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Gebruik van deze handleiding

Legenda
Waarschuwing Belangrijk Hints en tips Referentie

Bekijk de filmpjes met uitleg
Bekijk de onderstaande instructievideo's voor instructies over het veilige en juiste gebruik van 
CendenceTM:

http://www.dji.com/cendence/info#video

Download de DJI GO 4-app 
Gebruik tijdens het vliegen de DJI GOTM 4-app of andere apps die tijdens de 
vlucht compatibel zijn met de DJI drone.  
Scan de QR-code of ga naar "https://m.dji.net/djigo4" om de app te downloaden.
Gebruik mobiele apparaten met Android v4.4 of iOS v9.0 of nieuwer.
* Voor een betere veiligheid is de vlucht beperkt tot een hoogte van 30 meter en een afstand van 50 meter wanneer 

de drone tijdens de vlucht niet is verbonden met de app of niet is aangemeld bij de app, waaronder DJI GO 4 en 
alle apps die compatibel zijn met de DJI-drone.

Download DJI Assistant 2
Download en installeer de ASSISTANTTM 2 voor gebruik. 
http://www.dji.com/cendence/info#downloads

 Zoeken naar trefwoorden
Zoek naar trefwoorden zoals "accu" en "installeren" om een onderwerp te vinden. Gebruik je Adobe 
Acrobat Reader om dit document te openen? Druk dan op CTRL+F (Windows) of Command+F (Mac) 
om een zoekopdracht in te voeren.

 Naar een onderwerp navigeren
Bekijk de volledige lijst van onderwerpen in de inhoudsopgave. Klik op een onderwerp om naar dat 
gedeelte te navigeren.

 Dit document afdrukken
Dit document ondersteunt afdrukken met hoge resolutie.
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Productprofiel

Inleiding
De CendenceTM afstandsbediening is uitgerust met LIGHTBRIDGETM-technologie van DJI voor een 
maximale overdrachtsafstand van 7 km (4,3 mijl).* Ondersteuning voor twee transmissiefrequenties zorgt 
voor een stabiele en betrouwbare HD-videodownlink. In de modus Dubbele afstandsbediening bedienen 
twee afstandsbedieningen de drone en de camera tegelijkertijd en afzonderlijk van elkaar. De modus 
Dubbele afstandsbediening kan zelfs worden gebruikt wanneer gebruikers 100 m (328 ft) van elkaar 
verwijderd zijn.

De afstandsbediening werkt met een WB37 Intelligent Battery, die via de laadpoort met een 180 W lader in 
2 uur en 24 minuten kan worden opgeladen, of in ongeveer 1 uur en 11 minuten met de WCH2 Intelligent 
Battery Charging Hub. De maximale bedrijfstijd van de afstandsbediening is circa vier uur, zonder dat de 
monitor wordt gevoed en met de modus dubbele afstandsbediening uitgeschakeld.*

Cendence kan worden uitgerust met een DJI CrystalSkyTM-monitor (het 7,85-inch-model wordt in deze 
gebruikershandleiding als voorbeeld gebruikt), die met zijn ingebouwde DJI Pilot-app zorgt voor HD-live-
camerazicht en met de DJI GOTM 4-app voor een nauwkeurige en responsieve vliegervaring.

Met verschillende aanpasbare knoppen kan een aantal parameters van de vluchtcontroller, de camera 
en gimbal handmatig worden ingesteld. De Cendence patchantenne zorgt ook voor een hoogwaardige 
signaaloverdracht en een betere ontvangst.

 De afstandsbediening kan de maximale overdrachtsafstand (FCC) bereiken in een groot open 
gebied zonder elektromagnetische interferentie, en op een hoogte van circa 120 meter (400 feet).

 Om aan lokale wetgeving te voldoen, is de frequentie 5,8 GHz in een aantal landen en regio's niet 
beschikbaar.

 De maximale bedrijfstijd is een schatting, zonder dat er een smart-apparaat of monitor wordt 
gevoed.

 Andere producten waarnaar in deze handleiding wordt verwezen kunnen afzonderlijk in de 
officiële DJI Online Store worden aangeschaft.

