
Głośnik, Megafon z oświetleniem 
LP12 DJI Matrice 30

Instrukcja obsługi
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I. Zrzeczenie się odpowiedzialności i ostrzeżenie

Dziękujemy za zakup produktów Chengzhi. Treść tego dotyczy Twojego bezpie-
czeństwa oraz praw i obowiązków prawnych. Przed użyciem tego produktu 
należy uważnie przeczytać niniejszy dokument, aby upewnić się, że produkt 
został prawidłowo skonfigurowany. Nieprzestrzeganie  instrukcji i ostrzeżeń 
zawartych w tym dokumencie może spowodować obrażenia ciała użytkownika i 
osób znajdujących się w pobliżu, uszkodzenie produktu lub innych przedmiotów 
znajdujących się w pobliżu. Niniejszy dokument oraz wszystkie powiązane podle-
gają ostatecznej interpretacji przez firmę Chengzhi Intelligence. Aktualizacje 
mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Odwiedź oficjalną witrynę pod adresem 
www.gzczzn.com, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje o produktach.

Ostrzeżenie

LP12 jest urządzeniem precyzyjnym, jego korpus jest uszczelniony, aby zapobiec 
wlocie pyłu i wody. W przypadku problemów ze sprzętem należy skontaktować 
się z dystrybutorem, u którego dokonano zakupu. Nie należy demontować i 
naprawiać samodzielnie produktu. 

Uwaga
1. Używanie funkcji nadawania dźwięku z bliskiej odległości lub w pomieszcze-
niach zamkniętych może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu! Należy zacho-
wać ostrożność!
2. Reflektor zawiera precyzyjny sprzęt optyczny, proszę nie demontować go 
samodzielnie! Skierowanie wzroku bezpośrednio w reflektor, może doprowadzić 
do trwałego uszkodzenia wzroku.
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II. Wprowadzenie do LP12

LP12 to urządzenie ze zintegrowanym reflektorem i megafonem, zaprojektowane 
specjalnie dla najnowszej serii dronów DJI Matrice 30 i 30T. Dzięki swojej aerody-
namicznej konstrukcji, skutecznie zmniejsza współczynnik oporu wiatru i wydłuża 
czas lotu drona. LP12 to jak dotąd, jedyne obciążenie użytkowe, które łączy w 
sobie funkcję oświetlenia z jednoczesną możliwością nadawania komunikatów 
głosowych na duże odległości. Efektywny zasięg oświetlenia 150 metrów, zasięg 
emisji dźwięku wynoszący 300 metrów oraz masa nie przekraczająca 270 g 
sprawiają, że urządzenie spełnia potrzeby operacyjne patroli, organów ścigania 
oraz służb ratowniczych w scenariuszach poszukiwawczo-ratowniczych (SAR). 
Dzięki pełnej integracji z aplikacją DJI Pilot wszystkie funkcje nadawania dźwięku 
i oświetlenia można szybko wywołać, co sprawia, że obsługa jest wygodniejsza

➀
➁

➂

➄

➅

➃

1. Reflektor 
2. Głośnik
3. Kabel zasilający/komunikacyjny
4. Port Micro USB
5. Śruby M3
6. Uchwyt do szybkiego montażu/demontażu
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Parametry techniczne

Model LP��

                             

Interfejs elektryczny

Masa

Wymiary

Moc reflektora

Moc głośnika

Napięcie zasilania

Strumień świetlny

Pole widzenia reflektora

Odległość naświetlania

Średnica punktu świetlnego

Powierzchnia oświetlona

Centralne natężenie oświetlenia

Zakres ruchu gimbala

Maksymalne natężenie dźwięku

Efektywna odległość nadawania/m

Metoda nadawania

Formaty audio

Obsługa aplikacji

Temperatura pracy

DJI OSDK

270g (bez uchwytu do szybkiego montażu);

283g (z uchwytem do szybkiego montażu)

162*115*75 mm

Tryb normalny: 30W

Tryb bardzo jasny i tryb migający: 40W

15W

24V

2700lm±3%

13°

150m 130m 100m 50m

34m                  29.6m            22.8m            11.4m

917m²               688m²           407m²            102m²  

1.7 Luks            2.5 Luks         6.3 Luks         25 Luks

(wilgotność powietrza 95%)

Oś Pitch                              -120°~+45°

122dB

200m@76 db; 350m@69db

Transmisja na żywo

Przesyłanie plików nagrań

Odtwarzanie plików audio

Text To Speech (dialekty regionalne i wielojęzyczne)

Dźwięk tła

mp3/wav/m4a/flac/aac

DJI Pilot / DJI Pilot 2

-20°C~+50°C
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 III. Instrukcja instalacji LP12

1. Zainstaluj uchwyt szybkiego montażu/demontażu na DJI M30. Użyj śrubokręta 
sześciokątnego H2.0 i śrub M3×10, aby zamontować uchwyt na M30.

