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8. Upewnij się, że stacja mobilna D-RTK 2 i jego komponenty są wolne od zanieczyszczeń (np. wody, olejów, soli i piasku).

9. Nie próbuj demontować żadnej części stacji przenośnej D-RTK 2, która została zamontowana przed wysyłką.

10. Końcówki drążka przedłużającego i statywu są ostre, dlatego należy obchodzić się nimi z ostrożnością.

11. Podjąć niezbędne czynności w celu ochrony stacji przenośnej D-RTK 2 oraz baterii przed wodą w deszczu

burzach. W trudnych warunkach pogodowych należy postępować ostrożnie.

12. Aby zmaksymalizować żywotność baterii, wyjmij inteligentną baterię ze stacji przeno

, śniegu lub

śnej D-RTK 2, gdy nie jest używana.

 

 

 
 
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

      

 

   

  

  

 

   

Zastrzeżenia

Dziękujemy za zakup stacji przenośnej GNSS D-RTK 2 o wysokiej precyzji (zwanej dalej "produktem"). Przeczytaj uważnie 

niniejszy dokument przed użyciem tego produktu. Korzystając z tego produktu, wyrażasz zgodę na niniejsze zastrzeżenia i 

potwierdzasz, że przeczytałeś je w całości. Należy używać tego produktu zgodnie z instrukcją obsługi i zwracać uwagę na 

ostrzeżenia. SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. i spółki zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody lub obrażenia 

poniesione bezpośrednio lub pośrednio w wyniku niewłaściwego użytkowania, montażu lub demontażu tego Produktu, w 

tym, ale nie wyłącznie, w przypadku stosowania niededykowanych akcesoriów.

“ ”DJI jest znakiem towarowym SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. (zwany dalej DJI ) i jej spółek zależnych. Nazwy produktów, 

marek itp., pojawiające się w niniejszej instrukcji obsługi są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi 

ich właścicieli. Niniejszy produkt i podręcznik są chronione prawami autorskimi przez DJI z zastrzeżeniem wszelkich praw. 

Żadna część tego Produktu lub podręcznika nie może być powielana w żadnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody lub

upoważnienia firmy DJI.

Ostrzeżenia
1. Akumulatory MG-12000P mogą być zakupione oddzielnie do użycia z  wysokiej precyzji stacją mobilną D-RTK 2 GNSS

(zwanej dalej stacją mobilną D-RTK 2 ). Nie używaj innych modeli akumulatora.

2. D-RTK 2 należy używać wyłącznie na odpowiednim paśmie częstotliwości i zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi.

3. Staraj się nie zginać nadmiernie kabli.

4. Upewnij się, że stacja mobilna D-RTK 2 jest w poziomie po zamontowaniu i umieszczeniu w odpowiednim miejscu. 

5. Operuj stacją tylko w środowisku wolnym od zakłóceń radiowych.Wyłącz pobliskie urządzenia przy użyciu tych samych

częstotliwości co stacja przenośna D-RTK 2 (np. nadajniki radiowe).

6. Upewnij się, że anteny wszystkich używanych urządzeń są pozbawione przeszkód.

7. Używaj wyłącznie oryginalnych części DJI lub części certyfikowane przez DJI.
  
  

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Wprowadzenie

Stacja mobilna D-RTK 2 GNSS jest najnowszej generacji odbiornikiem sygnału satelitarnego, który wspiera cztery globalne 

systemy nawigacyjne: GPS, BEIDOU, GLONASS oraz Galileo, odbierającym 11-pasmowy sygnał satelitarny*. Wbudowany sy- 

stemOCUSYNC, Wi-Fi, LAN, 4G oraz łącza transmisji danych CAN zapewniają niezakłóconą, stabilną transmisję danych o sze- 

rokim zastosowaniu. Stacja mobilna D-RTK2 może być użyta jako mobilna stacja bazowa RTK, aby osiągnąć dokładność pozy- 

