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Hledání klíčových slov
Vyhledejte klíčová slova, například „baterie“ a „nainstalovat“. Pokud ke čtení tohoto dokumentu používáte
Adobe Acrobat Reader, spusťte vyhledávání stisknutím kláves Ctrl + F v systému Windows nebo Command + F
v systému Mac.

Přechod k tématu

Zobrazte si úplný seznam témat v obsahu. Kliknutím na téma přejdete do této sekce.

Tisk tohoto dokumentu
Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozlišení.

Používání této příručky
Legenda
Varování

Důležité

Tipy a triky

Odkaz

Přečtěte si před prvním použitím
Před použitím DJITM Goggles si prosím přečtěte následující dokumenty:
1. DJI Goggles Obsah balení
2. DJI Goggles Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a Bezpečnostní pokyny
3. DJI Goggles Stručný průvodce
4. DJI Goggles Uživatelská příručka
Doporučujeme vám zkontrolovat, zda máte všechny části zmíněné v Obsahu balení. Podívejte se na
všechna výuková videa na oficiálních webových stránkách DJI a přečtěte si Prohlášení o vyloučení
odpovědnosti, abyste pochopili vaše zákonná práva a povinnosti. Připravte se na první použití
prostudováním Stručného průvodce. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Pokud
máte během instalace, údržby nebo používání tohoto produktu nějaké dotazy či problémy, kontaktujte
prosím společnost DJI nebo autorizovaného prodejce DJI.

Video návody
Podívejte se na výuková videa na níže uvedeném odkazu, která ukazují, jak bezpečně používat DJI
Goggles:
http://www.dji.com/dji-goggles/info#video

Stáhněte si DJI Assistant 2
Stáhněte si DJI ASSISTANTTM 2 ze stránky http://www.dji.com/dji-goggles/info#downloads
DJI Assistant 2 podporuje Windows 7 (nebo novější) nebo OS X 10.11 (nebo novější).
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Profil produktu
Úvod
DJI Goggles (zkráceně „Goggles“) jsou vybaveny vysoce výkonnými displeji a stahováním videa
s ultra nízkým zpožděním pro použití s drony DJI. Zažijete tak zážitek z letu v přímém přenosu
z pohledu první osoby. Pomocí Goggles si také můžete přehrávat HD videa, což vám umožní
pohlcující zážitek ze sledování videí.
Díky intuitivnímu a funkčnímu designu je jejich ovládání snadné, i pouze pomocí pravé ruky. Goggles
podporují funkci head tracking, díky které můžete dron či gimbal ovládat pouhým pohybem hlavy. Ve
spojení s DJI Inteligentními letovými režimy se vám otevírá zcela nový svět létání.

Zběžný přehled

1. Dotykový panel
2. Čelenka
3. Indikátor nabíjení
4. Micro USB port
5. Otočný volič čelenky
6. Reproduktor
7. Tlačítko napájení
8. Indikátory stavu baterie
9. Tlačítko Zpět
10.
Funkční tlačítko
11.
Tlačítko Propojení
12.
Indikátor stavu propojení
13.
Volič mezipupilární vzdálenosti
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Čočky
Senzor přiblížení
Spona čelenky
Odvod teplého
vzduchu
Slot na Micro SD kartu
3,5 mm audio port
HDMI Typ-D port
Reproduktor
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Instalace a nošení
1. Vložte čelenku do otvoru nad tělem brýlí, dokud neuslyšíte cvaknutí. Nyní zkontrolujte, zda byla
bezpečně upevněna.
Kliknutí

Stiskněte sponu čelenky a posunutím v opačném směru uvolněte čelenku.
2. Zarovnejte si čočky přes oči a stáhněte si čelenku na hlavu. Upravte čelenku pomocí
otočného knoflíku tak, aby Goggles pevně a pohodlně seděly na vašem obličeji a hlavě.

Goggles lze nosit přes brýle.
Při nasazování Goggles můžete tělo brýlí otočit vzhůru tak, abyste viděli svět kolem.
3. Otáčením voliče mezipupilární vzdálenosti upravujte vzdálenost mez čočkami, dokud nebude
obraz správně zarovnán.

© 2018 DJI Všechna práva vyhrazena.
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Použití
Ovládání
[1] Tlačítko napájení
Pro zapnutí či vypnutí Goggles stiskněte tlačítko jednou, poté stiskněte znovu a podržte.
Indikátory stavu baterie zobrazí aktuální úroveň nabití baterie.