In de doos
Cendence afstandsbediening ×1
WB37 Intelligent Battery* ×1
Cendence montagesteun voor monitor* ×1
Cendence steunopstelling voor afstandsbediening* ×1
Schroevendraaier ×1
Bouten × 2
Cendence joystickafdekking ×2
Montagesleutel voor afdekking Cendence-joystick ×1
Draagriem afstandsbediening ×1

* Aangesloten op de afstandsbediening.
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1. Antennes
 Voor het zenden van het besturingssignaal en 

videosignaal van de drone.
2. Montagesteun voor monitor
 Voor montage van de DJI CrystalSky-monitor.
3. Joysticks
 Bestuur de richting en beweging van de drone.
4. Riemkapje
5. Focusregelknop
 Draaien om brandpuntafstand in te stellen. 
6. Knop Return-to-Home (RTH)
 Druk op de knop en houd deze ingedrukt om 

Return-to-Home (RTH) te activeren.
7. Voedingspoort
 Verbind deze aansluiting met de oplader om de 

accu van de afstandsbediening op te laden.
8. Knop EV-instellingen
 Druk het camera-instelwiel in en draai eraan om 

de EV in te stellen.
9. Knop sluiterinstellingen
 Druk het camera-instelwiel in en draai eraan om 

de sluitersnelheid in te stellen.
10. Knop diafragma-instellingen
 Druk het camera-instelwiel in en draai eraan 

om het diafragma af te stellen.
11. Knop ISO-instellingen
 Druk het camera-instelwiel in en draai eraan 

om de ISO in te stellen.
12. Pauzeknop 
 Druk eenmaal om TapFly, ActiveTrack, of 

andere Intelligent Flight Modes te verlaten.
13. Aan-/uitknop
 Wordt gebruikt om de afstandsbediening in en 

uit te schakelen.
14. Display afstandsbediening
 Geeft informatie weer over de drone en de 

camera.
15. Camera-instellingen
 Hiermee kunnen de waarden van EV, de sluiter, 

het diafragma en ISO via de instelknoppen 
worden gewijzigd.

16. Instelmenu aanpasbare knop
 Druk hierop om de functies van de aanpasbare 

knop in de DJI GO 4-app in te stellen.
17. Aanpasbare knop (BA-BH)
 Instelbaar via de DJI GO 4-app.

18. Aanpasbare knoppen (C1-C4)
 Instelbaar via de DJI GO 4-app.
19. Hendel links
 Instelbaar via de DJI GO 4-app.
20. Rechter hendel
 Instelbaar via de DJI GO 4-app.
21. Accu-ontgrendelknop
22. WB37 Intelligent Battery
23. Accuniveau-leds
 Toont het accuniveau van de 

afstandsbediening.
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Afbeelding van de afstandsbediening

1

2

3 4

5

6

9
8

7  11
10

13

12 14 16

15

17

191818

20

21
22

23

24

25

26
27

28

29

30

17

31 3032 33 34

35
36

3738

17



Gebruikershandleiding Cendence

6 © 2018 DJI Alle rechten voorbehouden. 

24. Knop accuniveau
 Druk hierop om het accuniveau te controleren.
25. Steunopstelling voor afstandsbediening
26. Handvat
27. Montage-openingen patchantenne
 Voor de montage van de Cendence 

patchantenne.
28. Linker draaiknop 
 Regelt de kantelfunctie van de gimbal.
29. Vluchtmodusschakelaar
 Met deze schakelaar kun je kiezen tussen de 

P-modus, de S-modus en de A-modus.
30. USB-poort
 Aansluiting op mobiel apparaat voor DJI 

GO 4-app indien gebruikt door een mobiel 
apparaat van een andere fabrikant.

31. HDMI A-poort (voor video-uitgang)
 HDMI A-poort is bedoeld voor video-uitgang.
32. CAN-buspoort
 Voor de aansluiting op externe apparaten.
33. Micro-USB-poort
 Voor het updaten van firmware.
34. SDI-poort (voor video-uitgang)
 Voor video-output.
35. Rechter draaiknop
 Voor regeling van de panfunctie van de gimbal.
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36. Auto Focus-knop
 Druk hierop voor automatische scherpstelling.
37. Opnameknop
 Druk hierop om een video-opname te maken. 

Druk nogmaals om te stoppen met opnemen.
38. Sluiterknop
 Druk hierop om een foto te maken. Tijdens het 

opnemen van videobeelden kunnen er ook 
foto's worden gemaakt.
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Voorbereiding van de afstandsbediening

Monteren/verwijderen van Intelligent Battery
Plaatst de accu in het accuvak en schuif hem naar voren tot je een klik hoort.