cjonowania drona co do centymetra, który został wyposażony w system pozycjonowania DJI RTK (podobnie jak MG-1P RTK 

lub Phantom 4 RTK. Jego funkcje są bezkompromisowe nawet w środowiskach o silnych zakłóceniach magnetycznych, np. w 

pobliżu linii wysokiego napięcia lub metalowych konstrukcji. Stacja mobilna D-RTK 2 może być także jako ręczne urządzenie 

do mapowania**, aby osiągnać większą precyzję w pozycjonowaniu punktów podczas wykonywania pomiarów, mapowania 

lub loftowania i innych zastosować inżynieryjnych. Co więcej, Stacja mobilna D-RTK 2 może być użyta jako stacjonarna stacja 

bazowa RTK do szerszych zastosowań RTK. ***.

* Więcej informacji w specyfikacji.

** Wkrótce dostępne.

*** Wkrótce dostępne. DJI świadczy wyłącznie usługi techniczne, użytkownicy muszą przestrzegać lokalnych przepisów prawa, 

regulacji i wymagań dotyczących wykonywania usług RTK.
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Zawartość zestawu

 
    

* Opcjonalne akcesoria są możliwe do zakupienia oddzielnie.
** Opcjonalne akcesoria do użycia stacji mobilnej D-RTK 2 jako stacji bazowej możliwe do zakupienia oddzielnie.

D-RTK 2 Główny moduł ×1 Przedłużenie uchwytu ×1

Hub ładowania Inteligentny akumulator (WB37) Osłona akumulatora×1 ×2 ×1

Zasilacz Kabel zasilający AC Kabel zasilający MG×1 ×1 ×1

Przewód USB-C Przewód USB-C OTG×1 ×1

Klucz imbusowy KarabińczykPasek×1 ×1 ×1

Statyw* Zasilacz II **×1 ×1

Uchwyt na urządzenie mobilne ×1

Przewód LAN ×1

MG-12000P 
XT90  Zworka

×1
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Schemat produktu

Główny moduł D-RTK 2 Statyw

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
  
 
 
  
 
 
  
 

 
 
 

1. Antena
2. Przycisk łączenia i wskaźnik
3. Przycisk zasilania i wskaźnik
4. Przycisk trybów pracy i wskaźnik 
5. Port USB-C
6. Zasobnik na odbiornik
7. Rozeta montażowa
8. Zasobnik na akumulator
9. Osłona akumulatora
10. Nakrętka kontrująca
11. Port CAN*
12. Port LAN*
13. Zewnętrzny port zasilania*

 
 
 
 

 
  

 

1. Nakrętka
2. Baza montażowa
3. Rozkładane ramiona
4. Pokrętła

1

1 234

5

6
7
8
9

10

2

3

4

11
12 
13 

* Osłona zabezpieczająca służy do przechowywania urządzenia, gdy nie jest używane.
Podczas gdy urządzenie nie jest używane, zabezpiecz porty, aby zapobiec uszkodzeniom wywołanym przez wo-
dę lub kurz.

Widok z dołu
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 * Zaleca się użycie ZTE MF833V (wspierane: LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12&B17/20, UMTS B1/2/4/5/8, GSM 

850/900/1800/1900).

1. Odkręć śruby za pomocą klucza imbusowego, a następnie usuń osłonę klucza sprzętowego.

2. Podłącz klucz sprzętowy do portu USB z umieszczoną w nim kartą SIM i sprawdź, czy działa poprawnie.*

3. Zainstaluj ponownie osłonę klucza sprzętowego.

* Procedura testowa: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na Stacji mobilnej D-RTK 2, aby ją włączyć, a następnie połącz ją z 

aparaturą sterującą postępując według poniższych instrukcji, aby podłączyć urządzenie. W aplikacji naciśnij >         i wybierz

"Network".

Diagnostyka  : Jeśli statusy wszystkich urządzeń w łańcuchu sieciowym są oznaczone na zielono, klucz sprzętowy i karta SIM fun- 
kcjonują poprawnie.