Nízká

Úroveň nabití

Vysoká

[2] Indikátory stavu baterie
Když je baterie vypnutá, jedním stiskem tlačítka napájení rozsvítíte indikátory stavu baterie,
které zobrazí aktuální stav nabití baterie.
Indikátory stavu baterie také ukazují aktuální úroveň nabití baterie během nabíjení
a vybíjení. Ukazatele jsou definovány níže:
LED svítí

LED bliká

LED nesvítí

Indikátory stavu baterie
LED1

LED2

LED3

LED4

Úroveň nabití baterie
87,5 % ~ 100 %
75 % ~ 87,5 %
62,5 % ~ 75 %
50 % ~ 62,5 %
37,5 % ~ 50 %
25 % ~ 37,5 %
12,5 % ~ 25 %
0 % ~ 12,5 %
=0%

[3] Dotykový panel
K ovládání používejte pravou rukou dotykový panel.
Procházejte nabídku a přejíždějte prstem vlevo a vpravo
Procházejte nabídku a přejíždějte prstem nahoru a dolů
Klepnutím potvrďte
Zamknutí dotykového panelu
Odemknutí dotykového panelu
Vstup do rychlé nabídky
Ukončení rychlé nabídky
Klepnutím a podržením pořídíte snímek obrazovky a obrázek se uloží na
kartu Micro SD v Goggles.
* Ujistěte se, že je v Goggles vložena karta MicroSD.
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[4] Indikátor stavu nabíjení
Znázorňuje aktuální stav nabíjení. LED dioda bude svítit červeně, žlutě nebo zeleně, aby znázornila
nízkou, střední a vysokou úroveň nabití.
Blikající červená
Abnormální stav

Červená

Žlutá

Zelená

0~29 %

30~89 %

90~100 %

[5] Tlačítko Zpět
Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte do předchozí nabídky nebo opustíte aktuální Inteligentní
letový režim
[6] Funkční tlačítko
U dronů, které podporují ostření (např. MavicTM Pro, PhantomTM Pro) stiskem tohoto tlačítka na
obrazovce zobrazíte kurzor ostření. Přejetím prstu dopředu a dozadu obraz přiblížíte či
oddálíte. Pohybem hlavy a následným klepnutím na dotykový panel určíte ostřící bod.
U Mavic Pro podporují Goggles až čtyřnásobné přiblížení.

Tlačítko Zpět
Funkční tlačítko
Fn

[7] Tlačítko Propojení
Jste-li k dronu připojeni pomocí OCUSYNCTM, stisknutím tohoto tlačítka pomocí vhodného nástroje
zahájíte propojování.
[8] Indikátor stavu propojení
Zobrazuje stav propojení Goggles s dronem. Při propojování bude indikátor svítit červeně,
po propojení změní barvu na zelenou.

Připojení
Goggles podporují širokou škálu DJI dronů a různých způsobů použití. Připojte je podle níže
uvedených kroků-

DJI dron využívající OcuSync
Díky OcuSync lze Goggles bezdrátově připojit k řadě Mavic 2, Mavic Pro
nebo Phantom 4 Pro / Pro + V2.0.
Před připojením přepněte přepínač režimu ovládání Mavic Pro do režimu RC.
Ujistěte se, že je aplikace DJI GOTM 4 aktualizována na nejnovější verzi.
Série Mavic 2 a Phantom 4 Pro / Pro + V2.0 aktuálně podporují pouze propojení
s Goggles ve standardním režimu.

© 2018 DJI Všechna práva vyhrazena.
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Standardní režim
Standardní režim je vhodný pro ovládání dronu jedním i dvěma operátory. V tomto režimu se pilot
může pomocí dálkového ovládání soustředit na let, zatímco druhý operátor s Goggles sleduje v
reálném čase prostředí z pohledu dronu, pro intuitivnější ovládání. Pohybem hlavy pak může díky
Goggles ovládat orientaci dronu či pohyb gimbalu.

Dálkové ovládání
Aplikace DJI GO 4
√ Živý přenos
√ Inteligentní letový režim

Goggles
√ Živý přenos
√ Sledování pohybů hlavy
√ Inteligentní letový režim

Pokud jsou Goggles i dálkové brýle ovládané stejným uživatelem, je pro zajištění
bezpečnosti letu vyžadován pozorovatel, který je schopen poskytovat pokyny a varování.
Při letu se sledováním pohybů hlavy (Head Tracking Flight) lze vybočení dronu ovládat jak
pomocí Goggles, tak dálkovým ovládáním. Při ovládání gimbalu pohyby hlavy (Head Tracking
Gimbal) se bude gimbal pohybovat pouze podle pohybu Goggles.
Způsob propojení
1. Ujistěte se, že dron i dálkový ovladač jsou zapnuty a připojeny.
2. Nasaďte si Goggles a zapněte je.
3. Stiskněte propojovací tlačítko na Goggles nebo pomocí dotykového panelu přejděte do nabídky
„Nástroje> Nastavení> Nastavení propojení“ („Tools > Settings > Linking Settings“), vyberte
„Rychlé propojení“ („Quick Linking“) a potvrďte. Indikátor propojení Goggles bude se v režimu
čekání na připojení rozsvítí červeně.
4. Stiskněte propojovací tlačítko na dronu. Jakmile dojde k propojení, indikátor propojení na Goggles
se zbarví zeleně.
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Režim Coach
Tento režim je vhodný pro ovládání dronu dvěma operátory. V tomto režimu se pilot může pomocí
dálkového ovládání soustředit na let, zatímco druhý operátor s Goggles sleduje v reálném čase
prostředí z pohledu dronu, pro intuitivnější ovládání.
Pohybem hlavy pak může díky Goggles ovládat orientaci dronu či pohyb gimbalu. Může také ovládat
dron pomocí sekundárního ovladače, který je podřízený primárnímu ovladači pilota. Živý přenos však
může zobrazit pouze aplikace DJI GO 4 spojená s primárním ovladačem a Goggles.

