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Cyfrowy system FPV DJI DJI FPV
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58-70mm
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Sprawdź poziom naładowania: naciśnij raz.
Włączanie/wyłączanie zasilania: naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj.
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Łączenie 

Upewnij się, że wszystkie urządzenia są włączone.
1) Naciśnij przycisk łączenia na jednostce powietrznej. Wskaźnik stanu połączenia 
zmieni kolor na czerwony.
2) Naciśnij przycisk łączenia na goglach. Gogle będą emitować ciągły sygnał dźwiękowy.
3) Wskaźnik stanu łącza na jednostce powietrznej zmieni kolor na zielony. Gogle 
przestaną wydawać sygnały dźwiękowe, gdy połączenie zostanie zakończone pomyśl-
nie, a obraz wideo będzie wyświetlany normalnie.

Jeśli gogle i pilot mają być używane razem, jednostka powietrzna musi być podłą-
czona do gogli przed zdalnym sterownikiem.
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Po włączeniu zasilania należy podłączyć gogle do komputera i uruchomić program DJI 
ASSISTANT 2 w celu aktywacji.
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Przycisk 5D

Przełączaj, aby przewijać menu.
Naciśnij, aby potwierdzić.

Przycisk nagrywania

Naciśnij, aby rozpocząć lub zatrzymać 
nagrywanie wideo.

Przycisk Wstecz

Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego 
menu lub wyjść z bieżącego trybu.

Wyświetlacz kanału

Wyświetla bieżący kanał.

Przyciski regulacji kanału

Naciśnij, aby przełączyć kanały



Zrzeczenie się odpowiedzialności i ostrzeżenie

Prosimy o uważne przeczytanie całego dokumentu oraz wszystkich bezpiecznych i zgod-
nych z prawem praktyk stosowanych przez firmę DJITM przed użyciem produktu. 
Nieprzeczytanie i nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń może spowodować poważne 
obrażenia ciała siebie lub innych osób, uszkodzenie produktu DJI lub uszkodzenie innych 
obiektów znajdujących się w pobliżu. Korzystając z tego produktu, użytkownik niniejszym 
potwierdza, że uważnie przeczytał niniejsze wyłączenie odpowiedzialności i ostrzeżenie 
oraz, że rozumie i zgadza się przestrzegać zawartych w nich warunków i postanowień. 
Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowanie 
podczas korzystania z tego produktu oraz za wszelkie konsekwencje. DJI nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody, obrażenia lub jakąkolwiek odpowiedzialność prawną ponie-
sioną bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania z tego produktu.
DJI jest znakiem towarowym firmy SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. (w skrócie "DJI") 
oraz jej spółek stowarzyszonych. Nazwy produktów, marek itp. występujące w niniejszym 
dokumencie są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich 
właścicieli. Niniejszy produkt oraz dokument są chronione prawami autorskimi firmy DJI 
i wszelkie prawa do nich są zastrzeżone. Żadna część tego produktu ani dokumentu nie 
może być powielana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody lub autoryza-
cji ze strony DJI. Niniejszy dokument oraz wszystkie inne dokumenty uzupełniające mogą 
ulec zmianie według wyłącznego uznania DJI. Aby uzyskać aktualne informacje o produk-
cie, odwiedź stronę http://www.dji.com i kliknij na stronę danego produktu. Niniejsze 
zrzeczenie się odpowiedzialności jest dostępne w różnych językach. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy różnymi wersjach, wersja angielska będzie rozstrzygająca.

Użytkowanie

Odwiedź http://www.dji.com/fpv (Instrukcja obsługi) aby dowiedzieć się więcej o tym jak 
używać tego produktu z DJI FPV Air Unit.
Odwiedź stronę http://www.dji.com/dji-fpv (Instrukcja obsługi), aby dowiedzieć się 
więcej o tym, jak używać tego produktu z dronem DJI FPV.



Specyfikacje

2.4 GHz: ≤28.5 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5.8 GHz: ≤31.5 dBm (FCC), ≤19 dBm (SRRC), ≤14 dBm (CE)

Gogle (Model: FGDB28)

Waga

Wymiary

Rozmiar wyświetlacza

Rozdzielczość ekranu (pojedynczy ekran)

Częstotliwość pracy

Moc nadajnika (EIRP)

Tryb Live View

Format wideo

Obsługiwany format 
odtwarzania wideo

Temperatura pracy

Wejście zasilania

Akumulator gogli

Pojemność

Napięcie

Typ

Około 420 g (z opaską na głowę i antenami)

184×122×110 mm (bez anten)
202×126×110 mm (z antenami)

2 cale × 2

1440×810

2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz

Tryb niskiego opóźnienia (810p 100 kl./s/120 kl./s)
Tryb wysokiej jakości (810p 50fps/60fps)

MP4 (format wideo: H.264)

MP4, MOV, MKV (format wideo: H.264; Format audio: 
AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3)

0° to 40° C (32° to 104° F)

Zaleca się stosowanie akumulatora do gogli DJI FPV.
Inny akumulator: 11,1-25,2 V

1800 mAh

9 V max

LiPo 2S

Energia

Temperatura ładowania

Maks. moc ładowania

18 Wh

0° to 45° C (32° to 113° F)

10 W

Informacje na temat obsługi posprzedażnej produktu można znaleźć na stronie 
http://www.dji.com/service. 

