DJI GOGGLES
Užívateľská príručka
2018.09

V1.6

Hľadanie kľúčových slov
Vyhľadajte kľúčové slová, napríklad "batérie" a "nainštalovať". Ak na čítanie tohto dokumentu používate
Adobe Acrobat Reader, spustite vyhľadávanie stlačením kláves Ctrl + F v systéme Windows alebo
Command + F v systéme Mac.

Prechod k téme
Zobrazte si úplný zoznam tém v obsahu. Kliknutím na tému prejdete do tejto sekcie.

Tlač tohto dokumentu
Tento dokument podporuje tlač vo vysokom rozlíšení.

Používanie tejto príručky
Legenda
Varovanie

Dôležité

Tipy a triky

Odkaz

Prečítajte si pred prvým použitím
Pred použitím DJITM Goggles si prosím prečítajte nasledujúce dokumenty:
1. DJI Goggles Obsah balenia
2. DJI Goggles Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a Bezpečnostné pokyny
3. DJI Goggles Stručný sprievodca
4. DJI Goggles Užívateľská príručka
Odporúčame vám skontrolovať, či máte všetky časti uvedené v Obsahu balení. Pozrite sa na všetky
výukové videá na oficiálnych webových stránkach DJI a prečítajte si Vyhlásenie o odmietnutí
zodpovednosti, aby ste pochopili vaše zákonné práva a povinnosti. Pripravte sa na prvé použitie
preštudovaním Stručného sprievodcu. Podrobnejšie informácie nájdete v Príručke. Ak máte počas
inštalácie, údržby alebo používaní tohto produktu nejaké otázky či problémy, kontaktujte prosím
spoločnosť DJI alebo autorizovaného predajcu DJI.

Video návody
Pozrite sa na výukové videá na nižšie uvedenom odkaze, ktoré ukazujú, ako bezpečne používať
DJI Goggles:
http://www.dji.com/dji-goggles/info#video

Stiahnite si DJI Assistant 2
Stiahnite si DJI ASSISTANTTM 2 zo stránkyhttp://www.dji.com/dji-goggles/info#downloads
DJI Assistant 2 podporuje Windows 7 (alebo novší) alebo OS X 10.11 (alebo novší).
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Profil produktu
Úvod
DJI Goggles (skrátene "Goggles") sú vybavené vysoko výkonnými displeji a sťahovaním videá s ultra
nízkym oneskorením pre použitie s Drone DJI. Zažijete tak zážitok z letu v priamom prenose
z pohľadu prvej osoby. Pomocou Goggles si tiež môžete prehrávať HD videa, čo vám umožní
pohlcujúci zážitok zo sledovania videí.
Vďaka intuitívnemu a funkčnému dizajnu je ich ovládanie jednoduché, aj iba pomocou pravej ruky.
Goggles podporujú funkciu head tracking, vďaka ktorej môžete dron či gimbal ovládať jednoduchým
pohybom hlavy. V spojení s DJI Inteligentné letovými režimy sa vám otvára úplne nový svet lietania.

Zbežný prehľad

1. Dotykový panel
2. Čelenka
3. Indikátor nabíjania
4. Micro USB port
5. Otočný volič čelenky
6. Reproduktor
7. Tlačidlo napájania
8. Indikátory stavu batérie
9. Tlačidlo Späť
10. Funkčné tlačidlo
11. Tlačidlo Prepojenie
12. Indikátor stavu prepojenie
13. Volič mezipupilární vzdialenosti
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14. Šošovky
15. Senzor priblíženia
16. Spona čelenky
17. Odvod teplého vzduchu
18. Slot na Micro SD kartu
19. 3,5 mm audio port
20. HDMI Typ-D port
21. Reproduktor
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Inštalácia a nosenie
1. Vložte čelenku do otvoru nad telom okuliarov, kým nebudete počuť cvaknutie. Teraz skontrolujte,
či bola bezpečne upevnená.
Kliknutie

Stlačte sponu čelenky a posunutím v opačnom smere uvoľnite čelenku.
2. Zarovnajte si šošovky cez oči a stiahnite si čelenku na hlavu. Upravte čelenku pomocou otočného
gombíka tak, aby Goggles pevne a pohodlne sedeli na vašom tvári a hlave.

Goggles možno nosiť cez okuliare.
Pri nasadzovaní Goggles môžete telo okuliarov otočiť hore tak, aby ste videli svet okolo.
3. Otáčaním voliča mezipupilární vzdialenosti upravujte vzdialenosť medzu šošovkami,
pokiaľ nebude obraz správne zarovnaný.

© 2018 DJI Všetky práva vyhradené.
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Použitie
Ovládanie
[1] Tlačidlo napájania
Pre zapnutie či vypnutie Goggles stlačte tlačidlo raz, potom stlačte znovu a podržte.
Indikátory stavu batérie zobrazí aktuálnu úroveň nabitia batérie.