Dálkové ovládání (primární)
Aplikace DJI GO 4
√ Živý přenos
√ Inteligentní letové režimy

Goggles (sekundární)
√ Živý přenos
√ Sledování pohybu hlavy
√ Inteligentní letové režimy
Dálkové ovládání (sekundární, podřízený)

+2 s

Nelze přepnout letové režimy.
Žádné živé zobrazení, pouze
podpora nastavení.

Režim letu může přepínat pouze primární dálkový ovladač.
Pokud dron ovládají zároveň dva operátoři, mají příkazy z primárního ovladače přednost při
ovládání pohybů letadla (ovládací páčky a volič gimbalu). Sekundární podřízený ovladač
převezme kontrolu jen ve chvíli, kdy není primární ovladač používán déle než 2 vteřiny. Pokyn
z primárního ovladače ale vždy přebije ten ze sekundárního. Stejná posloupnost priorit
funguje i u dalších příkazů.

Způsob připojení
1. Ujistěte se, že dron i primární dálkový ovladač jsou zapnuty a připojeny.
2. Nasaďte si Goggles a zapněte je.
3. Pomocí dotykového panelu přejděte do nabídky „Nástroje> Nastavení> Nastavení propojení“
(„Tools > Settings > Linking Settings“)
4. Zvolte „Pokročilé propojení > Připojení jedné sady brýlí“ („Advanced Linking > Connect one set of
Goggles“) a potvrďte. Goggles čekají na připojení a jejich indikátor stavu připojení se zbarví červeně.
5. Stiskněte propojovací tlačítko na dronu. Jakmile dojde k propojení, indikátor se zbarví zeleně.
6. V Goggles zvolte „Připojit dálkové ovládání“ („Connect Remote Controller“) a potvrďte.
7. Zapněte sekundární podřízený ovladač a propojte jej s mobilním zařízením.
8. Spusťte aplikaci DJI GO 4 a vstupte do zobrazení kamery. Stiskněte , poté zvolte „Připojení
dálkového ovladače > Sekundární dálkové ovládání“ („Remote Controller Linking > Secondary
Remote Controller“). K připojení by mělo dojít během několika vteřin.
© 2018 DJI Všechna práva vyhrazena.
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Režim více uživatelů
Režim více uživatelů je vhodný pro dva a více operátorů letu. V tomto režimu mohou operátoři s
Goggles a sekundárním podřízeným ovladačem sledovat okolí z pohledu dronnu v reálném čase pro
intuitivnější ovládání. V tomto režimu zobrazují živý přenos jen Goggles a jen primární Goggles
podporují sledování pohybu hlavy.

Dálkový
ovladač
(primární,
podřízený)
Žádný živý
přenos, pouze
podpora
nastavení

Goggles (primární)
√ Živý přenos
√ Pohyby hlavy
√ Inteligentní
letové režimy

Goggles (sekundární)
√ Živý přenos
√ Inteligentní letové režimy

× Pohyby hlavy

Dálkové ovládání
(sekundární, podřízené)
+2 s

Nelze přepínat letové
režimy. Bez živého
přenosu, pouze
podpora nastavení.

Pokud je dálkové ovládání a Goggles ovládáno jednou osobou (ale pro dva uživatele), je
pro bezpečný let vyžadován pozorovatel, který je schopen vydávat pokyny a varování.
Letové režimy může přepínat jen primární dálkový ovladač.
Sekundární Goggles nepodporují sledování pohybů hlavy.
Pokud dron ovládají zároveň dva operátoři, příkazy z primárního podřízeného ovladače mají
přednost při ovládání pohybů dronu (ovládací páčky a volič gimbalu). Sekundární podřízený
ovladač funguje, pouze pokud není primární ovladač provozován více jak dvě vteřiny.
Primární ovladač však může kdykoli překonat povely ze sekundárního ovladače
a tak znovu převzít kontrolu. Stejná posloupnost priorit platí i u dalších pokynů.
Způsob připojení
1. Nasaďte si primární Goggles a zapněte je.
2. Pomocí dotykového panelu přejděte do nabídky „Nástroje > Nastavení > Nastavení propojení“ („Tools > Settings >
Linking Settings“).
3. Vyberte „Pokročilé propojení > Připojte dvě sady brýlí > Primární / dálkový ovladač“ („Advanced Linking > Connect
two sets of Goggles > Primary/Remote Controller“) a potvrďte. Indikátor stavu připojení se rozsvítí červeně a čeká
na připojení.
4. Stiskněte tlačítko propojení na dronu. Jakmile dojde k připojení, indikátor se rozsvítí zeleně.
5. V Goggles vyberte, zda se chcete připojit k dálkovému ovladači. Dále zapněte primární podřízený dálkový ovladač
a podle potřeby jej připojte k mobilnímu zařízení.
6. Spusťte aplikaci DJI GO 4 a vstupte do zobrazení kamery. Stiskněte , poté vyberte „Propojení dálkového
ovladače > Primární dálkový ovladač“ („Remote Controller Linking > Primary Remote Controller“). Po pár
vteřinách se propojí.
7. Opakujte tento postup pro sekundární Goggles a ovladač. Pamatujte, že musíte v aplikaci Goggles vybrat
„Pokročilé propojení > Připojte dvě sady brýlí > Sekundární / dálkový ovladač“ („Advanced Linking > Connect two
sets of Goggles > Secondary / Remote Controller“) a poté na mobilním zařízení vybrat „Propojení dálkového
ovladače > Sekundární dálkový ovladač“ („Linking Remote Controller > Secondary Remote Controller“).
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Další DJI drony
Goggles podporují také další DJI drony. Ujistěte se, že je dron spojen s dálkovým ovládáním a poté
připojte Goggles k ovladači pomocí Micro USB nebo HDMI portu.

