MAVIC 2 Zoom
Sprievodca pre rýchly štart V1.0
Revízia august 2018

Blahoželáme vám k zakúpeniu nového výrobku. Nájdite si čas na dÙLMBEOÏQSFÝUVEPWBOJFDFMÏIP
OÈWPEV BCZTUFTBTOÓNEPCSF[P[OÈNJMJ
0EQPSÞǏBNF BCZTUFQSBWJEFMOFOBWÝUFWPWBMJTUSÈOLZWFOPWBOÏNPEFMV.BWJD1SPOB
XXXEKJDPN LUPSÏTÞQSBWJEFMOFBLUVBMJ[PWBOÏ5VOÈKEFUFǏFSTUWÏJOGPSNÈDJFPWâSPCLV QPQJTZ
UFDIOJDLâDIWZMFQÝFOÓ BLUVBMJ[ÈDJÓBPQSÈWOÈWPEV7[IǥBEPNLNPäOâN[NFOÈNWâSPCLV LUPSÏ
OJFKFNPäOÏEPQSFEVQSFEWÓEBǸ TJWâSPCDBWZISBE[VKFQSÈWPNFOJǸJOGPSNÈDJFPCTJBIOVUÏ
WOÈWPEFCF[QSFEDIÈE[BKÞDFIPVQP[PSOFOJB
Ak máte nejaké otázky alebo nejasnosti týkajúce sa nášho výrobku, obráťte sa na servis dovozcu.
POZOR: Komerčné využitie (napr. pre letecké fotografovanie) alebo prevádzku modelu s
autonómnym riadiacim systémom (bez riadenia modelu pilotom v priamej viditeľnosti
pomocou RC súpravy v reálnom čase po celý čas letu) na území Slovenskej republiky
podlieha zákonným obmedzeniam, vyžaduje certifikáciu modelu aj pilota Úradom pre
civilné letectvo a riadi sa smernicami týmto úradom vydávanými. Pri nerešpektovaní vyššie
uvedeného sa vystavujete riziku postihu podľa zákona.
Tento výrobok a návod sú z oficiálnej distribúcie pre Slovenskú Republiku.
POZOR: Toto nie je hračka. Tento výrobok je určený na prevádzkovanie osobám starším ako
18 rokov.

MODEL MAVIC 2 ZOOM
Mavic 2 Zoom disponuje všesmerovými vizuálnymi a infračervenými systémami detekcie prekážok*, plne
stabilizovaným 3-osým závesom s kamerou s 24-48 mm objektívom s dvojnásobným optickým zoomom
schopnú snímať 4K videa a fotografie 12 megapixelov a podporujúci až štvornásobný bezstratový FHD zoom.
Pokročilé technológie DJI, ako je detekcia prekážok, a Inteligentné letové režimy, ako sú HyperLapse (Superčasozberné snímanie), ActiveTrack 2.0 (Aktívne sledovanie 2.0), QuickShot (Rýchle snímanie), Panoráma a
Pokročilý systém asistencie pilotovi umožňujú jednoducho zhotovovať zložité zábery. Mavic 2 ;PPN sa mÙäF
QPDIWÈMJǸNBYJNÈMOVSâDIMPTǸLNIBNBYJNÈMOVEPCVMFUVBäNJOÞU**.

1. Záves s kamerou
2. Predný vizuálny systém detekcie prekážok
3. Spodný vizuálny systém detekcie prekážok
4. Bočný vizuálny systém detekcie prekážok
5. Spodný infračervený systém detekcie prekážok
6. Pomocné spodné svetlo
7. Zásuvka pre mikro SD kartu
8. Predné LED
9. Motory
10. VrtuǥB
"OUÏOZ
-&%MFUPWâJOEJLÈUPS
)PSOâJOGSBǏFSWFOâTZTUÏNEFUFLDJFQSFLÈäPL
;BEOâJOGSBǏFSWFOâTZTUÏNEFUFLDJFQSFLÈäPL
*OUFMJHFOUOâQPIPOOâBLVNVMÈUPS
*OEJLÈUPSTUBWVBLVNVMÈUPSB
)MBWOâWZQÓOBǏ
;ÈQBELZBLVNVMÈUPSB
;ÈTVWLB64#$
1ÈSPWBDJFUMBǏJEMP*OEJLÈUPSQÈSPWBOJB

*) Činnosƃ WJ[VÈMOFIP B JOGSBŘFSWFOÏIP TZTUÏNV EFUFLDJF QSFLÈäPL KF PWQMZWŵPWBOÈ QPENJFOLBNJ W PLPMJUPN
QSPTUSFEÓ1PESPCOPTUJOÈKEFUF WP i7ZIMÈTFOJBDI B [ÈTBEÈDI CF[QFŘOFKQSFWÈE[LZwBWJOÝUSVLUÈäOZDIWJEFÈDIW
BQMJLÈDJJ%+*(0BMFCPOBXFCPWâDITUSÈOLBDI DJI http://www.dji.com/mavic-2
**) Maximálna doba letu bola testovaná za bezvetria pri stálej rýchlosti 25 km/h. Túto hodnotu treba považovaƃMFO
[BPSJFOUBŘOâÞEBK

7:4*&-"Ǝ13&%*"ƥ,07²07-«%"/*&
Vo vysielači je zabudované najnovšie prenosové zariadenie DJI s technológiou OCUSYNC 2.0 ponúkajúce
maximálny dosah až 5 km a prenášajúce video z modelu do aplikácie DJI GO 4 na vašom mobilnom zariadení
pri až 1080p. LCD displej na vysielači poskytuje informácie o modeli v reálnom čase a snímateǥOÏQÈLZLSÓäPWâDI
PWMÈEBǏPWǏJOÓWZTJFMBǏWFǥNJTLMBEOâN
.BYJNÈMOBEPCBQSFWÈE[LZIPEJOZNJOÞU 

;ložený

1. LCD displej
2. Tlačítko Pauza - přerušení inteligentního letu
2. Tlačidlo Pauza - prerušenie inteligentného letu
3. Tlačidlo 5D
4. OdnímateǥOÏLSÓäPWÏPWMÈEBǏF
)MBWOâWZQÓOBǏ
"OUÏOZ
5MBǏJEMP"VUPNBUJDLâOÈWSBU 35)
1SJFTUPSQSFVMPäFOJFQÈLLSÓäPWâDIPWMÈEBǏPW
;ÈMPäOÈ[ÈTVWLBQSFQSFOPTPCSB[V 64#
%SäJBLNPCJMOÏIP[BSJBEFOJB
1SFQÓOBǏMFUPWâDISFäJNPW

12. Gombík ovládania závesu
13. Gombík nastavovania clony/uzávierky
14. Tlačidlo záznamu videa
15. Gombík nastavovania ostrenia/uzávierky
16. Zásuvka pre prenos obrazu (mikro USB)
17. C1 ƥBWÏ[BEOÏUMBǏJEMP QSJSBEJUFǥOâ
$1SBWÏ[BEOÏUMBǏJEMP QSJSBEJUFǥOâ

*) Vysielač je schopný dosiahnuƃNBYJNÈMOFIPEPTBIVOBPUWPSFOPNQSJFTUSBOTUWFCF[FMFLUSPNBHOFUJDLÏIPSVÝFOJB
TNPEFMPNWPWâÝLFDDBN
.BYJNÈMOBEPCBQSFWÈE[LZCPMBUFTUPWBOÈWMBCPSBUØSOZDIQPENJFOLBDIVWFEFOÈIPEOPUBKFMFOPSJFOUBŘOÈ

1. STIAHNITE APLIKÁCIU DJI GO 4 A ZHLIADNITE INŠTRUKTÁŽNE VIDEA
VyhǥBEBKUFi%+*(0wW"QQ4UPSFBMFCPOB(PPHMF1MBZBMFCPPTLF
OVKUFUFOUP23LØEQSFTUJBIOVUJFBQMJLÈDJFOBWBÝFNPC[BSJBEFOJF
Pozrite inštruktážne videá na www.dji.com/mavic-2 alebo v aplikácii
DJI GO 4 kliknutím na ikonu v pravom hornom rohu na obrazovke.
Aplikácia DJI GO 4

InstruktážnF videa

• Aplikácia DJI GO 4 vyžaduje mobilné zariadenia s iOS 9.0 alebo s Androidom 4.4 alebo vyšším.

2. PRÍPRAVA MODELU

Odstráňte kryt závesu z kamery

Vyklopte predné ramená

SP značkou

VrtuǥV QSJUMBǏUF QFWOF
EPMF B PUÈǏBKUF W TNFSF
ÝÓQLZQSFV[BNLOVUJF

Bez značky

Namontujte vrtule na zodpovedajúce motory.

Vyklopte zadné ramená

Rozložený model

• Najprv vyklopte predné ramená a až potom vyklopte zadné. Pred vzletom musia byť všetky ramená
vyklopené.

3. NABÍJANIE AKUMULÁTOROV
Pred prvým použitím naplno nabite Inteligentný
pohonný akumulátor pomocou dodávaného nabíjača.

Odstráňte Inteligentný pohonný akumulátor
Sieťová zásuvka
100-240 V/50-60 Hz

Doba nabíjania: cca 1 h 30 min
• Pred nabíjaním najprv odpojte RC kábel vysielača.

Doba nabíjania vysielača: cca 2 h 15 min

Kontrola stavuaLVNVMÈUPSB a zapnutie/vypnutie

Stav nabitia akumulátora: 100%
VybitÏ
NabitÏ
Raz krátko stlačte hlavný vypínač pre kontrolu
stavu. Raz stlačte a potom znovu stlačte a
držte pre zapnutie alebo vypnutie.

Raz krátko stlačte hlavný vypínač pre kontrolu
stavu akumulátora na LCD displeji.
Raz stlačtea potom znovu stlačte a držte pre
zapnutiealebo vypnutie vysielača.

4. P3ÍPRAVA VYS*&LAČ"

Vyklopte antény a držiak mobilného zariadenia, potom
pripevnite páky krížových ovládačov.

Jeden koniec RC kábla umiestnite na
koniec štrbiny.

Silný

Slabý
Vaše mobilné zariadenie uložte medzi ramena vysielača.

Antény umiestnite navzájom rovnobežne.

Oblasť
optimálneho
prenosu

• Skontrolujte, že páky krížových ovládačov sú spoǥBIMJWPVQFWOFOÏ
t ÀUBOEBSEOF KF QSJQPKFOâ 3$ LÈCFM T LPOFLUPSPN UZQV -JHIUOJOH ;WPǥUF 3$ LÈCFM [PEQPWFEBKÞDJ
QPVäJUÏNVUZQVNPCJMOÏIP[BSJBEFOJB1SJQPVäJUÓJ1BEVBMFCPUBCMFUVQPVäJUF64#[ÈTVWLVOBWZTJFMBǏJ
t;ÈTVWLZNJLSP64#B64#OFQPVäÓWBKUFTÞǏBTOFQSFQSFOPTWJEFB

5. P3ÍPRAVA /" VZLET

Zapnite vysielač

Zapnite model

Spustite program DJI GO 4

Použite váš DJI účet pre aktiváciu modelu pri prvom zapnutí. Aktivácia vyžaduje internetové pripojenie.

6. L*&T"N*&
Pred vzletom sa uistite, že indikátor prevádzkových stavov modelu v aplikácii
DJI GO 4 hlási „Ready to Go“.
Automatický vzlet/QSJTUÈUJF

Automatický vzlet

Vzlet/QSJTUÈUJFTSVǏOâNSJBEFOÓN
Kombinovaný pohyb ovládačmi (CSC) pre
naštartovanie alebo zastavenie motorov
Ovládač plynu pomaly
vychýǥUFOBIPSQSFW[MFU

Automatické pristátie

"Mebo

Ovládač plynu mierne vychýǥUFOBEPMQSFKFNOÏQPTBEFOJF
NPEFMVOB[FN
0WMÈEBǏ QMZOV ESäUF OJFLPǥLP TFLÞOE WZDIâMFOâ ÞQMOF
EPMFQSF[BTUBWFOJFNPUPSPW

• Motory je možné za letu zastaviť len vtedy, keǒMFUPWÈSJBEJBDBKFEOPULBEFUFLVKFLSJUJDLÞDIZCV
OvládBOJF vysJFlačPm
V predvolenom továrenskom nastavení sú krížové ovládače na vysielači nastavené do Módu 2. ƥBWâPWMÈEBǏ
TMÞäJOBPWMÈEBOJFQMZOV WâÝLZMFUV BCPǏFOJB TNFSVQSPWZ [BUJBǥǏPQSBWâPWMÈEBǏTMÞäJOBPWMÈEBOJFLMPQFOJB
QPIZC EPQSFEVEP[BEV  B LMPOFOJB QPIZC EPǥBWBEPQSBWB  (PNCÓL PWMÈEBOJB [ÈWFTV TMÞäJ OB PWMÈEBOJF
OÈLMPOVLBNFSZOBIPSBMFCPOBEPM
Dopredu
Hore

Dole

ƥBvý ovlÈdač

Otáčanie doľava

Pravý ovládač

Otáčanie doprava

• Stlačte tlačidlo Pauza pre núdzové zastavenie za letu.

Dozadu

Doľava

Doprava

V aplikácii DJI GO 4

Normal

Super časozberné natáčanie
(HyperLapse)

Miesto záujmu
(Point of Interest)

Body trasy (Waypoints)

Rýchle snímanie
(QuickShot)

Ovládanie dotykom
(TapFly)

Aktívne sledovanie
(ActiveTrack)

Filmový režim
(Cinematic Mode)

• ƑBMÝJFQPESPCOPTUJOÈKEFUFWJOÝUSVLUÈäOZDIWJEFÈDIWBQMJLÈDJJ%+*(0BMFCPOBTUSÈOLBDI%+*
t1SFEW[MFUPNWäEZOBTUBWUF[PEQPWFEBKÞDV35)WâÝLVQSFBVUPNBUJDLâOÈWSBUOB.JFTUPW[MFUV,Fǒ
TBNPEFMWSBDJBOB.JFTUPW[MFUV NBMJCZTUFIPQPEǥBQPUSFCZPWMÈEBǸLSÓäPWâNJPWMÈEBǏNJ

7. L*&T"JTE BEZPEČN&

Lietajte na otvorených
priestranstvách

So silným
GPS signálom

Udržujte model v
priamom dohǥBEF

Lietajte vo výškach
pod 120 m

Vyhnite sa lietaniu nad alebo v blízkosti prekážok, ǥVEÓ FMFLUSJDLâDIWFEFOÓ TUSPNPW WPEOâDIQMÙDIBUPLPW
/FMJFUBKUFWCMÓ[LPTUJ[ESPKPWTJMOâDIFMFLUSPNBHOFUJDLâDIQPMÓ BLPTÞFMFLUSJDLÏWFEFOJBBWZTJFMBǏF QSFUPäF
NÙäVPWQMZWOJǸGVOLDJVQBMVCOÏIPLPNQBTVBFMFLUSPOJLZ

Model neprevádzkujte za nepriaznivých poveternostných podmienok, ako je dážǒ TOFäFOJF INMBBWJFUPST
SâDIMPTǸPVDF[ 10 m/s.
NelJFtBjte v
Bezletových zónBch
Držte sa mimo dosahu otáčajúcich sa vrtúǥBNPUPSPW

Podrobnosti nÈjdete na:
http://flysafe.dji.com/no-fly

1reCF[QFǏOPTǸWBÝVJPTUBUOâDIKFEÙMFäJUÏQPSP[VNJFǸ[ÈLMBEOâN[ÈTBEÈNQJMPUÈäF/F[BCVEOJUF
QSFÝUVEPWBǸ7ZIMÈTFOJBB;ÈTBEZCF[QFǏOFKQSFWÈE[LZ

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
HmotnosǸ
Max. râchlosǸ
Max. dostup
Prevádzková teplota
Systém satelitnej navigácie
Prevádzkové frekvencie
Vyžiarený výkon (EIRP)
Záves kamery
RiaditeǥOâSP[TBIQPIZCV
Kamera
Senzor
ObjektÓv

Rozsah ISO
Rýchlosť elektronickej uzávierky
Max. rozmFr obrazu

Fotografické režimy

Video režimy
Rýchlosť ukladania videa
Foto formáty
Video formáty
Podporované SD karty
VysJFlač
Prevádzkové frekvencie
Max. dosah
PrevádzkovÈ teplota
Akumulátor
Vyžiarený výkon (EIRP)
Prúdový odber
Podporované mobilné zariadenia

905 g
72 km/h (v režime Sport, za bezvetria)
6000 m nad morPm
0°C až 40 °C
GPS/GLONASS
2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz
2,4 GHz CE: ≤20 dBm
5,8 GHz CE: ≤14 dBm
KlopenJF: -90°až +30°
1/2,3“ CMOS, Efektívny počet obrazových bodov 12 M
Zorný úhel cca 83° (24 mm)cca 48° (48 mm) 28 mm
ekvivalent 35 mm formátu: 24-48 mm
Clona: f/2,8 (24 mm) -f/3,8 (48 mm), ostrenie 0,5 m až ∞
Video: 100-3200,
Foto: 100-1600 (auto); 100-3200 (ručnF)
8 s až 1/8000 s
4000x3000
Jednotlivý záber
Dávkový: 3/5/7 snímkoW
Automatický expozičnâ bracketing (AEB) 3/5 snímkoW odstupňovaných
po 0,7EV
Intervalový
4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30p
2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p
100Mb/s
JPEG, DNG (RAW)
MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC)
mikro SD, max. kapacita 128GB, vyžadovaná rýchlosť UHS-1 Grade 3
2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz
CE: 5 km (voǥOÏQSJFTUSBOTUWPCF[QSFLÈäPLBSVÝFOJB
0°C až 40°C
3950 mAh/3,83 V
2,4 GHz CE: ≤20 dBm
5,8 GHz CE: ≤14 dBm
1800 mA pSi 3,83 V (pri nabíjaní mobilného zariadenia)
Hrúbka: 6,5-8,5 mm, max. dǤäLBNN
Konektory: Lightning, mikro USB (Typ B), USB-C

Nabíjač
NapÊUJF
17,6±0,1 V
.enovitý výkon
60 W
Inteligentný pohonný akumulátor
Kapacita
3850 mAh
17,6 V (maximálnF)
NapÊUJF
15,4 (menovité)
Typ akumulátorB
LiPo 4S
EnergiB
59,29 Wh
HmotnosǸ
cca 297 g
Prevádzková teplota
5°C až 40°C
Max. príkon pre nabíjanie
80 W

MAVIC 2 ZOOM
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie obsahuje položky uvedené nižÝJe. "L niektorá z nich châba,
kontaktujte, prosím, predajcu.

Model 1x

Vysielač 1x

Pár vrtúǥ 3x

(vr. Inteligentného pohonného
akumulátora a krytu závesu)

Nabíjač 1x

Napájací kábel nabíjača 1x

USB adaptér 1x

Páky krížových
ovládačov (pár) 1x

Komunikačný kábel
USB 3.0 typ-C 1x 1x

RC kábel 1x
(vrátane zarážky)
Konektor Lightning 1x
Konektor mikro USB 1x
Konektor USB-C 1x

Návody

MAVIC 2
PRO / ZOOM
Návod na obsluhu V1.0
Revízia august 2018

Blahoželáme vám k zakúpeniu nového výrobku. Nájdite si čas na dÙLMBEOÏQSFÝUVEPWBOJFDFMÏIP
OÈWPEV BCZTUFTBTOÓNEPCSF[P[OÈNJMJ
0EQPSÞǏBNF BCZTUFQSBWJEFMOFOBWÝUFWPWBMJTUSÈOLZWFOPWBOÏNPEFMV.BWJD1SPOB
XXXEKJDPN LUPSÏTÞQSBWJEFMOFBLUVBMJ[PWBOÏ5VOÈKEFUFǏFSTUWÏJOGPSNÈDJFPWâSPCLV QPQJTZ
UFDIOJDLâDIWZMFQÝFOÓ BLUVBMJ[ÈDJÓBPQSÈWOÈWPEV7[IǥBEPNLNPäOâN[NFOÈNWâSPCLV LUPSÏ
OJFKFNPäOÏEPQSFEVQSFEWÓEBǸ TJWâSPCDBWZISBE[VKFQSÈWPNFOJǸJOGPSNÈDJFPCTJBIOVUÏ
WOÈWPEFCF[QSFEDIÈE[BKÞDFIPVQP[PSOFOJB
Ak máte nejaké otázky alebo nejasnosti týkajúce sa nášho výrobku, obráťte sa na servis dovozcu.
POZOR: ,PNFSǏOÏ WZäJUJF OBQS QSF MFUFDLÏ GPUPHSBGPWBOJF  BMFCP QSFWÈE[LV NPEFMV T
BVUPOØNOZN SJBEJBDJN TZTUÏNPN CF[ SJBEFOJB NPEFMV QJMPUPN W QSJBNFK WJEJUFǥOPTUJ
QPNPDPV3$TÞQSBWZWSFÈMOPNǏBTFQPDFMâǏBTMFUV OBÞ[FNÓ4MPWFOTLFKSFQVCMJLZQPEMJFIB
[ÈLPOOâNPCNFE[FOJBN WZäBEVKFDFSUJGJLÈDJVNPEFMVBKQJMPUBÁSBEPNQSFDJWJMOÏMFUFDUWP
B SJBEJ TB TNFSOJDBNJ UâNUP ÞSBEPN WZEÈWBOâNJ 1SJ OFSFÝQFLUPWBOÓ WZÝÝJF VWFEFOÏIP TB
WZTUBWVKFUFSJ[JLVQPTUJIVQPEǥB[ÈLPOB
5FOUP WâSPCPL B OÈWPE TÞ [ PGJDJÈMOFK EJTUSJCÞDJF QSF 4MPWFOTLÞ 3FQVCMJLV
POZOR: 5PUPOJFKFISBǏLB5FOUPWâSPCPLKFVSǏFOâOBQSFWÈE[LPWBOJFPTPCÈNTUBSÝÓNBLP18
rokov.

POUŽÍV"N*& TOHOTO NÁVODU
Význam používaných symbolPW
VarovBOJF

POZOR

Rady a tipy

Poznámka

PSed prvâm vzletPm
PSed prvâm použitím Mavicu 2 Pro/Zoom pozornF prFÝtudujte:
1. Obsah sady MAVIC 2 Pro/Zoom
2. Návod OBobsluIV MAVIC 2 Pro/Zoom
3. 4QSJFWPEDBQSFSâDIMZÝUBSU MAVIC 2 Pro/Zoom
4. 7ZIMÈTFOJBB;ÈTBEZCF[QFǏOFKQSFWÈE[LZ MAVIC2 Pro/Zoom
5. ;ÈTBEZCF[QFǏOFKQSFWÈE[LZ*OUFMJHFOUOÏIPBLVNVMÈUPSB MAVIC 2 Pro/Zoom
%ÙSB[OFPEQPSÞǏBNF[IMJBEOVUJFWÝFULâDIJOÝUSVLUÈäOZDIWJEFÓOBPGJDJÈMOZDITUSÈOLBDI%+*BQSFÝUVEPWBOJF
„7ZIMÈTFOJB“ TLÙS OFäQSWâLSÈUW[MJFUOFUF/BQSWâW[MFUTBQSJQSBWUFTQPNPDPV „4QSJFWPEDVQSFSâDIMZÝUBSU“ a
„Návodu OB obsluIV“. 1PESPCOFKÝJFJOGPSNÈDJFOÈKEFUF v „NávodF OB obsluIV“.

InstruktážnF videa
0EQPSÞǏBNFWÈN BCZTUFTJQSF[SFMJJOÝUSVLUÈäOFWJEFÈTLÙS OFäTBQPLÞTJUFQSWâLSÈU[BQOÞǸ
MAVIC 2 Pro/Zoom: http://www.dji.com/mavic-2/info#video

SUJBIOVUJFBQMJLÈDJF%+* GO
DCBKUF BCZTUF[BMFUVQPVäÓWBMJBQMJLÈDJV%+*(0 0TLFOVKUF23LØEOBQSBWPQSFTUJBIOVUJFOBKOPW
ÝFKverzJe. 1PVäÓWBKUFNPCJMOÏ[BSJBEFOJBTPQFSBǏOâNTZTUÏNPN"OESPJE7BMFCPWZÝÝÓN QPQST
operačnâm systémPm iOS 9.0 BMebo vyšším.
*) PrF WZÝÝJVCF[QFOPTťKFMFUPCNFE[FOâOBWâÝLVEPNBW[EJBMFOPTť EPN LFśNPEFM[BMFUVOJFKF
pSipojenâ k aplikÈcJi DJI. To sB týkB DJI GO 4 a všeULâch aplikÈcJí kompatibilnâch s modelNJ DJI.
Pozn.: Prehľad otestovaných kompatibilných mobilných zariadení nájdete na http://www.dji.com/mavic-2/download

4UJBIOVUJFPCTMVäOÏIPQSPHSBNV DJI Assistant 2
StJBhnJte si obslužný program DJI Assistant 2 z http://www.dji.com/mavic-2/download
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POPIS VÝROBKU
Táto kapitola predstavuje Mavic 2 Pro/Zoom a popisuje jednotlivé časti modelu a vysielač.