Nízka

Úroveň nabitia Vysoká

[2] Indikátory stavu batérie
Keď je batéria vypnutá, jedným stlačením tlačidla napájania rozsvietite indikátory stavu
batérie, ktoré zobrazí aktuálny stav nabitia batérie.
Indikátory stavu batérie tiež ukazujú aktuálnu úroveň nabitia batérie počas
nabíjania a vybíjania. Ukazovatele sú definované nižšie:
LED svieti

LED bliká

LED nesvieti

Indikátory stavu batérie
LED1

LED2

LED3

LED4

Úroveň nabitia batérie
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
Na ovládanie používajte pravou rukou dotykový panel.
Prechádzajte ponuku a prechádzajte prstom vľavo a vpravo
Prechádzajte ponuku a prechádzajte prstom hore a dole
Kliknutím potvrďte
Zamknutie dotykového panela
Odomknutie dotykového panela
Vstup do rýchleho menu
Ukončenie rýchle ponuky
Kliknutím a podržaním zaobstaráte snímku obrazovky a obrázok sa
uloží na kartu Micro SD v Goggles.
* Uistite sa, že je v Goggles vložená karta MicroSD.
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[4] Indikátor stavu nabíjania
Znázorňuje aktuálny stav nabíjania. LED dióda bude svietiť na červeno, žlto alebo zeleno, aby
znázornila nízku, strednú a vysokú úroveň nabitia.
Blikajúca červená

Červená

Abnormálny stav

0~29 %

Žltá
30~89 %

Zelená
90~100 %

[5] Tlačidlo Späť
Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do predchádzajúcej ponuky alebo opustíte aktuálne
Inteligentný letový režim
[6] Funkčné tlačidlo
U dronov, ktoré podporujú ostrenie (napr. MavicTM Pro, PhantomTM Pro) stlačením tohto tlačidla
na obrazovke zobrazíte kurzor ostrenie. Prejdením prsta dopredu a dozadu obraz priblížite či
oddialite. Pohybom hlavy a následným kliknutím na dotykový panel určíte ostriaci bod.
U Mavic Pro podporujú Goggles až štvornásobné priblíženie.

Tlačidlo Späť
Funkčné tlačidlo
Fn

[7] Tlačidlo Prepojenie
Ak ste k Drone piřpojeni pomocou OCUSYNCTM, stlačením tohto tlačidla pomocou vhodného
nástroja zahájite prepájanie.
[8] Indikátor stavu prepojenie
Zobrazuje stav prepojenia Goggles s Drone. Pri prepojovaní bude indikátor svietiť načerveno,
po prepojení zmení farbu na zelenú.

Pripojenie
Goggles podporujú širokú škálu DJI dronov a rôznych spôsobov použitia. Pripojte ich podľa nižšie
uvedených krokov DJI dron využívajúce OcuSync.
Vďaka OcuSync možno Goggles bezdrôtovo pripojiť k rade Mavic 2, Mavic Pro alebo Phantom 4
Pro / Pro + V2.0.
Pred pripojením prepnite prepínač režimu ovládania Mavic Pre do režimu RC.
Uistite sa, že je aplikácia DJI GOTM 4 aktualizovaná na najnovšiu verziu.
Séria Mavic 2 a Phantom 4 Pro / Pro + V2.0 aktuálne podporujú len prepojenie s Goggles
v štandardnom režime.

© 2018 DJI Všetky práva vyhradené.
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Štandardný režim
Štandardný režim je vhodný pre ovládanie Drone jedným i dvoma operátormi. V tomto režime sa
pilot môže pomocou diaľkového ovládania sústrediť na let, zatiaľ čo druhý operátor s Goggles
sleduje v reálnom čase prostredí z pohľadu Drone, pre intuitívnejšie ovládanie. Pohybom hlavy
potom môže vďaka Goggles ovládať orientácii Drone či pohyb gimbal.