INSPIRETM 2
PHANTOM 4 Series*
MAVIC AIR
SPARKTM **

INSPIRE Series
PHANTOM 4 PRO+
PHANTOM 4 ADVANCED+

Micro USB kabel

HDMI kabel

Podporuje sledování pohybu hlavy,
inteligentní letové režimy a živý přenos.

Podporuje pouze živý přenos. Ovládání
dronu pomocí Goggles není možné.

* Upozorňujeme, že ovladač Phantom 4 Pro+/Advanced+ musí mít firmware aktualizovaný na nejnovější verzi.
** Připojte OTG kabel the Micro USB portu na dálkovém ovládání, poté připojte Goggles pomocí Micro USB kabelu.

Při použití HDMI kabelu můžete připevnit drátěnou svorku k levé straně čelenky Goggles,
což umožní HDMI kabelu projít otvorem svorky a pokračovat dolů po vašich zádech.

Hlavní obrazovka
Hlavní obrazovka Goggles a její funkce jsou popsány níže:
1

2

3

IN-FlIGHT (GPS)

4

5

6

7 8 9 10

12

02:36

FLIGHT MODE GPS

100%

Vibrations Detected in
Gimbal Pitch Axis

60%

11

10˚

12
VPS 2.5 m

17

VS 2.5 m

13

s

HS 10 m s

D 200 M
H 300 m

ISO AUTO

16

S

LIVEVIEW
F
2.8 EV 0.0

720P60

14

15
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1. Stav dronu
Označuje letový stav dronu.
2. Letový režim
Zobrazuje aktuální režim letu.
3. Stav detekce překážek
Pokud jsou překážky příliš blízko dronu, zobrazí se červené pruhy. Pokud jsou překážky v dosahu
detekce, zobrazí se oranžové pruhy.
4. Stav GPS
Zobrazuje sílu signálu GPS.
5. Síla signálu dálkového ovládání
Zobrazuje sílu signálu dálkového ovládání.
6. Stav připojení
Zobrazuje stav připojení dronu a Goggles. Zelená označuje dobré připojení, žlutá slabý nebo
nestálý signál a červená značí, že spojení je přerušeno. Goggles se při odpojení pokusí znovu
připojit.
7. Stav zámku dotykového panelu
Zobrazuje stav zámku dotykového panelu. Zamčený panel nebude reagovat na dotek, aby se
zabránilo náhodnému ovládání. Pro odemčení přejeďte dvěma prsty vpřed.
8. Doba letu
Zobrazuje dobu letu dronu.
9. Úroveň baterie dronu
Zobrazuje aktuální úroveň nabití Inteligentní letové baterie dronu.
10.
Úroveň baterie Goggles
Zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie Goggles.
11.
Rychlé zprávy
Zobrazuje varovné zprávy. Potažením nahoru nebo dolů vybíráte zprávy, klepnutím je smažete.
12.
Inteligentní letové režimy
Klepnutím zvolíte TapFly, ActiveTrack, Terrain Follow, Tripod a další inteligentní letové režimy.
13.
Nástroje
Klepnutím upravíte nastavení Goggles a vyberete Automatický vzlet/přistání, HDMI video
přehrávání nebo přehrávání videí a fotografií z letu.
Menu Nastavení také zahrnuje video návody, nastavení propojení, nastavení jazyka, nastavení
hlasitosti, režimy gimbalu, pomocné nastavení AR a další.
Režim gimbalu
FPV režim: Gimbal se synchronizuje s pohyby dronu pro zážitek z letu z pohledu první osoby.
Režim sledování: Gimbal udržuje kameru stabilní, což umožňuje stabilní, vodorovný pohled.
Pomocná nastavení AR
Režim Fixed-Wing AR: Zobrazuje letovou dráhu dronu v režimu Fixed-Wing.
Head Tracking Gimbal AR Assist: Udává středovou polohu gimbalu (v předním směru dronu).
Head Tracking Flight AR Assist: Udává hodnoty otáčení a zrychlení dronu.