Úvod
Mavic 2 Pro/Zoom disponuje všesmerovými vizuálnymi a infračervenými systémami detekcie prekážok.
Pokročilé technológie DJI, ako je detekcia prekážok, a Inteligentné letové režimy, ako sú HyperLapse (Superčasozberné snímanie), Point of Interest (Miesto záujmu), ActiveTrack 2.0 (Aktívne sledovanie 2.0), TapFly
(Ovládanie dotykom), QuickShot (Rýchle snímanie ), Panorama a APAS (Pokročilý systém asistencie pilotovi)
umožňujú jednoducho zhotovovať zložité zábery
Mavic 2 Pro je vybavený plne stabilizovaným 3-osým závesom s kamerou s 1“senzorom (spoločne vyvinutou
DJI a Hasselblad), ktorá vyhotovuje 4K videa a fotografie 20 megapixelov.
Mavic 2 Zoom plne stabilizovaným 3-osým závesom s kamerou schopnou snímať 4K videa a fotografie 12
megapixelov s 24-48 mm objektívom s dvojnásobným optickým zoomom umožňujúcim používanie filtrov.
Mavic 2 Pro/Zoom používa najnovšie technológie pre zvýšenie stability a kvality záznamu, čo prináša zníženie
uhlových vibrácií Mavicu 2 Zoom na ±0,005° a u Mavicu 2 Pro na ±0,01°.
Vo vysielači je zabudované najnovšie prenosové zariadenie DJI s technológiou OCUSYNC 2.0 ponúkajúce
maximálny dosah až 5 km a prenášajúce video z modelu do aplikácie DJI GO 4 na vašom mobilnom zariadení
pri až 1080p. vysielač pracuje v pásme 2,4 GHz aj 5,8 GHz a mÙäFBVUPNBUJDLZCF[POFTLPSFOJBWZCFSBǸLBOÈMZ
OBKWIPEOFKÝJF QSF QSFOPT .PEFM B LBNFSV KF NPäOÏ ǥBILP PWMÈEBǸ UMBǏJEMBNJ OB WZTJFMBǏJ B W BQMJLÈDJJ -$%
EJTQMFKOBWZTJFMBǏJQPTLZUVKFJOGPSNÈDJFPNPEFMJWSFÈMOPNǏBTFBTOÓNBUFǥOÏQÈLZLSÓäPWâDIPWMÈEBǏPWǏJOÓ
WZTJFMBǏWFǥNJTLMBEOâN.BYJNÈMOBEPCBQSFWÈE[LZWZTJFMBǏBKFIPEJOZNJOÞU*.
Mavic 2 Pro/Zoom sa mÙäFQPDIWÈMJǸNBYJNÈMOPVSâDIMPTǸPVLNIBNBYJNÈMOPVEPCPVMFUVBäNJOÞU
• Hlavný rozdiel medzi Mavic 2 Pro a Zoom je kamera. Všeobecný popis v tomto návode platí pre
Mavic 2 Pre i Mavic 2 Zoom.
• Maximálna doba letu bola testovaná za bezvetria na úrovni mora pri stálej rýchlosti 25 km/h.
Túto hodnotu treba považovať len za orientačný údaj.
• Vysielač je schopný dosiahnuť maximálneho dosahu na otvorenom priestranstve bez
elektromagnetického rušenia s modelom vo výške cca 120 m. Maximálna doba prevádzky bola
testovaná v laboratórnych podmienkach; uvedená hodnota je len orientačná.
• Pásmo 5,8 GHz OFNPäOP v niektorých krajinách používať. Zoznámte, sa, prosím, s miestn predpismi.

Príprava modelu Mavic 2 Pro/Zoom
Príprava modelu
Model je z výroby dodávaný so sklopenými ramenami. Ramená vyklopte nasledujúcim postupom.
1. Odstráňte kryt závesu z kamery.
2. Vyklopte predné ramená a potom zadné ramená podǥBPCSÈ[LV

3. Upevnenie vrtúǥ
Vrtule s bielymi značkami namontujte na motory s bielymi značkami. VrtuǥVQSJUMBǏUFEPMFOBEPTLVVOÈÝBǏB
BPUPǏUFKVWTNFSFÝÓQLZOB[OBǏLFTiV[BNLOVUâN[ÈNLPNwWZMJTPWBOFKOBWSUVMJEPLJBǥOJFKFTQPǥBIMJWP
VQFWOFOÈ7SUVMFCF[CJFMZDI[OBǏJFLOBNPOUVKUFOBNPUPSZCF[[OBǏJFL3P[MPäUFMJTUZWÝFULâDIWSUÞǥ
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4. Z bezpečnostných dÙWPEPWKF*OUFMJHFOUOâQPIPOOâBLVNVMÈUPSEPEÈWBOâWTUBWFIJCFSOÈDJF1SFEQSWâN
QPVäJUÓN BLVNVMÈUPS OBCJUF B BLUJWVKUF T QPNPDPV EPEÈWBOÏIP TJFǸPWÏIP OBCÓKBǏB 1P MFUF *OUFMJHFOUOâ
QPIPOOâBLVNVMÈUPSWZCFSUF[NPEFMVBOBCJUFIPQPQSJQPKFOÓLTJFǸPWÏNVOBCÓKBǏV

Sieťová zásuvka
100-240 V
B

A

A

Doba nabíjania: 1 h 30 min
• Najprv vyklopte predné ramená aj vrtule a až potom vyklopte zadné ramená.
• Pred vzletom vyberte kryt závesu a skontrolujte, že všetky ramená sú vyklopené a vrtule rozložené
skÙS  OFä NPEFM [BQOFUF *OBL UP NÙäF OFHBUÓWOF PWQMZWOJǸ BVUPNBUJDLÏ UFTUPWBOJF TZTUÏNPW
NPEFMVQP[BQOVUÓ

Príprava vysielača
1. Vyklopte ramená držiaku mobilného zariadenia a antény.
2. Páky krížových ovládačov vyberte z ich úložného priestoru vo vysielači a naskrutkujte ich na miesto.

3. ZvoǥUF3$LÈCFM[PEQPWFEBKÞDJQPVäJUÏNVUZQVNPCJMOÏIP[BSJBEFOJBÀUBOEBSEOFKFQSJQPKFOâ3$LÈCFMT
LPOFLUPSPNUZQV-JHIUOJOHBBLPQSÓTMVÝFOTUWPTÞTNPEFMPNEPEÈWBOÏLÈCMFTPÝUBOEBSEOâNLPOFLUPSPN
NJLSP64#B64#UZQ$,POFLUPS3$LÈCMB[BQPKUFEPWÈÝIPNPCJMOÏIP[BSJBEFOJB.PCJMOÏ[BSJBEFOJB[BTVǪUF
EPESäJBLBB[BJTUJUFJDIQSJUMBǏFOÓNSBNJFO

1

2

3

Pri výmene RC kábla sa riaďte nasledujúcimi obrázkami. Pri použití kábla s konektorom USB-C je potrebné
vymeniť posuvnú zarážku RC kábla.

• Vaše mobilné zariadenie mÙäFUF UJFä L WZTJFMBǏV QSJQPKJǸ QPNPDPV 64# LÈCMB  BL KF NPCJMOÏ
[BSJBEFOJF QSÓMJÝ WFǥLÏ OB UP  BCZ TB WPÝMP NFE[J SBNFOÈ ESäJBLB +FEFO LPOJFD LÈCMB [BQPKUF EP
WÈÝIPNPCJMOÏIP[BSJBEFOJBBESVIâLPOJFDEP64#QPSUVOBTQPELVWZTJFMBǏB
• Zásuvky mikro USB a USB nepoužívajte súčasne pre prenos videa. Odpojte jeden z káblov zo
zásuvky skÙS OFä[BQPKÓUFQSÓTMVÝOâLÈCFMEPESVIFK[ÈTVWLZ
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Hlavné časti modelu
1
2
3
4
5

1. Záves s kamerou
2. Vrtule
3. Motory
4. Predné LED
5. Antény
6. Záves s kamerou
7. Zadný vizuálny systém detekcie prekážok
8. LED letový indikátor
9. Západky Inteligentného pohonného akumulátora
10. bočný vizuálny systém detekcie prekážok
11. Zásuvka USB-C
12. PárovaciF tlačidlo/Indikátor párovania
13. Indikátor stavu akumulátora
14. Hlavný vypínač
15. Inteligentný pohonný akumulátor
16. Horný infračervený systém detekcie prekážok
17. Spodný vizuálny systém detekcie prekážok
18. Zásuvka pre mikro SD kartu
19. Spodný infračervený systém detekcie prekážok
20. Pomocné spodné svetlo
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7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

17
19
20
17

18
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Hlavné časti vysielača
1
12

2
3

11
13

17

14

16

10

4
5

9

6
7

18

15
8

11. Hlavný vypínač
Stlačte raz pre kontrolu aktuálneho stavu nabitia
vysielačového akumulátora. Stlačte raz, potom znovu
a podržte pre zapnutie/vypnutie vysielača.

1. Antény
Prenášajú signál pre ovládanie modelu a video signál.
2. Tlačidlo Automatický návrat (RTH)
Stlačte a držte pre aktiváciu automatického návratu
na Miesto vzletu (RTH). OpÊUPWOâNTUMBǏFOÓNOÈWSBU
QSFSVÝÓUF
3. LCD displej
Zobrazuje stav systémov vysielača a modelu.

12. ƥavé zadné tlačidlo C1
V predvolenom nastavení slúži pre zaostrenie na stred.
Funkciu tlačidla mÙäF OBTUBWJǸ QPEǥB WBÝJDI QPUSJFC
WBQMJLÈDJJ%+*(0

4. OdnímateǥOÏQÈLZLSÓäPWâDIPWMÈEBǏPW
Ovládajú orientáciu a pohyby modelu.

13. Gombík ovládania závesu
Otáčaním gombíka sa ovláda náklon kamery.

5. Tlačidlo Pauza - prerušenie inteligentného letu
Raz krátko stlačte pre núdzové zastavenie a prechod
do visenia (len keď sú k dispozícii GPS alebo vizuálny
systém detekcie). Majte prosím, na pamÊUJ äFUMBǏJEMP
1BV[BNÈSÙ[OFGVOLDJFWKFEOPUMJWâDI*OUFMJHFOUOâDI
MFUPWâDI SFäJNPDI 1PESPCOPTUJ OÈKEFUF W ǏBTUJ
*OUFMJHFOUOÏMFUPWÏSFäJNZ

14. Zásuvka pre prenos obrazu/nabíjania (mikro USB)
Tento port pripojte k vášmu mobilnému zariadeniu s
použitím RC kábla. Slúži tiež pre pripojenie sieťovej
nabíjačky pre nabíjanie vysielačového akumulátora.

6. Úložný priestor pre páky krížových ovládačov
Pre uloženie pák krížových ovládačov.

16. Tlačidlo ostrenia/spúšti fotoaparátu
Stlačte napoly pre automatické zaostrenie. Jedným
stlačením vytvoríte fotografiu v režime zvolenom v
aplikácii DJI GO 4.

15. Tlačidlo záznamu videa
Stlačením spustíte záznam videa; ďalším stlačením
ho ukončíte.

7. Držiak mobilného zariadenia
Slúži pre bezpečné upevnenie vášho mobilného
zariadenia k vysielaču.

17. Gombík nastavovania clony/uzávierky (Mavic 2
Pro)
Otáčaním gombíka je možné nastavovať kompenzáciu
expozície (ak ste v P-režime), clonu (ak ste v režime
s prioritou clony Aperture Priority a ručnej expozícii
ManualMode) alebo uzávierky (v S-režime).
Gombík nastavenia zoomu (Mavic 2 Zoom)
Otáčaním sa nastavuje zoom kamery Mavic 2 Zoom.

8. Záložná zásuvka pre prenos obrazu (USB)
Pro pripojenie mobilného zariadenia na prenos
obrazu pomocou štandardného USB kábla.
9. Tlačidlo 5D
Predvolené nastavenie je uvedené nižšie. Funkcia
tlačidla mÙäFOBTUBWJǸQPEǥBWBÝJDIQPUSJFCWBQMJLÈDJJ
%+*(0%PǥBWB;OÓäFOJFFYQP[JǏOFKIPEOPUZ&7
%PQSBWB;WâÝFOJFFYQP[JǏOFKIPEOPUZ&7
)PSF7ZTUSFEFOJF[ÈWFTV[ÈWFTIPSF
/BEPM7ZTUSFEFOJF[ÈWFTV[ÈWFTEPMF
Stlačenie: Vyvolanie inteligentného let menu DJI GO 4.

18. Pravé zadné tlačidlo C2
V predvolenom nastavení slúži pre prehrávanie.
Funkciu tlačidla mÙäF OBTUBWJǸ QPEǥB WBÝJDI QPUSJFC
WBQMJLÈDJJ%+*(0

10. Prepínač letových režimov
Pre prepínanie letových režimov P, S a T.

Aktivácia
Pred prvým použitím je potrebné Mavic 2 Pro/Zoom aktivovať. Pri aktivácii s pomocou aplikácie DJI GO 4 sa
riaďte pokynmi na obrazovke.
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MODEL
Táto kapitola popisuje funkcie letového riadiaceho systému, predného, spodného a zadného detekčného
systému a Inteligentného pohonného akumulátora.

Predstavenie modelu
Model Mavic 2 Pro/Zoom sa skladá z letovej riadiacej jednotky, systémov detekcie prekážok, video prenosového
zariadenia, pohonného systému a Inteligentného pohonného akumulátora. PrehǥBE IMBWOâDI ǏBTUÓ NPEFMV
OÈKEFUFWǏBTUJ)MBWOÏǏBTUJNPEFMV

Letové režimy
Mavic 2 Pro/Zoom má k dispozícii tri letové režimy, medzi ktorými mÙäFVäÓWBUFǥQSFQÓOBǸBOBWZÝFÝUWSUâSFäJN 
EPLUPSÏIPNPEFMQSFDIÈE[B[BVSǏJUâDIPLPMOPTUÓ
P-režim: (Positioning, Pozícia): Najlepšie pracuje, ak je k dispozícii silný GPS signál. Model používa GPS a
systém detekcie prekážok pre určenie vlastnej pozície, automatickú stabilizáciu a navigáciu medzi prekážkami.
V tomto režime sú tiež dostupné pokročilé funkcie Inteligentných letových režimov.
Ak je predný a zadný systém detekcie prekážok zapnutý a úroveň osvetlenia je dostačujúca, maximálny náklon
za letu je 25° a maximálna letová rýchlosť vpred je 50 km/h; maximálna letová rýchlosť vzad je 43 km/h.
Pozn.: P-režim vyžaduje vÊǏÝJVWâDIZMLVPWMÈEBǏPWQSFEPTJBIOVUJFWZTPLâDISâDIMPTUÓ
Ak je GPS signál slabý, keď nie je k dispozícii Systém detekcie prekážok alebo je vypnutý, a keď kompas
zaznamenáva silné rušenie, model automaticky prejde do ATTI režimu (Attitude - Náklon). Ak nie je k dispozícii
Systém detekcie prekážok, model nemÙäFQSFTOFVESäJBWBǸQP[ÓDJVBMFCPBVUPNBUJDLZCS[EJǸQSFEQSFLÈäLPV NÙäF
CZǸMJFUBOJFW"55*SFäJNFTQPKFOÏTVSǏJUâNJSJ[JLBNJ0LPMJUÏWQMZWZ BLPOBQSWJFUPS NÙäVWJFTǸLTBNPWPǥOFK
[NFOFQP[ÓDJFWPWPEPSPWOFKSPWJOF ǏPNÙäFCZǸOFCF[QFǏOÏ[WMÈÝǸQSJMJFUBOÓWTUJFTOFOâDIQSJFTUPSPDI
Š-režim (Sport, Športový): V ÀQortovom režime je Systém detekcie prekážok vypnutý a pre stabilizáciu
pozície model používa GPS. Maximálna rýchlosť letu je 72 km/h. Inteligentné letové režimy nie sú dostupné
a model nemÙäFEFUFLPWBǸQSFLÈäLZBWZIâCBǸTBJN
Pozn.: Odozva modelu na riadenie je optimalizovaná pre vyššiu obratnosť a rýchlosť, takže Mavic 2 Pro/Zoom
reaguje na pohyby ovládačov oveǥBDJUMJWFKÝJF
T-režim (Tripod, Trojnožka/stativ): T-režim je založený na P-režime, pričom rýchlosť letu je obmedzená,
čo model činí stabilnejším pri natáčaní. Maximálna rýchlosť letu, maximálna rýchlosť stúpania a klesania sú
1 m/s. V T-režime nie sú dostupné Inteligentné letové režimy.
• Predné, Zadné, Bočné vizuálne systémy detekcie a Horný infračervený systém detekcie sú v Àrežime vypnuté, čo znamená, že sa model nebude schopný automaticky vyhnúť prekážkam
nachádzajúcim sa na jeho letovej trase.
• Maximálna rýchlosť a brzdná vzdialenosť sú v À-režime (Àport) výrazne zvÊǏÝFOÏ ;B CF[WFUSJF
KF WZäBEPWBOÈ NJOJNÈMOB CS[EOÈ W[EJBMFOPTǸ  NFUSPW  W[EJBMFOPTǸ QPUSFCOÈ QSF CF[QFǏOÏ
[BTUBWFOJFNPEFMVQSFEQSFLÈäLPV 
• Rýchlosť klesania v À-režime je výrazne vyššia.
• Odozva modelu je v À režime (Àport) výrazne zvýšená, čo znamená, že malý pohyb ovládača
na vysielači vyvolá veǥLâ QPIZC NPEFMV 1SJ MJFUBOÓ ECBKUF OB [WâÝFOÞ PQBUSOPTǸ B OFDIÈWBKUF TJ
WäEZEPTUBUPǏOâNBOÏWSPWBDÓQSJFTUPS
• Pre zmenu letového režimu modelu slúži prepínač letových režimov na vysielači. Aby ste mohli
prepínať medzi rÙ[OZNJ MFUPWâNJ SFäJNBNJ W BQMJLÈDJJ %+* (0  [BQOJUF WPǥCV i.VMUJQMF 'MJHIU
.PEFTw 7JBDMFUPWâDISFäJNPW 

LED letový indikátor
Mavic 2 Pro/Zoom je vybavený prednými LED pozičnými svetlami a LED letovými indikátormi. Ich poloha je
znázornená na obrázku:
Predné LED
LED letový indikátor
Predné LED
LED letový indikátor
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Predné LED ukazujú orientáciu modelu; po zapnutí modelu svieti neprerušovaným červeným svitom pre
vyznačenie polohy provy (predné LED je možné vypnúť v aplikácii DJI GO 4).
LED letové indikátory signalizujú prevádzkové stavy riadiacej letovej jednotky. PrehǥBETJHOBMJ[ÈDJFOÈKEFUFW
OBTMFEVKÞDFK UBCVǥLF -&% MFUPWÏ JOEJLÈUPSZ CMJLBKÞ BK WP DIWÓMJ  LFǒ KF [B[OBNFOÈWBOÈ QP[ÓDJB .JFTUB W[MFUV 
BLPKFQPQÓTBOÏWLBQJUPMF"VUPNBUJDLâOÈWSBUOB.JFTUPW[MFUV35)
PrehǥBETJgnalizácie LED letového indikátora
Normálny
Bliká striedavo červená-zelená-žltá
ÀUyri žlté bliknutia
Pomalé blikanie zelená
Dvojité zelené bliknutia
Pomalé blikanie žltá
Rýchle zelené blikanie
Výstražná signalizácia
Rýchle blikanie žltá
Pomalé blikanie červená
Rýchle blikanie červená
Striedavé červené bliknutia
NepSerušovaná červená
Striedavo bliká červená - žltá

Autotest po zapnutí
Zahrievanie modelu
P-režim s GPS
P-režim s Predným a Spodným vizuálnym systémom detekcie
Bez GPS a Predného alebo Spodného vizuálneho systému detekcie
BrzdeOJF
Strata signálu z vysielača
Varovanie nízke napÊUJF
Kriticky nízke napÊUJF
Chyba inerciálnej IMU jednotky
Kritická chyba
Kompas vyžaduje kalibráciu

Automatický návrat na Miesto vzletu (RTH)
Funkcia automatického návratu na Miesto vzletu RTH vráti model spÊǸ OB QPTMFEOÏ [B[OBNFOBOÏ .JFTUP
W[MFUV 4Þ USJ ESVIZ 35) 4NBSU 35) *OUFMJHFOUOâ OÈWSBU  QSJ OÓ[LPN OBQÊUÓ QPIPOOÏIP BLVNVMÈUPSB -PX
#BUUFSZ35) BMFCP'BJMTBGF TUSBUBTJHOÈMV[WZTJFMBǏB 
GPS
MJFsto
vzletu
(Home Point)

Popis
Ak je po zapnutí modelu signál GPS dostatočne silný, Miesto vzletu je miesto, z
). Keď dÙKEFOB
ktorého model vzlieta. Silu GPS signálu indikuje GPS ikona (
[BQÓTBOJF.JFTUBW[MFUV -&%MFUPWâJOEJLÈUPSCVEFSâDIMP[FMFOPCMJLBǸ

Smart RTH (Inteligentný návrat na Miesto vzletu)
Ak je k dispozícii dostatočne silný signál GPS, je možné použiť funkciu Smart RTH pre privedenie modelu
v aplikácii DJI GO 4 (ďalej sa
spÊǸOB.JFTUPW[MFUV4NBSU35)TBTQVTUÓCVǒLMJLOVUÓNOB35)JLPOV
riaďte pokynmi na obrazovke), alebo stlačením a podržaním tlačidla RTH na vysielači.
Procedúru Smart RTH je možné okamžite ukončiť stlačením ikony v aplikácii DJI GO 4 alebo stlačením
tlačidla RTH na vysielači.

Low Battery RTH (/ÈWSBUQSJOÓ[LPNOBQÊUÓ)
Núdzový režim Low Battery RTH je spustený, akonáhle je Inteligentný pohonný akumulátor vybitý na úroveň,
pri ktorej už mÙäFCZǸPISP[FOâCF[QFǏOâOÈWSBUNPEFMV"LPOÈIMFTBPCKBWÓWâTUSBäOÈTJHOBMJ[ÈDJB QJMPUCZTB
NBMTNPEFMPNJIOFǒWSÈUJǸTQÊǸBMFCPQSJTUÈǸ"QMJLÈDJB%+*(0[PCSB[ÓPEQPSÞǏBOJF BCZTBCF[PELMBEOFT
NPEFMPNWSÈUJMOB.JFTUPW[MFUV BLEÙKEFLTQVTUFOJVWâTUSBäOÏIP[BSJBEFOJB.PEFMTBBVUPNBUJDLZWSÈUJOB
.JFTUP W[MFUV  BL QJMPU OFVSPCÓ OJǏ QPǏBT OBTMFEVKÞDJDI  TFLÞOE 6äÓWBUFǥ NÙäF BVUPNBUJDLâ OÈWSBU [SVÝJǸ
LSÈULZNTUMBǏFOÓNUMBǏJEMB35)BMFCPUMBǏJEMB1BV[BQSFSVÝFOJFJOUFMJHFOUOÏIPMFUVOBWZTJFMBǏJ
Ak je procedúra RTH návratu zrušená po vydaní výstrahy pri nedostatku energie, Inteligentný pohonný
akumulátor nemusí mať dostatok energie pre bezpečné pristátie modelu, čo mÙäFWJFTǸLIBWÈSJJBMFCPTUSBUF
NPEFMV1SBIPWÏÞSPWOFWBSPWBOJBTÞBVUPNBUJDLZTUBOPWPWBOÏW[ÈWJTMPTUJOBBLUVÈMOFKWâÝLFNPEFMVBKFIP
W[EJBMFOPTUJPE.JFTUBW[MFUV
Model automaticky pristane, pokiaǥBLUVÈMOZTUBWBLVNVMÈUPSBTUBǏÓJCBOBQSJTUÈUJF[PTÞǏBTOFKWâÝLZ WLUPSFK
NPEFM MFUÓ 1JMPU OFNÙäF BVUPNBUJDLÏ QSJTUÈUJF [SVÝJǸ  BMF NÙäF QPNPDPV WZTJFMBǏB SJBEJǸ PSJFOUÈDJV NPEFMV
QPǏBT[PTUVQVOBQSJTUÈUJF
Kritický nedostatok energie (červená)
Dostatok energie (zelená)
Indikátor stavu akumulátora
v aplikácii DJI GO 4

Nedostatok energie (žltá)

Množstvo energie potrebnej k návratu na Miesto vzletu
8

Odhadovaný zostávajúci čas letu
12:29

• Farebné zóny indikátora stavu akumulátora odrážajú odhadovanú zostávajúcu dobu letu a sú
automaticky nastavované podǥBBLUVÈMOFIPTUBWVNPEFMV
t.PEFMBVUPNBUJDLZQSJTUBOF QPLJBǥBLUVÈMOZTUBWBLVNVMÈUPSBTUBǏÓJCBOBQSJTUÈUJF[PTÞǏBTOFK
WâÝLZ WLUPSFKNPEFMMFUÓ5ÞUPQSPDFEÞSVOFNPäOP[SVÝJǸ"LOBTUBOFOFCF[QFǏFOTUWP[SÈäLZ 
WZDIâǥUFPWMÈEBǏQMZOVOBIPSBTLÞTUFNPEFMOBWJFTǸOBCF[QFǏOÏNJFTUP
t"LKFNOPäTUWPFOFSHJFWBLVNVMÈUPSFEPTUBUPǏOÏ JOEJLÈUPSTUBWVBLVNVMÈUPSBWBQMJLÈDJJ%+*(0
[PCSB[VKFPEIBEPWBOÞ[PTUÈWBKÞDVEPCVMFUV[BMPäFOÞOBBLUVÈMOPNTUBWFOBCJUJBBLVNVMÈUPSB
Ak sa objaví výstraha upozorňujúca na nedostatok energie v akumulátore, postupujte podǥBQPLZOPWWUBCVǥLF
7âTUSBäOÏIMÈTFOJB35)BTUBWVBLVNVMÈUPSB QSFEWPMFOâTUBWQSJQPVäÓWBOÓ firmwaru v00.06.00.00).
Úroveň varovania LED letový indikátor Aplikácia DJI GO 4
1POÞLBBVUPNBUJDLâOÈWSBUOB
.JFTUPW[MFUVBQSJTUÈUJBBMFCP
Nedostatok
Pomalé červené
QPLSBǏPWBOJFWOPSNÈMOPNMFUF
energie
blikBOJF
"LOFVSPCÓUFOJǏ NPEFMQPT
QSFKEFEPSFäJNVBVUPNBUJDLÏIP
OÈWSBUV

Kritický nedostB
tPk energie

Rýchle červené
blikanie

Čo robiť/Poznámka
Akumulátor má nedostatPk
energie. Čo najskÙS TB T NP
EFMPN WSÈǸUF TQÊǸ B QSJTUBǪUF
;BTUBWUF NPUPSZ B WZNFǪUF
BLVNVMÈUPS

Model začne autom zostupovať
a pristane. Túto procedúru neObrazovka aplikácie DJI GO 4 možno zrušiť. Ak nastane nebezbude blikať červeno.
pečenstvo zrážky, vychýǥUFPWMÈ
EBǏQMZOVOBIPSBTLÞTUFNPEFM
OBWJFTǸOBCF[QFǏOÏNJFTUP

Výstražné hlásenia RTH a stavu akumutátora (pri používaní aktualizovaného firmwaru v10.00.00.00).
Úroveň
varovania

Pokyny

LED letový
Aplikácia DJI GO 4
indikátor

ZvoǥUF 35) BMFCP
Vykonajte voǥCV "L OFVSPCÓUF
QPLSBǏPWBOJFW
OJǏ  NPEFM QSFKEF EP 35)
OPSNÈMOPN MFUF

Zostávajúce množstvo
energie umožňuje RTH.
Zostávajúce množstvo
energie umožňuje NúdNedosta zový (Emergency) RTH (v
tPk energie RTH s normál signálom
z vysielača a vo výške
vÊǏÝFKBLPN 
Zostávajúce množstvo
energie umožňuje Núdzový (Emergency) RTH
(v RTH s normálnym
signálom z vysielača).
Model pristane po 10
sekundách (pri normálnom lete s kriticky nízKritický
nedostatok kym stavom energie).
energie
Model
automaticky
pristane (pri normálnom
lete s extrémne kriticky
nízkym stavom energie).