Ładowanie akumulatora

 

Naciś 

Umie
pierwszym użyciem.

ść akumulator w hubie ładowania, pod

nij jednokrotnie przycisk poziomu akumulatora, aby sprawdzić poziom akumulatora. Naładuj w pełni akumulator przed

 

 

 
 

łącz zasilacz do hubu ładowania, następnie podłącz zasilacz do źródła prądu

 

   

 

  

 

       

       

 

(100-240V, 50/60Hz)

2. Hub ładowania inteligentnie naładuje akumulatory w kolejności według poziomu naładowania od wysokiego do niskiego. 

3. Wskaźnik LED miga na zielono podczas ładowania. Wskaźnik będzie świecił światłem stałym, jeśli urządzenie zostanie w 

pełni naładowane. Następnie wyjmij akumulator i wyłącz brzęczyk.

 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z podręcznikiem użytkowania huba ładowania WCH2 (WCH2 Charging 
Hub User Guide).

A

A

Przygotowanie

Montaż klucza sprzętowego

 

 

  
 

   

 

• Używaj tylko dedykowanego klucza sprzętowego DJI*. Użycie nieodpowiedniego klucza sprzętowego może nie być prawidłowo 
zainstalowany do  Stacji mobilnej D-RTK 2. Może to także wpływać na połączenie z Internetem oraz może zakłócać funkcjonowanie 
systemu OcuSync.
• Klucz sprzętowy obsługuje różne standardy sieciowe. Użyj karty SIM, która jest kompatybilna z wybranym operatorem sieci ko- 
mórkowej i wybierz plan transmisji danych zgodnie z planowanym poziomem wykorzystania.
• Używaj klucza sprzętowego i karty SIM zgodnie z ich instrukcją obsługi.

1.



 

Włączanie/wyłączanie stacji mobilnej
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby uruchomić.

Montaż akumulatora

Przycisk zasilania

Objaśnienie wskaźnika zasilania

Uruchamianie systemu /powiadomienia o błędzieŚwieci na czerwono

Miga szybko na czerwono 

Miga powoli na czerwono 

Świeci na żółto

Świeci na zielono

Poziom akumulatora jest mnie jszy niż 20% 

Sygnał jest odbierany z ≤ 5 satelit 

Sygnał jest odbierany z 6-9  satelit

Sygnał jest odbierany z ≥10 satelit

  

  
   

Tryby pracy
Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybów pracy, aby zmienić tryb. Wskaźnik mignie raz na żółto, aby zasygnalizować  pomyślną zmia- 
nę trybu.
Tryby pracy są sygnalizowane liczbą mignięć wskaźnika na zielono.

Tryb pracy 1  Tryb pracy 3*

  Nazwa trybu 

Liczba mignięć 

Mobilna stacja

1 raz 

Tryb pracy 2*

Stacja stacjonarna

2 razy 3 razy

 R urządzenieęczne
do mapowania

 

*Dostępne wkrótce

Jak używać stacji mobilnej D-RTK 2?

Stacja mobilna D-RTK 2 może być użyta jako stacja bazowa kompatybilna z MG-1P RTK lub Phantom 4 RTK. Łączenie, aktywacjai 

procedury użytkwowania są zbliżone do obu dronów. Następujące procedury wykorzystują MG-1P RTK i aplikację DJI MG. Pod- 

czas korzystania z Phantom 4 RTK, użyj aplikacji DJI GS RTK.
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Łączenie

Instrukcja
Stacja mobilna D-RTK 2 musi zostać podłączona do nadajnika w przypadku użycia MG-1P RTK lub Phantom 4 RTK.
Instrukcja łączenia na przykładzie MG-1P RTK:
1. Włącz Stację mobilną D-RTK 2  i poczekaj, aż inicjalizacja systemu zostanie zakończona. Następnie naciśnij i przytrzymaj przy- 

cisk zmiany trybów pracy, aby przejść do trybu 1.