14. Tlačítko nastavení kamery / snímání / natáčení
Klepnutím nastavíte hodnoty ISO, závěrky, clony a automatické expozice kamery.
Tažením prstu doleva nebo doprava přepínáte mezi režimy fotografie a nahrávání. Klepnutím
pořiďte snímek nebo spusťte či zastavte nahrávání videa.
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15. Parametry kamery a režim Živého přenosu*
Zobrazuje parametry nastavení kamery a režimu Živého přenosu.
16. Letová pozice
Trojúhelník označuje směr, kterým je dron otočen.
Vodorovná úroveň označuje úhel náklonu dronu.
Stupnice ukazuje úhel náklonu gimbalu.
Oblouk vedle trojúhelníku označuje úhel vybočení gimbalu, je-li povoleno sledování pohybu hlavy
pomocí gimbalu.
17. Letová telemetrie
Letová telemetrie je vodorovná / svislá vzdálenost od výchozího bodu a rychlost pohybu po
vodorovné / svislé vzdálenosti. Když je dron blízko země, zobrazí se nadmořská výška.
* Živý přenos Goggles interaguje s videozáznamem dronu.
Když je živý přenos v režimu HD, nahrávání videa se automaticky přepne na 1080p30. V plynulém režimu se nahrávání
videa automaticky přepne na 1080p60.
Pokud změníte režim záznamu videa dronu, živý přenos Goggles se přednostně synchronizuje s odpovídajícím formátem
(1080p30 HD nebo 720p60 plynulý režim). Jinak upraví režim živého přenosu na 720p30.

Ovládání dronu
Seznam podpory funkcí Goggles při připojení k různým letadlům je uveden níže.*
Mavic 2
Phantom 4 Pro/
Mavic Pro
Mavic Air Spark
Series
Pro+ V2.0

Phantom 4 Pro/
Advanced Series

Phantom 4

Inspire 2

Inspire 1
Series

Head Tracking Flight

√

√

√

√

√

√

√

√

×

Head Tracking Gimbal

√

√

√

√

√

√

√

√

×

Focus

√

√

√

×

×

√

×

√

×

Auto Takeoff /
Return-to-Home

√

√

√

√

√

√

√

×

×

TapFly

√

√

√

√

√

√

√

×

×

ActiveTrack

√

√

√

×

√

√

√

×

×

Terrain Follow

×

√

√

×

×

√

√

×

×

Tripod

×

√

√

×

√

√

×

×

×

Cinematic

×

√

√

×

×

×

×

×

×

Fixed-Wing

×

√

×

×

×

×

×

×

×

* Některé funkce budou k dispozici později, věnujte proto pozornost budoucím aktualizacím.

Při připojení k sériím Mavic 2 nebo Mavic Pro mohou být Goggles ovládány pomocí
dálkového ovladače. Tlačítko 5D = dotykový panel; tlačítko C1 = funkční tlačítko; tlačítko C2
= tlačítko zpět. Stiskněte zároveň tlačítka C1 a C2 pro vstup do rychlé nabídky, stiskněte
tlačítko C2 pro její opuštění. Tato tlačítka dálkového ovládání budou použita k ovládání
Goggles a jejich původní funkce budou deaktivovány. Létejte opatrně.

Inteligentní letové režimy
Goggles podporují DJI Inteligentní letové režimy, jako jsou TapFly, ActiveTrack, Terrain Follow,
Tripod, Fixed-Wing a další. Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k dronu.
Pomocí dotykového panelu vstupte do “Intelligent Flight Mode” stisknutím příslušného tlačítka
aktivujte požadovaný režim. TapFly, ActiveTrack nebo Fixed-Wing povolíte v Goggles následujícím
způsobem:

© 2018 DJI Všechna práva vyhrazena.
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1. TapFly
a) Pomocí dotykového panelu vstupte do nabídky “Intelligent Flight Mode > TapFly”.
b) Pomocí pohybu hlavy ovládejte kurzor v Goggles, poté klepnutím na dotykový panel potvrďte
požadovaný směr a počkejte, až se objeví ikona .
c) Opětovným klepnutím potvrdíte výběr a dron se vydá požadovaným směrem.
d) Stisknutím tlačítka Zpět na Goggles opustíte aktuální směr letu nebo režim TapFly.
2. ActiveTrack
a) Pomocí dotykového panelu vstupte do nabídky “Intelligent Flight Mode > ActiveTrack”.
b) Pomocí pohybu hlavy ovládejte kurzor v Goggles, poté klepnutím na dotykový panel potvrďte
požadovaný subjekt. Pokud není subjekt automaticky rozpoznán, pohybujte hlavou z levého
horního rohu do pravého dolního rohu a přetáhněte kolem něj rámeček. Při sledování rámeček
zezelená. Pokud rámeček zčervená, subjekt nebyl rozpoznán, zkuste to znovu.
c) Opětovným klepnutím potvrdíte výběr subjektu a dron začne subjekt sledovat.
d) Stisknutím tlačítka Zpět na Goggles opustíte aktuální cílový subjekt nebo režim ActiveTrack.
3. Fixed-Wing
a) Pomocí dotykového panelu vstupte do nabídky “Intelligent Flight Mode > Fixed-Wing”.
b) Pokud je rychlost letu dronu vpřed vyšší než 3 m/s, můžete zvolit možnost Fixed-Wing letu.
Pro vstup do režimu Fixed-Wing stiskněte funkční tlačítko nebo klepněte na dotykový panel
Goggles.
c) Stisknutím tlačítka Zpět na Goggles opustíte režim Fixed-Wing Mode.