Čo robiť/Poznámka

Pomalé
červené
blikanie

RâchlF
červené
blikBOJF

Zvoǥte NÞEzový
(Emergency)RTH
BMebo pokračujte
v RTH.

Vykonajte voǥCV /ÞE[PWâ 35)
NPEFM [PTUÞQJ EP  N B WSÈUJ TB
OB .JFTUP W[MFUV  BMFCP QPLSBǏVKUF
W 35) NPEFM MFUÓ OB .JFTUP W[MFUV
CF[ [PTUVQV  "L OFVSPCÓUF OJǏ 
NPEFMQSFKEFEPOÞE[PWÏIP35)

Model pSistane.
Akciuniejemožné
zrušiť.

Model ihneǒ pSistane.

Modelpristanepo
10sek. Akciunieje Model pSistane po 10 sekundách.
možnézrušiť.
Model ihneď
pristane. Akciu nie
je možné zrušiť.

9

Model ihneǒ pSistane.

Failsafe RTH (Návrat pri strate riadiaceho signálu z vysielača)
Predný vizuálny systém detekcie prekážok umožňuje modelu vytvárať v reálnom čase mapu letovej trasy tak,
ako ju prelieta. Ak bolo Miesto vzletu správne zaznamenané a kompas pracuje normálne, model prejde do
núdzového režimu fail-safe, ak dÙKEFLTUSBUFTJHOÈMV[WZTJFMBǏBQPEPCVEMIÝJVBLPTFLVOEZ
Po aktivácii failsafe RTH sa model začne vracať po pÙWPEOFK USBTF MFUV OB .JFTUP W[MFUV 1PLJBǥ EÙKEF L
PCOPWFOJVQSÓKNVTJHOÈMV[WZTJFMBǏBEPTFLÞOEQPBLUJWÈDJJ'BJMTBGF35) NPEFMQSFKEFEPWJTFOJBOBEPCV
TWBLUVÈMOFKQP[ÓDJJBWZǏLÈWBOBQPWFMZQJMPUB6äÓWBUFǥNÙäFLMJLOÞǸOBWBQMJLÈDJJ%+*(0BMFCPTUMBǏJǸ
UMBǏJEMP35)OBWZTJFMBǏJQSF[SVÝFOJF35)BQSFW[BUJFSVǏOÏIPSJBEFOJB"LOJFKFWZEBOâäJBEOZQPWFM NPEFM
QPMFUÓWQSJBNFKMÓOJJOB.JFTUPW[MFUV"LOJFKFQSÓKFNTJHOÈMV[WZTJFMBǏBPCOPWFOâBOJQPTQPBLUJWÈDJJ
'BJMTBGF35) NPEFMQSFTUBOFTMFEPWBǸQÙWPEOÞUSBTVMFUVBQPMFUÓWQSJBNFKMÓOJJOB.JFTUPW[MFUV
RTH procedúra
Procedúry Smart RTH, LowBatery RTH a Failsafe RTH prebiehajú takto:
1. Model nastaví svoju orientáciu.
2. a. Ak sa model nachádza viac ako 20 m od Miesta vzletu, nastúpi do prednastavenej výšky pre RTH návrat
a potom letí k Miestu vzletu rýchlosťou 12 m/s. Ak je aktuálna výška vÊǏÝJB  BLP OBTUBWFOÈ 35) WâÝLB 
NPEFMMFUÓOB.JFTUPW[MFUVWBLUVÈMOFKWâÝLF
b. Keď je model vo vzdial medzi 5 až 20m od Miesta vzletu, model sa vracia na Miesto vzletu v aktuál výške.
Ak je aktuál výška nižšia ako 2m, model vystúpi do 2m a potom letí na Miesto vzletu rýchlosťou 3 m/s.
c. Model automaticky pristane, keď je spustená procedúra RTH a model sa nachádza vo vzdialenosti
menšej ako 5 m od Miesta vzletu.
3. Akonáhle dosiahne Miesta vzletu, model pristane a vypne motory.
1 Zapísanie Miesta vzlet (HP)

2 Potvrdenie Miesta vzletu

3 Strata signálu z vysielača
×

4 Signál stratený po dlhšiu dobu

5 Spiatočný let (výšku možno nastaviť)

6 Pristátie

Výška nad HP > Failsafe výška

×

×

Vystúpa do Failsafe výšky
Failsafe výška
Výška nad HP ≤ Failsafe výška

×

Vyhýbanie sa prekážkam pri automatickom návrate RTH
Model mÙäFQPǏBT"VUPNBUJDLÏIPOÈWSBUV35)EFUFLPWBǸQSFLÈäLZBQPLÞTJǸTBJNBLUÓWOFWZIOÞǸ[BQSFEQPLMBEV 
äF TWFUFMOÏ QPENJFOLZ TÞ WIPEOÏ QSF QSFEOâ B [BEOâ WJ[VÈMOZ TZTUÏN EFUFLDJF QSFLÈäPL "LPOÈIMF NPEFM
EFUFLVKFQSFLÈäLV CVEFSFBHPWBǸUBLUP
1. Model spomalí, ak je detekovaná prekážka.
2. Model sa zastaví, prejde do visenia a zvisle stúpať, až nie je detekovaná žiadna prekážka.
3. Automatický návrat RTH sa potom obnoví, model pokračuje v lete na Miesto vzletu v novej výške.

• Model sa nemÙäFWSÈUJǸOB.JFTUPW[MFUV BLKF(14TJHOÈMTMBCâBMFCPDIâCBWÙCFD
• V procedúrach Smart RTH a Low Battery RTH model automaticky stúpa do výšky 20 m. Akonáhle
je vo výške 20 m alebo viac, vychýlenie ovládača plynu spÙTPCÓ äFNPEFMVLPOǏÓTUÞQBOJFBQPMFUÓ
OB.JFTUPW[MFUVWBLUVÈMOFKWâÝLF
• Model sa pri failsafe RTH návrate nemÙäFTÈNWZIOÞǸQSFLÈäLBN BLOJFKFLEJTQP[ÓDJJQSFEOâB
[BEOâ WJ[VÈMOZ TZTUÏN EFUFLDJF QSFLÈäPL +F QSFUP EÙMFäJUÏ QSFE LBäEâN MFUPN OBTUBWJǸ
[PEQPWFEBKÞDV WâÝLV QSF GBJMTBGF OÈWSBU 4QVTUJUF QSPHSBN %+* (0   LMJLOJUF OB    B OBTUBWUF
WâÝLVQSF35)OÈWSBU 35)"MUJUVEF 
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• Rýchlosť a výšku letu počas RTH návratu je možné ovládať pomocou vysielača alebo aplikácie DJI
GO 4, ale jeho orientácia a smer letu sú riadené letovou riadiacou jednotkou.
• Počas RTH nie je možné detekovať prekážky po oboch stranách alebo sa im vyhýbať.

Pristávacia ochrana (Landing Protection)
Pristávacia ochrana sa aktivuje pri použití Smart RTH.
1. Keď Pristávacia ochrana určí, že povrch zeme je vhodný pre pristátie, model jemne pristane.
2. Keď Pristávacia ochrana určí, že povrch zemev nie je vhodný pre pristátie, model prejde do visenia a bude
vyčkávať na potvrdenie pristátia pilotom.
3. Ak Pristávacia ochrana nepracuje, aplikácia DJI GO 4 zobrazí upozornenie na pristátie, akonáhle model zostúpi
pod 0,5 metra. VychýǥUFPWMÈEBǏQMZOVEPMFBMFCPQPVäJUFQPTVWOÓLBVUPNBUJDLÏIPQSJTUÈUJBWBQMJLÈDJJ BCZ
TUFQSJTUÈMJ
Pristávacia ochrana sa aktivuje v priebehu Low Battery RTH a Failsafe RTH.
V priebehu Low Battery RTH a Failsafe RTH model visí vo výške 2 m nad zemou a bude vyčkávať na potvrdenie
pristátia pilotom. Stiahnite ovládač plynu dole na 1 sekundu alebo použite posuvník automatického pristátia v
aplikácii, aby ste pristáli. Pristávacia ochrana sa aktivuje a vykoná vyššie popísané kroky.
• Vizuálne systémy detekcie sú počas pristátia vyradené z funkcie. S modelom vždy pristávajte
opatrne.

Vizuálne a infračervené systémy detekcie prekážok
Mavic 2 Pro/Zoom je vybavený Predným, Zadným, Spodným a Bočným systémom detekcie a Horným a
Spodným infračerveným systémom detekcie zaisťujúcimi detekciu prekážok vo všetkých smeroch (ak sú
svetelné podmienky vyhovujúce).
Hlavnými časťami Predného, Zadného a Spodného vizuálneho systému detekcie je šesť kamier umiestnených
na prove, zadku a spodku modelu. Bočný vizuálny systém detekcie tvoria dve kamery na každej strane modelu.
Hlavnými časťami horného a spodného infračerveného systému detekcie sú dva 3D infračervené moduly
umiestnené na hornej časti a spodku modelu.
Spodný vizuálny systém detekcie a Infračervený systém detekcie prekážok pomáha modelu udržiavať jeho
aktuálnu pozíciu, visieť na mieste presnejšie a lietať pod strechou alebo na mieste, kde nie je k dispozícii signál
GPS. Navyše pomocné spodné svetlo umiestnené na spodku modelu zlepšuje viditeǥOPTǸQSF4QPEOâWJ[VÈMOZ
TZTUÏNEFUFLDJFQSJTMBCPNPTWFUMFOÓ
Predný vizuálny systém

Horný infračervený systém detekcie

Bočný vizuálny systém
Spodný vizuálny systém
Spodné svetlo
Spodnývizuálny systém Spodný infračervený systém detekcie

Bočný vizuálny systém

Zadný vizuálny systém

Prevádzkový rozsah detekčných senzorov
Prevádzkový rozsah detekcie senzorov vizuálnych systémov detekcie prekážok je znázornený na obrázkoch
dole. Majte na pamÊUJ  äF NPEFM OFNÙäF [B[OBNFOBǸ B WZIOÞǸ TB QSFLÈäLBN  LUPSÏ TÞ NJNP QSFWÈE[LPWâ
SP[TBIEFUFLǏOâDITFO[PSPW
40°
40° 40°

3°

3°
80°

80°

77°

70°

5°

77°
100°

100°

60°

4°

4°
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6°

65°

65°

83°

6°

Kalibrácia kamier vizuálnych systémov detekcie prekážok
Kamery vizuálnych systémov detekcie prekážok nainštalované na modeli sú kalibrované vo výrobe. Tieto
kamery sú však veǥNJDJUMJWÏOBOÈSB[Z QSFUPNÙäFCZǸOVUOÏJDI[OPWVTLBMJCSPWBǸTQPNPDPV1$QSPHSBNV%+*
"TTJTUBOUBMFCPBQMJLÈDJF%+*(0
Najpresnejším spÙTPCPN LBMJCSÈDJF LBNJFS WJ[VÈMOZDI TZTUÏNPW EFUFLDJF KF QPVäJUJF QSPHSBNV %+* "TTJTUBOU
1SJLBMJCSÈDJJLBNJFS1SFEOÏIPWJ[VÈMOFIPTZTUÏNVEFUFLDJFQPTUVQVKUFOJäÝJFPQÓTBOâNTQÙTPCPNQPUPN
QPTUVQ[PQBLVKUFTLBNFSBNJPTUBUOâDITZTUÏNPWEFUFLDJFQSFLÈäPL

1. Model namierte smerom na
obrazovku.

2. Pohybujte modelom, až dosiahnete
prekrytie rámčekov na obrazovke.

3. Modelom otočte v osi bočenia a
klopenia tak, ako ste k tomu vyzvaní.

Ak vás aplikácia DJI GO 4 vyzve na vykonanie kalibrácie senzorov detekcie prekážok, ale nemáte po ruke
počítač, mÙäFUFWZLPOBǸSâDIMVLBMJCSÈDJVTQPNPDPVBQMJLÈDJF,MJLOJUFOBi"JSDSBGU4UBUVTwi7JTJPO4FOTPSTw
QSFTQVTUFOJFSâDIMFKLBMJCSÈDJF
• Rýchla kalibrácia je rýchla provizórna náprava problémov so senzormi. KedykoǥWFL KF UP NPäOÏ 
QSJQPKUFNPEFMLQPǏÓUBǏVBWZLPOBKUFQMOÞLBMJCSÈDJVTQPVäJUÓNQSPHSBNV%+*"TTJTUBOU,BMJCSÈDJV
WZLPOÈWBKUFMFOQSJWZIPWVKÞDFKJOUFO[JUFPTWFUMFOJBBOBEUFYUÞSPWBOâNQPWSDIPN OBQSUSÈWPV
• /FLBMJCSVKte nad povrchmi s vysokou odrazivosťou, ako je mramor alebo keramické dlaždice.
Používanie systémov detekcie prekážok
Spodný vizuálny systém detekcie a Infračervený systém detekcie prekážok sa aktivujú automaticky po zapnutí
modelu. Nie je potrebné žiadne ručné zapínanie alebo nastavovanie. S pomocou Spodného vizuálneho systému
detekcie mÙäFNPEFMQSFTOFWJTJFǸEPLPODBBKCF[(14TJHOÈMV

Spodný vizuálny systém detekcie sa typicky používa pri lietaní v miestnosti, kde nie je k dispozícii signál GPS.
Spodný vizuálny systém detekcie prekážok pracuje najlepšie, ak sa model nachádza vo výške 0,5 až 11 m. Ak je
výška letu modelu vyššie ako 11 m, presnosť Spodného vizuálneho systému detekcie tým mÙäFCZǸOFHBUÓWOF
PWQMZWOFOÈ UBLäFQJMPUÈäJWFOVKUF[WâÝFOÞQP[PSOPTǸ
Na použitie Spodného vizuálneho systému detekcie prekážok postupujte nasledovne:
1. Prepínač let režimov prepnite do P-režimu. Model postavte na rovný povrch. Majte na pamÊUJ  T P S
äF 4QPEOâ WJ[VÈMOZ TZTUÏN EFUFLDJF QSFLÈäPL OFNÙäF QSBDPWBǸ TQSÈWOF OB VOJGPSNOâDI
QPWSDIPDI KFEOPGBSFCOâDICF[QSFNFOMJWFKUFYUÞSZBMFCPTPQBLVKÞDJNTBW[PSPN 
2. Zapnite model. Po vzlete bude model stabilne visieť na mieste. LED letové indikátory bliknú
dvakrát zelene, čo signalizuje, že Spodný vizuálny systém detekcie prekážok pracuje.
S použitím Predného a Zadného vizuálneho systému detekcie prekážok je teraz model schopný iniciovať
brzdný manéver, ak je detekovaná prekážka priamo pred modelom. PamÊUBKUF  äF 1SFEOâ B ;BEOâ WJ[VÈMOZ
TZTUÏNEFUFLDJFQSFLÈäPLOBKMFQÝJFQSBDVKÞ[BJEFÈMOZDITWFUFMOâDIQPENJFOPLBWQSÓQBEFQSFLÈäLZOFDIâCB
BOJ[SFUFǥOÈUFYUÞSB/BWZÝF SâDIMPTǸNPEFMVOFTNJFQSFLSPǏJǸLNIQSJMFUFWQSFEBMFCPLNIQSJMFUF
W[BE BCZNBMNPEFMǏBTCF[QFǏOF[BCS[EJǸ
Bočné vizuálne systémy detekcie vyžadujú lepšie osvetlenie a prekážky s jasnejšou textúrou alebo zreteǥOFKÝPV
OFEPLÈäVEFUFLPWBǸEZOBNJDLÏPCKFLUZ BLPTÞQPIZCVKÞDFTBǥVEJB WP[JEMÈ LPOÈSFTUSPNPWBMFCPCMJLBKÞDF
TWFUMÈ#PǏOÏWJ[VÈMOFTZTUÏNZEFUFLDJFTÞLEJTQP[ÓDJJMFOWSFäJNF"LUÓWOFIPTMFEPWBOJB"DUJWF5SBDLBW
SFäJNF5SPKOPäLZ 5SJQPE 6IMPWÈSâDIMPTǸKFMJNJUPWBOÈOB¡TBCPǏOÈSâDIMPTǸMFUVOBLNI
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• Bočné vizuálne systémy detekcie sú k dispozícii len v režime Aktívneho sledovania ActiveTrack 2.0 a
v režime Trojnožky (Tripod). Bočné vizuálne systémy detekcie majú obmedzenú schopnosť detekovať
a vyhýbať sa prekážkam a ich činnosť mÙäF CZǸ PWQMZWOFOÈ PLPMJUâN QSPTUSFEÓN %CBKUF  BCZ TUF
NPEFM TUÈMF VESäJBWBMJ W QSJBNPN EPIǥBEF B WFOVKUF QP[PSOPTǸ VQP[PSOFOJBN W BQMJLÈDJJ %+* (0 
%+* OFQSFCFSÈ äJBEOV [PEQPWFEOPTǸ [B BLâLPǥWFL NPEFM QPÝLPEFOâ BMFCP TUSBUFOâ QSJ QPVäÓWBOÓ
#PǏOâDIWJ[VÈMOZDITZTUÏNPWEFUFLDJF
• Vizuálny systém detekcie nemÙäF TQSÈWOF QSBDPWBǸ OBE QPWSDINJ  LUPSÏ OFNBKÞ [SFUFǥOÞ UFYUÞSV
7J[VÈMOZ TZTUÏN EFUFLDJF KF ÞǏJOOâ JCB  BL KF NPEFM WP WâÝLF   Bä  NFUSPW .BKUF OB QBNÊUJ  äF
QSFTOPTǸWJ[VÈMOFKEFUFLDJFNÙäFCZǸOJäÝJB BLKFNPEFMWPWâÝLBDIOBEN
• Pomocné spodné svetlo sa zapína automaticky pri slabom osvetlení. Ak je pomocné spodné svetlo
zapnuté, mÙäFCZǸPWQMZWOFOÈQSFTOPTǸGVOLDJFLBNJFSWJ[VÈMOFIPTZTUÏNV"LKF(14TJHOÈMTMBCâ 
MJFUBKUFWFǥNJPQBUSOF
• Vizuálny systém detekcie nemusí pracovať správne, ak model letí nad vodou alebo snehom pokrytým
povrchom.
• Vizuálny systém detekcie nemusí pracovať správne, ak model letí príliš rýchlo. Lietajte veǥNJPQBUSOF 
QSJSâDIMPTUJBDIOBENTWPWâÝLFNBMFCPDF[NTWPWâÝLFN
• S modelom lietajte veǥNJPQBUSOFWLUPSFKLPǥWFL[UâDIUPTJUVÈDJÓ
B -JFUBOJFOBEKFEOPGBSFCOâNQPWSDIPN OBQSDFMâǏJFSOZ DFMâCJFMZ ǏFSWFOâ [FMFOâBUǒ
b) Lietanie nad povrchmJ s vysokou odrazivosťou.
c) Lietanie nad vodou alebo inými priehǥBEOâNJQPWSDINJ
E -JFUBOJFOBEQPIZCVKÞDJNJTBQPWSDINJBMFCPPCKFLUNJ
e) Lietanie v priestore kde sa často alebo drasticky mení úroveň osvetlenia.
f) Lietanie nad extrémne tmavými (<10 lux) alebo jasnými (> 40 000 luxov) povrchmi alebo smerom
k intenzívnym zdrojom svetla (napr. smerom k slnku).
g) Lietanie nad povrchmi, ktoré silne odrážajú alebo pohlcujú infračervené žiarenie (napr. zrkadlami).
h) Lietanie nad povrchmi zreteǥOFKUFYUÞSZBMFCPPCMBTUÓJOFKGBSCZ
J -JFUBOJFOBEQPWSDINJTPQBLVKÞDJNJTBGBSFCOâNJW[PSNJ OBQSEMBäEJDBNJTSPWOBLâNJW[PSNJ 
K -JFUBOJFOBENBMâNJBUFOLâNJPCKFLUNJ OBQSLPOÈSFTUSPNPW FMFLUSJDLÏWFEFOJB 
• Kamery a senzory udržujte stále čisté. Nečistoty alebo iné prekážky mÙäV OFHBUÓWOF PWQMZWOJǸ JDI
ÞǏJOOPTǸ/JǏÓNOFCMPLVKUF*OGSBǏFSWFOâTZTUÏNEFUFLDJF
t 7J[VÈMOF TZTUÏNZ EFUFLDJF QSFLÈäPL OFNVTJB CZǸ TDIPQOÏ SP[P[OBǸ GBSFCOÏ ÝUSVLUÞSZ OB [FNJ QSJ
TMBCPNPTWFUMFOÓ NFOFKBLPMVY 
t "L SâDIMPTǸ NPEFMV QSFLSPǏÓ  LNI  WJ[VÈMOZ TZTUÏN EFUFLDJF OFNÈ EPTǸ ǏBTV OB [BCS[EFOJF B
[BTUBWFOJFNPEFMVWCF[QFǏOFKW[EJBMFOPTUJQSFEQSFLÈäLPV
• Ak model havaruje, je nevyhnutná kalibrácia kamier. Urobte kalibráciu predných kamier, ak vás k
tomu aplikácia DJI GO 4 vyzve.
• Nelietajte za dažďa, smogu, alebo ak nie je dobrá viditeǥOPTǸ
•Pred každým vzletom skontrolujte nasledujúce:
a. Uistite sa, že objektívy senzorov Vizuálneho a *nfračerveného systému detekcie nie sú prekryté
nálepkami alebo inými prekážkami.
b. Ak sú na objektívoch senzorov 7izuálneho a *nfračerveného systému detekcie nečistoty, prach
alebo voda, očistite ich mÊLLPVIBOESJǏLPV/FQPVäÓWBKUFǏJTUJBDFQSPTUSJFELZPCTBIVKÞDFBMLPIPM
D ,POUBLUVKUF UFDIOJDLÞ QPEQPSV %+* BMFCP EPWP[DV  BL TÞ PCKFLUÓWZ TFO[PSPW 7J[VÈMOFIP B
*OGSBǏFSWFOÏIPTZTUÏNVEFUFLDJFQPÝLPEFOÏ
• Horný infračervený systém detekcie detekuje vzdialenosti v priamej línii, veǥLÏQSFLÈäLZ BLPTÞTUSFDIZ 
BMFOJFKFTDIPQOâEFUFLPWBǸNBMÏQSFLÈäLZ BLPTÞLPOÈSF MJTUZBMFCPFMFLUSJDLÏWFEFOJB
t1SFEW[MFUPNOJKBLPOFDMPǪUFBOFCMPLVKUF4QPEOâWJ[VÈMOZTZTUÏNEFUFLDJFB4QPEOâJOGSBǏFSWFOâTZTUÏN
EFUFLDJF*OBLNPEFMOFCVEFTDIPQOâQPQSJTUÈUÓ[OPWVW[MJFUOVǸ BCVEFQPUSFCOÏIPSFÝUBSUPWBǸ
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Inteligentné letové režimy
Mavic 2 Pro/Zoom ponúka Inteligentné letové režimy zahǱǪBKÞDFSFäJNZ)ZQFSMBQTF 4VQFSǏBTP[CFSOÏTOÓNBOJF 
2VJDL4IPUT 3âDIMF[ÈCFSZ "DUJWF5SBDL "LUÓWOFTMFEPWBOJF 1PJOUPG*OUFSFTU 10* .JFTUP[ÈVKNV 5BQ'MZ
0WMÈEBOJF LMJLOVUÓN  B $JOFNBUJD 'JMNPWâ  *OUFMJHFOUOÏ MFUPWÏ SFäJNZ TB WPMJB W BQMJLÈDJJ %+* (0  OFä EP
OJFLUPSÏIP[*OUFMJHFOUOâDIMFUPWâDIQSFQOFUF TLPOUSPMVKUF äFKFWQPIPOOPNBLVNVMÈUPSFEPTUBUPLFOFSHJF
BNPEFMQSBDVKFW1SFäJNF

Hyperlapse (Super časozberné snímanie)
Hyperlapse zahǱǪBSFäJNZ'SFF 7PǥOâ $JSDMF ,SÞäFOJF $PVSTF-PDL 6[BNLOVUâLVS[ a Waypoint (Body trasy).