2. Włącz nadajnik MG-1P RTK  i upewnij się, że aplikacja DJI MG jest uruchomiona.

3. W aplikacji DJI MG przejdź do Operation View > > RTK, aby włączyć funkcję RTK. Wybierz typ usługi RTK dla Stacji 

mobilnej D-RTK 2. Następnie naciśnij "Linking" na dole ekranu. Wskaźnik nadajnika będzie migać na niebiesko, a także zostanie 

emitowany sygnał z aparatury sterującej. Oznacza to, że nadajnik jest w trakcie łączenia.

4. Naciśnij przycisk łączenia na Stacji mobilnej D-RTK 2, a wskaźnik łączenia będzie migać na czerwono i zielono naprzemiennie, 

sygnalizując, że Stacja mobilna jest w trakcie łączenia.

5. Łączenie przebiegło pomyślnie, jeśli wskaźnik na nadajniku będzie świecił światłem stałym na zielono. Wskaźnik łączenia

D-RTK 2 sygnalizuje aktualny status pracy. Więcej informacji w poniższej tabeli.

6. Nadajnik i dron muszą zostać ponownie sparowane po podłączeniu nadajnika ze Stacją mobilną D-RTK 2. Można to wykonać 

na trzy sposoby.

 

 

 

• 

• 

Wskaźnik łączenia

Tryby pracy 1 i 3

Kiedy proces łączenia rozpocznie się, wskaźnik będzie migał na czerwono i zielono naprzemiennie.  Po zakończeniu procesu łącze- 
nia sygnalizacja wskaźników wygląda następująco:

Świeci na zielono

Miga szybko na zielono 

Miga powoli na zielono 

Świeci na czerwono

Tryb pracy 2

Świeci na zielono 

Świeci na czerwono

Status
Jakość sygnału OcuSync >70%

Jakość sygnału OcuSync 35%-70% 

Jakość sygnału OcuSync ≤ 35%

Jakość sygnału OcuSync = 0

Status

Połączono z siecią

Połączenie z siecią zostało przerwane.

 
 
 

   
 

   

Aktywacja

Pamiętaj, aby aktywować Stację mobilną D-RTK 2 przed pierwszym użyciem. Należy ją przeprowadzić za pomocą aplikacji lub za 
pośrednictwem programu DJI Assistant 2. 

Oto jak należy przeprowadzić aktywację za pomocą aplikacji:
1.Uruchom Stację mobilną D-RTK 2.
2.Uruchom nadajnik MG-1P RTK i upewnij się, że aplikacja DJI MG jest włączona.
3. Z aplikacji DJI MG przejdź do "Operation View" >   > RTK, aby włączyć funkcję RTK. Wybierz "D-RTK 2 Mobile Station"
w typie usługi RTK. Podczas łączenia po raz pierwszy, pojawi się komunikat o aktywacji. Postępuj według wyświetlanych instru- 
kcji, aby aktywować urządzenie.
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• 

Stację mobilną D-RTK 2 z dronem

•

•

Po podłączeniu nadajnika do Stacji mobilnej D-RTK, naciśnij "Link with Aircraft" po pojawieniu się komunikatu, aby połączyć

. Następnie naciśnij przycisk łączenia na dronie, aby zakończyć łączenie.

W zakładce "RTK Settings", naciśnij przycisk           obok komunikatu, sygnalizując, że dron został odłączony. Następnie naciśnij

"Link with Aircraft", gdy pojawi się komunikat, aby połączyć się z dronem.

  Połącz nadajnik z dronem w zakładce "RC Settings". Po zakończeniu przejdź do "RTK Settings" i naciśnij "Try to Reconnect"

obok statusu D-RTK 2, aby ponownie połączyć się z D-RTK 2. Status D-RTK 2 musi wskazywać "Connection Succes", aby funkcje

RTK działały poprawnie.