Rychlá nabídka
Přejetím dolů dvěma prsty po dotykovém panelu otevřete rychlou nabídku. Pohybujte kurzorem
a klepnutím na dotykový panel zapínejte a vypínejte funkce.
Goggles podporují sledování pohybu hlavy, což umožňuje dronu sledovat pohyby hlavy:
1. Let se sledováním hlavy (Head Tracking Flight)
Pohybem hlavy ovládáte gimbal a let dronu. Otáčením vlevo a vpravo otáčíte dronem, pohybem
nahoru a dolů ovládáte náklon gimbalu (-90° až 30°).
2. Gimbal se sledováním hlavy (Head Tracking Gimbal)
Pohybem hlavy ovládáte gimbal. Otáčením vlevo a vpravo ovládáte otáčení gimbalu (-30° až 30°),
pohybem nahoru a dolů ovládáte náklon gimbalu (-90° to 30°).
3. Resetování řízení pohybu
Nastaví gimbal do středové pozice nebo simuluje ovládací páčku ve středové pozici. Sledování
pohybu hlavy se vycentruje ve stávajícím bodu.
Citlivost sledování pohybu hlavy můžete upravit v nastavení Nástrojů.
• Je-li povoleno sledování pohybu hlavy (zejména let se sledováním hlavy), otáčení dronu
a pohyb gimbalu bude ovlivněn. Létejte opatrně a věnujte pozornost ovládání dálkovým
ovladačem.
• Doporučuje se používat formát s vysokou obnovovací frekvencí 720p60, aby byl zajištěn
plynulý živý přenos i během rychlých pohybů.
• Funkce v Rychlé nabídce jsou při použití TapFly a ActiveTrack deaktivovány.
• V režimu Fixed-Wing může být povolen jen let se sledováním pohybu hlavy. Funkce
sledování pohybu hlavy by měla být aktivována před vstupem do režimu Fixed-Wing a svou
hlavu držte, pokud možno, co nejvíce stabilní.
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Prohlížení fotografií a videí
Pro skutečně pohlcující zážitek si pouštějte svá videa a fotografie, prohlížejte si panoramata
pohybem svého těla a sledujte HD video obsah pomocí Goggles.

Letecké fotografie a videa
Pro vstup na stránku s fotografiemi a videi (nebo ukázkovými videi) zvolte “Tools > Playback”.

IN-FlIGHT (GPS)
FLIGHT MODE GPS

Local Storage

12

Aircraft Storage

02:36

100%

60%

Demo Videos

VPS 2.5 m
VS 2.5 m s
HS 10 m s

D 200 M
H 300 m

ISO AUTO S 30 F 2.8 EV 0.0 LIVEVIEW 720P60

Lokální úložiště
Vyjměte Micro SD kartu z dronu a vložte ji do slotu na Micro SD karty v Goggles, poté zvolte
“Local Storage”.
Úložiště dronu
Pro prohlédnutí snímků uložených v dronu zvolte “Aircraft Storage”. Během procházení videí
a fotografií je můžete stahovat či mazat přejetím prstu nahoru nebo dolů.
Panorama
Goggles podporují prohlížení panoramat o rozlišení až 30 000×15 000. Pro posun pohybujte hlavou
a tělem. Zobrazení panoramat:
1. Lokální úložiště: Vložte Micro SD kartu obsahující panorama do slotu na Micro SD karty, poté si
panorama prohlédněte v "Local Storage".
2. Stáhnutí z úložiště dronu:
a) Mavic Pro/Spark: Na hlavní obrazovce aplikace DJI GO 4 vstupte do "Playback > Photo" a
zvolte Panorama, poté klepněte na , abyste je nahráli do úložiště. Jakmile se panorama
nahraje, uvidíte náhled panorama v "Aircraft Storage" v Goggles. Potažením prstu nahoru nebo
dolů jej stáhnete do Goggles a poté si jej můžete zobrazit v "Local Storage".
b) Mavic Air: Panoramata jsou uložena v dronu a lze je přímo stáhnout do Goggles a procházet je
v "Local Storage".
Když v Goggles vyberete panorama ze stránky Přehrávání, zobrazí se nejprve miniatura. Opětovným
klepnutím na dotykový panel přejdete do úplného 360° zobrazení.