2. Przesuń LP12 na uchwycie szybkiego montażu wzdłuż szyn do końca i potrząśnij 
dolną częścią LP12, aby upewnić się, że jest na miejscu i jest bezpiecznie zablokowany.
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3. Podłącz kabel zasilający LP12 do interfejsu MSDK.

(Uwaga: nie należy instalować LP12, gdy M30 jest włączony.
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IV. Samouczek korzystania z aplikacji DJI Pilot

1. Kliknij ikonę DJI Pilot, aby przejść do głównego interfejsu. Po prawej stronie pojawi 
się LP12 PSDK, wskazując, że ładunek został poprawnie rozpoznany. Kolejna operacja 
to kliknięcie na interfejs.

2. Wchodząc do interfejsu lotu, kliknij w prawym dolnym rogu "PSDK", aby zobaczyć 
opcje sterowania ładunkiem.
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➀ ➁ 
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➄ ➅ 

➃ 

Włączanie/wyłącza-
nie światła

Wychylenie reflektora 
Regulacja kąta

Precyzyjne 
sterowanie 
gimbalem 

Synchronizacja 
gimbala

Lista informująca 
o statusie

Tryby reflektora
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Tryby reflektora

3. Kliknij przycisk             i przesuń pasek regulacji, aby dostosować kąt nachylenia 
gimbala.

4. Kliknij przycisk          , aby wybrać jasność światła: normalna, ultra jasność, tryb 
stroboskopowy.
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5. Kliknij przycisk            , aby otworzyć reflektor.

6. Kliknij prawe górne menu, przejdź do menu.
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7. Kliknij przycisk 3 party payload PSDK, funkcja text to speech, kliknij kwadrat TTS, 
aby wprowadzić tekst, kliknij przycisk wysyłania.

8. Opcje głosu ludzkiego TTS. Dostępne opcje głosu ludzkiego to kantoński, dialekt 
Hunan, dialekt DongBei, angielski, włoski itd.
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9. Odtwórz plik audio.

10. Interfejs obsługi reflektora

11. LP12 otrzyma wkrótce funkcję transmisji na żywo. Bądź na bieżąco z aktualizacja 
oprogramowania sprzętowego.
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V. Instrukcja obsługi portu Micro USB

5.1 Kopiowanie plików audio

1. Użyj kabla micro USD do połączenia LP12 z komputerem. 

2. Po podłączeniu dysk U będzie widoczny w komputerze.
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3. Kliknij dwukrotnie dysk U, zaznacz folder Muzyka.

4. Kliknij dwukrotnie folder plików muzycznych, aby skopiować plik audio do folderu 
plików muzycznych.

(Obsługiwane formaty plików audio: mp3/wav/m4a/flac/aac)

5. Plik audio został pomyślnie skopiowany do folderu Muzyka. Odłącz dysk U od 
komputera.
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5.2 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

1. Użyj kabla micro USB, aby połączyć LP12 z komputerem przez USB.

2. Po podłączeniu, dysk U jest widoczny na komputerze.
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3. Kliknij dwukrotnie dysk U, skopiuj plik z oprogramowaniem układowym do dysku U.

4. Skopiowano oprogramowanie układowe, zamknij dysk U.

5. Podłącz kabel zasilająco-komunikacyjny LP12 do interfejsu M30 do interfejsu 

MSDK, włącz M30. Aktualizacja oprogramowania LP12 zakończyła się powodzeniem.
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Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, 
nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on 
selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego 
prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom 
dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego 
sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska 
dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można 
uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym 
produkt został zakupiony.  
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej 
(UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, 
ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny 
zostać wykryte i wyeliminowane.
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