Jeśli Stacja mobilna D-RTK została połączona z nadajnikiem, a dron jest kontrolowany przez nadajnik, Stacja mobil -

na D-RTK 2 nie może być połączona z innymi nadajnikami. Jeśli jest to wymagane, połącz się z nadajnikiem po wylą- 

dowa niu dronem i po zatrzymaniu silników.

Jedna Stacja mobilna D-RTK 2 może zostać połączona maksymalnie do pięciu nadajników.
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 2. Zamontuj uchwyt teleskopowy i dokręć nakrętkę na statywie. Następnie zamontuj D-RTK 2 do nóg przedłużających i

ści się w czarnym okręgu dokręć nakrętkę kontrującą na D-RTK 2. Upewnij się, że pęcherzyk na poziomicy D-RTK 2 mie

(patrząc od góry w pionie).

 

    

  

   

 

Montaż

Montaż Stacji mobilnej D-RTK 2 należy przeprowadzić na otwartej przestrzeni. Zaznacz położenie i wyrównaj środek statywu z 

oznaczeniem, aby zapewnić możliwość wymiany stacji przenośnej D-RTK 2 w tym samym miejscu.

1. Rozłóż statyw i rozciągnij jego trzy nogi na wybraną długość i dokręć każde pokrętło. Upewnij się, ze pęcherzyk poziomicy 

znajduje się wewnątrz czarnego koła (patrzac od góry w pionie), utrzymując statyw w stabilnej pozycji.
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• Nie zmieniaj pozycji lub kąta statywu li Stacji mobilnej D-RTK 2. Po podwyższeniu statywu lub po wprowadzeniu 

jakichkolwiek zmian Stacja mobilna D-RTK 2 powinna zostać ponownie dostosowana.

• Dokonuj montażu na przestrzeni wolnej od przeszkód (drzew, budynków) w strefie większej niż kąt 15° powyżej

płaszczyzny poziomej anteny D-RTK 2, aby zapobiec blokowaniu sygnału GNSS.

• Miejsce montażu powinno znajdować się w odległości co najmniej 200 m od  źródeł emisji radiowej o dużej mocy

(takich jak np. stacje telewizyjne), które znajdują się co najmniej 50 m od linii wysokiego napięcia, bay uniknąć za- 

kłóceń elektromagnetycznych sygnału GNSS.

• Miejsce montażu powinno znajdować się z dala od wód o dużym obszarze lub obiektów, które silnie zakłócają 
odbiór sygnału satelitarnego w celu ograniczenia efektów wielodrożności.

 

 

 
 

   

Użytkowanie

Instrukcja:

1. Podnieś przedłużone nogi w statywie i dostosuj Stację mobilną D-RTK 2 na określoną wysokość i dokręć nakrętkę.

2. Włącz Stację mobilną D-RTK 2. Poczekaj, aż inicjalizacja systemu ostanie zakończona, a następnie naciśnij i przytrzymaj przy-

cisk trybów pracy, aby przejść do trybu 1.

3. Włącz nadajnik MG-1P RTK i upewnij się, że aplikacja DJI MG jest uruchomiona. Następnie uruchom drona.

4. W aplikacji DJI MG przejdź do Operation View >             > RTK, aby włączyć funkcję RTK. Wybierz typ usługi dla Stacji mobilnej 

D-RTK 2. Następnie sprawdź status, aby upewnić się, że połączenie zostało nawiązane.

5. Zaczekaj, aż system rozpocznie wyszukiwanie satelit. Ikona statusu RTK i liczba satelit będzie pokazana na pasku statusu w 

górnej części ekranu. Uruchom silniki i wystartuj dronem, jeśli status RTK widnieje jako FIX.

 

 

 

• Siła sygnału RTK/GNSS w "Operation View":
RTK 12

•

  : Ta ikona jest wyświetlana po włączeniu RTK i rozpoczęciu poprawnego działania. W prawym górnym rogu 

wyświetlana jest liczba podłączonych satelit. Status RTK poniżej obejmuje dwa statusy: FIX oznacza, że analiza 

danych dyferencyjnych została zakończona i RTK może być użyte do pozycjonowania drona.