 Druk vóór het verwijderen van de accu op de ontgrendelknop van de accu.
 Druk eenmaal op de accuniveauknop om het laadniveau te controleren.

Accu opladen
De afstandsbediening wordt gevoed door een WB37 Intelligent Battery, die via de laadpoort of de WCH2 
Intelligent Battery Charging Hub kan worden opgeladen.

De oplaadpoort gebruiken
In het onderstaande voorbeeld wordt de INSPIRETM 2 gebruikt.
Plaats de accu in de standaard afstandsbediening en sluit connector B van accuvoedingspoort aan. Sluit 
vervolgens de lader aan op een stroombron (100-240 V, 50/60 Hz). Wanneer het opladen voltooid is, geeft 
het display op de afstandsbediening 100% aan.

OK

Oplaadtijd: 2 uur en 24 min

De Charging Hub gebruiken
In het onderstaande voorbeeld worden de Inspire 2 Charger en de WCH2 Intelligent Battery Charging Hub 
gebruikt.

Plaats de accu in de Charging Hub en sluit connect B van de lader aan op de Charging HUB. Sluit 
vervolgens de lader aan op een stroombron (100-240 V, 50/60 Hz). De Charging Hub laadt de accu's op 
in volgorde van hun vermogensniveau, van hoog naar laag. De zoemer geeft een signaal wanneer het 
opladen is voltooid. Verwijder de accu of schakel de zoemerschakelaar uit om de zoemer te stoppen. 

B

B

A

Voedingsuitgang
100~240 V

(50 Hz/60 Hz)
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Met de WCH2 Charging Hub is de laadtijd circa 1 uur en 11 minuten (voor één accu).

De USB-voedingspoort kan worden gebruikt om een mobiel apparaat van 2 A/5 V op te laden.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de WCH2 Charging Hub voor meer informatie.

De monitor op de afstandsbediening monteren
Montage van de DJI CrystalSky-monitor
In deze handleiding wordt de DJI CrystalSky 7,85 inch als voorbeeld gebruikt.

Zorg dat onderdeel B is 
ontgrendeld. Breng onderdeel 

B aan in onderdeel A.

Vergrendel de 
montagesteun.

Vergrendel de 
montagesteun.

Gebruik een munt om 
de hellingsas vaster/

losser te draaien.

B

A

Montage van mobiele apparaten van andere fabrikanten
Voor andere mobiele apparaten (bijv. iPhones, iPads) zijn de Cendence houder voor mobiele apparaten 
en een geschikte USB-kabel vereist.

BA
B

Ontgrendel de montagebeugel en 
breng de mobiele apparaathouder aan. 

De charging hub knippert tijdens het opladen groen en brandt onafgebroken groen wanneer het opladen 
is voltooid.

Voedingsuitgang
100~240 V

(50 Hz/60 Hz)

Breng je mobiele apparaat aan en zet de klem vast om het mobiele apparaat vast te zetten. Sluit je mobiele 
apparaat met een USB-kabel aan op de afstandsbediening. Steek het ene uiteinde van de kabel in het 
mobiele apparaat en het andere uiteinde in de USB-poort aan de achterzijde van de afstandsbediening. 
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Besturing met de afstandsbediening

Soorten knoppen
Gebruikers kunnen de voorgeconfigureerde knoppen gebruiken om de drone en de camera te besturen. 
Ook kan de DJI GO 4-app worden gebruikt om functies aan de aanpasbare knoppen toe te wijzen. Er zijn 
drie soorten knoppen:
1. Voorgeconfigureerde knoppen voor besturing van de drone, bijv. de pauzeknop, RTH-knop, etc.
2. Voorgeconfigureerde knoppen voor cameraregeling, bijv. de sluiterknop, de opnameknop, knop voor 

scherpstelling, etc.
3. Aanpasbare toetsen en knoppen die met de DJI GO 4-app kunnen worden ingesteld.

De afstandsbediening in- en uitschakelen
Volg de onderstaande stappen om de afstandsbediening aan en uit te zetten.
1. Druk eenmaal op de aan/uit-knop om het huidige laadniveau te controleren. Laad de afstandsbediening 

op als het accuniveau te laag is.
2. Druk vervolgens op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt om de afstandsbediening in te schakelen.
3. Herhaal stap 2 om de afstandsbediening na gebruik uit te schakelen.