Diaľkové ovládanie
Aplikácia DJI GO 4
√ Živý prenos
√ Inteligentný letový režim

Goggles
√ Živý prenos
√ Sledovanie pohybov hlavy
√ Inteligentný letový režim

Ak sú Goggles aj diaľkové okuliare ovládané rovnakým užívateľom, je pre zaistenie
bezpečnosti letu vyžadovaný pozorovateľ, ktorý je schopný poskytovať pokyny a varovania.
Pri lete sa sledovaním pohybov hlavy (Head Tracking Flight) možno vybočenie Drone
ovládať ako pomocou Goggles, tak diaľkovým ovládaním. Pri ovládaní gimbal pohybmi hlavy
(Head Tracking Gimbal) sa bude gimbal pohybovať iba podľa pohybu Goggles.
Spôsob prepojenia
1. Uistite sa, že dron aj diaľkový ovládač sú zapnuté a pripojené.
2. Nasaďte si Goggles a zapnite ich.
3. Stlačte prepojovacie tlačidlo na Goggles alebo pomocou dotykového panela prejdite do ponuky
"Nástroje> Nastavenia> Nastavenia prepojenia" ("Tools> Settings> Linking Settings"), vyberte
"Rýchle prepojenia" ("Quick Linking") a potvrďte. Indikátor prepojenie Goggles bude sa v režime
čakania na pripojenie rozsvieti červeno.
4. Stlačte prepojovacie tlačidlo na Drone. Akonáhle dôjde k prepojeniu, indikátor prepojenie na
Goggles sa zobrazí nazeleno.
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Režim Coach
Tento režim je vhodný pre ovládanie Drone dvoma operátormi. V tomto režime sa pilot môže
pomocou diaľkového ovládania sústrediť na let, zatiaľ čo druhý operátor s Goggles sleduje
v reálnom čase prostredí z pohľadu Drone, pre intuitívnejšie ovládanie.
Pohybom hlavy potom môže vďaka Goggles ovládať orientácii Drone či pohyb gimbal. Môže tiež
ovládať dron pomocou sekundárneho ovládača, ktorý je podriadený primárnemu ovládačmi pilota.
Živý prenos však môže zobraziť iba aplikácie DJI GO 4 spojená s primárnym ovládačom a Goggles.

Diaľkové ovládanie (primárny)
Aplikácia DJI GO 4
√ Živý prenos
√ Inteligentné letové režimy

Goggles (sekundárne)
√ Živý prenos
√ Sledovanie pohybu hlavy
√ Inteligentné letové režimy
Diaľkové ovládanie (sekundárne,
podriadený)
+2 s
Nemožno prepnúť letové režimy.
Žiadne živé zobrazenie, iba podpora
nastavenia.

Režim letu môže prepínať iba primárne diaľkový ovládač.
Ak dron ovládajú zároveň dva operátori, majú príkazy z primárneho ovládača prednosť pri
ovládaní pohybov lietadla (ovládacie páčky a volič gimbal). Sekundárne podriadený ovládač
prevezme kontrolu len vo chvíli, keď nie je primárny ovládač používaný dlhšie ako 2 sekundy.
Pokyn z primárneho ovládača ale vždy prebije ten zo sekundárneho. Rovnaká postupnosť
priorít funguje aj u ďalších príkazov.
Spôsob pripojenia
1. Uistite sa, že dron aj primárny diaľkový ovládač sú zapnuté a pripojené.
2. Nasaďte si Goggles a zapnite ich.
3. Pomocou dotykového panela prejdite do ponuky "Nástroje > Nastavenia > Nastavenia
prepojenia" ("Tools > Settings > Linking Settings")
4. Zvoľte "Pokročilé prepojenia > Pripojenie jednej sady okuliarov" ("Advanced Linking > Connect one
set of Goggles") a potvrďte. Goggles čakajú na pripojenie a ich indikátor stavu pripojenia sa sfarbí na
červeno.
5. Stlačte prepojovacie tlačidlo na Drone. Akonáhle dôjde k prepojeniu, indikátor sa zobrazí nazeleno.
6. V Goggles zvoľte "Pripojiť diaľkové ovládanie" ("Connect Remote Controller") a potvrďte.
7. Zapnite sekundárne podriadený ovládač a prepojte ho s mobilným zariadením.
8. Spustite program DJI GO 4 a vstúpte do zobrazenia kamery. Stlačte , potom vyberte "Pripojenie
diaľkového ovládača > Sekundárny diaľkové ovládanie" ("Remote Controller Linking > Secondary
Remote Controller"). Na pripojenie by malo dôjsť v priebehu niekoľkých sekúnd.
© 2018 DJI Všetky práva vyhradené.

9

DJI Goggles Užívateľská príručka

Režim viac užívateľov
Režim viac užívateľov je vhodný pre dva a viac operátorov letu. V tomto režime môžu operátori s
Goggles a sekundárnym podriadeným ovládačom sledovať okolie z pohľadu Dronne v reálnom čase
pre intuitívnejšie ovládanie. V tomto režime zobrazujú živý prenos len Goggles a len primárne
Goggles podporujú sledovanie pohybu hlavy.

Diaľkový ovládač
(primárna, podriadený)

Žiadny živý
prenos, iba
podpora
nastavenia

Goggles (primárny)
√ Živý prenos
√ Pohyby hlavy
√ Inteligentné
letové režimy

Goggles (sekundárne)
√ Živý prenos
√ Inteligentné letové režimy
× Pohyby hlavy
Diaľkové ovládanie
(sekundárne, podriadené)
+2 s

Nemožno prepínať
letové režimy. Bez
živého prenosu, iba
podpora nastavenia.