Free (Voǥný)
Model automaticky vyhotovuje fotografie a generuje časozberné video. VoǥOâSFäJNKFNPäOÏQPVäÓWBǸ LFǒKF
NPEFMOB[FNJ1PW[MFUFPWMÈEBKUFWâÝLV SâDIMPTǸMFUVBOÈLMPO[ÈWFTVTQPNPDPVWZTJFMBǏB%SäUFPWMÈEBǏFB
BLDFMFSVKUFOBTUÈMVSâDIMPTǸQPEWFTFLVOEZBQPUPNTUMBǏUFUMBǏJEMP$3âDIMPTǸKF[BGJYPWÈOBBNPEFM
QPLSBǏVKFWMFUFUPVUPSâDIMPTǸPV [BUJBǥǏPWZIPUPWVKFGPUPHSBGJF0SJFOUÈDJVQPǏBTUFKUPEPCZTUÈMFNÙäFUF
PWMÈEBǸ1SJQPVäÓWBOÓSFäJNV'SFFQPTUVQVKUFOBTMFEPWOF
1. Nastavte interval medzi zábermi a dobu trvania videa. Na obrazovke sa zobrazí počet fotografií, ktoré budú
urobené a ako dlhá bude doba ich snímania.
2. Kliknite na tlačidlo fotospúšti pre začatie snímania.
Circle (Krúženie)
Model automaticky vyhotovuje fotografie v priebehu krúženia okolo zvoleného objektu, aby mohol generovať
časozberné video. MÙäFUF [WPMJǸ  ǏJ CVEF LSÞäJǸ W TNFSF BMFCP QSPUJ TNFSV IPEJOPWâDI SVǏJǏJFL .BKUF OB
QBNÊUJ äFNPEFMPQVTUÓSFäJN,SÞäFOJF BLEPTUBOFBLâLPǥWFLQPWFM[WZTJFMBǏB1SJQPVäÓWBOÓSFäJNV,SÞäFOJF
QPTUVQVKUFOBTMFEPWOF
1. Nastavte interval medzi zábermi a dobu trvania videa. Na obrazovke sa zobrazí počet fotografií, ktoré budú
urobené a aká dlhá bude doba ich snímania.
2. ZvoǥUFDJFǥPWâPCKFLUOBPCSB[PWLF
3. Kliknite na tlačidlo fotospúšti pre začatie snímania.
Course Lock (Uzamknutý kurz)
S Mavicom 2 Pro/Zoom je možné režim CourseLock (Uzamknutý kurz) používať dvoma spÙTPCNJ1SJQSWPN
KF PSJFOUÈDJB NPEFMV GJYOÈ  BMF OJF KF NPäOÏ WZCSBǸ DJFǥPWâ PCKFLU 1SJ ESVIPN KF PSJFOUÈDJB NPEFMV GJYOÈ B
NPEFMMJFUBPLPMP[WPMFOÏIPDJFǥPWÏIPPCKFLUV1SJQPVäÓWBOÓSFäJNV$PVSTF-PDLQPTUVQVKUFOBTMFEPWOF
1. Nastavte interval medzi zábermi a dobu trvania videa. Na obrazovke sa zobrazí počet fotografií, ktoré budú
urobené a aká dlhá bude doba ich snímania.
2. ZvoǥUFTNFS LVS[ MFUV 
;WPǥUFDJFǥPWâPCKFLUOBPCSB[PWLF BLKFUPNPäOÏ 
4. Kliknite na tlačidlo fotospúšti pre začatie snímania.
Waypoint (Body trasy)
Model automaticky vyhotovuje fotografie na letovej trase s 2 až piatimi bodmi a generuje časozberné video.
Model mÙäFMFUJFǸWQPSBEÓPECPEVLCPEVBMFCPPECPEVLCPEV.BKUFOBQBNÊUJ äFNPEFMPQVTUÓ
SFäJN8BZQPJOU BLEPTUBOFBLâLPǥWFLQPWFM[WZTJFMBǏB1SJQPVäÓWBOÓSFäJNV8BZQPJOUQPTUVQVKUFOBTMFEPWOF
1. Nastavte požadované body trasy a smer, ktorým má mieriť objektív.
2. Nastavte interval medzi zábermi a dobu trvania videa. Na obrazovke sa zobrazí počet fotografií, ktoré budú
urobené a aká dlhá bude doba ich snímania.
3. Kliknite na tlačidlo foto spúšti pre začatie snímania.
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Model automaticky vygeneruje časozberné video s rozlíšením 1080p25, ktoré si mÙäFUFQSF[FSBǸWNFOV1MBZCBDL
1SFISÈWBOJF 7OBTUBWFOÓLBNFSZNÙäFUF[WPMJǸVLMBEBOJFTOÓNPLWPGPSNÈUF+1&(BMFCP3"8BVLMBEBOJBEP
WTUBWBOÏIPÞMPäJTLBBMFCPOB4%LBSUV
• Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame režimy Hyperlapse používať vo výške vÊǏÝFKBLP
NBOBTUBWJǸSP[EJFMQSJOBKNFOÝPNEWPDITFLÞOENFE[JJOUFSWBMPNNFE[J[ÈCFSNJBV[ÈWJFSLPV
• Odporúča sa voliť statický cieǥPWâPCKFLU OBQSWZTPLÏCVEPWZ IPSZ WCF[QFǏOFKW[EJBMFOPTUJPE
NPEFMV ǒBMFKBLPN /FWPǥUFDJFǥPWâPCKFLUQSÓMJÝCMÓ[LPLNPEFMV
• Model zabrzdí a prejde do visenia na mieste, ak je behom Hyperlapse letu zaznamenaná prekážka.
• Model generuje video iba vtedy, ak boli urobené aspoň 25 snímky, čo je množstvo potrebnÏQSF
vytvorenie jednosekundového videa. Video sa generuje, keď na to existuje povel z vysielača
alebo keď je režim Hyperlapse neočakávane ukončený (napr. pri spustení výstrahy pri nedostatku
energie pohonného akumulátora).
Task Library (Knižnica úloh) - pripravujeme sa
Knižnicu úloh používajte pre jednoduché zaznamenanie letových trás, ktoré bude možné neskÙS[PQBLPWBǸ

QuickShots (Rýchle zábery)
Režimy QuickShots zahǱǪBKÞSFäJNZ%SPOJF %SPOǏFL $JSDMF ,SÞäPL )FMJY ÀQJSÈMB 3PDLFU 3BLFUB #PPNFSBOH
#VNFSBOH "TUFSPJE 1MBOÏULB B%PMMZ;PPN ÇFSJBWPWâ[PPNEPTUVQOÏJCBOB.BWJD;PPN .BWJD1SP
;PPN [B[OBNFOÈ WJEFP QPEǥB [WPMFOÏIP SFäJNV TOÓNBOJB B QPUPN BVUPNBUJDLZ WZHFOFSVKF TFLVOEPWÏ
WJEFP 5PUP WJEFP NÙäFUF QSF[FSBǸ  FEJUPWBǸ BMFCP [EJFǥBǸ OB TPDJÈMOZDI NÏEJÈDI QPNPDPV NFOV 1MBZCBDL
1SFISÈWBOJF 
Dronie (Dronček): Model letí vzad a hore s kamerou namierenou na cieǥPWâPCKFLU
Circle (Kruh): Model obkrúži cieǥPWâPCKFLU
Helix (ÀQirála): Model letia nahor v špirále okolo cieǥPWÏIPPCKFLUV
Rocket (Raketa): Model stúpa s kamerou namierenou dole.
Boomerang (Bumerang): Model letí pospiatky okolo cieǥPWÏIP PCKFLUV QP FMJQTPWJUFK ESÈIF  QSJǏPN
QPTUVQOFTUÞQBEPWâÝLZDDBN BLPMFUÓQSFǏPEQSFEWPMFOÏIPCPEV B[PTUVQVKF LFǒTBWSBDJBTQÊǸ
1SFEWPMFOâCPENPEFMVUWPSÓKFEFOLPOJFDEMIFKPTJFMJQTZ [BUJBǥǏPESVIâLPOJFDEMIFKPTJKFOBPQBǏOFK
TUSBOFDJFǥPWÏIPTVCKFLUVW[IǥBEPNLQSFEWPMFOÏNVCPEV
Pri používaní Boomerangu dbajte, aby mal model dostatok miesta: okolo modelu musí byť priestor s
polomerom aspoň 30 m a nad modelom aspoň 10 metrov.
Asteroid (Planétka): Model letí dozadu a nahor a potom nasníma niekoǥLPGPUPHSBGJÓQPUPNMFUÓTQÊǸEP
WâDIPE[JFIPCPEV7ZHFOFSPWBOÏWJEFP[BǏÓOBQBOPSÈNPV[OBKWZÝÝFKQP[ÓDJFBQPUPNVLB[VKF[PTUVQ
1SJQPVäÓWBOÓBTUFSPJEPWECBKUF BCZNBMNPEFMEPTUBUPLNJFTUB[BNPEFMPNNVTÓCZǸQSJFTUPSBTQPǪ
NBOBENPEFMPNBTQPǪNFUSPW
Dolly Zoom (Žeriavový zoom): Mavic 2 Zoom letí dozadu a nahor. V priebehu letu nastavuje zoom,
aby udržal cieǥPWâPCKFLUSPWOBLâ [BUJBǥǏPQP[BEJFTBNFOÓ
Pri plánovaní Dolly Zoomu najprv vyberte vzdialenosť medzi modelom a cieǥPWâNPCKFLUPN%CBKUF BCZ
[B NPEFMPN CPM L EJTQP[ÓDJJ WPǥOâ QSJFTUPS OBKNFOFK EP USPKOÈTPCLV UFKUP W[EJBMFOPTUJ  BCZ NBM NPEFM
EPTUBUPLNJFTUBQSFMFU
Používanie režimu QuickShots
Uistite sa, že model je v P-režime a Inteligentný pohonný akumulátor je dostatočne nabitý. Pri používaní
QuickShots postupujte nasledovne:
1. S modelom vzlietnite do výšky aspoň 2 metrov nad zemou.

2m
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2. Vaplikácii DJI GO 4 kliknite na ikonu a potom zvoǥUF2VJDL4IPUTBSJBǒUFTBQPLZONJOBEJTQMFKJ

3. V náhǥBEF LBNFSZ [WPǥUF DJFǥPWâ PCKFLU LMJLOJUF OB LSVI PLPMP PCKFLUV BMFCP QPUJBIOVUÓN VSPCUF SÈNǏFL
PLPMPOFIP BWZCFSUFSFäJNTOÓNBOJB,MJLOJUFOBi(0wQSFTQVTUFOJFOBUÈǏBOJB"LPOÈIMFKF[ÈCFSEPLPOǏFOâ 
NPEFMTBWSÈUJTQÊǸOBQÙWPEOÞQP[ÓDJV
4. Klepnite na
pre prístup k videu.
Opustenie režimu QuickShots
Pre opustenie režimu QuickShots kedykoǥWFLQPǏBTOBUÈǏBOJBQSFQOJUFQSFQÓOBǏMFUSFäJNPWOBWZTJFMBǏJEP
QPMPIZ4BMFCP5SFäJN BLKF[BQOVUÈWPǥCBi.VMUJQMF'MJHIU.PEFTWBQMJLÈDJJ%+*(0 4UMBǏUFUMBǏ1BV[B
OBWZTJFMBǏJBMFCPLMJLOJUFOBWBQMJLÈDJJ%+*(0QSFOÞE[PWÏ[BCS[EFOJF
• Tieto funkcie, prosím, používajte na miestach bez budov alebo iných prekážok. Dbajte, aby sa na
letovej trase nenachádzali žiadne osoby, zvieratá ani iné prekážky. Model zabrzdí a prejde do
visenia, keď je detekovaná prekážka.
• Vždy venujte pozornosť objektom okolo modelu a použite vysielač, aby ste zabránili nehodám
(ako sú zrážky) alebo pokosenie listy vrtúǥ
• Pri používaní režimov QuickShots buďte zvlášť opatrní v nasledujúcich situáciách:
a. Keď je snímaný cieǥPWâPCKFLUQPEMIÞEPCVCMPLPWBOâBMFCPNJNPQSJBNZEPIǥBE
C,FǒKFTOÓNBOâDJFǥPWâPCKFLUǒBMFKOFäNPENPEFMV
D,FǒTOÓNBOâDJFǥPWâPCKFLUNÈQPEPCOÞGBSCVBMFCPUFYUÞSVBLPKFIPPLPMJF
E,FǒKFTOÓNBOâDJFǥPWâPCKFLUWPW[EVDIV
F,FǒTBTOÓNBOâDJFǥPWâPCKFLUSâDIMPQPIZCVKF
G,FǒKFJOUFO[JUBPTWFUMFOJBWFǥNJOÓ[LB MVYPW BMFCPWZTPLÈ MVY 
• QuickShots režimy nepoužívajte v blízkosti budov alebo kde je GPS signál slabý, aby ste sa vyhli
nestabilnému letu.
• Pri používaní režimov QuickShots musíte dodržiavať miestne zákony, predpisy a zvyklosti chrániace
súkromie.
• Majte na pamÊUJ äF#PǏOÏTZTUÏNZEFUFLDJFQSFLÈäPLOJFTÞW2VJDL4IPUTSFäJNPDILEJTQP[ÓDJJ

ActiveTrack 2.0 (Aktívne sledovanie)
Funkcie aktívneho sledovania ActiveTrack 2. umožňuje označiť cieǥPWâPCKFLUOBPCSB[PWLFWÈÝIPNPCJMOÏIP
[BSJBEFOJB.PEFMCVEFVQSBWPWBǸTWPKMFU BCZDJFǥPWâPCKFLUTMFEPWBM.BWJD1SP;PPNNÙäFBVUPNBUJDLZ
JEFOUJGJLPWBǸBäPCKFLUPWBQPVäÓWBSÙ[OFTMFEPWBDJFTUSBUÏHJFQSFTMFEPWBOJFPTÙC WP[JEJFMBQMBWJEJFM
Používanie funkcie ActiveTrack 2.0
Skontrolujte, že v Inteligentný pohonný akumulátor má dostatok energie a model je v letovom režime P. Pre
použitie funkcie ActiveTrack 2.0 postupujte nasledovne:
1. Vzlietnite a model uveďte do visenia vo výške najmenej 2 metre.

2m
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2. V aplikácii DJI GO kliknite na ikonu a potom vyberte ActiveTrack 2.0.

3. Pre optimálnu činnosť sa odporúča zvoliť cieǥPWâPCKFLU LUPSâKFBVUPNBUJDLZSP[QP[OBOâNPEFMPN"CZTUF
UBL VSPCJMJ  WZCFSUF DJFǥPWâ PCKFLU  LUPSâ CPM SP[QP[OBOâ OB PCSB[PWLF  B LMJLOJUF OBǪ QSF QPUWSEFOJF WBÝFK
WPǥCZ 1PLJBǥ OJF KF PCKFLU BVUPNBUJDLZ SP[QP[OBOâ  QPUJBIOVUÓN QSTUPN IP PSÈNVKUF B LMJLOJUF OBǪ QSF
SVǏOÏ[WPMFOJF,FǒKFDJFǥPWâPCKFLUWZCSBOâSVǏOF NÙäFUPPWQMZWOJǸTDIPQOPTǸNPEFMVPCKFLUTMFEPWBǸ
3ÈNǏFLTB[PCSB[ÓOB[FMFOP BLPOÈIMFCPMPCKFLUSP[QP[OBOâBTMFEPWBOJFTQVTUFOÏ"LTBSÈNǏFLTGBSCÓOB
ǏFSWFOP PCKFLUOJFKFNPäOÏJEFOUJGJLPWBǸBKFQPUSFCOÏIP[OPWB[WPMJǸ
4. Model bude automaticky detekovať prekážky na letovej trase a vyhýbať sa im. Ak model stratí sledovaný
objekt, pretože sa pohybuje príliš rýchlo alebo bol zakrytý iným objektom, cieǥPWâ PCKFLU WZCFSUF [OPWV
QSFPCOPWFOJFTMFEPWBOJB
ActiveTrack 2.0 zahǱǪBOBTMFEVKÞDFǏJBTULPWÏSFäJNZ
Trace (Stopovanie)

Model automaticky sleduje objekt
v konštantnej vzdialenosti. Ovládač
klonenia a klopenia na vysielači
používajte pre zmenu vzdialenosti
posuvník v DJI GO 4 pre lietanie v
kruhu okolo cieǥPWÏIP PCKFLUV
;BSÈNPWBOJF DJFǥPWÏIP PCKFLUV TB
VQSBWVKFQPNPDPVǥBWÏIPLSÓäPWÏ
IP PWMÈEBǏB B HPNCÓLB PWMÈEBOJB
[ÈWFTV OB WZTJFMBǏJ ,Fǒ NPEFM W
UPNUP SFäJNF EFUFLVKF QSFLÈäLV 
DIPWÈTBOBTMFEPWOF"LQPEFUF
LPWBOÓQSFLÈäLZQPIOFUFBLâNLPǥ
WFL PWMÈEBǏPN OB WZTJFMBǏJ  NPEFM
[BCS[EÓBQSFKEFEPWJTFOJB
2. Ak z vysielača nepríde žiadny
nový povel, model sa pokúsi
prekážke vyhnúť.

Parallel (Paralelne)

Model sleduje objekt v konštantnom uhle a vzdialenosti spredu a
zo strany. Ovládač klonenia na
vysielači mÙäFUF QPVäJǸ QSF MJFUBOJF
W LSVIV PLPMP DJFǥPWÏIP PCKFLUV
;BSÈNPWBOJF DJFǥPWÏIP PCKFLUV TB
VQSBWVKF QPNPDPV ǥBWÏIP LSÓäPWÏ
IP PWMÈEBǏB B HPNCÓLB PWMÈEBOJB
[ÈWFTV OB WZTJFMBǏJ ,Fǒ NPEFM W
UPNUP SFäJNF EFUFLVKF QSFLÈäLV 
[BCS[EÓBQSFKEFEPWJTFOJB

Spotlight (Zameranie)

Model nebude objekt automaticky
sledovať, ale za letu udržuje kameru namierenú v smere cieǥPWÏIP
PCKFLUV7ZTJFMBǏNÙäFUFQPVäJǸQSF
PWMÈEBOJF NPEFMV  BMF SVǏOÏ PWMÈ
EBOJF CPǏFOJB KF WZSBEFOÏ 1PNP
DPV ǥBWÏIP LSÓäPWÏIP PWMÈEBǏB B
HPNCÓLBPWMÈEBOJB[ÈWFTVOBTUBWÓUF
[BSÈNPWBOJFPCKFLUV
,FǒNPEFMWUPNUPSFäJNFEFUFLVKF
QSFLÈäLV PLBNäJUF[BCS[EÓ

• ActiveTrack 2.0 nepoužívajte v oblasti, kde sa nachádzajú osoby, zvieratá, malé a tenké objekty
(napr. konáre stromov a elektrické vedenia) alebo priehǥBEOÏPCKFLUZ OBQSTLMPBWPEB 
t7QSÓQBEFOÞE[FNPEFMPWMÈEBKUFSVǏOF OBWZTJFMBǏJTUMBǏUFUMBǏJEMP1BV[BBMFCPQSFQÓOBǏMFUPWâDI
SFäJNPWQSFQOJUFEPQPMPIZ4SFäJN BMFCPLMJLOJUFOBJLPOVW%+*(0
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• Buďte Zvlášť opatrní, ak používate ActiveTrack 2.0 v nasledujúcich situáciách:
a) Pohyb sledovaného objektu sa neodohráva na vodorovnej ploche.
b) Tvar sledovaného objektu sa drasticky mení, Kým sa pohybuje.
c) Sledovaný objekt MÙäFCZǸCMPLPWBOâBMFCPNJNPEPIǥBEVQPEMIÞEPCV
E 4MFEPWBOâPCKFLUTBQPIZCVKFQPTOFIPNQPLSZUPNQPWSDIV
F 4MFEPWBOâPCKFLUNÈQPEPCOÞGBSCVBMFCPGBSFCOÞUFYUÞSVBLPPLPMJUÏIPQSPTUSFEJB
G -JFUBUF[BTMBCÏIP MVYV BMFCPWFǥNJTJMOÏIP MVYV PTWFUMFOJB
• Pri použití ActiveTrack musíte dodržiavať zákony a predpisy chrániace súkromie.
• Odporúčame sledovať len osoby, vozidlá a plavidlá. Lietajte s veǥLPVPQBUSOPTǸPV BLTMFEVKFUF
JOÏDJFǥPWÏPCKFLUZ
• Sledovanie sa mÙäFCF[WBSPWBOJBQSFQOÞǸOBJOâPCKFLU BLTBUFOUPPCKFLUCVEFQPIZCPWBǸW
CMÓ[LPTUJQÙWPEOF[WPMFOÏIPDJFǥPWÏIPPCKFLUV
• Pri voǥCF MJNJUV SâDIMPTUJ TMFEPWBOJB NÈUF EWF WPǥCZ 7 SFäJNF 4BGF #F[QFǏOPTUOâ  KF SâDIMPTǸ
PCNFE[FOÈ OB IPEOPUZ OJäÝJF BLP  NT B W SFäJNF .BY .BYJNÈMOZ  OB IPEOPUZ OJäÝJF BLP 
NT.BKUFQSPTÓN OBQBNÊUJ äFNPEFMTBOFNÙäFWZIâCBǸQSFLÈäLBN BLKFIPSâDIMPTǸQSFTJBIOF
NT
Opustenie režimu ActiveTrack 2.0
Stlačte tlačidlo Pauza na vysielači pre okamžité zabrzdenie. Pre ukončenie režimu ActiveTrack 2.0 kliknite na
ikonu   na obrazovke alebo na vysielači prepnite prepínač letových režimov do polohy S-režim. Model po
ukončení režimu ActiveTrack 2.0 prejde do visenia na mieste. MÙäFUFVSǏJǸOPWâDJFǥPWâPCKFLU QPLSBǏPWBǸW
MFUFTSVǏOâNSJBEFOÓNBMFCPTBWSÈUJǸTQÊǸ

Point of Interest 2.0 (POI - Miesto záujmu)
ZvoǥUF TUBUJDLâ DJFǥPWâ PCKFLU BLP .JFTUP [ÈVKNV /BTUBWUF QPMPNFS LSVIV 3BEJVT  WâÝLV MFUV "MUJUVEF 
SâDIMPTǸ MFUV 4QFFE  B [NZTFM QPIZCV W TNFSF BMFCP QSPUJ TNFSV IPEJOPWâDI SVǏJǏJFL .PEFM CVEF LSÞäJǸ
PLPMP DJFǥPWÏIP PCKFLUV QPEǥB OBTUBWFOâDI QBSBNFUSPW .BWJD  1SP;PPN VNPäǪVKF WPǥCV .JFTUB [ÈVKNV
QPNPDPV(14BQSJBNVWPǥCVOBPCSB[PWLF

1. VoǥCB.JFTUB[ÈVKNVOBPCSB[PWLF1STUPN[BSÈNVKUFQPäBEPWBOâDJFǥPWâPCKFLUOBPCSB[PWLFBLMJLOJUFOB
JLPOVi(0w.PEFM[BǏOFNFSBǸQPMPIVDJFǥPWÏIPPCKFLUVBQPMFUÓPLPMPPCKFLUV BLPOÈIMFÞTQFÝOFVSǏÓKFIP
QPMPIV ;BSÈNPWBOJF DJFǥPWÏIP PCKFLUV NÙäFUF VQSBWPWBǸ QPNPDPV HPNCÓLB PWMÈEBOJB [ÈWFTV 1PMPNFS
LSVIV WâÝLVBSâDIMPTǸMFUVNÙäFUF[BMFUVUJFäVQSBWPWBǸ
• Odporúča sa voliť statický cieǥPWâPCKFLU OBQSWZTPLÏCVEPWZ IPSZ WCF[QFǏOFKW[EJBMFOPTUJPE
NPEFMV ǒBMFKBLPN /FWPǥUFDJFǥPWâPCKFLUQSÓMJÝCMÓ[LPLNPEFMV
t/FWPǥUFDJFǥPWâPCKFLUCF[[SFUFǥOFKUFYUÞSZ OBQSCF[PCMBǏOÞNPESÞPCMPIV 
t/FWPǥUFQSÓMJÝNBMÏDJFǥPWÏPCKFLUZ
t7PǥUFDJFǥPWâPCKFLUTP[SFUFǥOâNPCSZTPN*OBLOFNVTÓCZǸDJFǥPWâPCKFLUTQSÈWOFWZDFOUSPWBOâ
OBPCSB[PWLF
t.PEFMOJFKFNPäOÏPWMÈEBǸ [BUJBǥǏPVSǏVKFQP[ÓDJVDJFǥPWÏIPPCKFLUV BMFVSǏPWBOJFQP[ÓDJFNÙäF
CZǸ[BTUBWFOÏQPIZCPNLSÓäPWâDIPWMÈEBǏPW TUMBǏFOÓNUMBǏJEMB1BV[B QSFQÓOBǏPNMFUPWâDISFäJNPW
BTUJTLPNJLPOZi4501wWBQMJLÈDJJ
2. VoǥCBDJFǥPWÏIPPCKFLUVQPNPDPV(143VǏOFOBWFǒUFNPEFMOBEDJFǥPWâPCKFLUBQPUPNTUMBǏUFUMBǏJEMP$
BMFCPWZLPOBKUFWPǥCVW%+*(0QSFQPUWSEFOJFDJFǥPWÏIPPCKFLUVBLP.JFTUB[ÈVKNV4NPEFMPNPEMFǸUF
BTQPǪNFUSPWPE.JFTUB[ÈVKNV3âDIMPTǸMFUVB[NZTFMMFUVWLSVIVKFNPäOÏOBTUBWJǸWBQMJLÈDJJ%+*(0
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,MJLOJUFOB„GO“ pre začatie letu. Zarámovanie cieǥPWÏIPPCKFLUVNÙäFUFVQSBWPWBǸQPNPDPVHPNCÓLB
PWMÈEBOJB[ÈWFTV1PMPNFSLSVIV WâÝLVBSâDIMPTǸMFUVNÙäFUF[BMFUVUJFäVQSBWPWBǸ
• Určenie pozície pomocou GPS nezahǱǪBNFSBOJFWâÝLZ
• Pri meraní pozície cieǥPWÏIP PCKFLUV QPNPDPV (14 PEQPSÞǏBNF WZDIâMJǸ [ÈWFT LBNFSZ OB ¡
UKOBNJFSJǸLBNFSVLPMNPEPMF BCZCPMPVSǏFOJFQP[ÓDJFǥBIÝJF
Nastavenie letových parametrov
1. Rýchlosť letu (Speed): Rozsah nastaviteǥOâDISâDIMPTǸPVMFUVKFNT [OBNJFOLPi w[OBNFOÈ äFNPEFM
LSVIQSFMJFUBQSPUJTNFSVQPIZCVIPEJOPWâDISVǏJǏJFLB[OBNJFOLPiw[OBNFOÈ äFNPEFMLSVIQSFMJFUBQP
TNFSF QPIZCV IPEJOPWâDI SVǏJǏJFL 3âDIMPTǸ OBTUBWVKUF QPTÞWBOÓN QPTVWOÓLB OB PCSB[PWLF B QPVäÓWBKUF
PWMÈEBǏLMPOFOJBOBWZTJFMBǏJQSF[WÊǏÝFOJFIPEOPUZ
2. Polomer kruhu (Radius): polomer kruhu nastavujte posúvaním posuvníka na obrazovke a používajte ovládač
klopenia na vysielači pre zvÊǏÝFOJFIPEOPUZ
3. Výška letu (Altitude): Výšku letu nastavujte posúvaním posuvníka na obrazovke a používajte ovládač plynu
na vysielači pre zvÊǏÝFOJFIPEOPUZ
4. Uhol závesu: Ovládač bočenia používajte pre ovládanie závesu v osi bočenia a gombík ovl závesu pre ovlád
závesu v osi klopenia. Kliknite na ikonu pre vystredenie závesu (pokiaǥTBLWPǥCF.JFTUB[ÈVKNVQPVäÓWB(14 
WZDFOUSVKFTBJCBPTCPǏFOJB"LKF.JFTUP[ÈVKNV[WPMFOÏOBPCSB[PWLF WZDFOUSVKFTBCPǏFOJFJLMPQFOJF 
5. Zmysel pohybu v kruhu: Smer pohybu vyberte posunutím tlačidla na obrazovke.
Ukončenie režimu Miesto záujmu
Kliknite na ikonu na obrazovke alebo na vysielači stlačte tlačidlo Pauza pre zastavenie funkcie v režime
Miesto záujmu. Stlačte a podržte tlačidlo pauza pre úplné ukončenie režimu Miesto záujmu.
• Model zabrzdí a prejde do visenia na mieste, ak je počas letu v režime Miesto záujmu detekovaná
prekážka.
• Ak je predok modelu za letu namierený smerom k Miestu záujmu, model nemusí byť schopný
vyhýbať sa prekážkam. Režim Miesto záujmu používajte na otvorenom priestranstve bez prekážok.