Afstandsbediening koppelen
Koppeling is alleen nodig wanneer voor de eerste keer een nieuwe afstandsbediening wordt gebruikt. Volg 
de stappen hieronder om een afstandsbediening te koppelen:
1. Schakel de afstandsbediening in, sluit hem aan op je mobiele apparaat en schakel DJI GO 4 in.
2. Schakel de drone in. 
3. Ga naar Camera View (camerazicht) en druk op de hieronder afgebeelde knop voor het koppelen van 

de afstandsbediening.
4. De DJI GO 4-app geeft een aftelbox weer, de afstandsbediening is gereed voor het koppelen en op het 

display wordt 'Connecting' (verbinding maken) weergegeven, terwijl er een pieptoon klinkt.
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5. Druk op de koppelingsknop op de drone en druk op de koppelingsknop om het koppelen te starten. 
Op het display van de afstandsbediening wordt de huidige statusinformatie weergegeven. De 
masterafstandsbediening laat de dronestatus zien en de slave-afstandsbediening laat de camera-
instellingen zien.

Als er na het koppelen geen verbinding wordt weergegeven, herhaal dan de bovenstaande 
stappen om het nogmaals te proberen.
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De drone besturen
Bediening van de drone
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de richting van de drone wordt bestuurd met de afstandsbediening. 
De besturing kan worden ingesteld op modus 1, modus 2 of modus 3, of op een aangepaste modus.

Linkerjoystick Rechterjoystick

RechtsafLinksaf

Omhoog

Omlaag

Rechts Links

Turn RightTurn Left

Vooruit

Achteruit

Rechts Links

Vooruit

Achteruit

Linkerjoystick Rechterjoystick
Omhoog

Omlaag

Linkerjoystick RechterjoystickVooruit

Achteruit

RechtsafLinksaf

Rechts Links

Omhoog

Omlaag

Modus 1

Modus 2

Modus 3

De joystickmodus is standaard ingesteld op modus 2.

Neutraal/middelste punt joystick: De joysticks staan in het midden. 
De joystick bewegen: De joysticks worden uit het midden weggeduwd. 
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Afstandsbediening
(Modus 2) Drone Opmerkingen 

Left Stick UP

Down

De hoogte van de drone wijzig je door de linkerjoystick 
omhoog en omlaag te bewegen.
Duw de joystick omhoog om te stijgen en omlaag om te 
dalen. Wanneer beide joysticks in het midden worden 
gezet, zal de drone stil blijven hangen.
Des te meer de joystick vanuit het midden wordt geduwd, 
des te sneller zal de drone van hoogte veranderen. Duw 
altijd zachtjes tegen de joystick om een plotselinge en 
onverwachte verandering van de elevatie te voorkomen.

Left Stick

Turn RightTurn Left

Door de linkerjoystick naar links of rechts te bewegen, 
wordt het roer en de rotatie van de drone bestuurd.
Duw de joystick naar links om de drone linksom te draaien, 
en duw de joystick naar rechts om de drone rechtsom te 
draaien. Als de joystick in het midden wordt gezet, zal de 
drone zijn huidige richting handhaven.
Des te meer de joystick vanuit het midden wordt geduwd, 
des te sneller zal de drone draaien.

Right Stick
Forward

Backward

Door de rechterjoystick omhoog en omlaag te bewegen, 
wordt de voorwaartse en achterwaartse helling van de 
drone gewijzigd.
Duw de joystick omhoog om naar voren te vliegen en 
naar beneden om naar achteren te vliegen. De drone blijft 
stilhangen als de joystick in het midden wordt gezet.
Duw de joystick verder vanuit het midden om een grotere 
hellingshoek en snellere vlucht tot stand te brengen.

Right Stick

RightLeft

Door de rechterjoystick naar links en rechts te bewegen, 
wordt de linker- en rechterhelling van de drone gewijzigd.
Duw de joystick naar links om naar links te vliegen en duw 
de joystick naar rechts om naar rechts te vliegen. De drone 
blijft stilhangen als de joystick in het midden wordt gezet.
Duw de joystick verder vanuit het midden om een grotere 
hellingshoek en snellere vlucht tot stand te brengen.

Vluchtmodusschakelaar
Selecteer de gewenste vluchtmodus met de schakelaar. Kies tussen: P-modus, S-modus en A- modus.