Ak je diaľkové ovládanie a Goggles ovládané jednou osobou (ale pre dvoch užívateľov), je pre
bezpečný let vyžadovaný pozorovateľ, ktorý je schopný vydávať usmernenia a varovania.
Letové režimy môže prepínať len primárne diaľkový ovládač.
Sekundárne Goggles nepodporujú sledovanie pohybov hlavy.
Ak dron ovládajú zároveň dva operátori, príkazy z primárneho podriadeného ovládača majú
prednosť pri ovládaní pohybov drona (ovládacie páčky a volič gimbal). Sekundárne podriadený
ovládač funguje, len pokiaľ nie je primárny ovládač prevádzkovaný viac ako dve sekundy.
Primárne ovládač však môže kedykoľvek prekonať povely zo sekundárneho ovládače a tak
znovu prevziať kontrolu. Rovnaká postupnosť priorít platí aj u ďalších pokynov.
Spôsob pripojenia
1. Nasaďte si primárne Goggles a zapnite ich.
2. Pomocou dotykového panela prejdite do ponuky "Nástroje > Nastavenia > Nastavenia prepojenia" ("Tools >
Settings > Linking Settings").
3. Vyberte "Pokročilé prepojenia > Pripojte dve sady okuliarov > Primárne / diaľkový ovládač" ("Advanced Linking >
Connect two sets of Goggles > Primary / Remote Controller") a potvrďte. Indikátor stavu pripojenia sa rozsvieti na
červeno a čaká na pripojenie.
4. Stlačte tlačidlo prepojenie na dronu. Akonáhle dôjde k pripojenie, indikátor sa rozsvieti na zeleno.
5. V Goggles vyberte, či sa chcete pripojiť k diaľkovému ovládaču. Ďalej zapnite primárny podriadený diaľkový
ovládač a podľa potreby ho pripojte k mobilnému zariadeniu.
6. Spustite program DJI GO 4 a vstúpte do zobrazenia kamery. Stlačte , potom vyberte "Prepojenie diaľkového
ovládača > Primárne diaľkový ovládač" ("Remote Controller Linking > Primary Remote Controller"). Po pár
sekundách sa prepojí.
7. Opakujte tento postup pre sekundárne Goggles a ovládač. Pamätajte, že musíte v aplikácii Goggles vybrať
"Pokročilé prepojenia > Pripojte dve sady okuliarov > Sekundárny / diaľkový ovládač" ("Advanced Linking >
Connect two sets of Goggles > Secondary / Remote Controller") a potom na mobilnom zariadení vybrať
"Prepojenie diaľkového ovládača > sekundárny diaľkový ovládač "("Linking Remote Controller > Secondary
Remote Controller").
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Ďalší DJI drony
Goggles podporujú aj ďalšie DJI Drony. Uistite sa, že je dron spojený s diaľkovým ovládaním
a potom pripojte Goggles k ovládaču pomocou Micro USB alebo HDMI portu.

INSPIRETM 2
PHANTOM 4 Series*
MAVIC AIR
SPARKTM **

INSPIRE Series
PHANTOM 4 PRO+
PHANTOM 4 ADVANCED+

Micro USB kábel

HDMI kábel

Podporuje sledovanie pohybu hlavy,
inteligentný letové režimy a živý prenos.

Podporuje iba živý prenos. Ovládanie
drona pomocou Goggles nie je možné.

* Upozorňujeme, že ovládač Phantom 4 Pro + / Advanced + musí mať firmvér aktualizovaný na najnovšiu verziu.
** Pripojte OTG kábel the Micro USB portu na diaľkovom ovládaní, potom pripojte Goggles pomocou Micro USB kábla.

Pri použití HDMI kábla môžete pripevniť drôtenú svorku k ľavej strane čelenky Goggles,
čo umožní HDMI kábla prejsť otvorom svorky a pokračovať dole po vašom chrbte.

Hlavná obrazovka
Hlavná obrazovka Goggles a jej funkcie sú popísané nižšie:
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 aktuálny režim letu.
3. Stav detekcie prekážok
Ak sú prekážky príliš blízko dronu, zobrazí sa červené pruhy. Ak sú prekážky v dosahu detekcie,
zobrazí sa oranžové pruhy.
4. Stav GPS
Zobrazuje silu signálu GPS.
5. Sila signálu diaľkového ovládania
Zobrazuje silu signálu diaľkového ovládania.
6. Stav pripojenia
Zobrazuje stav pripojenia Drone a Goggles. Zelená označuje dobré pripojenie, žltá slabý alebo
nestály signál a červená značí, že spojenie je prerušené. Goggles sa pri odpojení pokúsi znova
pripojiť.
7. Stav zámku dotykového panela
Zobrazuje stav zámku dotykového panela. Zamknutý panel nebude reagovať na dotyk, aby sa
zabránilo náhodnému ovládania. Pre odomknutie prejdite dvoma prstami vpred.
8. Doba letu
Zobrazuje čas letu drona.
9. Úroveň batérie drona
Zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia Inteligentná letovej batérie drona.
10.
Úroveň batérie Goggles
Zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia batérie Goggles.
11.
Rýchle správy
Zobrazuje varovné správy. Potiahnutím nahor alebo nadol vyberáte správy, kliknutím ich zmažete.
12.
Inteligentné letové režimy
Kliknutím zvolíte TapFly, ActiveTrack, Terrain Follow, Tripod a ďalšie inteligentné letové režimy.
13.
Nástroje
Kliknutím upravíte nastavenie Goggles a vyberiete Automatický vzlet / pristátie, HDMI video
prehrávanie alebo prehrávanie videí a fotografií z letu.
Menu Nastavenia tiež zahŕňa video návody, nastavenie prepojenia, nastavenie jazyka, nastavenie
hlasitosti, režimy gimbal, pomocné nastavenia AR a ďalšie.
Režim gimbalu
FPV režim: Gimbal sa synchronizuje s pohybmi drona pre zážitok z letu z pohľadu prvej osoby.
Režim sledovania: Gimbal udržuje kameru stabilné, čo umožňuje stabilný, vodorovný pohľad.
Pomocná nastavenie AR
Režim Fixed-Wing AR: Zobrazuje letovú dráhu drona v režime Fixed-Wing.
Head Tracking Gimbal AR Assist: Udáva stredovú polohu gimbal (v prednom smere drona).
Head Tracking Flight AR Assist: Udáva hodnoty otáčania a zrýchlenia drona.