© 2018 DJI Všechna práva vyhrazena.
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• Videa o rozlišení až do velikosti 1920×1080, pořízená na dron, mohou být přehrávána
z "Local Storage" nebo "Aircraft Storage".
• Přehrávání je podporováno pouze drony ze série Mavic, Spark a Phantom 4 Pro/Advanced.
Při stahování videí a fotografií se ujistěte, že je karta Micro SD vložena do Goggles. Poté si je
můžete prohlížet v "Local Storage".
• V "Local Storage" mohou být prohlíženy jen snímky uložené v následujících složkách /
souborech na kartě Micro SD:
Videa: Složka "DJI_VIDEO" umístěná v hlavním adresáři, nebo hlavní adresář sám o sobě;
Fotografie: Složka "DJI_PHOTO" umístěná v hlavním adresáři, nebo hlavní adresář sám o sobě;
Panoramata: Složka "DJI_PANO" umístěná v hlavním adresáři.
• Panorama si prohlížejte, jen pokud je dron na zemi a motory jsou vypnuté.
• Při použití Goggles s Mavic Pro: pokud uživatel místo přímého přenosu přehrává video z
"Aircraft Storage", toto video se zobrazí zároveň na všech zařízeních. Pro zajištění
bezpečnosti si NEPŘEHRÁVEJTE videa z "Aircraft Storage" během letu.

Přehrávání videa
Goggles podporují přehrávání videa až o rozlišení 1920×1080 z Micro SD karty nebo přes HDMI
spojení. Přehrávání videí:
1. Micro SD karta: Ujistěte se, že jsou videa na Micro SD kartě uložena v hlavním adresáři nebo ve
složce s názvem "DJI_VIDEO" v hlavním adresáři, vložte kartu do slotu na Micro SD karty, poté
zvolte "Tools > Playback > Local Storage".
2. HDMI: Připojte zdroj videa ke Goggles pomocí HDMI kabelu a zvolte “Tools > HDMI Input”.
• Během přehrávání videa můžete upravit hlasitost přejetím prstu nahoru nebo dolů.
Přejetím dvěma prsty nahoru nebo dolů video přiblížíte nebo zmenšíte plochu
přehrávání. Potažením dvou prstů vlevo nebo vpravo spustíte rychlé přetáčení videa,
jedním prstem přesné přetáčení.
• Přehrávání videí z Micro SD karty je kompatibilní s formáty MP4, MOV a MKV.
Podrobnosti naleznete v části Specifikace.

Nabíjení Goggles
1. Připojte nabíječku k elektrické zásuvce (100-240 V, 50/60 Hz).
2. Vypněte Goggles a propojte napájecí port na čelence s nabíječkou pomocí dodaného kabelu
Micro USB.

3. Během nabíjení bude indikátor stavu nabíjení blikat červeně, žlutě a zeleně, v tomto pořadí.
Indikátory stavu baterie budou blikat zeleně, podle aktuální úrovně nabití bateie.
4. Baterie je plně nabitá, když indikátory stavu nabíjení nebo indikátory stavu baterie zhasnou.
Odpojte Goggles od nabíječky.
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Indikátory stavu baterie během nabíjení
LED1

LED2

LED3

LED4

Úroveň baterie
0 %~25 %
25 %~50 %
50 %~75 %
75 %~100 %
Plně nabito

• Z důvodu bezpečnosti NENABÍJEJTE Goggles, když jsou zapnuté.
• Při použití nestandardní nabíječky nesmí maximální výstupní napětí překročit 12 V.
• Baterie je umístěna v čelence Goggles. Čelenku můžete k nabíječce připojit i samostatně.
Baterie je plně nabitá, když indikátor stavu baterie zhasne.
• Pro nabíjení se doporučuje standardní nabíječka. Plné nabití baterie trvá přibližně 4
hodiny. U jiných nabíječek to může trvat déle.
• Goggles a standardní nabíječka obsahují technologii Qualcomm Quick ChargeTM 3.0.

Aktualizace firmware
DJI Assistant 2
K aktualizaci Goggles použijte DJI Assistant 2.
1. Zapněte Goggles a připojte je k počítači pomocí Micro USB kabelu.
2. Spusťte DJI Assistant 2 a přihlaste se ke svému DJI účtu.
3. Zvolte “Goggles” a klikněte na “Firmware Upgrade” na levé straně.
4. Zvolte požadovanou verzi firmware.
5. DJI Assistant 2 automaticky stáhne a nainstaluje nový firmware.
6. Po dokončení aktualizace firmware Goggles restartujte.
Pomocí DJI Assistant 2 můžete současně aktualizovat dron a dálkový ovladač Mavic Pro i Goggles
(podporuje topologii připojení pouze pro standardní režim).
1. Ujistěte se, že jsou všechna zařízení zapnutá a dálkový ovladač je propojený s dronem.
2. Připojte dálkové ovládání k počítači pomocí Micro USB kabelu.
3. Spusťte DJI Assistant 2 a přihlaste se ke svému DJI účtu.
4. Zvolte “RC for Mavic Pro” a klikněte na “Firmware Upgrade” na levé straně.
5. Zvolte požadovanou verzi firmware.
6. DJI Assistant 2 automaticky stáhne a nainstaluje nový firmware.
7. Po dokončení aktualizace firmware všechna zařízení restartujte.