Positie Afbeelding Vluchtmodus

Positie P P-modus

Positie S S-modus 

Positie A A-modus

Positie S  

Positie A 

Positie P  

Linkerjoystick

Linkerjoystick

omhoog

omlaag

linksaf

vooruit

achteruit

links rechts

rechtsaf

Rechterjoystick

Rechterjoystick



Gebruikershandleiding Cendence

© 2018 DJI Alle rechten voorbehouden.  13

P-modus (positiebepaling): De P-modus werkt het beste wanneer het GPS-signaal sterk is. De drone 
maakt gebruik van GPS, een stereo Vision System en een infraroodsensorsysteem voor de stabilisatie om 
obstakels te vermijden of om bewegende voorwerpen te volgen. Geavanceerde functies zoals TapFly en 
ActiveTrack zijn ingeschakeld in deze modus.
S-modus (sport): De versterkingswaarden van de drone zijn aangepast om de wendbaarheid van de drone 
te verhogen. Let op: de obstakeldetectiesystemen zijn in deze modus uitgeschakeld.
A-modus (houding): Wanneer GPS en het Vision System niet beschikbaar zijn, gebruikt de drone alleen de 
barometer voor positionering om de hoogte te controleren.

De vluchtmodusschakelaar is vergrendeld in de P-modus, onafhankelijk van de stand van de 
vluchtmodusschakelaar. Om de vluchtmodi te wijzigen, ga je naar Camera View (camera-overzicht) in DJI 
GO 4 en schakel Multiple Flight Modes (meerdere vluchtmodi) in de instellingen van de hoofdcontroller 
in. Nadat je "Multiple Flight Modes" hebt ingeschakeld, zet je de schakelaar op P (positiemodus) en 
vervolgens op S om te vliegen in de sportmodus.

RTH-knop
Druk de RTH-knop in en houd deze ingedrukt om de Return-to-Home (RTH)-procedure te starten. De drone 
zal vervolgens terugkeren naar de laatst geregistreerde thuisbasis. Druk nogmaals op deze knop als je de 
RTH-procedure wilt annuleren en weer de controle wilt terugkrijgen over de drone.
Stel de RTH-status vast aan de hand van de pieptoon:
Enkele pieptoon... Verzoek om terug te keren, maar nog geen reactie van de drone ontvangen.
Dubbele pieptoon... RTH wordt uitgevoerd.

Besturen van de gimbal
Gebruik de linker en rechter draaiknop om de kanteling van de gimbal aan te passen.

+40°

-130°

0°

horizon

M e t  d e  l i n k e r  k n o p  k a n  d e 
kante l funct ie  van de g imbal 
worden bestuurd. Draai de knop 
naar rechts om de gimbal zo te 
draaien dat hij naar boven wijst. 
Draai de knop naar links om de 
gimbal zo te draaien dat hij naar 
beneden wijst. De camera blijft in 
de huidige stand wanneer de knop 
niet beweegt.
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Camera bedienen
Maak foto's/video-opnamen met de sluiterknop en de video-opnameknop op de afstandsbediening.
1. Sluiterknop
 Druk hierop om een foto te maken. Als de burstmodus is geselecteerd, worden meerdere foto's 

gemaakt als de knop iets langer wordt ingedrukt. Er kunnen zelfs foto's worden gemaakt terwijl er video-
opnamen worden gemaakt.

2. Video-opnameknop
 Druk eenmaal om te beginnen met het opnemen van video, en druk nogmaals op deze knop om te 

stoppen met opnemen.
3. Knop Autofocus 
 Druk eenmaal voor automatisch scherpstellen.

Camera-instellingen aanpassen
1. EV-instelling 
 Druk op de knop EV-instellingen en draai de knop voor camera-instellingen tegelijkertijd om de EV-

waarde in te stellen.
2. Sluiterinstellingen
 Druk op de knop sluiterinstellingen en draai tegelijkertijd aan de knop camera-instellingen om de 

sluitersnelheid in te stellen.
3. Diafragma-instellingen
 Druk op de instelknop voor diafragma en draai tegelijkertijd aan de knop voor camera-instellingen om 

het diafragma in te stellen.
4. ISO-instelling
 Druk op de knop ISO-instelling en draai tegelijkertijd aan de knop camera-instellingen om de ISO-

waarde in te stellen.
5. Focus-aanpassing
 Draai aan de knop Focus-aanpassing om de brandpuntafstand in te stellen.