14. Tlačidlo nastavenia kamery / snímania / natáčanie
Kliknutím nastavíte hodnoty ISO, uzávierky, clony a automatickej expozície kamery.
Ťahaním prsta doľava alebo doprava prepínate medzi režimami fotografie a nahrávania.
Kliknutím vytvorte snímku alebo spustite či zastavte nahrávanie videa.
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15. Parametre kamery a režim Živého prenosu *
Zobrazuje parametre nastavenia kamery a režimu Živého prenosu.
16. Letová pozície
Trojuholník označuje smer, ktorým je dron otočený.
Vodorovná úroveň označuje uhol náklonu Drone.
Stupnica ukazuje uhol náklonu gimbal.
Oblúk vedľa trojuholníka označuje uhol vybočenie gimbal, ak je povolené sledovanie pohybu
hlavy pomocou gimbal.
17. Letová telemetria
Letová telemetria je vodorovná / zvislá vzdialenosť od východzieho bodu a rýchlosť pohybu po
vodorovnej / zvislej vzdialenosti. Keď je dron blízko zeme, zobrazí sa nadmorská výška.
* Živý prenos Goggles interaguje s videozáznamom drona.
Keď je živý prenos v režime HD, nahrávanie videa sa automaticky prepne na 1080p30. V plynulom režime sa nahrávanie
videa automaticky prepne na 1080p60.
Ak zmeníte režim záznamu videa Drone, živý prenos Goggles sa prednostne synchronizuje so zodpovedajúcim
formátom (1080p30 HD alebo 720p60 plynulý režim). Inak upraví režim živého prenosu na 720p30.

Ovládanie drona
Zoznam podpory funkcií Goggles pri pripojení k rôznym lietadlám je uvedený nižšie.*
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

×

√

×

×

×

×

×

×

×

* Niektoré funkcie budú k dispozícii neskôr, venujte preto pozornosť budúcim aktualizáciám.

Pri pripojení k sériám Mavic 2 alebo Mavic Pro môžu byť Goggles ovládané pomocou
diaľkového ovládača. Tlačidlo 5D = dotykový panel; tlačidlo C1 = funkčné tlačidlo; tlačidlo
C2 = tlačidlo späť. Stlačte zároveň tlačidlá C1 a C2 pre vstup do rýchleho menu, stlačte
tlačidlo C2 pre jej opustenie. Tieto tlačidlá diaľkového ovládania budú použité na ovládanie
Goggles a ich pôvodnej funkcie budú deaktivované. Lietajte opatrne.

Inteligentné letové režimy
Goggles podporujú DJI Inteligentný letové režimy, ako sú TapFly, ActiveTrack, Terrain Follow, Tripod,
Fixed-Wing a ďalšie. Ďalšie podrobnosti nájdete v užívateľskej príručke k dronu.
Pomocou dotykového panela vstúpte do "Intelligent Flight Mode" stlačením príslušného tlačidla
aktivujte požadovaný režim. TapFly, ActiveTrack alebo Fixed-Wing povolíte v Goggles nasledujúcim
spôsobom:

