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AEROSCOPE 
Antena kierunkowa G-8

Informacje o produkcie 



Zrzeczenie się odpowiedzialności i ostrzeżenie

Gratulujemy zakupu nowego produktu firmy DJI™. Informacje zawarte w tym doku-
mencie mają wpływ na bezpieczeństwo użytkownika oraz jego prawa i obowiązki. 
Należy przeczytać cały ten dokument, aby zapewnić prawidłową konfigurację przed 
użyciem. Nieprzeczytanie i nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń zawartych w tym 
dokumencie może spowodować poważne obrażenia ciała u użytkownika lub innych 
osób, uszkodzenie produktu DJI lub innych przedmiotów znajdujących się w pobli-
żu. Niniejszy dokument oraz wszystkie inne dokumenty uzupełniające mogą ulec 
zmianie według wyłącznego uznania firmy DJI.
Korzystając z tego produktu, użytkownik niniejszym potwierdza, że uważnie prze-
czytał niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności i ostrzeżenie oraz że rozumie i 
zgadza się przestrzegać zawartych w nich warunków.
Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowa-
nie podczas korzystania z tego produktu oraz za wszelkie jego konsekwencje. Użyt-
kownik zgadza się używać tego produktu w sposób właściwy i zgodny z obowiązują-
cym prawem, zasadami i przepisami oraz wszelkimi warunkami, środkami ostroż-
ności, praktykami, zasadami i wytycznymi, które firma DJI udostępniła lub może 
udostępnić.
DJI nie ponosi odpowiedzialności za szkody, obrażenia lub jakąkolwiek odpowie-
dzialność prawną wynikającą bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego 
produktu. Użytkownik powinien przestrzegać bezpiecznych i zgodnych z prawem 
praktyk, włączając w to, ale nie ograniczając się do tych określonych w niniejszym 
dokumencie. Niezależnie od powyższego, niniejsze wyłączenie odpowiedzialności 
nie ma wpływu na ustawowe prawa użytkownika wynikające z obowiązującego 
prawa krajowego.
DJI jest znakiem towarowym firmy SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. (w skrócie "DJI") 
oraz jej spółek stowarzyszonych. Nazwy produktów, marek itp. pojawiające się w 
tym dokumencie są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towaro-
wymi ich właścicieli. Niniejszy produkt i dokument są chronione prawami autorski-
mi firmy DJI z zastrzeżeniem wszelkich praw. Żadna część tego produktu lub doku-
mentu nie może być powielana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej 
zgody lub upoważnienia ze strony DJI.



Profil produktu

Wprowadzenie

Antena G-8 została zaprojektowana dla systemu AEROSCOPE™ zapewniając zysk 
sygnału na poziomie 8 dBi* przy jednoczesnym pokryciu sygnału na poziomie 90˚. 
Oznacza to, że 4 anteny mogą pokryć zasięgiem obszar 360˚. Jedna antena G-8 
posiada dwa wbudowane moduły antenowe o częstotliwości - 2,4 GHz i 5,8 GHz.
* Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Specyfikacja.

Zawartość opakowania

Antena kierunkowa ×4 
Wspornik montażowy anteny B ×4 
Kabel antenowy ×4
Wspornik montażowy anteny C ×2
Kabel anteny GND ×4

Zestaw śrub:
Śruby M8×100 i M4×13 
Nakrętki śrub M80 
Podkładki M80

Instalacja anteny G-8

Na poniższych rysunkach przedstawiono instalację anteny G-8 przymocowanej do 
masztu.

Na poniższym rysunku pokazano połączenia między anteną, a stacjonarną jednost-
ką Aeroskopu.



Podstawowe cechy anteny G-8

Na poniższych rysunkach przedstawiono wykresy częstotliwości w płaszczyźnie 
pionowej i azymutalnej dla częstotliwości 2,4 GHz i 5,8 GHz.
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Specyfikacja
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Informacje o zgodności

Informacja o zgodności z przepisami FCC

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczenia-
mi dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ogranicze-
nia te zostały opracowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodli-
wymi zakłóceniami, gdy urządzenie jest używane w środowisku komercyjnym.
To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości 
radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi, 
może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.
Użytkowanie tego urządzenia w obszarze mieszkalnym może powodować szkodli-
we zakłócenia, w którym to przypadku użytkownik będzie zobowiązany do usunię-
cia zakłóceń na własny koszt.

Oświadczenie o zgodności z przepisami UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., 
LTD. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaga-
niami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy 2014/53/UE.
Kopia deklaracji zgodności UE jest dostępna w Internecie pod adresem www.dji.-
com/euro-compliance.
Adres kontaktowy w UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, 
Niemcy.

Ta treść może ulec zmianie.
Najnowszą wersję można pobrać z
https://www.dji.com/aeroscope.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego 
dokumentu, skontaktuj się z DJI wysyłając 
wiadomość na adres DocSupport@dji.com.
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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.