+320°
-320°

M e t  d e  r e c h t e r  k n o p  w o r d t 
de panfunctie van de gimbal 
geregeld. Draai de knop naar 
rechts om de gimbal rechtsom te 
draaien. Draai de knop naar links 
om de gimbal linksom te draaien. 
De camera blijft in de huidige 
s tand wanneer  de knop n ie t 
beweegt.
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Aanpasbare knoppen
Ga naar het instellingenmenu voor aanpasbare knoppen in DJI GO 4. Hier kun je functies instellen voor de 
linker hendel, de rechter hendel, de knoppen C1-C4 en de knoppen BA-BH.

Modus dubbele afstandsbediening
In de regelmodus dubbele afstandsbediening kunnen meerdere afstandsbedieningen met dezelfde drone 
worden verbonden. De gebruiker van de master-afstandsbediening bestuurt de richting van de drone, 
terwijl de gebruiker van de slave-afstandsbediening de beweging van de gimbal en het gebruik van de 
camera regelt. Master- en slave-afstandsbedieningen communiceren met elkaar via WiFi.

 Wanneer de modus dubbele afstandsbediening wordt gebruikt en de master-afstandsbediening 
primair is, dan kan deze worden gebruikt om de helling en pan van de gimbal te regelen. 
Wanneer de slave-afstandsbediening primair is, kan deze worden gebruikt om de helling, pan 
en rol van de gimbal regelen.

 Modus dubbele afstandsbediening is niet beschikbaar in Rusland en Israël.

Modus dubbele afstandsbediening instellen
Modus dubbele afstandsbediening is standaard uitgeschakeld. Gebruikers moeten deze functie via DJI 
GO 4 inschakelen op de master-afstandsbediening. Voer de onderstaande stappen uit de instelling uit te 
voeren:

Master-afstandsbediening:
1. Sluit de afstandsbediening aan op je mobiele apparaat en start de DJI GO 4.
2. Ga naar Camerazicht en druk op  om het venster met instellingen voor de afstandsbediening te 

openen.
3. Selecteer Master en stel de afstandsbediening in als Master-afstandsbediening.
4. Voer het verbindingswachtwoord in voor de slave-afstandsbediening.

Master

Master ID: 28172d Slave ID: 14f93f

Connection Status:ON Authorization Code:

Set Remote Controller Status

Master and Slave

Remote Controller Calibration

666666

Remote Controller Settings

SlaveOFF
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 In de slave-modus kan de afstandsbediening geen verbinding maken met de drone of de 
richting van de drone regelen.

 Selecteer Master in DJI GO 4 als je de afstandsbediening wilt koppelen en de drone met de 
afstandsbediening wilt besturen.

2. Zoek de Master-afstandsbediening in de nabije omgeving.

3. Selecteer de Master-afstandsbediening uit de Master-lijst en voer het wachtwoord in om de verbinding 
tot stand te brengen.

Slave-afstandsbediening:
1. Selecteer Slave om de afstandsbediening als slave-afstandsbediening in te stellen.

Search Master

Remote Controller Settings

Master and Slave

Set Remote Controller Status Master SlaveOFF

Master ID: 28172d Slave ID: 14f93f

Connection Status:OFF

2816f2

28172d

-56.00

RSSI

-22.00

Search Master

Master Scan

Connect

Connect

Search Master

Remote Controller Settings

Master and Slave

Set Remote Controller Status Master SlaveOFF

Master ID: 28172d Slave ID: 14f93f

Connection Status:OFF
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Schakel de afstandsbediening vóór het verwijderen en aansluiten van de antennes altijd uit. 

Gebruik
De signaaloverdracht tussen de drone en de afstandsbediening is het best binnen het bereik dat in de 
onderstaande afbeelding wordt weergegeven: 

Gebruik van accessoires

Gebruik van de patchantenne
Montage van de patchantenne
Volg de onderstaande stappen om de patchantenne te monteren.
1. Draai aan de originele bouten van de antennes om de antennes te verwijderen. Trek om schade aan de 

antennes te voorkomen alleen aan de bouten van de antennes, niet aan de antennes zelf.
2. Bevestig de patchantenne met twee bouten, sluit de twee antennekabels aan en sluit daarna de CAN-

buskabel aan op de afstandsbediening.