© 2018 DJI Všetky práva vyhradené.
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1. TapFly
a) Pomocou dotykového panela vstúpte do ponuky "Intelligent Flight Mode > TapFly".
b) Pomocou pohybu hlavy ovládajte kurzor v Goggles, potom kliknutím na dotykový panel
potvrďte požadovaný smer a počkajte, až sa objaví ikona .
c) Opätovným kliknutím potvrdíte výber a dron sa vydá požadovaným smerom.
d) Stlačením tlačidla Späť na Goggles opustíte aktuálne smer letu alebo režim TapFly.
2. ActiveTrack
a) Pomocou dotykového panela vstúpte do ponuky "Intelligent Flight Mode > ActiveTrack".
b) Pomocou pohybu hlavy ovládajte kurzor v Goggles, potom kliknutím na dotykový panel potvrďte
požadovaný subjekt. Ak nie je subjekt automaticky rozpoznaný, pohybujte hlavou z ľavého
horného rohu do pravého dolného rohu a pretiahnite okolo neho rámček. Pri sledovaní rámček
zozelenie. Ak rámček sčervená, subjekt nebol rozpoznaný, skúste to znova.
c) Opätovným kliknutím potvrdíte výber subjektu a dron začne subjekt sledovať.
d) Stlačením tlačidla Späť na Goggles opustíte aktuálne cieľový subjekt alebo režim ActiveTrack.
3. Fixed-Wing
a) Pomocou dotykového panela vstúpte do ponuky "Intelligent Flight Mode > Fixed-Wing".
b) Ak je rýchlosť letu Drone vpred vyššia ako 3 m/s, môžete zvoliť možnosť Fixed-Wing letu. Pre
vstup do režimu Fixed-Wing stlačte funkčné tlačidlo alebo kliknite na dotykový panel Goggles.
c) Stlačením tlačidla Späť na Goggles opustíte režim Fixed-Wing Mode.

Rýchla ponuka
Prejdením nadol dvoma prstami po dotykovom paneli otvorte rýchlu ponuku. Pohybujte
kurzorom a kliknutím na dotykový panel zapínajte a vypínajte funkcie.
Goggles podporujú sledovanie pohybu hlavy, čo umožňuje Drone sledovať pohyby hlavy:
1. Let sa sledovaním hlavy (Head Tracking Flight)
2. Pohybom hlavy ovládate gimbal a rokov Drone. Otáčaním vľavo a vpravo otáčate dronem,
pohybom hore a dole ovládate náklon gimbal (-90° až 30°).
3. Gimbal so sledovaním hlavy (Head Tracking Gimbal)
4. Pohybom hlavy ovládate gimbal. Otáčaním vľavo a vpravo ovládate otáčanie gimbal (-30° až 30°),
pohybom hore a dole ovládate náklon gimbal (-90° to 30°).
5. Resetovanie riadenie pohybu
Nastaví gimbal do stredovej pozície alebo simuluje ovládaciu páčku v stredovej pozícii.
Sledovanie pohybu hlavy sa vycentruje v súčasnom bodu.
Citlivosť sledovania pohybu hlavy môžete upraviť v nastaveniach Nástrojov.
• Ak je povolené sledovanie pohybu hlavy (najmä rokov so sledovaním hlavy), otáčanie
Drone a pohyb gimbal bude ovplyvnený. Lietajte opatrne a venujte pozornosť ovládanie
diaľkovým ovládačom.
• Odporúča sa používať formát s vysokou obnovovacou frekvenciou 720p60, aby bol
zabezpečený plynulý živý prenos aj počas rýchlych pohybov.
• Funkcia v Rýchle ponuke sú pri použití TapFly a ActiveTrack deaktivované.
• V režime Fixed-Wing môže byť povolený len rokov so sledovaním pohybu hlavy. Funkcia
sledovania pohybu hlavy by mala byť aktivovaná pred vstupom do režimu Fixed-Wing
a svoju hlavu držte, pokiaľ možno, čo najviac stabilný.
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Prezeranie fotografií a videí
Pre skutočne pohlcujúci zážitok si púšťajte svoje videá a fotografie, prezerajte si panorámy
pohybom svojho tela a sledujte HD video obsah pomocou Goggles.

Letecké fotografie a videá
Pre vstup na stránku fotografiami a videami (alebo ukážkovými videami) zvoľte "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

Lokálne úložisko
Vyberte Micro SD kartu z Drone a vložte ju do slotu na Micro SD karty v Goggles, potom zvoľte
"Local Storage".
Úložisko drona
Pre prezretie snímok uložených v Drone zvoľte "Aircraft Storage". Počas prechádzania videí
a fotografií je môžete sťahovať či mazať prejdením prsta nahor alebo nadol.
Panorama
Goggles podporujú prehliadanie panorám o rozlíšení až 30 000 × 15 000. Pre posun pohybujte
hlavou a telom. Zobrazenie panorám:
1. Lokálne úložisko: Vložte Micro SD kartu obsahujúcu panoráma do slotu na Micro SD karty, potom
si panorámu pozrite v "Local Storage".
2. Stiahnutie z úložiska drona:
a) Mavic Pre / Spark: Na hlavnej obrazovke aplikácie DJI GO 4 vstúpte do "Playback > Photo"
a zvoľte Panorama, potom kliknite na , aby ste ich nahrali do úložiska. Akonáhle sa panoráma
nahrá, uvidíte náhľad panorama v "Aircraft Storage" v Goggles. Potiahnutím prsta nahor alebo
nadol ho stiahnete do Goggles a potom si ho môžete zobraziť v "Local Storage".
b) Mavic Air: Panorámy sú uložené v Drone a možno ich priamo stiahnuť do Goggles a prechádzať
je v "Local Storage".
Keď v Goggles vyberiete panorámu zo stránky Prehrávanie, zobrazí sa najskôr miniatúra.
Opätovným kliknutím na dotykový panel prejdete do úplného 360 ° zobrazenia.