  : Ta ikona jest wyświetlana po włączeniu RTK, wskazując na aktualną siłę sygnału GNSS i liczbę podłączo- 

nych satelit.

Jeżeli Stacja mobilna D-RTK 2 przemieszcza się lub jest wyłączona podczas lotu, dron RTK przejdzie na tryb GNSS 

i nie przejdzie do statusu RTK FIX ponownie. Uruchom ponownie Stację mobilną D-RTK 2 po zakończonym locie i 

poczekaj, aż przejdzie w status RTK FIX.

 
 
 

 

Ustawienia zaawansowane

1. Przejdź na dół w liście ustawień RTK, a następnie naciśnij "Advanced Settings".

2. Zarządzaj listą podłączonych nadajników.

3. Wprowadź zmierzone współrzędne i wysokość*, podczas gdy Stacja mobilna D-RTK 2 funkcjonuje jako stacja bazowa.

4. Hasło Wi-Fi może zostać ustawione.

* Jeśli współrzędne wprowadzone do aplikacji znajdują się 50 m dalej niż właściwe współrzędne Stacji mobilnej, nie zostaną one 

zaimportowane.

Jeśli Stacja mobilna D-RTK 2 zostanie uruchomiona ponownie po pomyślnym ustawieniu współrzędnych wejściowych, współrzę- 

dne te zostaną użyte tylko wtedy, gdy różnica między rzeczywistymi współrzędnymi a współrzędnymi ustawionymi jest mniejsza 

niż 5 m. W przeciwnym razie zostaną użyte rzeczywiste współrzędne pozycyjne.
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Załącznik

Specyfikacja

Odbiornik GNSS

Częstotliwość GNSS  
Jednocześnie odbiera:
GPS: L1 C/A, L2, L5; BEIDOU: B1, B2, B3 
GLONASS: F1, F2; Galileo: E1, E5A, E5B

Dokładność pozycjonowania

Single Point
W poziomie: 1.5 m (RMS)
W pionie: 3.0 m (RMS)

RTK
W poziomie: 1 cm + 1 ppm (RMS)
W pionie: 2 cm + 1 ppm (RMS)
1 ppm: Po zwiększeniu dystansu o każdy 1 km dokładność będzie 
mniejsza o 1 mm. Np. dokładność pozycjonowania w poziomie 
wynosi 1,1 cm odbierane punkty końcowe znajdują się 1 km od 
stacji bazowej.

Częstotliwość aktualizacji pozycji 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz oraz 20 Hz

Zimny rozruch < 45 s

Gorący rozruch < 10 s

Czas wykonania ponownego ujęcia < 1 s

Rzetelność inicjalizacji > 99.9%

Dyferencyjny format danych RTCM 2.x/3.x

  

Możliwe połączenie OcuSync, Wi-Fi, LAN, 4G

Częstotliwość operacyjna 2,400 GHz do 2,483 GHz

EIRP

OcuSync

2.4 GHz < 20 dBm

Wi-Fi
2.4 GHz < 20 dBm

Dystrans transmisji

 

 

  

 

  

  

OcuSync: 2 km (obszar wolny od przeszkód i zakłóceń, kiedy dys- 

tans pomiędzy anteną D-RTK 2 a podłożem statywu wynosi 1,8m, 

kiedy różnica w wysokości pomiędzy nadajnikiem a D-RTK2 wyno- 

si mniej niż 2 m, a nadajnik znajduje się 1,2 m od podłoża).