DJI oznacza SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. i/lub jej firmy stowarzyszone, jeśli dotyczy.



Informacje o zgodności

Informacja o zgodności z przepisami FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia jest uzależ-
nione od następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie nie może powodować szkodli-
wych zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłóce-
nia które mogą powodować niepożądane działanie. Wszelkie zmiany lub modyfikacje, 
które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą 
spowodować utratę uprawnień użytkownika do obsługi urządzenia. Niniejsze urządzenie 
zostało poddane testom, które wykazały, że jest ono zgodne z ograniczeniami dotyczący-
mi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te 
zostały opracowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłó-
ceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może wypromie-
niowywać energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie 
używane zgodnie z instrukcjami może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji 
radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, 
co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik powinien spróbować 
skorygować zakłócenia za pomocą jednego lub kilku z następujących środków działania:
-Zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
-Zwiększyć odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
-Podłączyć urządzenie do gniazda w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest 
odbiornik.
-Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym 
w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z ograniczeniami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowa-
nie w niekontrolowanym środowisku. Użytkownik musi postępować zgodnie z konkretną 
instrukcją obsługi, aby spełnić wymagania dotyczące narażenia na promieniowanie. Użyt-
kownik musi przestrzegać instrukcji obsługi, aby spełnić wymagania dotyczące narażenia 
na promieniowanie radiowe. Ten nadajnik nie może być umieszczony w innym miejscu lub 
działać w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

Urządzenie przenośne zostało zaprojektowane tak, aby spełniało wymagania dotyczące 
narażenia na działanie fal radiowych ustanowione przez Federalną Komisję Łączności 
(USA). Wymagania te określają wartość graniczną SAR na poziomie 1,6 W/kg uśrednioną 
dla jednego grama tkanki. Najwyższa wartość SAR zgłoszona zgodnie z tą normą podczas 
certyfikacji produktu do użytku przy prawidłowym noszeniu na ciele.



Powiadomienie o zgodności z normą ISED

To urządzenie zawiera zwolnione z licencji nadajniki/odbiorniki, które są zgodne ze zwol-
nionymi z licencji RSS-ami Kanady ds. RSS(s). Działanie urządzenia podlega następują-
cym dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować zakłóceń. (2) Urządzenie 
musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepo-
żądane działanie urządzenia.

Urządzenie jest zgodne z ograniczeniami narażenia na promieniowanie RSS-102, okre-
ślonymi w środowisku niekontrolowanym. Urządzenie powinno być zainstalowane i 
użytkowane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między promiennikiem, a 
ciałem użytkownika. Ten nadajnik nie może być umieszczony w innym miejscu ani praco-
wać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem. 

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie ISED określonymi w 
środowisku niekontrolowanym. Użytkownik musi postępować zgodnie z instrukcjami w 
celu zapewnienia zgodności z normami narażenia na promieniowanie radiowe. Ten 
nadajnik nie może być umieszczony w innym miejscu lub pracować w połączeniu z inną 
anteną lub nadajnikiem. Urządzenie przenośne zostało zaprojektowane tak, aby spełnia-
ło wymagania dotyczące narażenia na działanie fal radiowych ustanowionych przez 
ISED.

Wymagania te określają limit SAR na poziomie 1,6 W/kg uśredniony dla jednego grama 
tkanki. Najwyższa wartość SAR zgłoszona zgodnie z tą normą podczas certyfikacji 
produktu do użytku przy prawidłowym noszeniu na ciele.

Oświadczenie o zgodności z przepisami UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym 
oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi 
istotnymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.
Kopia deklaracji zgodności UE jest dostępna w Internecie pod adresem www.dji.com/eu-
ro-compliance.
Adres kontaktowy w UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Niemcy

Deklaracja zgodności GB: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym deklaruje że to 
urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisa-
mi rozporządzenia w sprawie urządzeń radiowych z 2017 r.
Kopia deklaracji zgodności GB jest dostępna w Internecie pod adresem www.dji.com/eu-
ro-compliance.



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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