Waypoints (Body trasy) – pripravuje sa
Model letí po trase s vopred určenými bodmi. Orientáciu modelu a rýchlosť je možné za letu ovládať. Body
trasy mÙäFUF[WPMJǸUBL äFTNPEFMPNOBUJFUPNJFTUB[BMJFUOFUFBJOEJWJEVÈMOFJDI[B[OBNFOÈUF#PEZUSBTZKF
UJFäNPäOÏ[WPMJǸBFEJUPWBǸOBNBQFFÝUFQSFEW[MFUPN
1. Na mapu pridajte Body trasy a Miesto záujmu. Kamera modelu bude pri lete po Bodoch trasy mieriť na
Miesto záujmu.
2. Kliknite Body trasy a Miesto záujmu pre nastavenie výšky a rýchlosti letu a ďalších parametrov.
3. Potiahnutie prstom po obrazovke mÙäFUFVQSBWPWBǸQPMPIV#PEPWUSBTZB.JFTUB[ÈVKNV
1PEPLPOǏFOÓWPǥCZ#PEPWUSBTZKFNPäOÏOBTUBWPWBǸSâDIMPTǸMFUV OBTUBWFOJFGBJMTBGFBTQSÈWBOJFNPEFMV
5. Informácie o Bodoch trasy a Miestu záujmu je možné uložiť v aplikácii, zatiaǥǏPFEJUÈDJVOBNBQFBMFUPWÞ
USBTVKFNPäOÏ[B[OBNFOBǸBPQBLPWBǸ
• V zložitom prostredí, ako sú miesta obklopené vysokými budovami, sa odporúča nastavovať
Body trasy ručným zaletením na každý z bodov.

TapFly (Ovládanie kliknutím)
Funkcia TapFly má tri podprogramy: Forward (Dopredu), Backward (Dozadu) a Free (VoǥOâ ;BQSFEQPLMBEV 
äFPTWFUMFOJFKFWZIPWVKÞDF NPEFMTBBVUPNBUJDLZWZIOFQSFLÈäLBN LUPSÏEFUFLVKF
Forward (Dopredu): Model poletí smerom k cieǥPWÏNV CPEV T 1PQSFEOâN WJ[VÈMOZN TZTUÏNPN EFUFLDJF
EFUFLVKÓDÓNQSFLÈäLZ
Backward (Dozadu): Model poletí opačným smerom od cieǥPWÏIPCPEVTP;BEOâNWJ[VÈMOZNTZTUÏNPN
EFUFLDJFEFUFLVKÞDJNQSFLÈäLZ
Free (Voǥný): Model poletí smerom k cieǥPWÏNV CPEV 7ZTJFMBǏ NÙäFUF WPǥOF QPVäÓWBǸ QSF OBTUBWFOJF
PSJFOUÈDJFNPEFMV.PEFMTBWUPNUPSFäJNFOJFKFTDIPQOâTÈNWZIâCBǸQSFLÈäLBNMJFUBKUFWFǥNJPQBUSOF
Používanie TapFly
Skontrolujte, že model je letovom režime P a Inteligentný pohonný akumulátor je
dostatočne nabitý. Pre použitie funkcie TapFly postupujte nasledovne:
1. S modelom vzlietnite do výšky aspoň 1 metra nad zemou.
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1m

2. V aplikácii DJI GO 4 kliknite na ikonu a potom zvoǥUFQPäBEPWBOâQPETZTUÏNBSJBǒUFTBQPLZONJOB
PCSB[PWLF

3. Kliknite raz na cieǥPWÏNJFTUPBQPǏLBKUF BäTBPCKBWÓJLPOBi(0w,MJLOJUFOBJLPOVi(0wQSFQPUWSEFOJFWPǥCZ
BNPEFMTBBVUPNBUJDLZWZEÈTNFSPNL[WPMFOÏNVDJFǥV"LDJFǥOJFKFNPäOÏEPTJBIOVǸ PCKBWÓTBVQP[PSOFOJF
7UBLPNQSÓQBEF[WPǥUFJOâDJFǥBTLÞTUF[OPWB$JFǥKFNPäOÏ[BMFUV[NFOJǸLMJLOVUÓNOBPCSB[PWLV
Ukončenie TapFly
Stlačte tlačidlo Pauza - prerušenie inteligentného letu na vysielači alebo ovládač klopenia vychýǥUFWPQBǏOPN
TNFSFPQSPUJTNFSVMFUVBNPEFMTB[BTUBWÓBQSFKEFEPWJTFOJB,MJLOVUÓNOBPCSB[PWLVPCOPWÓUFGVOHPWBOJF
WSFäJNF5BQ'MZ,MJLOJUFOB BMFCPOBWZTJFMBǏJQSFQOJUFQSFQÓOBǏMFUPWâDISFäJNPWEPQPMPIZ4SFäJNQSF
ÞQMOÏVLPOǏFOJFSFäJNV5BQ'MZ
• TapFly nepoužívajte v oblastiach s osobami, zvieratami, malými alebo tenkými objektmi (napr.
konáre stromov a elektrické vedenia) alebo s priehǥBEOâNJPCKFLUNJ OBQSTLMPBMFCPWPEB 3FäJN
5BQ'MZOFNVTÓQSBDPWBǸTQSÈWOF BLNPEFMMFUÓOBEQMPDIPVQPLSZUPVWPEPVBMFCPTOFIPN
t4LVUPǏOÈBQSFEQPLMBEBOÈUSBTBMFUVTBQSJQPVäJUÓGVOLDJF5BQ'MZNÙäFMÓÝJǸ
t 7PMJUFǥOâ SP[TBI QSF QPMPIV DJFǥB OB PCSB[PWLF KF PCNFE[FOâ /JF KF NPäOÏ [WPMJǸ QPMPIV QSF
5BQ'MZWCMÓ[LPTUJIPSOÏIPBMFCPEPMOÏIPPLSBKBPCSB[PWLZ

Filmový režim (Cinematic Mode)
Kliknite v aplikácii DJI GO 4 pre aktiváciu režimu Cinematic. Vo Filmovom režime je predǤäFOÈCS[EOÈW[EJBMFOPTǸ
NPEFMV B [OÓäFOÈ SâDIMPTǸ KFIP PUÈǏBOJB .PEFM CVEF QPNBMZ B KFNOF TQPNBǥPWBǸ  LâN TB OF[BTUBWÓ  WǒBLB
ǏPNVKF[BDIPWBOÏQMZOVMÏBTUBCJMOÏiGJMNPWÏwTOÓNBOJF EPLPODBBKLFǒTÞQPIZCZPWMÈEBǏPWUSIBOÏ

Pokročilý systém asistencie pilotovi (Advanced Pilot Assistance Systems)
Pokročilý systém asistencie pilotovi (APAS) je dostupný v P-režime. Keď je APAS zapnutý, model naďalej reaguje na
povely pilota a plánuje letovú trasu ako podǥBQPWFMPWEÈWBOâDIPWMÈEBǏNJ UBLTPIǥBEPNOBMFUPWÏQSPTUSFEJF
"1"4 VǥBIǏVKF WZIâCBOJF TB QSFLÈäLBN B EPTJBIOVUJF QMZOVMFKÝJF TOÓNBOJF B DFMLPWP [MFQÝVKF QPDJU [ MFUV
NPEFMV1P[BQOVUÓ"1"4TUMBǏFOÓNUMBǏJEMB1BV[BQSFSVÝFOJFJOUFMJHFOUOÏIPMFUVOBWZTJFMBǏJBMFCPLMJLOVUÓN
OBWBQMJLÈDJJ%+*(0NPEFM[BTUBWÓUF.PEFMCVEFWJTJFǸOBUSJTFLVOEZBWZǏLÈWBǸOBQPWFMQJMPUB
"1"4[BQOFUFLMJLOVUÓNOB
v aplikÈcJi DJI GO 4.
APAS

• Funkcia APAS je automaticky vypnutá, keď používate Inteligentné letové režimy; po opustení
Inteligentných letových režimov sa automaticky opÊǸ[BQOF
t'VOLDJB"1"4KFEPTUVQOÈJCBQSJMFUFWQSFEBMFCPW[BE"LNPEFMMFUÓEPQSBWBBMFCPEPǥBWB KF
"1"4WZSBEFOâ
t.PEFMWJTÓOBNJFTUF BLKFUVQSFLÈäLB LUPSFKTBOJFKFNPäOÏWZIOÞǸ.PEFMOFNÙäFEFUFLPWBǸB
WZIâCBǸTBQSFLÈäLBN LUPSÏTÞQPEOÓN
• Dbajte, aby ste APAS používali, keď sú k dispozícii vizuálne systémy detekcie. Dbajte, aby sa pozdǤä
QPäBEPWBOFK MFUPWFK USBTZ OFOBDIÈE[BMJ PTPCZ  [WJFSBUÈ  NBMÏ BMFCP UFOLÏ PCKFLUZ OBQS LPOÈSF
TUSPNPW FMFLUSJDLÏWFEFOJB BMFCPQSJFIǥBEOÏPCKFLUZ OBQSTLMP WPEB 
t"1"4OFNVTÓGVOHPWBǸTQSÈWOF BLNPEFMMFUÓOBEWPEPVBMFCPTOFIPNQPLSZUâNQPWSDIPN
t#VǒUF[WMÈÝǸPQBUSOÓ BLMJFUBUF[BTMBCÏIP MVYPW BMFCPWFǥNJTJMOÏIP MVYPW PTWFUMFOJB
t"1"4OFNVTÓGVOHPWBǸTQSÈWOF BLNPEFMMFUÓWCMÓ[LPTUJTWPKJDIMFUPWâDIMJNJUPWBMFCPWCF[MFUPWâDI
[ØOBDI
t 7FOVKUF QP[PSOPTǸ JLPOF 4UBWV TZTUÏNPW NPEFMV W %+* (0  B ECBKUF  äF NPEFM GVOHVKF W "1"4
SFäJNFOPSNÈMOF
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Zapisovač letových údajov
Model do interného zapisovača automaticky zaznamenáva letové dáta zahǱǪBKÞDFUFMFNFUSJDLÏÞEBKF JOGPSNÈDJF
P TUBWF TZTUÏNPW NPEFMV B ǒBMÝJF QBSBNFUSF , UâNUP EÈUBN [ÓTLBUF QSÓTUVQ QSPTUSFEOÓDUWPN QSPHSBNV %+*
"TTJTUBOU

Montáž a demontáž vrtúǥ
So značkou

Bez značky

Motory s bJFMJNZ značkami Motory bez bJFlZch značJek
VrtuǥVQSJUMBǏUFEPMFBPUPǏUFWPWZ[OBǏFOPNTNFSFQSFVQFWOFOJFB[BJTUFOJF

Upevnenie vrtúǥ
Vrtule s bielymi značkami upevnite na motory s bielymi značkami. VrtuǥFCF[CJFMZDI[OBǏJFLOBNPOUVKUFOB
NPUPSZCF[CJFMZDI[OBǏJFL7SUVǥVQSJUMBǏUFEPMFOBEPTLVVOÈÝBǏBBPUPǏUFWTNFSFQSFV[BNLOVUJFVSǏFOâN
TZNCPMPNWZMJTPWBOâNOBWSUVMJBäKF[BJTUFOÈOBNJFTUF-JTUZWSUÞǥW[QSJBNUFEPQSFWÈE[LPWFKQPMPIZ

So značkou

Bez značky

Demontáž vrtúǥ
Jednou rukou pridržte motor, druhou rukou vrtuǥVQSJUMBǏUFEPMFBPUPǏUFWTNFSFQSFPEPNLOVUJFWZ[OBǏFOPN
OBWSUVMJ
• Pozor na ostré hrany vrtúǥ;BPCDIÈE[BKUFTOJNJPQBUSOF
t1PVäÓWBKUFMFOPSJHJOÈMOFWSUVMF%+*/FNJFÝBKUFSÙ[OFUZQZWSUÞǥ
t1SFELBäEâNW[MJFUOVUÓNTBVJTUJUF äFTÞWSUVMFTQSÈWOFBTQPǥBIMJWPVQFWOFOÏ
• Pred každým letom sa uistite, že sú vrtule v dobrom stave. Nepoužívajte opotrebené, poškriabané,
naštiepené alebo nalomené vrtule.
• Nedotýkajte sa otáčajúcich sa vrtúǥBNPUPSPW WäEZTBQPIZCVKUFWCF[QFǏOFKW[EJBMFOPTUJPEOJDI
• Na prepravu alebo skladovanie model uložte do prepravného puzdra vo vyznačenom smere, aby
ste zabránili poškodeniu vrtúǥ7SUVMFOFTUMÈǏBKUFBMFCPOFPIâCBKUF"LTBWSUVǥBTLSÞUJ MFUPWÏWâLPOZ
CVEÞOFHBUÓWOFPWQMZWOFOÏ
• Kontrolujte, či sú motory spoǥBIMJWPVQFWOFOÏBIMBELPTBPUÈǏBKÞ4NPEFMPNJIOFǒQSJTUBǪUF 
BLNPUPSESIOF BOFNÙäFTBWPǥOFPUÈǏBǸ
• Motory chráňte pred prachom.
• Motory sa nepokúšajte upravovať.
• Po lete sa motorov nedotýkajte prstami alebo inými časťami tela, pretože mÙäVCZǸIPSÞDF
t/JKBLPOFCMPLVKUFäJBEOZ[WFUSBDÓDIPUWPSPWOBNPUPSPDIBMFCPUSVQVNPEFMV
t,POUSPMVKUF äFQP[BQOVUÓKF[WVLPWÈTJHOBMJ[ÈDJBSFHVMÈUPSPWOPSNÈMOB

Inteligentný pohonný akumulátor DJI
Inteligentný pohonný akumulátor Mavic 2 má kapacitu 3850 mAh, menovité napÊUJF   7 B TZTUÏN
JOUFMJHFOUOÏIPSJBEFOJBOBCÓKBOJBBWZCÓKBOJB1SFOBCÓKBOJFBLVNVMÈUPSBQPVäÓWBKUFJCBOBCÓKBǏTDIWÈMFOâ%+*

Inteligentný pohonný akumulátor

Sieťový nabíjač
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Funkcia Inteligentného pohonného akumulátora DJI
1. Indikácia kapacity akumulátora: LED indikátor signalizuje aktuálny stav nabitia.
2. Funkcia automatického vybíjania: Akumulátor sa automaticky vybije na 65% celkovej kapacity, pokiaǥ KF
QPOFDIBOâWOFǏJOOPTUJEMIÝJFBLPEOÓ BCZTBQSFEJÝMPTBNPWPǥOÏNVOBGVLPWBOJV7ZCJUJFOB[BCFSJF
DDBEOJ+FOPSNÈMOF äFQPǏBTWZCÓKBDJFIPQSPDFTVKFBLVNVMÈUPSOBEPUZLiWMBäOâw
3. Nabíjanie s balansovaním: Automatické vyrovnávanie napÊUJBOBKFEOPUMJWâDIǏMÈOLPDIQSJOBCÓKBOÓ
0DISBOBQSPUJOBENFSOÏNVOBCÓKBOÓ/BCÓKBOJFTBBVUPNBUJDLZ[BTUBWÓ BLKFBLVNVMÈUPSÞQMOFOBCJUâ
0DISBOBQSPUJQSFISJBUJV"LVNVMÈUPSEPWPǥVKFOBCÓKBOJFMFOWUFEZ BLKFKFIPUFQMPUBNFE[J 5°C a +40°C.
6. Ochrana proti nabíjaniu nadmerným prúdom: Akumulátor ukončí nabíjanie, ak je detekovaný nadmerný
nabíjací prúd.
7. Ochrana proti hlbokému vybitiu: Vybíjanie sa automaticky zastaví, ak napÊUJF BLVNVMÈUPSB LMFTOF QPE
CF[QFǏOÞISBOJDV
8. Ochrana proti skratu: Automaticky odpojí napájanie, ak je zaznamenaný skrat.
9. Ochrana pri poškodení jednotlivých článkov: V programe DJI GO 4 sa objaví výstražné hlásenie, ak je
detekovaný poškodený článok v akumulátore.
10. Automatické vypnutie pri nečinnosti, režim dlhodobého spánku: Akumulátor prejde pre úsporu energie
do pohotovostného režimu po 20 minútach nečinnosti. Akumulátor prejde do režimu hibernácie po 6
hodinách nečinnosti, ak je vybitý na úroveň nižšiu ako 10%, aby sa predišlo jeho hlbokému vybitiu. Ak sa tak
stane, LED indikátor stavu akumulátora sa po stlačení tlačidla nerozsvieti; z režimu hibernácie akumulátor
prebudíte jeho nabitím.
11. Komunikácia: Informácie o napÊUÓ BLVNVMÈUPSB  LBQBDJUF B QSÞEV TÞ PEPW[EÈWBOÏ EP MFUPWFK SJBEJBDFK
KFEOPULZNPEFMV
• Pred použitím preštudujte “Zásady bezpečnej prevádzky Inteligentného pohonného akumulátora
Mavic 2”. Zodpovednosť za bezpečnú prevádzku a používanie je plne na užívateǥPWJ

Používanie akumulátora
LED Indikátor stavu akumulátora

Hlavný vypínač

Vybitý
Nabitý

Kontrola stavu akumulátora
Indikátor stavu akumulátora signalizuje množstvo energie zostávajúcej v akumulátore. Ak je akumulátor
vypnutý, krátko stlačte hlavný vypínač; LED indikátor sa rozsvieti a ukáže stav akumulátora.
Zapínanie a vypínanie
Stlačte raz krátko hlavný vypínač a potom ho stlačte a držte po dobu 2 sekúnd pre zapnutie alebo vypnutie.
Upozornenie pre prevádzku pri nízkej teplote:
1. Pri prevádzke pri nízkej teplote (-10°C do 5°C) je kapacita akumulátora značne obmedzená. Odporúčame s
modelom najprv chvíǥVWJTJFǸOBNJFTUF BCZTBBLVNVMÈUPS[BISJBM1SFEW[MFUPNBLVNVMÈUPSOBQMOPOBCJUF
2. Akumulátor nesmie byť používaný pri veǥNJOÓ[LZDIUFQMPUÈDI (<-10°C).
3. Pri lietaní za nízkych teplÙUMFUVLPOǏJUF BLPOÈIMFTBWBQMJLÈDJJ%+*(0PCKBWÓWâTUSBIBQSJOÓ[LPNOBQÊUÓ
„Low Battery Level Warning“.
4. Pre zaistenie maximálnej výkonnosti akumulátora dbajte, aby jeho teplota bola nad 20°C.
5. Znížená kapacita akumulátora pri nízkych teplotách znižuje odolnosť modelu voči vetru - buďte zvlášť opatrní.
6. Buďte zvlášť opatrní pri lietanÓ vo veǥLâDIOBENPSTLâDIWâÝLBDI
• Za chladného počasia Inteligentný pohonný akumulátor pre zahriatie zasuňte do modelu a zapnite
1-2 minúty pred vzletom.

Nabíjanie Inteligentného pohonného akumulátora
Pred prvým použitím musí byť Inteligentný pohonný akumulátor úplne nabitý.
1. Nabíjač zapojte do siete (100-240 V/50-60 Hz).
2. Vypnutý akumulátor pripojte k nabíjačke s pomocou nabíjacieho kábla.
3. LED indikátor na akumulátore v priebehu nabíjania signalizuje aktuálny stav nabitia akumulátora.
4. Akumulátor je plne nabitý, akonáhle všetky LED indikátora stavu akumulátora zhasnú. Odpojte akumulátor
od nabíjačky, prosím, akonáhle je nabíjanie ukončené.
Doba nabíjania: cca 1 hodina 30 minút.
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• Pred opÊUPWOâN OBCÓKBOÓN QP MFUF OFDIBKUF BLVNVMÈUPS OBKTLÙS WZDIMBEOÞǸ OB J[CPWÞ UFQMPUV 
QSFUPäFKFIPUFQMPUBNÙäFCZǸQSÓMJÝWZTPLÈ"LVNVMÈUPSOFOBCÓKBKUF LâNOFWZDIMBEOFOBJ[CPWÞ
UFQMPUV
t /BCÓKBǏ VLPOǏÓ OBCÓKBOJF  BL KF UFQMPUB BLVNVMÈUPSB NJNP QSFWÈE[LPWÏ SP[NFE[JF ¡$ Bä ¡$
*EFÈMOBUFQMPUBQSFOBCÓKBOJFKF¡$
t 4 EPQMOLPWPV OBCÓKBDPV ÞTUSFEǪPV NÙäFUF OBCÓKBǸ Bä ÝUZSJ BLVNVMÈUPSZ 1PESPCOPTUJ OÈKEFUF
XFCPWÏTUSÈOLZWâSPCDVBEPWP[DV

Sieťová zásuvka
Sieťový nabíjač
Kontrola stavu akumulátora v priebehu nabíjania

Inteligentný pohonný akumulátor

LED1

LED2

LED3

LED4

0-25%

25-50%

50-75%

PlnF nabitÏ

Indikačnâ akumulátor LED pSi nabíjBní
Stav akumulátorB

Signalizácia ochranných funkcií akumulátora pri nabíjaní
Signalizácia ochrán pri nabíjaní
LED1
LED2 LED3 LED4 SpÙTPC CMJLBOJB

Chybový stav

LED2 blikne dvakrát za sekundu Detekovaný nadmerný prúd
LED2 blikne tSikrát za sekundu

DetekovaOâ zkrat

LED3 blikne dvakrát za sekundu Detekované nadmerné nabitie
LED3 blikne tSikrát za sekundu

Detekované nadmerné nabíjacie napÊUJF

LED4 blikne dvakrát za sekundu Nabíjací teplota príliš nízka
LED4 blikne tSikrát za sekundu

Nabíjací teplota príliš vysoká

Inštalácia Inteligentného pohonného akumulátora
Inteligentný pohonný akumulátor zasuňte do priestoru pre akumulátor v
modeli, až začujete cvaknutie. Uchopte akumulátor prstami, zatlačte a
zatiahnite za neho, aby ste mali istotu, že je spoǥBIMJWP[BJTUFOâOBNJFTUF

Cvaknutie

Vybratie Inteligentného pohonného akumulátora
Posuňte západky na bokoch Inteligentného pohonného akumulátora a
vyberte ho z modelu.
• Nikdy nezasúvajte alebo nevysúvajte zapnutý akumulátor.
• Uistite sa, že je akumulátor spoǥBIMJWPVQFWOFOâ

Z«7&4 KAMERY A KAMERA
Záves kamery
3-osý záves kamery Mavic 2 Pro/Zoom zaisťuje stabilizáciu kamery a umožňuje robiť čisté a stabilné fotografie
a videá. Záves mÙäF LBNFSPV PUÈǏBǸ W SP[TBIV ¡ Bä  ¡ W PTJ LMPQFOJB ƑBMÝJF OBTUBWFOJB [ÈWFTV  BLP KF
3FäJN [ÈWFTV (JNCBM .PEF  B BVUPNBUJDLÈ LBMJCSÈDJB [ÈWFTV (JNCBM "VUP $BMJCSBUJPO  KF NPäOÏ [WPMJǸ QP
LMJLOVUÓOB
.
Náklon kamery mÙäFUFPWMÈEBǸWPTJLMPQFOJBHPNCÓLPNPWMÈEBOJB[ÈWFTVOBWZTJFMBǏJ"MUFSOBUÓWOFNÙäFUFW
BQMJLÈDJJ%+*(0QSFKTǸOBTUSÈOLVOÈIǥBEVLBNFSZi$BNFSB7JFXw LMFQOÞǸBQPESäBǸQSTUOBPCSB[PWLF LâN
TBOFPCKBWÓNPESâLSVI1PUPNQPUJBIOVUÓNLSVIVQSTUPNIPSFBEPMFNÙäFUFPWMÈEBǸOÈLMPOLBNFSZ1PTÞWBOÓN
QSTUBEPǥBWBBEPQSBWBCVEFUFPWMÈEBǸPSJFOUÈDJVQSPWZNPEFMV
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Prevádzkové režimy závesu
K dispozícii sú dva prevádzkové režimy závesu. Medzi režimami mÙäFUFQSFQÓOBǸOBTUSÈOLFOBTUBWFOJBLBNFSZ
WBQMJLÈDJJ%+*(0
Follow Mode (Sledovací režim): Uhol medzi orientáciou závesu a orientáciou provy modelu zostáva stále
rovnaký.
FPV Mode (FPV režim): Záves sa synchronizuje s pohybmi modelu pre zaistenie pohǥBEVQJMPUBTFEJBDFIPW
LPLQJUFNPEFMV 'JSTU1FSTPO7JFX '17 
• Po zapnutí záves chráňte pred nárazmi; nedotýkajte sa ho, neklikajte na neho. Aby ste ho ochránili
pri vzlete, vždy vzlJFtBjte z plochého vodorovného povrchu bez prekážok.
• Jemné a presné časti závesu sú veǥNJDJUMJWÏBQSJ[SÈäLFBMFCPOÈIMPNSÈ[VTBNÙäVQPÝLPEJǸ ǏP
NÙäFTQÙTPCJǸOFTQSÈWOVGVOLDJV[ÈWFTV
t;BCSÈǪUFQSFOJLOVUJVQSBDIVBMFCPQJFTLVEP[ÈWFTVB[WMÈÝǸEPNPUPSPW[ÈWFTV
t$IZCBNPUPSB[ÈWFTVTBNÙäFPCKBWJǸWUâDIUPTJUVÈDJÈDI
B .PEFMTP[ÈWFTPNKFQPTUBWFOâOBOFSPWOÞQPEMPäLVBMFCPKFCMPLPWBOâKFIPWPǥOâQPIZC
C ;ÈWFTCPMWZTUBWFOâOBENFSOFKWPOLBKÝFKTJMF OBQSQSJIBWÈSJJ
• Po zapnutí závesu sa vyhnite tomu, aby bol vystavený namáhaniu pÙTPCFOÓN WPOLBKÝÓDI TÓM BMFCP
LPOUBLUPNTJOâNJPCKFLUNJ/B[ÈWFTOFQSJEÈWBKUFäJBEOFǒBMÝJF[BSJBEFOJB QSFUPäFUPNÙäFTQÙTPCJǸ 
äF[ÈWFTOFCVEFGVOHPWBǸOPSNÈMOF BMFCPEPLPODBUPNÙäFWJFTǸLUSWBMÏNVQPÝLPEFOJVNPUPSPW
t 1SFE [BQOVUÓN [ÈWFTV PETUSÈǪUF LSZU [ÈWFTV ,SZU PQÊǸ OF[BCVEOJUF OBTBEJǸ QSFE QSFQSBWPV BMFCP
VMPäFOÓNNPEFMVNJNPQSFWÈE[LZ
t-JFUBOJFWIVTUFKINMFBMFCPWNSBLVNÙäFTQÙTPCJǸLPOEFO[ÈDJVWMILPTUJOB[ÈWFTVBLEPǏBTOÏNV
[MZIBOJV'VOLDJB[ÈWFTVTBPCOPWÓQPKFIPWZTDIOVUÓ