Pojemność pamięci 16 GB

Transmisja i przecho-
wywanie danych
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IMU Cechy

  
  
  
 

Wbudowany, wbudowany 6-osiowy przyspieszeniomierz o wysokiej 
precyzji, monitorowanie ruchu D-RTK 2, pomiary pochylenia podłu- 
żnego, poziomica

Parametry 
elektryczne

Zużycie energii 12 W

Pobór prądu 16,5 do 58,8VDC

Akumulator
  
 

Typ: Lithium-ion battery 
Pojemność: 4920 mAh 
Moc: 37,3 WH

Czas pracy
Akumulator WB37: > 2 godz. 
Akumulator MG-12000P: > 50 godz.

Cechy fizyczne 
Wymiary (główny moduł z 
uchwytem teleskopowym)

168 mm × 168 mm × 1708 mm

IP Rating IP67

Temperatura 
operacyjna

0° do 45°C

ą programu DJI Assistant 2 lub za pośrednictwem aplikacji*.

 
 D-RTK 2 do komputera za pomoc ą przewodu USB-C.

 
 
 
 
 

Aktualizacja oprogramowania
Zaktualizuj oprogramowanie D-RTK 2 za pomoc

Instrukcja wykonania aktualizacji oprogramowania na przykładzie programu DJI Assistant 2:
1. Włącz stację mobilną D-RTK 2.
2. Podłącz stację mobilną
3.
4.
5. Wybierz najnowszą wersję oprogramowania.

6. DJI Assistant 2 pobierze i zaktualizuje oprogramowanie automatycznie.
7. Uruchom ponownie Stację mobilną D-RTK 2 po ukończeniu aktualizacji. 

Uruchom DJI Assistant 2 i zaloguj się na swoje konto DJI.

Naciśnij D-RTK 2, a następnie znacznik aktualizacji oprogramowania.

* Wymagana jest wersja aplikacji obsługująca aktualizację oprogramowania. Podłącz stację mobilną D-RTK 2 do nadajnika za 

pomocą kabla USB-C i kabla USB-C OTG w przypadku wykonywania aktualizacji oprogramowania za pomocą aplikacji.

Akcesoria

Zasilacz II

Podłącz zasilacz II do zewnętrznego portu zasilania, następnie podłącz zasilacz II do źródła prądu (100-240V, 50/60Hz) za pomocą 

kabla zasilania AC.

Akumulator MG-12000P

Podczas używania Stacji mobilnej D-RTK 2 jako stacji bazowej, należy użyć akumulatora MG-12000P. Pod żadnym pozorem nie 

należy używać innych akumulatorów. W takim wypadku pasek i klamra są wymagane do zamocowania akumulatora do nóg 

przedłużających.

Należy pamiętać o wymianie akumulatora MG-12000P, gdy wskaźnik poziomu naładowania wskazuje, że poziom nała- 
dowania akumulatora jest niższy niż 25%, aby uniknąć nadmiernego rozładowania, które może mieć wpływ na jego ży- 
wotność.
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Instalacja

Łączenie

Podłącz zworkę MG-12000P XT90 do portu XT90 na przewodzie zasilającym MG. Podłącz jeden koniec kabla zasilającego MG 

do zewnętrznego portu zasilania na Stacji mobilnej D-RTK 2, a drugi koniec do portu zasilania na akumulatorze MG-12000P. 

Przewód LAN

Użyj przewodu LAN, aby mieć dostęp do publicznej sieci.

Port RJ45

Upewnij się że podczas nadawania informacji o położeniu satelitarnym w sieci publicznej przestrzegasz prawa oraz lo- , 
kalnych przepisów.



Uchwyt na urządzenie mobilne

Uchwyt na urządzenie mobilne Stacji mobilnej jest wymagane w przypadku zużycia D-RTK 2 jako ręcznego urządzenia do mapo- 

wania.

Treść instrukcji może ulec zmianie.

Pobierz najnowszą wersję instrukcji ze strony:
http://www.dji.com/d-rtk-2

D-RTK jest znakiem towarowym DJI.
Copyright © 2018 DJI Wszystkie prawa zastrzeżone  

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO. Kopiowanie i 
  dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.