© 2018 DJI Všetky práva vyhradené.
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• Videá o rozlíšení až do veľkosti 1920 × 1080, urobená na dron, môžu byť prehrávané z "Local
Storage" alebo "Aircraft Storage".
• Prehrávanie je podporované iba drony zo série Mavic, Spark a Phantom 4 Pro / Advanced. Pri
sťahovaní videí a fotografií sa uistite, že je karta Micro SD vložená do Goggles. Potom si ich
môžete prezerať v "Local Storage".
• V "Local Storage" môžu byť prehliadané len snímky uložené v nasledujúcich zložkách /
súboroch na karte Micro SD:
Videá: Zložka "DJI_VIDEO" umiestnená v hlavnom adresári, alebo hlavné adresár sám o sebe;
Fotografia: Zložka "DJI_PHOTO" umiestnená v hlavnom adresári, alebo hlavné adresár sám
o sebe; Panorámy: Zložka "DJI_PANO" umiestnená v hlavnom adresári.
• Panoráma si prezerajte, len ak je dron na zemi a motory sú vypnuté.
• Pri použití Goggles s Mavic Pre: ak užívateľ miesto priameho prenosu prehráva video
z "Aircraft Storage", toto video sa zobrazí zároveň na všetkých zariadeniach. Pre
zaistenie bezpečnosti si Neprehrávajte videa z "Aircraft Storage" počas letu.

Prehrávanie videa
Goggles podporujú prehrávanie videa až o rozlíšení 1920 × 1080 z Micro SD karty alebo cez
HDMI spojenie. Prehrávanie videí:
1. Micro SD karta: Uistite sa, že sú videá na Micro SD karte uložená v hlavnom adresári alebo
v priečinku s názvom "DJI_VIDEO" v hlavnom adresári, vložte kartu do slotu na Micro SD karty, potom
zvoľte "Tools> Playback> Local Storage ".
2. HDMI: Pripojte zdroj videa ku Goggles pomocou HDMI kábla a vyberte "Tools> HDMI Input".
• Počas prehrávania videa môžete upraviť hlasitosť prejdením prsta nahor alebo nadol.
Prejdením dvomi prstami nahor alebo nadol video priblížite alebo zmenšíte plochu
prehrávanie. Potiahnutím dvoch prstov doľava alebo doprava spustíte rýchle pretáčanie
videa, jedným prstom presné pretáčanie.
• Prehrávanie videí z Micro SD karty je kompatibilný s formátmi MP4, MOV a MKV.
Podrobnosti nájdete v časti Špecifikácie.

Nabíjanie Goggles
• Pripojte nabíjačku k elektrickej zásuvke (100-240 V, 50/60 Hz).
• Vypnite Goggles a prepojte napájací port na čelenke s nabíjačkou pomocou dodaného
kábla Micro USB.

• Počas nabíjania bude indikátor stavu nabíjania blikať červeno, žlto a zelene, v tomto poradí.
Indikátory stavu batérie budú blikať zelene, podľa aktuálnej úrovne nabitia bateie.
• Batéria je plne nabitá, keď indikátory stavu nabíjania alebo indikátory stavu batérie zhasnú.
Odpojte Goggles od nabíjačky.
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Indikátory stavu batérie počas nabíjania
LED1

LED2

LED3

LED4

Úroveň batérie
0 %~25 %
25 %~50 %
50 %~75 %
75 %~100 %
Plne nabité

• Z dôvodu bezpečnosti NENABÍJAJTE Goggles, keď sú zapnuté.
• Pri použití neštandardné nabíjačky nesmie maximálne výstupné napätie prekročiť 12 V.
• Batérie je umiestnená v čelenke Goggles. Čelenku môžete k nabíjačke pripojiť aj samostatne.
Batéria je plne nabitá, keď indikátor stavu batérie zhasne.
• Pre nabíjanie sa odporúča štandardná nabíjačka. Plné nabitie batérie trvá približne 4 hodiny.
Pri iných nabíjačiek to môže trvať dlhšie.
• Goggles a štandardná nabíjačka obsahujú technológiu Qualcomm Quick ChargeTM 3.0.