Kamera
Mavic 2 Pro používa kameru s 1” senzorom (spoločne vyvinutú DJI a Hasselblad), ktorá je vybavená
objektívom s clonou nastaviteǥOPVWSP[TBIV' ',BNFSBVNPäǪVKFBVUPNBUJDLÏPTUSFOJFWSP[TBIVN
Bä OFLPOFǏOP 'JMUSF OB LBNFSF TÞ UJFä WâNFOOÏ ,BNFSB .BWJD  1SP WZIPUPWVKF , WJEFB T  TOÓNLBNJ [B
TFLVOEVBGPUPHSBGJFNFHBQJYFMPW EJTQPOVKFSFäJNBNJTOÓNBOJB BLPTÞKFEOPUMJWâ[ÈCFS EÈWLPWÏTOÓNBOJF 
JOUFSWBMPWÏTOÓNBOJF QBOPSÈNB TQPNBMFOâQPIZC BSP[ÝÓSFOÏ)%3
Mavic 2 Zoom používa kameru s 1/2,3” senzorom, dvojnásobným optickým zoomom a objektívom 24-48 mm
(ekvivalent 35 mm formátu). Kamera umožňuje automatické ostrenie v rozsahu 0,5 m až nekonečno. Filtre
na kamere sú tiež výmenné. Kamera Mavic 2 Zoom vyhotovuje 4K videa s 30 snímkami za sekundu a fotogra
fi e 12 megapixelov, disponuje režimami snímania, ako sú jednotlivý záber, dávkové snímanie, intervalové
snímanie, panoráma, spomalený pohyb, a rozšírené HDR. Mavic 2 Zoom disponuje dvojnásobným optickým
a dvojnásobným digitálnym zoomom pri natáčaní videa pri 1080p24/25/30.
• Dbajte,abykamerabolaprevádzkovanáaskladovanávprostredísteplotou a vlhkosťou pre ňu vhodnú.
• Na čistenie objektívu používajte špeciálne fotogra fi cké čistiace sady, aby ste predišli jeho poškodeniu.
• Nezakrývajte žiadne vetracie otvory na kamere, pretože generované teplo mÙäF QPÝLPEJǸ UPUP
[BSJBEFOJFBWÈNTQÙTPCJǸQPSBOFOJF
Ukladanie fotografií a videB
Mavic 2 Pro/Zoom je dodávaný s 8GB interným úložiskom a tiež umožňuje používanie microSD karty pre
ukladanie vašich fotograGJÓ a videB. Je nutné použiť mikro SD kartu UHS-I rýchlostnej triedy 3 pre rýchly zápis
a čítanie nevyhnutné pre prácu s video súbormi s vysokým rozlíšením.
• Mikro SD kartu z modelu NEVYBERAJTE, ak je model zapnutý.
• Pre zaistenie stability systémovkameryjedobanatáčania jednéhovideozáznamuobmedzená na 30N.
• Zoznámte sa s nastavovaním kamery pred použitím, aby ste mali istotu, že je správne nastavená, a v
prípade potreby ju mÙäFUFOBTUBWPWBǸQPEǥBWBÝJDIQPäJBEBWJFL
t/Fä[BǏOFUFGPUPHSBGPWBǸOBUÈǏBǸWJEFPiOBPTUSPw PUFTUVKUFTQSÈWOPTǸGVOHPWBOJBLBNFSZPCTUBSBOÓN
TLÞÝPCOâDI[ÈCFSPW
t 'PUPHSBGJF BMFCP WJEFB OJF KF NPäOÏ [ LBNFSZ WZTJFMBǸ BMFCP LPQÓSPWBǸ  BL KF *OUFMJHFOUOâ QPIPOOâ
BLVNVMÈUPSWZQOVUâ
t %CBKUF  BCZ TUF *OUFMJHFOUOâ QPIPOOâ BLVNVMÈUPS TQSÈWOF WZQMJ  JOBL /&#6%Á TQSÈWOF VMPäFOÏ
QBSBNFUSFLBNFSZ BBLÏLPǥWFLWJEFP[È[OBNZNÙäVCZǸQPÝLPEFOÏ1P[O#F[PIǥBEVOBQSÓǏJOV %+*
BKFIPEPWP[DBOFQPOFTÞ[PEQPWFEOPTǸ[BBLÏLPǥWFL[MZIBOJFQSJGPUPHSBGPWBOÓBMFCPUPǏFOÓWJEFB
BMFCPOFNPäOPTUJVäOBTOÓNBOÏGPUPHSBGJFBMFCPWJEFBOBǏÓUBǸWJOPN[BSJBEFOÓ
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Editovanie videa
Mavic 2 Pro podporuje video formáty MP4 a MOV; ponúka farebné režimy Normal, D-Log a HLG. V režime Normal
sú podporované kódové formáty H.264 a H.265. V režime D-Log alebo HLG je podporovaný iba formát H.265.
V prípade Mavic 2 Pro sa pre Full FOV (Plný zorný uhol) prevzorkovávajú dáta z 5,7K senzoru do 4K rozlíšenia,
zatiaǥǏPW)2 7ZTPLÏSP[MÓÝFOJF TBWZNFE[ÓPCMBTǸPLPMPTUSFEVQSF[ÓTLBOJFPCSB[VTWZÝÝÓNSP[MÓÝFOÓN BMFT
NFOÝÓN[PSOâNVIMPN1MOâ[PSOâVIPM'VMM'07KF¡BQSF)2KF¡.FE[JUâNJUPWPǥCBNJNÙäFUFWZCFSBǸ
QPEǥBWBÝJDILPOLSÏUOZDIQPäJBEBWJFL
Mavic 2 Zoom podporuje video formáty MP4 a MOV; ponúka farebné režimy Normal, D-Cinelike. Podporované
sú kódové formáty H.264 a H.265.
Nižšie uvedené programy boli testované DJI a sú odporúčané pre prehrávanie alebo editovanie videí.
Program
Adobe Premier Pro CC 2018
Davinci Resolve
Apple Final Cut Pro X
Apple QuickTime
Apple iMovie
VLC Player

verzia Mac
v12.1.1 (10)
v15.0 free
v10.4.3
v10.4 (928.5.1)
v10.4.2
v3.0.2

verzia Windows
v12.1.1 (10)
v14.3 Studio
/
/
/
v3.0.2

VYSIELAČ
Táto kapitola popisuje funkcie vysielača a obsahuje informácie pre ovládanie modelu a kamery.

Vysielač
Vo vysielači je zabudované najnovšie prenosové zariadenie DJI s technológiou OCUSYNC 2.0 ponúkajúce max
dosah až 5 km a prenášajúci video z modelu do aplikácie DJI GO 4 na vašom mobil zariadení pri až 1080p. Model
a kameru mÙäFUFǥBILPPWMÈEBǸTQPNPDPVPWMÈEBǏPWBUMBǏJEJFMOBWZTJFMBǏJ-$%EJTQMFKOBWZTJFMBǏJQPTLZUVKF
JOGPSNÈDJFPNPEFMVWSFÈMOPNǏBTFBTOÓNBUFǥOÏQÈLZLSÓäPWâDIPWMÈEBǏPWSPCÓWZTJFMBǏWFǥNJTLMBEOâN
Na otvorenom priestranstve bez elektromagnetJDLÏIP rušenia OCUSYNC 2.0 plynulo prenáša video až do 1080p
bez ohǥBEVOB[NFOZMFUPWFKQPMPIZNPEFMV7ZTJFMBǏQSBDVKFWQÈTNF ()[BK ()[BNÙäFBVUPNBUJDLZ
WZCFSBǸLBOÈMZOBKWIPEOFKÝJFQSFQSFOPT0$64:/$[OJäVKFEPQSBWOÏPOFTLPSFOJF -BUFODJV OBNT
WǒBLB[MFQÝFOJVWâLPOPWLBNFSZQSPTUSFEOÓDUWPNBMHPSJUNPWQSFEFLØEPWBOJFWJEFBBCF[ESÙUPWÏIPTQPKFOJB
"VUPNBUJDLÏPTUSFOJFKFNPäOÏEPLPODBBKQSJOBUÈǏBOÓQSJTMBCPNPTWFUMFOÓ.BWJDVNPäǪVKFOBTUBWPWBOJF
DMPOZB[ÈWJFSLZB.BWJD;PPNQSJCMÓäFOJFBMFCPPEEJBMFOJFQPNPDPVHPNCÓLBOBTUBWFOJB[PPNV
Vysielač má zabudovaný akumulátor s kapacitou 3950 mAh s max dobou prevádzky 2 hodiny 15 minút. Vysielač
nabíja mobilné zariadenia prúdom až 500 mA pri 5 V. vysielač automaticky nabíja zariadenia s operačným
systémom Android. V prípade iOS zariadenia najprv skontrolujte, že nabíjanie je zapnuté v aplikácii DJI GO 4.
Nabíjanie iOS zariadenia je štandardne vypnuté a je potrebné ich zapnúť zakaždým, keď zapnete vysielač.

Prevádzka vysielača
Zapínanie a vypínanie vysielača
Raz krátko stlačte tlačidlo hlavného vypínača a LCD displej zobrazí stav nabitia vysielačového akumulátora.
Znovu krátko stlačte a potom stlačte a držte hlavný vypínač pre zapnutie alebo vypnutie vysielača.
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Nabíjanie vysielačového akumulátora
Dodávaný sieťový nabíjač pripojte do nabíjacej zásuvky vysielača. Plné nabitie vysielačového akumulátor si
vyžiada cca 2 hodiny a 15 minút. Pred nabíjaním z vysielača odpojte RC kábel.

Sieťová zásuvka
Sieťový nabíjač

USB adaptér

Ovládanie kamery
1. Tlačidlo záznamu videa
Stlačením spustíte záznam videa; ďalším stlačením ho ukončíte.
2. Tlačidlo ostrenie/spúšti fotoaparátu
Stlačte napoly pre automatické zaostrenie. Jedným stlačením zaobstaráte fotografiu v režime zvolenom v
aplikácii DJI GO 4.
3. (Mavic 2 Pro) Gombík nastavovania clony/uzávierky
Otáčaním gombíka je možné nastavovať kompenzáciu expozície (ak ste v P-režime), clonu (ak ste v režime s
prioritou clony Aperture Priority a ručnú expozíciu ManualMode) alebo uzávierky (v S-režime).
3. (Mavic 2 Zoom) Gombík nastavenia zoomu
Otáčaním sa nastavuje priblíženie/oddialenie zoomu kamery.
3
2
1

Ovládanie modelu
Krížové ovládače na vysielači sa používajú na ovládanie pohybu modelu (orientácia provy) okolo zvislej osi
(bočenie), pohybu dopredu a dozadu (klopenie), stúpanie a klesanie (plyn) a pohybu doǥBWB B EPQSBWB
LMPOFOJF 'VOLDJBLBäEFKPTJPWMÈEBǏPWKFEBOÈWPǥCPVNØEVLSÓäPWâDIPWMÈEBǏPW4ÞQSFEQSPHSBNPWBOÏUSJ
NØEZ .PEF   .PEF   .PEF   B W BQMJLÈDJJ %+* (0  KF NPäOP OBEPGJOPWBǸ VäÓWBUFǥTLâ SFäJN $VTUPN  7
QSFEWPMFOPNUPWÈSFOTLPNOBTUBWFOÓKFWZTJFMBǏOBTUBWFOâEP.ØEV
Vo všetkých troch predprogramovaných módoch Mavic 2 visí na mieste so stálou orientáciou čela, ak sú
oba krížové ovládače v strede. Vychýlením krížového ovládača zo stredovej polohy (neutráli) sa vykonávajú
funkcie popísané v tabuǥLFOJäÝJF
• Na prepravu alebo skladovanie odporúčame páky krížových ovládačov odmontovať a uložiť ich
do príslušných úložných priestorov vo vysielači, aby ste predišli ich poškodeniu.

Mód 1

ƥavý ovládač

Dopredu

Pravý ovladač

Hore

Dole

Dozadu

Otáčanie doľava

Otáčanie doprava

26

Doľava

Doprava

Mód 2

ƥavý ovládač

Hore

Dopredu

Pravý ovládač

Dole
Dozadu

Otáčanie doľava

Mód 3

Otáčanie doprava

Dopredu

ƥavý ovládač

Pravý ovladač

Mód 2
Plyn

BočenJF

Model (

Doprava

Hore

Dole

Dozadu

Doľava

Doľava

Doprava

indikuje smer provy)

Otáčanie doľava

Otáčanie doprava

Poznámky
Ovládač plynu slúži na ovládanie pohybu modelu hore a
dole. VychýǥUFPWMÈEBǏIPSFQSFTUÞQBOJFBEPMFQSFLMFTBOJF
"LTÞPCBPWMÈEBǏFWTUSFEPWFKQPMPIF NPEFMWJTÓOBNJFTUF
ƎÓNWJBDPWMÈEBǏWZDIâMJUF[PTUSFEPWFKQPMPIZ UâNSâDIMFKÝJF
NPEFM[NFOÓWâÝLV0WMÈEBǏQMZOVWäEZWZDIZǥVKUFKFNOFBT
DJUPN  BCZ TUF [BCSÈOJMJ OÈIMFK B OFǏBLBOFK [NFOF WâÝLZ
NPEFMV
Ovládač bočenia slúžia pre ovládanie otáčania modelu okolo
zvislej osi. Vychýlenie vǥBWP TQÙTPCÓ PUÈǏBOJF NPEFMV QSPUJ
TNFSVIPEJOPWâDISVǏJǏJFLWZDIâMFOJFWQSBWPTQÙTPCÓPUÈǏBOJF
NPEFMV W TNFSF IPEJOPWâDI SVǏJǏJFL "L KF PWMÈEBǏ W TUSFEF 
NPEFM WäEZ QPMFUÓ T QSPWPV OBNJFSFOPV W SPWOBLPN TNFSF
ƎÓN WÊǏÝJB KF WâDIZMLB PWMÈEBǏB PE TUSFEV  UâN SâDIMFKÝJF TB
CVEFNPEFMOBEBOÞTUSBOVPUÈǏBǸ

KlopenJF
Ovládač klopenia ovláda náklon a pohyb dopredu/dozadu.
VychýǥUF PWMÈEBǏ IPSF QSF MFU EPQSFEV BMFCP OBEPM QSF MFU
EP[BEV4PWMÈEBǏPNWTUSFEFKFNPEFMWPWPEPSPWOFKQPMPIF
ƎÓNWÊǏÝJBKFWâDIZMLBPWMÈEBǏBPETUSFEV UâNWÊǏÝÓKFOÈLMPO
BNPEFMMFUÓSâDIMFKÝJF
KloneOJF
Ovládač klonenia ovláda náklon a pohyb doǥBWBEPQSBWB
7ZDIâǥUF PWMÈEBǏ EPǥBWB QSF MFU WǥBWP BMFCP EPQSBWB QSF MFU
WQSBWP4PWMÈEBǏPNWTUSFEFKFNPEFMWPWPEPSPWOFKQPMPIF
ƎÓNWÊǏÝJBKFWâDIZMLBPWMÈEBǏBPETUSFEV UâNWÊǏÝÓKFOÈLMPO
BNPEFMMFUÓSâDIMFKÝJF
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Prepínač letových režimov
Prepnutím prepínača mÙäFUF[WPMJǸQPäBEPWBOâMFUPWâSFäJN
Poloha prepínača Letový režim
S P-režim
P
S-režim
T-režim
T

T P S

V predvolFO továr nastavení je stále nastavený P-režim bez ohǥBEVOBQPMPIVQSFQÓOBǏB .BWJD1SP[PPN
[BǏÓOBWQSFEWPMOBTUBWFOÓW1SFäJNF1SFVNPäOFOJFQSFQÓOBOJBMFUPWâDISFäJNPWQSFKEJUFOBTUSÈOLVi$BNFSB
7JFXwWBQMJLÈDJJ%+*(0 LMJLOJUFOBB[BQOJUFWPǥCVi.VMUJQMF'MJHIU.PEFTw 7JBDMFUPWâDISFäJNPW 1P
VNPäOFOÓWPǥCZWJBDFSâDIMFUPWâDISFäJNPWNÙäFUFQSFQOÞǸOB1SFäJN 4SFäJNBMFCPOB5SFäJN
Tlačidlo Automatický návrat na Miesto vzletu (RTH)
Stlačte a držte RTH tlačidlo pre spustenie procedúry automatického návratu na Miesto vzletu (RTH). Model sa
potom vráti na posledné zaznamenané Miesto vzletu. OpÊUPWOâNTUMBǏFOÓNUMBǏJEMB35)QSPDFEÞSVQSFSVÝÓUF
BNÙäFUF[OPWBQSFW[JBǸSJBEFOJFNPEFMV7JBDQPESPCOPTUÓOÈKEFUFWLBQJUPMF"VUPNBUJDLâOÈWSBUOB.JFTUP
W[MFUV 35) 

Tlačidlá C1 a C2
Funkcie tlačidiel C1 a C2 sa priraďujú v aplikácii DJI GO 4. Predvolené nastavenie pre C1 je zaostrenie na stred
(Center Focus) a predvolené nastavenie pre C2 je prehrávanie (Playback).
Výstražná zvuková signalizácia vysielača
Výstražná zvuková signalizácia vysielača sa ozýva počas automatického návratu na Miesto vzletu RTH alebo
keď je vysielačový akumulátor vybitý. Zvukovú signalizáciu RTH a nedostatku energie akumulátora (6-15%) je
možné zrušiť krátkym stlačením hlavného vypínača; signalizáciu kritického nedostatku energie (menej ako
5%) zrušiť nemožno.
Oblasť s optimálnymi podmienkami pre prenos signálu
Prenos signálu medzi modelom a vysielačom je najlepší v oblasti podǥBPCSÈ[LVQSJEPESäBOÓ[OÈ[PSOFOFK[WJTMFK
QPMPIZBOUÏOWZTJFMBǏB

silný

slabý

Dbajte, aby model lietal v oblasti s optimálnymi podmienkami pre prenos riadiaceho signálu. Pre zaistenie
optimálnej kvality prenosu nastavte vysielač a antény podǥBPCSÈ[LVWZÝÝJF
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LCD displej
LCD displej zobrazuje rÙ[OFTZTUÏNPWÏJOGPSNÈDJFWSÈUBOFÞEBKPWMFUPWFKUFMFNFUSJFBTUBWVBLVNVMÈUPSBW
SFÈMOPNǏBTF7ZTWFUMFOJFWâ[OBNVJLPOBÞEBKPWOBEJTQMFKJOÈKEFUFOBOBTMFEVKÞDPNPCSÈ[LV

Systémové hlásenia

Sila GPS signálu
Letový režim* Stav akumulátora v
modeli

Sila signálu z vysielača

Letová rýchlosť

Otáčky motorov
Vloženie mikro SD karty

Stav akumulátora vysielača
Režim Sport
Vzdialenosť od zeme

Vizuálny systém detekcie prekážok

Letová vzdialenosť
Kompenzácia expozície
Stúpanie/klesanie (variometer)
Letová výška
Stav kamery

*) Na displeji vysielača je na Hlavnom vysielači ( Primary ) zobrazované MCTL, zatiaľ čo na displeji vysielača
druhotného ( Secondary ) je zobrazovaný názov letového režimu.

Režim ovládania dvoma vysielačmi (Dual Remote Controller Mode) - pripravuje sa
Mavic 2 Pro/Zoom podporuje režim ovládania dvoma vysielačmi umožňujúce k jednému modelu pripojiť dva
vysielače. Ako Hlavný (”Primary”), tak Sekundárny (”Secondary”) vysielač mÙäVSJBEJǸPSJFOUÈDJVNPEFMVB
QPIZC[ÈWFTVBQSFWÈE[LVLBNFSZ BLPOÈIMFTÞPCB
TQÈSPWBOÏTNPEFMPN

Venujte, prosím, pozornosť nasledujúcim rozdielom v prevádzke Hlavného a druhotného vysielača.
1. Gombík ovládania závesu
Ako Hlavný vysielač, tak Druhotný vysielač mÙäVPWMÈEBǸ[ÈWFTUâNUPHPNCÓLPN BMF)MBWOâWZTJFMBǏNÈQSJPSJUV
/BQS %SVIPUOâ WZTJFMBǏ OJF KF TDIPQOâ [ÈWFT PWMÈEBǸ  BL KF HPNCÓL PWMÈEBOJB [ÈWFTV QSÈWF QPVäÓWBOâ OB
)MBWOPNWZTJFMBǏJ"LPOÈIMFTBBMFHPNCÓLQSFTUBOFOB)MBWOPNWZTJFMBǏJQPVäÓWBǸQPEPCVTFLÞOEBMFCP
WJBD NÙäFCZǸHPNCÓLOBESVIPUOPNWZTJFMBǏJQPVäJUâQSFPWMÈEBOJF[ÈWFTV
2. Krížové ovládače
Ako Hlavný vysielač, tak Druhotný vysielač mÙäVPWMÈEBǸPSJFOUÈDJVBQPIZCNPEFMVLSÓäPWâNJPWMÈEBǏNJ BMF
)MBWOâ WZTJFMBǏ NÈ QSJPSJUV /BQS ESVIPUOâ WZTJFMBǏ OJF KF TDIPQOâ NPEFM PWMÈEBǸ  BL TÞ LSÓäPWÏ PWMÈEBǏF
QSÈWFQPVäÓWBOÏOB)MBWOPNWZTJFMBǏJ"LPOÈIMFTÞLSÓäPWÏPWMÈEBǏFOB)MBWOPNWZTJFMBǏJOFǏJOOÏQPEPCV
TFLÞOEBMFCPWJBD NÙäVCZǸLSÓäPWÏPWMÈEBǏFOBESVIPUOPNWZTJFMBǏJQPVäJUÏQSFPWMÈEBOJFNPEFMV
Keď na Hlavnom vysielači oba krížové ovládače vychýlite dole do vnútorných kútov, motory modelu sa
zastavia. Ak rovnakú akciu vykonáte na druhotnom vysielači, model nijako nereaguje.
Krížové ovládače na Hlavnom vysielači treba uvoǥOJǸEPTUSFEV BCZNPIPM%SVIPUOâWZTJFMBǏQSFW[JBǸLPOUSPMV
OBENPEFMPN
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3. Prepínač letových režimov
Prepínač letových režimov mÙäFQSFQSFQÓOBOJFMFUPWâDISFäJNPWQPVäÓWBǸJCB)MBWOâWZTJFMBǏ1SFQÓOBǏMFUPWâDI
SFäJNPWOBESVIPUOPNWZTJFMBǏJKFWZSBEFOâ[QSFWÈE[LZ
4. Nastavenie aplikácie DJI GO 4
Zobrazenie na displeji a nastavenie parametrov pre Hlavný a Druhotný vysielač je v aplikácii DJI GO 4 zhodné.
Všetko, okrem letovej riadiacej jednotky, systému detekcie prekážok, prednosťou videa, Inteligentného
pohonného akumulátora a parametrov závesu, nemÙäFCZǸOBTUBWPWBOÏ BLKFQPVäÓWBOâ%SVIPUOâWZTJFMBǏ
;PCSB[FOJFOBEJTQMFKJBOBTUBWFOJFQBSBNFUSPWWBQMJLÈDJJ%+*(0QSF)MBWOâB%SVIPUOâWZTJFMBǏTÞ[IPEOÏ

Párovanie vysielača
Vysielač je s modelom spárovaný vo výrobe. Párovanie je potrebné vykonávať len pri prvom použití nového
vysielača. Pri párovaní postupujte nasledovne:
1. Zapnite vysielač a pripojte mobilné zariadenia.
2. Spustite program DJI GO 4.
3. Vstúpte do menu “Camera” a potom kliknite na ikonu a potom na tlačidlo “Linking RC”
(Párovanie) pre potvrdenie. Vysielač je pripravený na párovanie.
. Na boku modelu nájdite párovacie tlačidlo (viď obrázok dole). Stlačte ho pre začatie párovania. Akonáhle
je párovanie úspešne ukončené, LED indikátor stavu spojenia sa rozsvieti neprerušovaným zeleným svitom
a na LCD displeji vysielača sa objaví informácia z modelu.

Párovacie tlačidlo
LED indikátor stavu spojenia
• Dbajte, aby vysielač bol počas párovania vo vzdialenosti do 0,5 m modelu.
• SkÙSTQÈSPWBOâWZTJFMBǏCVEFPENPEFMVPEQPKFOâ BLUFOJTUâNPEFMTQÈSVKFUFTOPWâN
WZTJFMBǏPN
t7SFäJNFEWPDIWZTJFMBǏPWKFQPOPWPNTQÈSPWBOÓ)MBWOÏIPWZTJFMBǏBTNPEFMPNUSFCBOPWP
TQÈSPWBǸBK%SVIPUOâWZTJFMBǏ
• Pred každým letom sa uistite, že je akumulátor vo vysielači plne nabitý.
• Ak je vysielač zapnutý, a nebol používaný dlhšie ako 5 min, spustí výstražný zvukový signál. Po 10
minútach sa automaticky vypne. Výstražnú signalizáciu zrušíte vychýlením ktoréhokoǥWFLPWMÈEBǏB
• Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie je v držiaku mobilu spoǥBIMJWPVQFWOFOÏ BOFNÙäFWZLǤ[OVǸ
• Držiak mobil zariadenia nastavte tak, aby v ňom bolo vaše mobilné zariadenie a spoǥBIMJWPVQFWOFOÏ
• Uistite sa, že antény vysielača nie sú sklopené a sú nastavené do optimálnej polohy pre dosiahnutie
maximálnej kvality prenosu.
• Ak je vysielač poškodený, opravte ho alebo vymeňte. Poškodená anténa vysielača mÙäFWâSB[OF
TLSÈUJǸKFIPEPTBI
• Vysielačový akumulátor nabite aspoň raz za tri mesiace, aby ste ho udržali v dobrom stave.
• Skontrolujte, že páky krížových ovládačov sú spoǥBIMJWPVQFWOFOÏ

APLIKÁCIE DJI GO 4
Táto kapitola opisuje hlavné funkcie aplikácie DJI GO 4.

