальність передачі сигналу вказана вище. Переконайтеся, що антени 
спрямовані на літальний апарат. З'єднання між інтелектуальним пультом і
дроном буде вважатися оптимальним, коли кут між антенами і задньою панеллю
пульта становить 80 ° ... 180 °.
На наведених вище ілюстраціях показані ситуації, коли пілот і літальний 
апарат знаходяться на відстані.

Підніміть антени Зніміть джойстики Поверніть, щоб
встановити джойстики

•  Переконайтеся, що джойстики надійно закріплені.
•  Якщо додаток      DJI GO TM 4 видає попередження про те, що сигнал 

слабкий, необхідно поміняти положення антен для досягнення 
оптимального значення дальності передачі сигналу.

2. Підготовка інтелектуального пульта



Якщо активація завершилася невдало, перевірте підключення до Інтернету.
Якщо з'єднання в порядку, спробуйте ще раз. Якщо пульт не вдалося
активувати після кількох спроб, зверніться в компанію DJI.

Новий інтелектуальний пульт необхідно активувати.  
Для цього буде потрібно з'єднання з Інтернетом.

Якщо інтелектуальний пульт був придбаний в наборі з дроном, 
він вже повинен бути підключений до дрону. Якщо пульт не підключений, необхідно
виконати наступні дії:

1.  Увімкніть літальний апарат і інтелектуальний пульт.
2.  Одночасно натисніть  кнопки, що налаштовуються C1, C2 і кнопку запису. Початок 

з'єднання позначається синім мерехтінням світлодіодного індикатора і
подвійним звуковим сигналом пульта.

3.  Натисніть на кнопку сполучення літального апарату. Світлодіодний
індикатор стану інтелектуального пульта загориться зеленим кольором, якщо 
підключення виконано успішно.

Увімкніть
інтелектуальний пульт

Виберіть мову Дотримуйтесь інструкцій

Internet

Hello

Next

Welcome

Start

Додаткову інформацію про інші методи підключення см. В керівництві
користувача для пульта DJI Smart Controller. Щоб завантажити керівництво
зайдіть на сайт http://www.dji.com/dji-smart-controller. 

3. Активація інтелектуального пульта

4. Підключення



Режим 2 є режимом управління за замовчуванням. Лівий джойстик використовується
для управління висотою і поворотом, а правий - для управління рухом вперед,
назад, вліво і вправо. Коліщатко нахилу камери управляє віссю нахилу.

Лівий джойстик
Вверх

Вниз

Поворот 
ліовруч

Поворот 
праворуч

Правий джойстик Вперед

Назад

ліворуч праворуч

• Взліт/посадка вручну
Положення джойстиків 
для запуска/зупинки 
двигунів. 

Автоматичний взлет Автоматична посадка

Перед зльотом переконайтеся, що в рядку стану
літального апарату в додатку DJI GO 4 відображається
«Ready to Go (GPS)» (Політ дозволено (GPS)). 

• Автоматичний взліт/посадка  
Натисніть «Auto Takeo�» (Автоматический взлет) / «Auto Landing» (Автоматична 
посадка) в додатку DJI GO 4, щоб запустить/зупинить мотори. 

Плавно направте
лівий джойстик 
вверх для взльоту. 

Плавно направте лівий джойстик вниз і 
утримуйте, поки літальний апарат 
не приземлився. Продовжуйте утримувати 
джойстик протягом декількох секунд
для виключення моторів.

Ready to Go (GPS)

або

5. Політ



Технічні характеристики 

Ocusync 2.0

Діапазон робочих частот 2,400–2,4835 ГГц

Макс. дальність передачі сигналу
(при відсутності перешкод )

2,4–2,4835  ГГц:
8 км (FCC); 4 км (CE); 4 км (SRRC); 4 км (MIC)

Потужність передавача (ЕІВП)
2,400–2,4835  ГГц: 
25,5 дБм (FCC); 18,5 дБм (CE) 
19 дБм (SRRC); 18,5 дБм (MIC)

Wi-Fi

Протокол
Підтримуються стандарти WiFi Direct, Wi-Fi 
Display, 802.11a/g/n/ac, WiFi с 2×2 MIMO

Діапазон робочих частот 2,400–2,4835 ГГц

Потужність передавача (ЕІВП)
2,4–2,4835  ГГц:
21,5 дБм (FCC); 18,5 дБм (CE)
18,5 дБм (SRRC); 20,5 дБм (MIC)

Bluetooth 

Протокол Bluetooth 4.2

Діапазон робочих частот 2,400–2,4835 ГГц

отужність передавача (ЕІВП)
4 дБм (FCC); 4 дБм (CE)
4 дБм (SRRC); 4 дБм (MIC)

Загальні

Акумулятор
Літій-іонний акумулятор 18650 
(5000 мАгод @ 7,2 A)

Вид зарядного пристрою Блок живлення USB 12 В/2 A

Номінальна потужність 15 Вт 

Обсяг пам'яті
ПЗП 16 Гб + за індивідуальним замовленням
(карта пам’яті microSD)

•  Мотори можна зупинити під час польоту, тільки якщо пульт видає 
критичну помилку.

•  Переконайтеся, що інтелектуальний пульт приєднаний до дрону.



Час зарядки
2 год (При використанні блока живлення 
USB 12 В/2 А)

Робочий час 2.5 год

Порт відеовиходу Порт HDMI

Струм / напруга джерела живлення 
(Порт USB-A)

5 В / 900 мА

Діапазон робочих температур -20...+40°C

Діапазон температур зберігання

Менше одного місяця:
-30...+60°C

Від одного місяця до трьох місяців: 
-30...+45°C

Від трьох місяців до шести місяців:
-30...+35°C

Понад шість місяців:
-30...+25°C

Діапазон температур зарядки +5...+40°C

Підтримувані моделі літальних 
апаратів *

Mavic 2 Pro; Mavic 2 Zoom

Супутникові системи
позиціонування

GPS+ГЛОНАСС

Маса Близько 630 г

Модель RM500

* В майбутньому інтелектуальний пульт буде підтримувати більше моделей дронів
DJI. Ознайомитися з актуальною інформацією можна на офіційному сайті.