Zorg ervoor dat de drone binnen de optimale zendzone vliegt. Pas de afstand en positie tussen de 
gebruiker en de drone aan om optimale overdrachtprestaties te bereiken. 
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Montage van de joystickafdekkingen
Volg de onderstaande stappen om de joystickafdekkingen te monteren.
1. Verwijder met de montagesleutel voor joystickafdekkingen de ringen om de joysticks en de schroeven 

aan de bovenkant van de sticks.
2. Monteer de joystickafdekkingen op de afstandsbediening en zet ze vast met de montagesleutel voor de 

joystickafdekkingen.
3. Breng de bouten weer aan in de sticks.

De twee joystickafschermingen zijn niet hetzelfde. Ook de twee ringen om de joystickes zijn niet 
hetzelfde. Zie de onderstaande afbeeldingen om de afschermingen en ringen voor de joysticks 
links en rechts te identificeren. Breng de joystickafschermingen aan de juiste kant aan.
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Bijlage

Firmware van de afstandsbediening upgraden
DJI GO 4-app gebruiken
Schakel de afstandsbediening in en maak een verbinding met de DJI GO 4-app. Als er een nieuwe 
firmware-upgrade beschikbaar is, krijg je hierover een melding. Start de upgrade door een mobiel 
apparaat te verbinden met internet en volg de instructies op het scherm.

 Zorg ervoor dat de DJI GO 4-app toegang heeft tot internet.   
 Zorg dat het accuniveau voldoende is voor de afstandsbediening.
 Verbreek de verbinding tussen de drone en de computer niet tijdens de firmware-upgrade.

Specificaties

Afstandsbediening (Cedence)
Model GL800A
Bedrijfsfrequentie 2400 - 2483 GHz; 5725-5825 GHz

Max. overdrachtsafstand 
(vrij van obstakels en interferentie) 

2,4 GHz: 7 km (4.3 mijl FCC); 3,5 km, (2,2 mijl, CE); 
4 km (2,5 mijl, SRRC)

5,8 GHz: 7 km (4.3 mijl, FCC); 2 km, (1,2 mijl, CE); 
5 km (3,1 mijl, SRRC)

EIRP 2,4 GHz: 26 dBm (FCC); 17 dBm (CE), 20 dBm (SRRC)
5,8 GHz: 28 dBm (FCC); 14 dBm (CE), 20 dBm (SRRC)

Voeding Uitgebreide Intelligent Battery (model: WB37-4920mAh-7,6 V)
Intelligent Battery 4920 mAh LiPo
Bezig met opladen DJI-oplader

Uitgangsvermogen 20 W (DJI CS550-monitor wordt gevoed); 
12 W (zonder dat de monitor wordt gevoed)

Video-uitgangspoorten USB, HDMI, SDI
USB-voeding iOS: 1 A, 5,2 V (max); Android: 1,5 A, 5,2 V (max)
Functie twee gebruikers Master-en-slave-aansluiting
Bedrijfstemperatuur -20 °C tot 40 °C (-4 °F tot 104 °F)

Opbergtemperatuur Minder dan 3 maanden: -20 °C tot 45 °C (-4 °F tot 113 °F)
Meer dan 3 maanden: 22 °C tot 28 °C (72 °F tot 82 °F)

Oplaadtemperatuur 5 °C tot 40 °C (41 °F tot 104 °F)

Ondersteunde displays
DJI CrystalSky Monitor
Mobiele apparaten, bijv. iPhone, iPad (een Cendence mobiele 
apparaathouder is vereist)

Oplaadtijd Ongeveer 2 uur en 24 minuten (via de laadpoort met behulp 
van een 180 W-oplader)

Maximale bedrijfstijd Circa 4 uur (alleen functie Master-afstandsbediening 
ingeschakeld en zonder voeding aan monitor)

Steun DJI-drones Inspire 2- en Matrice 200-serie
Gewicht 1041 g
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Patchantenne
Afmetingen (ingeklapt) 167×153,5×22,8 mm
Afmetingen (uitgeklapt) 167×165,5×22,8 mm
Gewicht 330 g
Bundeldiameter half vermogen 60° (2,4 GHz), 30° (5,8 GHz)
Gevoeligheid antenne 8 dBi (2,4 GHz), 10 dBi (5,8 GHz)
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Deze inhoud is aan verandering onderhevig.

Download de nieuwste versie op
http://www.dji.com/cendence
Als u vragen hebt over dit product, neem dan contact op met DJI door 
een e-mail te sturen naar DocSupport@dji.com.(alleen Engels en 
Chinees worden ondersteund)

DJI incorporates HDMITM technology.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the 
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC 
in the United States and other countries.
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