Aplikácia DJI GO 4
Aplikáciu používajte pre ovládanie závesu, kamery a ďalších funkcií vášho modelu. Súčasťou aplikácie sú
stránky vybavenia (Equipment), Editor (Strihač), SkyPixel a Ja (Me) pre nastavovanie vášho modelu, editovanie
a zdieǥBOJFGPUPHSBGJÓBWJEFÓTQSJBUFǥNJ

Vybavenie (Equipment
Menu zariadenia (Device Menu)
Ak už nie je zvolený, vyberte Mavic 2 Pro/Zoom v menu zariadenia v ǥBWPNIPSOPNSPIVPCSB[PWLZ

Menu funkcií (Function Menu)
KlJLOJte na

v pravom hornom rohu obrazovky pre vstup do Menu funkcií. V tomto menu je pÊǸWPMJFC
30

Scan QR Code (oskenovať QR kód): oskenujte QR kód pre pripojenie k modelu.
Academy (Akadémia): Používajte letový simulátor, zhliadnite inštruktážne videá a preštudujte návod na
obsluhu. Flight records (Letový denník): Poskytuje prístup k letovým záznamom.
GEO zones (GEO zóny): Preštudujte informácie o bezletových zónach.
Find My Drone (Nájdi mÙKESPO ;ÓTLBKUFNBQPWÏTÞSBEOJDFQPTMFEOFK[B[OBNFOBOFKQPMPIZWÈÝIPNPEFMVB
NPEFMVWZEBKUFQPWFMQSF[BCMJLBOJFKFIP-&%BWZEBOJF[WVLPWÏIPTJHOÈMV

Náhǥad kamery (Camera View)
Na stránku kamery “Camera View” obsahujúcej živý náhǥBEPCSB[V[LBNFSZWTUÞQUFLMJLOVUÓN[NFOV&RVJQNFOU
WZCBWFOJB TWBÝÓNNPCJMOâN[BSJBEFOÓNQSJQPKFOâNLNPEFMV

1. Stav systémov modelu
Táto ikona zobrazuje aktuálny stav systémov modelu a rÙ[OFWâTUSBäOÏIMÈTFOJB
In

(GPS)

2. Stav systému detekcie prekážok
Červené pruhy sú zobrazované, ak sú prekážky v blízkosti modelu. Oranžové pruhy sú zobrazované,
ak v dosahu detekcie senzorov sú prekážky.
3. Indikátor stavu akumulátora
Indikátor stavu pohonného akumulátora zobrazuje dynamicky aktuálny stav akumulátora s ohǥBEPNOB
W[EJBMFOPTǸNPEFMV'BSFCOÏ[ØOZJOEJLÈUPSBTJHOBMJ[VKÞÞSPWOFNOPäTUWPFOFSHJFQPUSFCOÏQSFWZLPOÈWBOJF
SÙ[OZDIGVOLDJÓ
4. Letový režim (Flight Mode)
Text vedǥBUFKUPJLPOZTJHOBMJ[VKFBLUVÈMOZMFUPWâSFäJN
Kliknite pre vstup do nastavenia riadiacej jednotky (MC, Main Controller). Na tejto stránke mÙäFUFOBTUBWPWBǸ
MFUPWÏMJNJUZBOBTUBWPWBǸIPEOPUZ[JTLPW
5. ParametrF kamery
Zobrazuje nastavenie parametrov kamery, kapacitu interného úložiska a microSD karty.
ISO

Shutter

EV

WB AUTO

200

1/100

-0.3

5600K

CAPACITY

RAW
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Mavic 2 Pro
Zobrazuje nastavenie parametrov kamery, kapacitu interného úložiska a microSD karty. Zobrazuje tiež režim
zaostrovania kamery, hodnotu AE a parametre ostrenia.
Mavic 2 Zoom
Zobrazuje nastavenie parametrov kamery, kapacitu interného úložiska a microSD karty. Zobrazuje tiež
parametre ostrenia.
6. Sila GPS signálu
Táto ikona signalizuje aktuálnu silu GPS signálu. Biele stǤQDFJOEJLVKÞEPTUBUPǏOÞTJMV(14TJHOÈMV
7. Stav vizuálnych systémov detekcie prekážok
Kliknutím na toto tlačidlo zapnite alebo vypnite funkcie zabezpečovanej vizuál systémami detekcie prekážok
a zobrazíte stav všetkých vizuál systémov detekcie. Zelená ikona signalizuje, že zodpovedajúci vizuálny systém
detekcie je dostupný. Červená ikona signalizuje, že zodpovedajúci vizuálny systém detekcie je nedostupný.
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8. Sila riadiaceho signálu z vysielača
Táto ikona indikuje silu signálu z vysielača prijímaného modelom. Ikona bude blikať, ak je za letu
zaznamenané rušenie. Ak sa v DJI GO 4 neobjaví žiadne ďalšie varovanie, znamená to, že rušenie neovplyvní
prevádzku modelu.
9. Sila HD videosignálu
Táto ikona indikuje silu HD videosignálu prenášaného z modelu do vysielača. Ikona bude blikať, ak je za
letu zaznamenané rušenie. Ak sa v DJI GO 4 neobjaví žiadne ďalšie varovanie, znamená to, že rušenie neovplyvní
prevádzku modelu.
10. Nastavenie pohonného akumulátora
61% Táto ikona indikuje stav nabitia Inteligentného pohonného akumulátora. Kliknite na ikonu pre vstup
do menu informácií o akumulátora, nastavenie prahových úrovní výstražnej signalizácie a náhǥBE IJTUØSJF
WâTUSBäOâDIIMÈTFOÓQSFBLVNVMÈUPS
11. TlačJEMo Autofokus/RučnÏ nastavenJF
Kliknutím prepnete medzi autofokusom a ručným nastavovaním expozície. Kliknutím vyberte
/
objekt pre automatické zaostrenie alebo meranie expozície. Po zapnutí Autofokus bude spustené kontinuálne
automatické zaostrovanie v závislosti na stave modelu a kamery.
12. Všeobecné nastavenie (General Settings)
Kliknite pre vstup na stránku všeobecných nastavení (General Settings). MÙäFUFWPMJǸKFEOPULZQBSBNFUSPW 
VNPäOJǸäJWâQSFOPT [PCSB[PWBǸMFUPWÏUSBTZBUǒ
13. Uzamknutie automatickej expozície
AE Kliknite pre uzamknutie hodnÙUFYQP[ÓDJF
14. Posuvník ovládania závesu
Zobrazuje uhol náklonu závesu.
15. Prepínač Foto/Video
Kliknutím prepnete medzi režimom fotografovania a natáčaním videa.
16. Tlačidlo fotospúšti/nahrávanie videa
/
Kliknite pre obstaranie fotografie alebo spustenie/zastavenie záznamu videa.
17. Nastavenie kamery
Kliknite pre vstup do menu nastavenia kamery.
pre nastavenie ISO, uzávierky a parametrov automatickej expozície
Kliknite na
Kliknite na
pre voǥCVGPUPHSBGJDLâDISFäJNPW.BWJDVNPäǪVKFSFäJNZ+FEOBTOÓNLB 4JOHMF4IPU 
%ÈWLPWÏTOÓNLPWBOJF #VSTU4IPU *OUFSWBMPWÏTOÓNLPWBOJF *OUFSWBM4IPU BSÙ[OFSFäJNZQBOPSBNBUJDLÏIP
TOÓNLPWBOJB 1BOPSBNB 
Kliknite na
pre vstup do menu všeobecných nastavení kamery.
18. Prehrávanie
Kliknite pre vstup na stránku prehrávanie, kde mÙäFUFQSF[FSBǸGPUPHSBGJFBWJEFÈJIOFǒQPUPN BLP
CPMJOBEPCVEOVUÏ
19. Letová telemetria
Vzdialenosť medzi modelom a Miestom vzletu.
Výška nad zemou.
Vodorovná rýchlosť modelu.
Vertikálna rýchlosť modelu.
20. Mapa
Kliknite pre prezeranie mapy.

21. Pokročilý systém asistencie pilotovi
Kliknite pre zapnutie/vypnutie funkcie APAS. Funkcia APAS je vypnutá, ak Predný a Zadný vizuálny systém
detekcie nie sú dostupné alebo sú vypnuté.
APAS

22. Inteligentné letové režimy
Kliknite pre voǥCV*OUFMJHFOUOÏIPMFUPWÏIPSFäJNV.
32

23. Automatický návrat na Miesto vzletu Smart RTH
Spúšťa procedúru Smart RTH. Kliknutím zahájite návrat na posledné uložené Miesto vzletu.
24. Automatický vzlet/Pristátie
Kliknutím spustíte automatický vzlet alebo pristátie.
/
25. Návrat spÊť
Kliknutím na túto ikonu sa vrátite na hlavnú stránku užívateǥTLÏIPSP[ISBOJB
Pri používaní režimu Panorama majte, prosím, na pamÊUJ
t 3FäJN 1BOPSBNB QPVäÓWBKUF QSF TUBUJDLÏ TDÏOZ "L TB W [ÈCFSF QPIZCVKF PCKFLU  WâTMFEOÈ
QBOPSBNBUJDLÈGPUPHSBGJFNÙäFWZ[FSBǸOFOPSNÈMOF
t3FäJN1BOPSBNBQPVäÓWBKUFOBPUWPSFOPNQSJFTUSBOTUWFBTLMBEBKUF[WâÝLZNBMFCPWZÝÝFK
t3FäJN1BOPSBNBQPVäÓWBKUFWPCMBTUJTNOPIâNJPCKFLUNJBWZIOJUFTBTOÓNBOÓOBEWPEPVBMFCP
TOFIPN
t3FäJN1BOPSBNBQPVäÓWBKUF LFǒNPEFMWJTÓTUBCJMOFOBNJFTUF/FQPVäÓWBKUFIPW"55*SFäJNF BMFCP
BLGÞLBTJMOâWJFUPS

Editor (Strihač)
Editorjeinteligentnývideoeditorvstavanývaplikácii DJI GO 4. Po natočení niekoǥLâDI[ÈCFSPWBJDITUJBIOVUJF
EPNPCJM[BSJBEFOJBKFEOPEVDIPLMJLOJUFOBi&EJUPSwOBEPNPWTLFKTUSÈOLFBQMJLÈDJF1PUPNNÙäFUF[WPMJǸÝBCMØOV
BVSǏJǸQPǏFULMJQPW LUPSÏTÞBVUPNBUTLPNCJOPWBOÏEPLSÈULFIPGJMNV LUPSâNÙäFUFPLBNäJUF[EJFǥBǸ

SkyPixel
Prezerajte a zdieǥBKUFGPUPHSBGJFBWJEFÈOBTUSÈOLF4LZ1JYFM

Ja (Me)
Ak máte už vytvorený DJI účet, budete sa mÙDǸ[ÞǏBTUOJǸEJTLVTJÓB[EJFǥBǸWBÝFWâUWPSZTLPNVOJUPVQSPEVLUPW
%+*
• Pred spustením aplikácie DJI GO 4 sa uistite, že je vaše mobilné zariadenie plne nabité.
• Pre používanie aplikácie DJI GO 4 sú vyžadované mobilné dátové pripojenie. Podrobnosti o podmienkach
pripojenia údajov vám oznámi váš mobilný operátor.
• Ak používate mobilný telefón ako zariadenie pre zobrazenie obrazu z kamery, venujte sa naďalej
pilotáži, ak sa ozve zvonenie prichádzajúceho hovoru. Za letu neužívajte hovory!
• Venujte pozornosť všetkým bezpečn tipom, výstražným hlásením a správam, ktoré sa objavia na displeji.
Zoznámte sa zákon a miestn predpismi, ktoré platia v oblasti, kde budete lietať. Ste to vy, kto je úplne
zodpovedný za dodržiavanievšetkýchpríslušných zákonov a predpisov a za bezpečný spÙTPCMJFUBOJB
a. Zoznámte sa s výstražnými hláseniami pred použitím funkcií Automat vzletu a Automat pristátia.
b. Zoznámte sa s výstražnými hláseniami predtým, než nastavíte výšku letu za predvolený limit.
c. Zoznámte sa s výstražnými hláseniami predtým, než začnete prepínať medzi letovými režimami.
d. Zoznámte sa s výstražnými hláseniami objavujúcimi sa vnútri alebo v blízkosti bezletovej zóny.
e. Zoznámte sa s výstražnými hláseniami a upozorneniami ako začnete používať Inteligentné let režimy.
• Ak sa v aplikácii DJI GO 4 objavia výstražné hlásenia, ihneď na bezpečnom mieste pristaňte.
• Preverte a skontrolujte všetky výstražné hlásenia na “Checklist” zobrazované v aplikácii pred každým
letom.
• Použite letový simulátor obsiahnutý v aplikácii pre precvičenie vašich pilotných zručností, ak ste ešte s
modelom multikoptéry nelietali alebo ak nemáte dostatočné skúsenosti na jej bezpečné ovládanie.
• Po prvom spustení aplikácie je aktivovaný Začiatočnícky režim (Beginner Mode). Pri lietaní v Začiatočníckom režime je obmedzená maximálna výška letu a vzdialenosť od Miesta vzletu. Odporúčame vám
najprv lietať v Začiatočníckom režime, aby ste zdokonalili svoje pilotovacie schopnosti. Začiatočnícky
režim vypnite až potom, až získate istotu, že mÙäFUFNPEFMPWMÈEBǸTJTUPUPV
• Pred každým vzletom si po pripojení k internetu stiahnite mapové dáta pre oblasť, kde chcete s modelom
lietať.
• Aplikácia slúži ako pomocník pri vašom prevádzkovaní modelu. Používajte, prosím, svoj vlastný zdravý
rozum a nespoliehajte sa na to, že aplikácia bude za vás riadiť model. Vaše používanie aplikácie
podlieha Podmienkam použití aplikácie DJI GO 4 a Politike súkromia DJI. Prečítajte si tieto dokumenty
v aplikácii, prosím.
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LIETANIE
Táto kapitola popisuje zásady bezpečného lietania a letové obmedzenia.

Lietanie
Akonáhle dokončíte predletovú prípravu, odporúčame vám použiť letový simulátor v aplikácii DJI GO 4, aby
ste sa naučili lietať bezpečne a pripravili sa na pilotáž pri náročnejších manévroch. Dbajte, aby ste vždy
lietali na bezpečnom mieste. Informácie o používaní vysielača a aplikácie pre ovládanie modelu nájdete v
oddieloch Vysielač a Aplikácia DJI GO 4.

Prostredie a podmienky pre lietanie
1. Nelietajte za zlého počasia - za dažďa, za silného vetra (cez 10 m/s), sneženia, smogu alebo hmly.
2. Lietajte na otvorených priestranstvách. Vysoké budovy a veǥLÏ LPWPWÏ LPOÝUSVLDJF NÙäV PWQMZWǪPWBǸ
QSFTOPTǸQBMVCOÏIPLPNQBTVB(14TZTUÏNV
3. Za letu model udržujte v bezpečnej vzdialenosti od prekážok, prizerajúcich osÙC  FMFLUSJDLâDI WFEFOÓ 
TUSPNPW WPEOâDIQMÙDI SJFLBQPE
4. Snažte sa zabrániť vzájomnému rušeniu inými bezdrÙUPWâNJ [BSJBEFOJBNJ 7 PLPMÓ OFTNÞ CZǸ äJBEOF
QSFWÈE[BǏF WZTJFMBǏFBQPE
5. Výkony modelu a pohonného akumulátora závisia od vplyvoch okolitého prostredia, ako hustota vzduchu
a teplota. Buďte veǥNJ PQBUSOÓ  BL MJFUBUF W OBENPSTLFK WâÝLF OBE  N  QSFUPäF WâLPOZ NPEFMV B
BLVNVMÈUPSBNÙäVCZǸWâSB[OFPCNFE[FOÏ
6. Model nemÙäF QPVäÓWBǸ (14 W QPMÈSOZDI PCMBTUJBDI 1SJ MJFUBOÓ W UâDIUP NJFTUBDI QPVäÓWBKUF 4QPEOâ
WJ[VÈMOZTZTUÏNEFUFLDJFQSFLÈäPL

Letové limity a GEO (bezletové) zóny
Všetci užívatelia UAV (Unmanned Aerial Vehicle, Bezpilotný lietajúci prostriedok) by sa mali striktne riadiť
všetkými predpismi stanovenými organizáciami, ako je ICAO (International Civil Aviation Organizatition,
Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo) a zákonnými predpismi platnými v krajine, kde je UAV
prevádzkovaný - Úrad pre civilné letectvo (ÚCL) v Slovenskej republike. Z bezpečnostných dÙWPEPW KF
QSFEWPMFOF BLUJWPWBOÈ GVOLDJB MFUPWÏ MJNJUZ  LUPSÈ QPNÙäF QSFWÈE[LPWBǸ NPEFM CF[QFǏOF B MFHÈMOF -FUPWÏ
MJNJUZ[BIǱǪBKÞPCNFE[FOJBWâÝLZ W[EJBMFOPTUJB(&0 #F[MFUPWFK [ØOZ
Pri lietaní v P-režime limity výšky, vzdialenosti a GEO zóny spoločne obmedzujú priestor, v ktorom mÙäFNPEFM
MJFUBǸ

Maximálne hodnoty výšky a vzdialenosti
Max výška avzdialenosť (rádius) obmedzujú výšku letu a vzdialenosť. Hodnoty je možné nastavovať v aplikácii
DJI GO 4. Majte na pamÊUJ äFNBYMFUPWÈWâÝLBOFNÙäFQSFLSPǏJǸN1POBTUBWFOÓCVEFNPEFMMJFUBǸWOÞUSJ
WZNFE[FOÏIPWBMDPWJUÏIPQSJFTUPSV WJǒPCSÈ[PL 

Max. rádius

Max. letová výška

Miesto vzletu (Home Point)
Výška modelu v okamihu zapnutia

Silný GPS signál – LED letové indikátory blikajú zelene
Letové limity
Aplikácia DJI GO 4
MaximálnB výška Letová výška nemÙäFQSF Warning: Height limit reached.
LSPǏJǸOBTUBWFOÞIPEOPUV (Varovanie: Bol dosiahnutý výškový
limit.)
Max. vzdialenosť Vzdialenosť modelu musí Warning: Distance limit reached.
byťmenšiaakomax.rádius. (Varovanie: Bol dosiahnutý limit
vzdialenosti.)
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LED letový indikátor
žJBdnB

žJBdnB

Slabý GPS signál – LED letové indikátory blikajú žlto
Letové limity
MaximálnB výška Letová výška je obmedzená na 5 m, keď je
GPS signál slabý a Spodný vizuálny systém
detekcie je v prevádzke. Výška je obmedzená na 30 m, keď je GPS signál slabý a
Spodný vizuálny systém detekcie je vypnutý.
Max. vzdialenosť ŽJBdnZ limit

Aplikácia DJI GO 4
LED letový indikátor
Warning: Height limit žJBdnB
reached.
(Varovanie: Bol
dosiahnutý výškový
limit.)

• Ak model dosiahne jedného z letových limitov, mÙäFUFIPTUÈMFSJBEJǸ BMFOFNÙäFUFTOÓNMFUJFǸǒBMFK
t "L NPEFM TUSBUÓ (14 TJHOÈM  B WZMFUÓ [B W[EJBMFOPTǸ EBOÞ NBY SÈEJPN  BMF QPUPN (14 TJHOÈM [OPWV
[BDIZUÓ BVUPNBUJDLZTBWSÈUJEPQSJFTUPSVWSÈNDJMJNJUV
t;CF[QFǏOPTUOâDIEÙWPEPWOFMJFUBKUFWCMÓ[LPTUJMFUÓTL EJBǥOJD äFMF[OJǏOâDITUBOÓD äFMF[OJǏOâDIUSBUÓ 
DFOUJFSNJFTUBMFCPWJOâDIDJUMJWâDIPCMBTUJBDI4NPEFMPNMJFUBKUFMFOWPCMBTUJQSJBNFKEPIǥBEOPTUJ

GEO zóny
Všetky GEO (bezletové) zóny sú uvedené na oficiálnych webových stránkach DJI http://www.dji.com/flysafe.
Tieto oblasti sú rozdelené na rÙ[OF LBUFHØSJF [BIǱǪBKÞDF SÙ[OF MPLBMJUZ  BLP TÞ IMBWOÏ NFE[JOÈSPEOÏ MFUJTLÈ
B NFOÝJF MFUJTLÈ  LEF MJFUBKÞ MJFUBEMÈ B WSUVǥOÓLZ W OÓ[LZDI WâÝLBDI  QPISBOJǏOFK PCMBTUJ ÝUÈUPW BMFCP PCMBTUJ T
DJUMJWâNJ[BSJBEFOJBNJ BLPTÞFMFLUSÈSOFBQPE

Predletová kontrola („checklist“)
1. Skontrolujte, či sú akumulátory vo vysielači, v mobilnom zariadení a Inteligentný pohonný akumulátor plne
nabité.
2. Skontrolujte, či sú vrtule správne a pevne namontované a Inteligentný pohonný akumulátor spoǥBIMJWP
QSJQPKFOâBVQFWOFOâ
4LPOUSPMVKUF ǏJTÞSBNFOÈBQPEWP[LZSJBEOFWZLMPQFOÏEPQSFWÈE[LPWFKQPMPIZ
4LPOUSPMVKUF ǏJ[ÈWFTBLBNFSBGVOHVKÞOPSNÈMOF
4LPOUSPMVKUF äFOJǏOFCSÈOJNPUPSPNBWSUVMJBNWPWPǥOPNQPIZCF NPUPSZKFNPäOÏOBÝUBSUPWBǸBGVOHVKÞ
OPSNÈMOF
6. Skontrolujte, či je aplikácia DJI GO 4 úspešne pripojená k modelu.
7. Skontrolujte, že objektív kamery a senzory Systémov detekcie prekážok sú čisté.
8. Používajte iba originálne diely DJI alebo diely certifikované DJI. Neautorizované diely alebo diely od
výrobcov necertifikovaných DJI mÙäVTQÙTPCJǸ[MZIBOJFTZTUÏNVBPISP[JǸCF[QFǏOPTǸQSFWÈE[LZ

Automatický vzlet a automatické pristátie
Automatický vzlet
1. Spustite program DJI GO 4 a kliknite na “GO FLY” pre vstup na stránku náhǥBEVLBNFSZ
2. Urobte úkony predštartovej prípravy podǥB[P[OBNVWZÝÝJF
3. KlJLOJte na
4. Ak podmienky sú bezpečné pre vzlet, posunutím prsta po posuvníka potvrďte a spustite vzlet. Model
vzlietne a prejde do visenia vo výške 1,2 m nad zemou.
• LED letový indikátor signalizuje, či model používa GPS a/alebo Spodný vizuálny systém detekcie
prekážok pre riadenie letu. PrehǥBE TJHOBMJ[ÈDJF -&% MFUPWÏIP JOEJLÈUPSB OÈKEFUF W LBQJUPMF -&%
MFUPWâJOEJLÈUPS1SFEQPVäJUÓNGVOLDJFBVUPNBUJDLÏIPW[MFUVUSFCBWZǏLBǸOB[BDIZUFOJFEPTUBUPǏOF
TJMOÏIP(14TJHOÈMV

Automatické pristátie
Funkciu automatického pristátia mÙäFUFQPVäJǸMFOBL-&%MFUPWÏJOEJLÈUPSZCMJLBKÞ[FMFOF1PTUVQVKUF
OBTMFEPWOF
1. KlJLOJte na
2. Ak sú podmienky pre pristátie bezpečné, posuňte posuvník pre potvrdenie a model začne procedúru
automatického pristátia. Aplikácia DJI GO 4 zobrazí výstražné hlásenie, ak model detekuje, že podmienky
nie sú vhodné pre pristátie. Buďte pripravení rýchlo zareagovať.
• Prebiehajúce automat pristátie mÙäFUFJIOFǒQSFSVÝJǸTUMBǏFOÓNUMBǏWBQMJLÈDJJ%+*(0
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Naštartovanie/zastavenie motorov
Naštartovanie motorov
Pre spustenie motorov sa z bezpečnostných dÙWPEPWQPVäÓWB,PNCJOPWBOâQPIZCPWMÈEBǏNJ $4$ OBNJFTUP
KFEOPEVDIÏIPQSJEBOJBQMZOV BCZTB[BCSÈOJMPOÈIPEOÏNVOFDIDFOÏNVSP[UPǏFOÓWSUVǥPV1SFOBÝUBSUPWBOJF
NPUPSPWWZDIâǥUFPCBLSÓäPWÏPWMÈEBǏFTÞǏBTOFEPSPIPWFKQPMPIZTNFSPNEPMFBLTUSFEVBMFCPWPOLBKÝLV
WZTJFMBǏB"LPOÈIMFTBNPUPSZSP[UPǏJB PCBPWMÈEBǏFTÞǏBTOFVWPǥOJUF
Alebo

Zastavenie motorov
Motory mÙäFUF[BTUBWJǸEWPNBTQÙTPCNJ
Metóda 1: Akonáhle model dosadne, stiahnite ovládač plynu úplne dolu a držte ho tam. Motory sa zastavia
QPsekundách.
Metóda 2: Akonáhle model dosadne, stiahnite ovládač plynu úplne dole a potom vykonajte CSC ako pri
štartovaní motorov. Motory sa ihneď zastavia. Akonáhle sa zastavia, uvoǥOJUFPWMÈEBǏF
Alebo

Metóda 1

Metóda 2

Núdzové vypnutie motorov počas letu
Zastavenie motorov vykonaním CSC za letu spÙTPCÓPLBNäJUâQÈENPEFMVBKFIPIBWÈSJJ7VSǏJUâDIOÞE[PWâDI
TJUVÈDJÈDI BLPLFǒISP[Ó[SÈäLB NPEFMTBWZNLPMLPOUSPMFBWFǥNJSâDIMPTUÞQBLMFTÈ TBNPWPǥOFTBPUÈǏBWP
W[EVDIV BMFCP TB [BTUBWJM OJFLUPSâ [ NPUPSPW B QPE  "MF NÙäF CZǸ ÞNZTFMOÏ [BTUBWFOJF NPUPSPW QPǏBT MFUV
TQÙTPCPN  BLP [OÓäJǸ OÈTMFELZ ISP[JBDFK OFIPEZ  /BQS [BTJBIOVǸ PTPCV NPEFMPN OJF KF OJLEZ EPCSÏ  BMF
OÈTMFELZCVEÞPWFǥBIPSÝJF BLTBCVEÞNPUPSZBWSUVMFPUÈǏBǸOBQMOâQMZO
Pre núdzové zastavenie motorov za letu vykonajte CSC ako pre naštartovanie motorov.