Aktualizácia firmware
DJI Assistant 2
Na aktualizáciu Goggles použite DJI Assistant 2
1. Zapnite Goggles a pripojte ich k počítaču pomocou Micro USB kábla.
2. Spustite DJI Assistant 2 a prihláste sa k svojmu DJI účtu.
3. Zvoľte "Goggles" a kliknite na "Firmware Upgrade" na ľavej strane.
4. Zvoľte požadovanú verziu firmware.
5. DJI Assistant 2 automaticky stiahne a nainštaluje nový firmvér.
6. Po dokončení aktualizácie firmware Goggles reštartujte.
Pomocou DJI Assistant 2 môžete súčasne aktualizovať dron a diaľkový ovládač Mavic Pre i Goggles
(podporuje topológiu pripojenia len pre štandardný režim).
1. Uistite sa, že sú všetky zariadenia zapnutá a diaľkový ovládač je prepojený s Drone.
2. Pripojte diaľkové ovládanie k počítaču pomocou Micro USB kábla.
3. Spustite DJI Assistant 2 a prihláste sa k svojmu DJI účtu.
4. Zvoľte "RC for Mavic Pre" a kliknite na "Firmware Upgrade" na ľavej strane.
5. Zvoľte požadovanú verziu firmware.
6. DJI Assistant 2 automaticky stiahne a nainštaluje nový firmvér.
7. Po dokončení aktualizácie firmware všetky zariadenia reštartujte.

Aplikácia DJI GO 4
Pomocou aplikácie DJI GO 4 môžete súčasne aktualizovať dron a diaľkový ovládač Mavic Pre
i Goggles (podporuje topológiu pripojenia len pre štandardný režim).
© 2018 DJI Všetky práva vyhradené.
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1. Uistite sa, že sú všetky zariadenia zapnutá a diaľkový ovládač je prepojený s Drone.
2. Pripojte ovládač k aplikácii DJI GO 4. Ak je k dispozícii nová aktualizácia firmvéru, zobrazí sa
výzva. Ak chcete začať aktualizáciu, pripojte mobilné zariadenie k internetu a postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
3. Po dokončení aktualizácie firmvéru reštartujte všetky zariadenia.

Čistenie a údržba
Pred čistením odpojte nabíjačku zo zásuvky a uistite sa, že nie sú pripojené žiadne káble.

Čistenie Goggles
Povrch Goggles utrite a očistite mäkkou čistou handričkou.
Ak chcete vyčistiť tvárovú podložku, najprv ju pretiahnite zľava či sprava smerom dovnútra, potom
oddeľte ostatné časti. Tvárovú podložku opláchnite vodou, potom utrite mäkkou suchou
handričkou, kým nie je úplne suchá. Zarovnajte vyčnievajúce časti podložky s otvormi na tele
okuliarov a potom ich pritlačte k sebe, aby sa bezpečne spojili.

Údržba šošoviek
Pomocou priloženého čistiaceho handričky jemne utrite šošovky.
1. Navlhčite čistiacu handričku alkoholom alebo čističom šošoviek.
2. Šošovky utierajte krúživým pohybom od stredu k vonkajším okrajom.
• NEČISTITE polstrovanie čelenky alkoholom.
• Šošovky sú krehké, čistite je preto jemne. Nepoškriabte je, skazí to celkový zážitok zo
sledovania.
• Skladujte Goggles na suchom mieste pri izbovej teplote, aby nedošlo k poškodeniu
šošoviek vplyvom vysokej teploty a vlhkosti prostredia.
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Špecifikácie
Hmotnosť (typicky)

Telo Goggles: 495 g
Čelenka: 500 g

Rozmery

Telo Goggles: 195×155×110 mm
Čelenka (zložená): 255×205×92 mm

Rozmer obrazovky

5 palcov ×2

Rozlíšenie obrazovky

3840×1080 (jednotlivá obrazovka: 1920x1080)

Obnovovacia frekvencia

60 Hz

FOV

85° (jednotlivá obrazovka)

Rozsah mezipupilární vzdialenosti

58 – 70 mm

Komunikačná frekvencia

2,4 GHz

Max. prenosová vzdialenosť

Zhodná s pripojeným dronom

Režimy živého prenosu

1080p30, 720p60, 720p30

Min. latencia sťahovanie videa
(blízko poli, bez rušenia)

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

Podporovaný formát
prehrávanie 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 rozhranie

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, akcelerometer, snímač priblíženia

Rozsah prevádzkových teplôt

0° až 40°C

Kapacita batérie

9 440 mAh

Energia batérie

35,44 Wh

Maximálna doba prevádzky

6 hodin

Nabíjačka

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

DJI zahŕňa technológiu HDMITM.
Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné
známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v
Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Qualcomm Quick Charge je produktom spoločnosti Qualcomm Technologies, Inc.
Qualcomm je ochranná známka spoločnosti Qualcomm Incorporated, registrovaná
v Spojených štátoch a ďalších krajinách.
Quick Charge je ochranná známka spoločnosti Qualcomm Incorporated. Všetky
ochranné známky Qualcomm Incorporated sú použité so súhlasom.
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DJI Podpora
http://www.dji.com/support

Tento obsah sa môže meniť.
Stiahnite si najnovšiu verziu z:
www.dji.com/dji-goggles
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto dokumentu, kontaktujte DJI
zaslaním e-mailu na adresu DocSupport@dji.com.
DJI je ochranná známka spoločnosti DJI.
Copyright © 2018 DJI Všetky práva vyhradené.

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