Aplikace DJI GO 4
Pomocí aplikace DJI GO 4 můžete současně aktualizovat dron a dálkový ovladač Mavic Pro
i Goggles (podporuje topologii připojení pouze pro standardní režim).
© 2018 DJI Všechna práva vyhrazena.
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1. Ujistěte se, že jsou všechna zařízení zapnutá a dálkový ovladač je propojený s dronem.
2. Připojte ovladač k aplikaci DJI GO 4. Pokud je k dispozici nová aktualizace firmwaru, zobrazí se
výzva. Chcete-li zahájit aktualizaci, připojte mobilní zařízení k internetu a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
3. Po dokončení aktualizace firmwaru restartujte všechna zařízení.

Čištění a údržba
Před čištěním odpojte nabíječku ze zásuvky a ujistěte se, že nejsou připojeny žádné kabely.

Čištění Goggles
Povrch Goggles otřete a očistěte měkkým čistým hadříkem.
Chcete-li vyčistit obličejovou podložku, nejprve ji přetáhněte zleva či zprava směrem dovnitř, poté
oddělte ostatní části. Obličejovou podložku opláchněte vodou, poté ji otřete měkkým suchým
hadříkem, dokud není zcela suchá. Zarovnejte vyčnívající části podložky s otvory na těle brýlí a poté
je přitlačte k sobě, aby se bezpečně spojily.

Údržba čoček
Pomocí přiloženého čisticího hadříku jemně otřete čočky.
1. Navlhčete čisticí hadřík alkoholem nebo čističem čoček.
2. Čočky otírejte krouživým pohybem od středu k vnějším okrajům.
• NEČISTĚTE polstrování čelenky alkoholem.
• Čočky jsou křehké, čistěte je proto jemně. NEPOŠKRÁBEJTE je, zkazí to celkový zážitek ze
sledování.
• Skladujte Goggles na suchém místě při pokojové teplotě, aby nedošlo k poškození čoček
vlivem vysoké teploty a vlhkosti prostředí.
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Specifikace
Hmotnost (typicky)

Tělo Goggles: 495 g
Čelenka: 500 g

Rozměry

Tělo Goggles: 195×155×110 mm
Čelenka (složená): 255×205×92 mm

Rozměr obrazovky

5 palců ×2

Rozlišení obrazovky

3840×1080 (jednotlivá obrazovka: 1920×1080)

Obnovovací frekvence

60 Hz

FOV

85° (jednotlivá obrazovka)

Rozsah mezipupilární vzdálenosti

58 – 70 mm

Komunikační frekvence

2,4 GHz

Max. přenosová vzdálenost

Shodná s připojeným dronem

Režimy živého přenosu

1080p30, 720p60, 720p30

Min. latence stahování videa
(blízko poli, bez rušení)

140 ms (Mavic 2 Series, 720p60, video format: 1080p60)
110 ms (Mavic Pro, 720p60, video format: 720p120)
180 ms (Mavic Air, 720p30, video format: 720p120)
150 ms (Spark, 720p30, video format: 1080p30)
110 ms (Phantom 4 Pro/Pro+ V2.0, 720p60, video format: 720p120)
150 ms (Phantom 4 Pro/Advanced Series, 720p60, video format:
720p60/720p120)
167 ms (Phantom 4, 720p30, video format: 720p60)
140 ms (Inspire 2+X5S, 720p60, video format: 1080p120)
190 ms (Inspire 2+X4S, 720p60, video format: 1080p60)

Podporovaný formát
přehrávání videa

MP4, MOV, MKV, AVI, FLV, 3GP, MPG, TS
(Video formáty: H264, H263, MPEG4, MPEG2, MPEG1;
Audio formáty: AAC, AC-3, EAC3, DTS, MP3, MP2, Vorbis, PCM)

I/O rozhraní

Micro USB port, 3.5 mm audio port, HDMI Typ-D port,
Micro SD slot na karty

Podpora HDMI

HDMI 1.4b, HDCP 1.4

Senzory

Gyroskop, akcelerometr, snímač přiblížení

Rozsah provozních teplot

0° až 40°C

Kapacita baterie

9 440 mAh

Energie baterie

35,44 Wh

Maximální doba provozu

6 hodin

Nabíječka

Vstup: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.5 A
Výstup: 5 V 3 A / 9V 2A / 12 V 1.5 A

DJI zahrnuje technologii HDMITM.
Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve
Spojených státech a dalších zemích.

Qualcomm Quick Charge je produktem společnosti Qualcomm Technologies, Inc.
Qualcomm je ochranná známka společnosti Qualcomm Incorporated, registrovaná ve
Spojených státech a dalších zemích.
Quick Charge je ochranná známka společnosti Qualcomm Incorporated. Všechny
ochranné známky Qualcomm Incorporated jsou použity se svolením.

© 2018 DJI Všechna práva vyhrazena.
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DJI Podpora
http://www.dji.com/support

Tento obsah se může měnit.
Stáhněte si nejnovější verzi z:
www.dji.com/dji-goggles
Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto dokumentu, kontaktujte
DJI zasláním e-mailu na adresu DocSupport@dji.com.
DJI je ochranná známka společnosti DJI.
Copyright © 2018 DJI Všechna práva vyhrazena.

Dovozce
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

