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Nitecore DPE1 
Кріплення на квадрокоптер для акумуляторів 

Інструкція з експлуатації 
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Короткий вступ 

Спеціально розроблене Nitecore DPE1 для квадрокоптера DJI 

Inspire 2, являє собою кріплення для акумуляторів безпілотного 

літального апарату, що дозволяють переносити вдвічі більше 

елементів живлення, ніж при стандартному використанні, також 

дозволяє максимально подовжити час польоту. Комплект 

складається з пари кріплень, кожне з яких має по 2 акумуляторних 

слота встановлюваних по обидва боки дрона. Сумісно з 2 x TB55 / 4 

x TB50 / 2 х TB50 + 2 х TB55 одночасно. Кріплення виготовлені з 

легкого алюмінієвого сплаву і загальною вагою всього 203г. 

Характеристики 

Сумісні акумулятори: TB50, TB55 (тільки для основних 

акумуляторних відсіків) 

Розміри: 135 мм x 135 мм x 41,3 мм (для одного кріплення) 

Вага: 203г (для обох кріплень) 

Аксесуари: Ремінець для фіксації акумуляторів 

Cумісні 
акумулятори 

2 х ТВ50 4 х ТВ50 2 х ТВ55 2 х ТВ50  
і 2 х ТВ55 

Час роботи 21 хвилина 30 хвилин 31 хвилина 37 хвилин 

Примітка. Зазначені дані вимірюються в лабораторних умовах. 

Дані можуть відрізнятися в реальних умовах використання за 

різних навантажень на акумулятори або умов навколишнього 

середовища. 

 

Інструкція із встановлення 

Комплект DPE1 включає одну пару кріплень для акумуляторів, які 

встановлюються по обидві сторони дрона. Ярлик «↑UP» є на 

кожному кріпленні і вказує напрямок його установки. Як показано 

на малюнку, кожне кріплення складається з основного 

акумуляторного слоту в верхній частині і додаткового 

акумуляторного слоту в нижній частині з портом живлення для 

підключення до дрону. 
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Встановлення акумуляторів 

1. Протягніть ремінець через спеціальний отвір.
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2. Встановіть акумулятори в основний і додатковий акумуляторні слоти. 

Переконливе прохання, добре перевірте підключення акумуляторів до 

DPE1. 

 

3. Стягніть кріплення 
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4. Встановіть акумулятори в інше кріплення, виконавши ті ж дії. 

Примітка: 

1) Акумулятори TB55 можуть встановлюватися тільки в основний 

слот 

2) Доступне також і встановлення по одному акумулятору в 

кріплення. 

3) Рекомендується встановлювати акумулятори з меншою кількістю 

циклів зарядки в основні слоти кріплення. 

4) Якщо встановлено два акумулятори з різним рівнем заряду, будь 

ласка, встановіть акумулятор з більш високим рівнем заряду в 

основний слот кріплення. 

 

 

 

Кріплення DPE1 до дрону 

1. Розблокуйте дрон в режимі посадки і вимкніть його перед 

демонтажем пари акумуляторів.
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2. Встановіть DPE1 в батарейні слоти, розташовані по обидва боки дрона. 

(Примітка: будь ласка, встановіть DPE1 згідно з мітками «↑ UP» на 

кожному кріпленні, які вказують напрямок його встановлення і 

розташування правий / лівий)

 

3. Відновлення кнопки виймання акумуляторів покаже, що встановлення 

DPE1 завершена. 
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4. Після встановлення, натисніть і відпустіть кнопку живлення на дроні, а 

потім утримуйте її більше 5 секунд, щоб активувати всі акумулятори. 

Індикатор живлення на кожному акумуляторі буде включений при 

успішній активації. Будь ласка, перевірте, чи всі світлодіоди живлення на 

акумуляторах включені. В іншому випадку вимкніть дрон і знову 

увімкніть акумулятори. 
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Гарантійне обслуговування 

Наші авторизовані дилери та дистриб'ютори відповідають за гарантійне 

обслуговування. У разі виникнення будь-яких проблем, пов'язаних з гарантією, 

клієнти можуть звернутися до своїх дилерів або дистриб'юторів стосовно 

гарантійних вимог, якщо продукт був придбаний у авторизованого дилера або 

дистриб'ютора. Гарантія NITECORE надається лише для товарів, придбаних у 

авторизованого джерела. Це стосується всіх продуктів NITECORE. 

Будь-який дефектний продукт може бути замінений через місцевого 

дистриб'ютора / дилера протягом 15 днів з моменту покупки. Через 15 днів всі 

несправні продукти з NITECORE® можуть бути відремонтовані безкоштовно 

протягом 12 місяців (1 рік) з дати придбання. Більше ніж 12 місяців (1 рік) 

присвоюється обмежена гарантія, що покриває витрати на оплату праці та 

технічне обслуговування, але не вартість аксесуарів або запасних частин. 

Гарантія анулюється, якщо продукт (и) є: 

1. Розбиті, реконструйовані та / або замінені сторонніми особами 

2. Пошкодження внаслідок недотримання інструкції та неправильного 

використання.  

Для отримання остаточної інформації про продукти та послуги NITECORE®, будь 

ласка, зверніться до місцевого дистриб'ютора NITECORE® або надішліть листа на 

адресу service@nitecore.com. 

※ Усі зображення, текст і інструкції, зазначені в цьому посібнику користувача, 

призначені лише для довідкових цілей. У разі виникнення розбіжностей між 

цією інструкцією та інформацією, зазначеною на www.nitecore.com, перевага 

надається інформації розміщеної на нашому офіційному сайті. SYSMAX 

Innovations Co., Ltd. залишає за собою право інтерпретувати та змінювати зміст 

цього документа в будь-який час без попереднього повідомлення. 

 


