
Oświetlenie JZ-T60 DJI Matrice 30

Instrukcja obsługi



Korzystanie z instrukcji

Legenda

Ostrzeżenie Ważne Wskazowki Odnośnik

Pobierz aplikację DJI PILOT

Do korzystania z tego produktu potrzebna jest aplikacja DJI PILOT. Zeskanuj kod 
QR, aby zainstalować aplikację DJI PILOT.

Uwagi

Środki ostrożności podczas pracy

1. Nie należy patrzeć bezpośrednio w światło reflektora
2. Nie zakrywaj tylnej pokrywy radiatora ani nie deformuj struktury radiatora.
3. Proszę nie zakłócać stabilności i kalibracji gimbala.
4. Nie należy dotykać korpusu głównego głowicy lampy gołymi rękami.
5. Proszę starać się unikać używania sprzętu przez długi czas w ekstremalnych 
warunkach, aby przedłużyć jego żywotność.
6. Ten produkt jest urządzeniem o dużym zużyciu energii, zwróć uwagę na ciepło 
podczas korzystania z niego.
7. Proszę włożyć urządzenie do specjalnego pudełka bezpieczeństwa dla T60 po 
użyciu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zarysowaniami lub zderzeniami 
z twardymi przedmiotami.
8. Podczas czyszczenia powierzchni lampy pamiętaj, aby przetrzeć ją miękką 
szmatką do czyszczenia.
9. Prosimy nie ingerować w stabilność i kalibrację gimbala.
10. Produkty w wersji międzynarodowej mają zablokowany GPS i nie mogą być 
używane w Chinach (w tym w Chinach kontynentalnych, na wyspie Hainan, w 
Hong Kongu, Macao i na Tajwanie).

PROMIENIOWANIE LASEROWE
NIE PATRZEĆ W WIĄZKĘ

PRODUKT LASEROWY KLASY IIIR



Odnośnik

Wprowadzenie

T60

Oświetlenie matrycowe T60, wyposażone w dwa zestawy soczewek optycznych, 
może emitować jednolity słup światła o kącie 16 °, na odległość ponad 150 m, 
pozwalając uzyskać obszar eksploracji o powierzchni ponad 150 m2. Urządzenie 
posiada uchwyt montażowy dedykowany dla drona Matrice 30, Matrice 30T. 
Łatwa obsługa z poziomu aplikacji DJI Pilot pozwala na regulację jasności i 
eksplozji światła oraz włączanie trybów błyskowych.

Nazwy części

1. Port DJI SDK 
Służy do podłączenia Matrice 30 series.

2. Uchwyt szybkomocujący
Służy do instalacji ładunku użytkowego. 

3. Wentylator chłodzący 
Podmuch wiatru z wysokowydajnego wentylatora chłodzącego pomaga w obni-
żeniu temperatury lampy.

4. Jednostki świetlne 
Zapewniają oświetlenie na długim dystansie.

5. Gimbal 
Posiada możliwość regulacji w zakresie 0-85°; Wspomaganie nachylenia za 
pomocą kamery gimbala.

6. Port typu C 
Służy do podłączenia innych ładunków.
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Instalacja i przygotowanie

Obsługiwane drony

1. Dron: Matrice 30
2. Proszę zaktualizować drona do najnowszej wersji oprogramowania sprzęto-
wego.
3. Upewnij się, że dron jest gotowy do pracy przed startem. Najpierw włącz 
aparaturę sterującą, a następnie drona. 

Mocowanie T60

Mocowanie do drona

1. Wsuń podstawkę B w podstawkę A, aż usłyszysz "kliknięcie", aby upewnić się, 
że jest zablokowana. 
2. Podłącz kabel obciążenia użytkowego do interfejsu SDK drona. 
3. Powyższe operacje są wykonywane podczas gdy dron pozostaje wyłączony. 
Najpierw włącz aparaturę sterującą, a następnie rozpocznij lot.

Sterowanie gimbalem

1. Pokrętło 1
Kontrola kąta nachylenia gimbala 

2. Pokrętło 2 
Kontrola kąta nachylenia Pan Tilt



Sterowanie DJI PILOT

Połącz się z aplikacją DJIPilot

1. Włącz drona, aparaturę sterującą.
2. Po uruchomieniu, DJI PILOT wskaże ładunek użyteczny JZ_T60.



Wykaz funkcji

Regulacja gimbala Regulacja światła Dane w czasie 
rzeczywistym

Przełącznik synchronizacji 
oświetlenia z osią Pitch 

kamery

Regulacja jasności Sterowanie lampą 
błyskową



Ustawienia funkcji

1 Dioda LED
Włączanie/wyłączanie światła 

2 Jasność światła 
Regulacja jasności 

3 Sterowanie lampą błyskową 
Włączanie/wyłączanie lampy błyskowej 

4 Częstotliwość błysku 
Regulacja częstotliwości błysku

5 Test kontroli LED 
Testy dla każdego światła



Opis funkcji

Aktualizacja

1. T60 obsługuje aktualizacje online z M30. 
2. Pobierz aplikację DJI Assistant 2 w komputerze i podłącz M30 do komputera. 
Adres pobierania: ttps:/www.dji.com/cr/matrice-30/downloads
3. Wybierz oprogramowanie sprzętowe, które wymaga aktualizacji. 
4. Poczekaj, aż aktualizacja zostanie zakończona.

Istotne kwestie

1. Podczas instalacji, przed podłączeniem gimbal musi być ustawiony w odpo-
wiednim kierunku.
2. DJI Pilot może wyświetlać się sporadycznie, zrestartuj oprogramowanie, gdy to 
się stanie. 
3. Jest to normalne, że gimbal lekko się kołysze, ale wróci do normy po włączeniu 
zasilania lub  synchronizacji postawy. 
4. Gdy gimbal charakteryzuje się wysoką częstotliwością hałasu i wibracji, a 
jednocześnie bardzo się nagrzewa, nie należy go używać.  Skontaktuj się z obsłu-
gą posprzedażową w celu naprawy.



Specyfikacja

T60 

 

91.4x 88.5x 62.2mm 

IP4X 

 190g 

Matrice30 

Maksymalna moc 60W 

Tryb oświetlenia Hybrid Zoom 

FOV 16 ° 

Odległość oświetlenia 50m 100m 150m

Obszar oświetlenia 150m² 620m² 1400 ㎡

Natężenie światła

Gimbal  

Instalacja

Parametry temperatury

Temperatura pracy -10℃ do  5  0 ℃ 

Temperatura przechowywania -20℃ do  6 0  ℃ 

Parametry ogólne

Nazwa produktu

Interfejs

Wymiary

Stopień ochrony IP

Waga

Obsługiwany dron

Port DJI SDK

48 luksów 13 luksów 7 luksów

Możliwość regulacji w zakresie 0-85°

Uchwyt szybkomocujący

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.