Zalietanie modelu
Vzlet a pristátie
1. Model postavte na zem tak, aby LED letové indikátory mierili smerom k vám.
2. Zapnite vysielač a model.
3. Spustite program DJI GO 4 a prejdite na stránku náhǥBEVLBNFSZ
4. Počkajte, kým LED letový indikátor nezačne rýchlo blikať zelene. To znamená, že elektronika modelu bola
inicializovaná, bolo zaznamenané Miesto vzletu a mÙäFUFCF[QFǏOFMJFUBǸ
5. Vzlietnite jemným vychýlením ovládača plynu nahor alebo s pomocou funkcie automatického vzletu.
6. Pred pristátím sa uistite, že visíte nad rovným a pevným povrchom. Pre pristátie vychýǥUFPWMÈEBǏQMZOVEPMF
BMFCPQPVäJUFGVOLDJVBVUPNBUJDLÏIPQSJTUÈUJB
7ZQOJUFNPEFMBWZTJFMBǏ

Odporúčania a tipy pre fotografovanie a natáčanie videa
1. Zoznam úkonov predletovej prípravy je zostavený tak, aby vám pomohol lietať bezpečne a bolo zabezpečené,
že za letu budete mÙDǸ GPUPHSBGPWBǸ BMFCP OBUÈǏBǸ WJEFP 1SFE LBäEâN MFUPN EÙTMFEOF QPQSFDIÈE[BKUF
iDIFDLMJTUwQSFEMFUPWFKLPOUSPMZ
2. ZvoǥUFQPäBEPWBOâQSFWÈE[LPWâSFäJN[ÈWFTVLBNFSZWBQMJLÈDJJ%+*(0
'PUPHSBGVKUFBOBUÈǏBKUFMFOQSJMJFUBOÓW1SFäJNFBMFCP5SFäJNF
7äEZMJFUBKUFMFO[BEPCSÏIPQPǏBTJB WZIOJUFTBMJFUBOJVWEBäEJBMFCPTJMOPNWFUSF
5. ZvoǥUFOBTUBWFOJFLBNFSZ UBL BCZWZIPWPWBMPQPäBEPWBOÏNVÞǏFMV5P[BIǱǪBOBTUBWFOJFGPSNÈUVB
LPNQFO[ÈDJFFYQP[ÓDJF
6. Najprv uskutočnite skúšobné lety, pri ktorých sa zoznámite s letovým priestorom a scenériou, premyslite si,
ako budete snímať, berte do úvahy osvetlenia v závislosti na dennej dobe atď.
7. Pri riadení sa snažte vyhnúť prudkým pohybom ovládačov, riaďte s citom a s predvídavosťou - odmenou
vám bude pokojný a stabilný let ideálny pre fotografovanie alebo natáčanie videa.
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PRÍLOHA
Technické údaje
Model
HmotnosǸ
Rozmery

Mavic 2 Pro: 907 g
Mavic 2 Zoom: 905 g
;ložený: 214x91x84 mm
Rozložený: 322x242x84
354 mm
4 m/s (v P-režimF s vysJFlačPm); 5 m/s (v Š-režimF)
3 m/s (v P-režimF s vysJFlačPm); 3 m/s (v À-režimF)

Uhlopriečny rozmer (bez vrtúǥ
Max. rýchlosť stúpania
Max. rychlost klesání
Max. rýchlosť (na úrovni mora, za
72 km/h (v À-režimF)
bezvetria)
Max. dostup
6000 m nad morPm
Max. doba letu
31 minút (za bezvetria, pri konštantnej rýchlosti 25 km/h)
Max. doba viseniB
29 minút (za bezvetria)
Celková doba letu
25 minút (pri normálnom lietaní, s rezervou 15%)
Max. uletená vzdialenosť
18 km (za bezvetria)
Max. rýchlosť vetra
29-38 km/h
Max. uhol náklonu
35° (À-režim); 25° (P-režim)
Max. uhlová rýchlosť
200°/s
Prevádzková teplota
-10°C až 40 °C
Systém satelitnej navigácie
GPS/GLONASS
Vertikálne: ± 0,1 m (so Systémami detekcie prekážok); ± 0,5 m (s GPS)
Presnosť visenia
Horizontálne: ± 0,3 m (so Systémami detekcie prekážok); ± 1,5 m (s GPS)
2,400-2,4835 GHz
Prevádzkové frekvencie
5,725-5,850 GHz
2,4GHz CE: <20 dBm
Vyžiarený výkon (EIRP)
5,8GHz CE: <14 dBm
Interné úložisko
8 GB
Záves kamery
StabilizáDJB
Trojosá (klopenie, klonenie, bočeniF)
KlopenJF: -135° až +45°, BočenJF: -100° až +100°, KlonFOJF: -45° až +45°
Mechanický rozsah pohybu
RiaditeǥOâSP[TBIQPIZCV
KlopenJF: -90° až +30°, BočenJF: -75° až +75°
Max. riadená rýchlosť (klopenie)
120°/s
Uhlová presnosť
Mavic 2 Pro: ±0,01°; Mavic 2 Zoom: ±0,005°
Systém detekcie prekážok
Systém detekcJe
Všesmerová detekcia prekážok
Predný: Horizontálny: 40°, Vertikálny: 70°
Zadný: Horizontálny: 60°, Vertikálny: 77°
Zorný uhol
Spodný: Dopredu/vzad: 100°, VǥBWPWQSBWP¡
#PǏOâ)PSJ[POUÈMOZ¡ 7FSUJLÈMOZ¡
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Dosah detekcie prekážok

Prevádzkové prostredie
Efektívny rozsah rýchlostí pre
činnosť senzorov
Výškový rozsah
Prevádzkový rozsah
Kamera
Model
Senzor

ObjektÓv

Rozsah ISO
Rýchlosť elektronickej uzávierky
Max. rozmer obrazu

Fotografické režimy

Video režimy

'areCné režimy

Rozsah presného merania: 0,5-20 m
PSednâ Rozsah oblasti možnej detekcie: 20-40 m
Rýchlosť pre účinnú detekciu: ≤14 m/s
Rozsah presného merania: 0,5-16 m
Zadnâ Rozsah oblasti možnej detekcie: 16-32 m
Rýchlosť pre účinnú detekciu: ≤12 m/s
Hornâ Rozsah presného merania: 0,1-8 m
Rozsah presného merania: 0,5-11 m
Spodnâ
Rozsah oblasti možnej detekcie: 11-22 m
Rozsah presného merania: 0,5-10 m
Bočnâ
Rýchlosť pre účinnú detekciu: ≤8 m/s
Povrchy s jasne identifikovateǥOPVUFYUÞSPVBEPTUBUPTWFUMFOJF MVY 
1PWSDIZTQPWSDIPNǏJBTUPǏOFQPIMDVKÞDJNBǏJBTUPǏOFPESÈäBKÞDJNB
PESB[JWPTǸPV BLPNÞSZ TUSPNZ PTPCZ
≤50 km/h vo výške 2 m nad zemou
0,1-1 m
0,5-50 m
Mavic 2 Pro
1“ CMOS
EfektÓvnZ počet obrazových
bodoW: 20 megapixelPW

Mavic 2 Zoom
1/2,3“ CMOS

EfektÓvnZ počet obrazových
bodoW: 12 megapixeloW
Zorný uIPM 83° (24 mm); 48°(48
Zorný uIPM 77°, 28 mm ()
mm)
Ekvivalent 35 mm formátu: 24-48
Ekvivalent 35 mm formátu: 28 mm
mm
Clona: f/2,8-f/11
Clona: f/2,8 (24 mm)-f/11 (48 mm)
HǤbka ostrosti 0,5 m až ∞
HǤbka ostrosti 1 m až ∞
Video: 100-6400
Video: 100-3200
Foto: 100-3200 (Auto), 100-12800 Foto: 100-1600 (Auto), 100-3200
(Manual)
(Manual)
8 s až 1/8000 s
8 s až 1/8000 s
5472x3648
4000x3000
Jednotlivý záber
Jednotlivý záber
Dávkový: 3/5 snímkoW
Dávkový: 3/5/7 snímkoW
Automatický expozičný bracketing Automatický expozičný bracketing
(AEB) 3/5 snímkoW odstupňovaných (AEB) 3/5 snímkoW odstupňovaných
po 0,7EV
po 0,7EV
Intervalový
Intervalový
(JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s;
(JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s;
RAW: 5/7/10/15/20/30/60 s)
RAW: 5/7/10/15/20/30/60 s)
4K: 3840x2160 24/25/30p
4K: 3840x2160 24/25/30p
2.7K: 2688×1512
2.7K: 2688×1512
24/25/30/48/50/60p
24/25/30/48/50/60p
FHD: 1920×1080
FHD: 1920×1080
24/25/30/48/50/60/120p
24/25/30/48/50/60/120p
Dlog-M (10-bit), podpora HDSR
D-Cinelike
videa (HLG 10-bit)
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Rýchlosť ukladania videa
Podporované systémy súborov
Foto formáty
Video formáty
Podporované SD karty
Provozní teplota
HDR
Hyperlight

Panorama

100 Mb/s
FAT32: ≤32 GB
exFAT: >32 GB
JPEG, DNG (RAW)
MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264;
HEVC/H.265)
microSD až 128GB, vyžadovaný
UHS-1 trieda rýchlosti 3
-10°C až 40 °C
RozšíSené HDR, 14 EV
8 dB SNR
Pano (3×1): 4000×6000 (40°×80°)
W (3×3): 8000×6000 (113°×80°)
180° (3×7): 8192×2840 (240°×76°)
Sféra (3×8+1)): 8192×4096
(360°×126°, 360°×180°)

100 Mb/s
FAT32: ≤32 GB
exFAT: >32 GB
JPEG, DNG (RAW)
MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264;
HEVC/H.265)
microSD až 128GB, vyžadovaný
UHS-1 trieda rýchlosti 3
-10°C až 40 °C
HDR, 13 EV
8 dB SNR
Pano (3×1)): 4000×6000 (41°×93°)
W (3×3): 8000×6000 (117°×93°)
180° (3×7): 8192×2840 (249°×87°)
Sféra: (3×8+1) 8192×4096
(360°×126°, 360°×180°)
Super rozlÓšenJF:
8000×6000 (48mm)

Vysielač
Prevádzkové frekvencie
Max. dosah
Prevádzková teplota
Vyžiarený výkon (EIRP)
Akumulátor
Prúdový odber
Podporované mobilné zariadenia
Podporované typy USB portPW
Nabíjač
NapájaOJF
Výstup
NapÊUJF
Menovitý výkon
Inteligentný pohonný akumulátor
Kapacita
Menovité napÊUJF
Max. nabíjacie napÊUJF
Typ akumulátorB
EnergiB
HmotnosǸ
Prevádzková teplota
Max. príkon pre nabíjanie
Aplikácia
Systém prenosu obrazu

2,400-2,4835 GHz
5,725-5,850 GHz
2,4GHz CE: 5000 m
5,8GHz CE: 1000 m
0°C až 40°C
2,4GHz CE: ≤20 dBm
5,8GHz CE: ≤14 dBm
3950 mAh
1800 mA pSi 3,83 V
Hrúbka : 6,5-8,5 mm, max. dǤäka 160 mm
Lightning, mikro USB (Typ B), USB Typ C
100-240V/50-60 Hz; 1,8 A
Hlavnâ: 17,6 V/3,41 A BMebo 17,0 V/3,53 A
USB: 5 V/2 A
17,6±0,1 V BMebo 17,0±0,1 V
60 W
3850 mAh
15,4 V
17,6 V
LiPo 4S
59,29 Wh
cca 297 g
5°C až 40°C
80 W
OccuSync 2.0
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NázPv aplikÈcJe
Kvalita živého náhǥBEV
Dopravné oneskorenie (latencia)
Požadovaný operačný systém

DJI GO 4
Vysielač: 720p pri 30 snímkach/s / 1080p pri 30 snímkach/s
DJI Goggles: 720p pri 30 snímkach/s / 1080p pri 30 snímkach/s
DJI Goggles RE: 720p pri 30 snímkach/s / 1080p pri 30 snímkach/s
120-130 ms (závisí na okolitých podmienkach a mobilnom zariadení)
iOS 9.0 BMebo vyšší
Android 4.4 BMebo vyšší

Kalibrácia kompasu
Pred prvým vzletom, na každom novom letovom mieste, a keď vás k tomu vyzve hlásenie v aplikácii DJI GO 4
alebo signalizácia LED letového indikátora na modeli, vykonajte kalibráciu kompasu. Kalibrácia je nutná, ak pri
lietaní vonku nastane niektorá z nasledujúcich situácií:
1. Lietate na mieste vzdialenom viac ako 50 km od posledného letového miesta.
2. S modelom ste nelietali dlhšie ako 30 dní.
3. V aplikácii DJI GO 4 sa objaví výstraha týkajúca sa rušenia kompasu alebo LED letové indikátory na modeli
rýchlo blikajú striedavo červeno a žlto.
• Kalibráciu nerobte v miestach so silným magnetickým alebo elektromagnetickým poǥPN WCMÓ[LPTUJ
LPWPWâDILPOÝUSVLDJÓ NPTUPW ÈVU MFÝFOJB OBäFMF[PCFUØOPWâDIQMPDIÈDIBQPE
• Nenoste pri sebe magnetické materiály a zdroje elektromagnetických polí (kǥÞǏF  NBHOFUZ 
NPCJMOâUFMFGØOBQPE 
• Ak lietate v miestnosti, kalibrácia kompasu nie je nevyhnutná.

Kalibrovanie
Pre kalibrovanie si zvoǥUFPUWPSFOâQSJFTUPS
1. V aplikácii DJI GO 4 kliknite na ikonu Stavu systémov modelu a zvoǥUFi$BMJCSBUFwQSFLBMJCSPWBOJF1PUPNTB
SJBǒUFQPLZONJOBPCSB[PWLF
2. Model držte vo vodorovnej polohe a otočte sa s ním o 360° vo vodorovnej rovine, LED letové indikátory sa
rozsvietia neprerušovaným zeleným svitom.
3. Model držte vo zvislej polohe, provou mieriacou kolmo dole a otočte ho o 360°.
4. Ak LED letové indikátory blikajú červeno, kalibrácia zlyhala. Presuňte sa s modelom na iné miesto a
kalibráciu opakujte.

Horizontálna kalibrácia
Vertikálna kalibrácia
• Model je schopný vzlietnuť bezprostredne potom, čo bola úspešne vykonaná kalibrácia kompasu.
Pokiaǥ T NPEFMPN OFW[MJFUOF EP USPDI NJOÞU QP EPLPOǏFOÓ LBMJCSÈDJF  KF NPäOÏ  äF TB PCKBWÓ
WâTUSBIBSVÝFOJBLPNQBTV [BUJBǥǏPKFNPEFMOB[FNJ"LLUPNVEÙKEF TJHOBMJ[VKFUP äFTÞǏBTOÏ
NJFTUPOJFKFWIPEOÏQSFMJFUBOJFTNPEFMPNWEÙTMFELVQSÓMJÝWZTPLÏIPNBHOFUJDLÏIPSVÝFOJB
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Aktualizácia firmwaru
Pre aktualizáciu firmwaru modelu použite aplikáciu DJI GO 4 alebo obslužný software DJI Assistant 2.
Použitie aplikácie DJI GO 4
Keď k vysielaču alebo modelu pripojíte mobilné zariadenia s aplikáciou DJI GO 4, budete upozornení, akonáhle
je k dispozícii nová verzia firmware. Na aktualizáciu vaše mobilné zariadenie pripojte k internetu a ďalej sa
riaďte pokynmi na obrazovke. PamÊUBKUF äFGJSNXBSFOJFKFNPäOÏBLUVBMJ[PWBǸ BLWZTJFMBǏOJFKFTQÈSPWBOâB
TQPKFOâTNPEFMPN
Použitie DJI Assistant 2
Pre pripojenie modelu k počítaču pre aktualizáciu firmware sa používa USB-C port.
Pri aktualizácii firmware pomocou programu DJI Assistant 2 postupujte nasledovne:
1. Model majte vypnutý; model pripojte k počítaču prostredníctvom mikro USB portu a mikro USB kábla.
2. Model zapnite.
3. Spustite DJI Assistant 2 a prihláste sa k vášmu účtu DJI.
4. ZvoǥUFi.BWJDwBLMJLOJUFOBi'JSNXBSF6QEBUFTwWǥBWPNQBOFMJ
;WPǥUFWFS[JVGJSNXBSF OBLUPSÞTJQSBKFUFBLUVBMJ[PWBǸ
1PǏLBKUFOBTUJBIOVUJFGJSNXBSVBBVUPNBUJDLÏTQVTUFOJFBLUVBMJ[ÈDJF
7. Po dokončení aktualizácie firmware model reštartujte vypnutím a opÊUPWOâN[BQOVUÓN
• Dbajte, aby bol model k počítaču pripojený skÙS OFäIP[BQOFUF
t "LUVBMJ[ÈDJB GJSNXBSF [BCFSJF BTJ  NJOÞU +F OPSNÈMOF  äF [ÈWFT LBNFSZ PDIBCOF  -&% MFUPWâ
JOEJLÈUPSCMJLÈBNPEFMTBSFÝUBSUVKF1PǏLBKUF QSPTÓN USQF[MJWP BäKFBLUVBMJ[ÈDJBEPLPOǏFOÈ
t6JTUJUFTB äFQPǏÓUBǏNÈGVOLǏOÏJOUFSOFUPWÏQSJQPKFOJF
t6JTUJUFTB äF*OUFMJHFOUOâQPIPOOâBLVNVMÈUPSKFOBCJUâBTQPǪOBBBLVNVMÈUPSWZTJFMBǏBBTQPǪ
OB
t1PǏBTBLUVBMJ[ÈDJFNPEFMOFPEQÈKBKUFPEQPǏÓUBǏB
• Z bezpečnostných dÙWPEPWWäEZBLUVBMJ[VKUFGJSNXBSFOBOBKOPWÝJVWFS[JV BLPOÈIMFTBWBQMJLÈDJJ
%+*(0PCKBWÓVQP[PSOFOJF äFOPWÈWFS[JBKFLEJTQP[ÓDJJ
t6QP[PSOFOJFOBBLUVBMJ[ÈDJVWÈTCVEFäJBEBǸ BCZTUFBLUVBMJ[ÈDJVWZLPOBMJJIOFǒBMFCPOBKOFTLÙSW
QSJFCFIVUSPDIEOÓ "L TB SP[IPEOFUF JHOPSPWBǸ BLUVBMJ[ÈDJV GJSNXBSF  CVEFUF QPäJBEBOÓ  BCZ TUF
QSJKBMJ WZIMÈTFOJF  LUPSÏ TB [PCSB[Ó W BQMJLÈDJJ ƑBMFK TUF V[SP[VNFOÓ B TÞIMBTÓUF T UâN  äF WBÝF 
WSÈUBOF BMFOJFMFOEÈUBMFUPWFKUFMFNFUSJFB[È[OBNPWPQSFWÈE[LFNÙäV[BVSǏJUâDIQPENJFOPL
CZǸOBǏÓUBOÏBTQSBWPWBOÏOB%+*VSǏFOPNTFSWFSJ
t1PBLUVBMJ[ÈDJJNÙäFEÙKTǸL[SVÝFOJVTQÈSPWBOJBWZTJFMBǏBBNPEFMV1PBLUVBMJ[ÈDJJWZLPOBKUF[OPWV
QÈSPWBOJFWZTJFMBǏBBNPEFMV
t1SFEWZLPOBOÓNBLUVBMJ[ÈDJFGJSNXBSFTLPOUSPMVKUFWÝFULZ[BQPKFOJBB[NPUPSPWPENPOUVKUFWSUVMF
.PEFMBMFCPWZTJFMBǏOFPEQÈKBKUFPEQPǏÓUBǏBBMFCPJOUFSOFUV LFǒBLUVBMJ[VKFUFGJSNXBSF
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Informácie na LCD displeji vysielača
Prevádzkový stav vysielača
BAT xx PCT
Stav nabitia vysielačového akumulátora
SHUTDOWN_
Vysielač sa vypína
CHARGING_
Prebieha nabíjanie vysielača
USB PLUGGED
Mavic 2 je pripojený k počítaču
FC U-DISK
Letová riadiaca jednotka načítava dáta
UPGRADING
Prebieha aktualizácia firmwaru
BINDING
Prebieha párovanie modelu s vysielačom
Pred letom
CONNECTING_
Vysielač sa pripája k modelu
SYS INITING
Prebieha inicializácia systému
READY TO GO
Model je pripravený k vzletu
Letové režimy
BEGINNER
ZačJBtPčnický režim
GPS MODE
Režim P-GPS
OPTI MODE
Režim P-OPTI
ATTI MODE
Režim P-ATTI
SPORT MODE
Režim Sport
Letové stavy
TAKING OFF
Prebieha vzlet
LANDING
Prebieha pristátie
GOING HOME
Automatický návrat na Miesto vzletu
NAV GOHOME
Automatický návrat na Miesto vzletu
NAV LANDING
Prebieha pristátie
MAX ALT.
Model dosiahol maximálny limit výšky
MAX RADIUS
Model dosiahol maximálny limit vzdialenosti
OBSTACLE
Bola detekovaná prekážka
NO FLY ZONE
Model sa nachádza v bezletovej zóne
Inteligentné letové režimy
TRIPOD
Režim Trojnožky
ACTIVETRACK
Používa režim aktívneho sledovania ActiveTrack
TAP FLY
Používa režim ovládania kliknutím TAP FLY
COURSE LOCK
Používa režim Course Lock (Uzamknutý kurz)
HOME LOCK
Používa režim Home Lock (Uzamknutie na Miesto vzletu)
POI MODE
Používa režim Point of Interest (Miesto záujmu)
WAY POINT
Používa režim Waypoints (Body trasy)
FOLLOW ME
Používa režim Follow Me (Nasleduj ma)
TERRAIN
Používa režim Terrain Follow (Kopírovanie terénu)
Systémové varovania a chybové hlásenia
SYS WARNING+CHECK APP Systémové varovanie. Viac informácií v aplikácii DJIGO 4.
UNACTIVATED+CHECK APP Model nebol aktivovaný. Viac informácií v aplikácii DJI GO 4.
MAG INTERF+CHECK APPChyba (rušenia) kompasu. Viac informácií v aplikácii DJI GO 4.
BATTERY ERR+CHECK APP Chyba akumulátora. Viac informácií v aplikácii DJI GO 4.
SD ERR+CHECK APP
Chyba mikro SD karty. Viac informácií v aplikácii DJI GO 4.
CALIBRATING
Kalibrácia IMU/Model nebol reštartovaný po dokončení kalibrácie.
Systémové varovania a chybové hlásenia
STICK ERR+RE-CTR STCK
Krížový ovládač nie je v strede. Vráťte ho do stredu.
WHEEL ERR+RE-CTR WHEL ƥBWâHPNCÓLOBWZTJFMBǏJOJFKFWTUSFEF7SÈǸUFIPEPTUSFEV.
STICK ERR
Chyba krížových ovládačov. 4kalibrVKUF krížovÏ ovládačF v aplikácii DJI GO 4.
MECH ERR
Chyba vysielača. Urobte kalibráciu vysielača v aplikácii DJI GO 4. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na technickú podporu DJI.
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STICK EMI3+AUTO RTH

Krížové ovládače sú vystavené silnému elektromagnetickému rušeniu a nemÙäV
TQSÈWOFGVOHPWBǸ.PEFMTBWSÈUJOB.JFTUPW[MFUVBQSJTUBOF
STICK EMI2+MANUAL RTH Krížové ovládače sú vystavené elektromagnetickému rušeniu a nemusia správne
fungovať. Použite funkciu Smart RTH a s modelom pristaňte čo najskÙS 
BLPOÈIMFKFUPNPäOÏ
STICK EMI1 Krížové ovládače sú vystavené slabému elektromagnetickému rušeniu, s
modelom preleǸUF na iné miesto.
SD FULL SD
MikroSD karta je plná.
NO PROP
Nie sú namontované vrtule.
BAT TEMP HI
Teplota Inteligentného pohonného akumulátora je príliš vysoká.
BATTERY ERR
Chyba Inteligentného pohonného akumulátora.
BAT TEMP LO
Teplota Inteligentného pohonného akumulátora je príliš nízka.
LOW BATTERY
Inteligentnâ pohonný akumulátor je vybitý.
RC LOW BAT
Vysielačový akumulátor je vybitý.
NO RC SIGNL
Došlo k strate signálu z vysielača.
RC TEMP HI
Teplota vysielača je príliš vysoká.
NO RTH
Automatický návrat na Miesto vzletu RTH nie je možný.
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Recyklácia (Európska únia)
Elektrické zariadenia opatrené symbolom preškrtnutého koša nesmú byť vyhadzované do bežného domáceho
odpadu, namiesto toho je nutné ich odovzdať v špecializovanom zariadení pre zber a recykláciu.
V krajinách EÚ (Európskej únie) nesmú byť elektrické zariadenia vyhadzované do bežného domáceho
odpadu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidácia elektrických a elektron zaria
dení, smernica 2012/19/EÚ). Nežiaduce zariadenia mÙäFUFEPQSBWJǸEPOBKCMJäÝJFIP[BSJBEFOJBOB[CFS
BMFCPSFDZLMTUSFEJTLB;BSJBEFOJBQPUPNCVEÞMJLWJEPWBOÏBMFCPSFDZLMPWBOÏCF[QFǏOâNTQÙTPCPN
[BEBSNP0EPW[EBOÓNOFäJBEÞDFIP[BSJBEFOJBNÙäFUFVSPCJǸEÙMFäJUâQSÓTQFWPLLPDISBOFäJWPUOÏIPQSPTUSFEJB

Vyhlásenie o súlade CE (Európska únia)
Týmto SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia: DJI Mavic 2 Pro, DJI Mavic 2
Zoom, RC súprava a ďalšie zariadenia s nimi dodávané sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o súlade EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.dji.com/eurocompliance
Toto rádiové zariadenie 2.4GHz/5,8GHz je možné používať bez predchádzajúcej registrácie alebo
individuálneho schvaǥPWBOJBWPWÝFULâDILSBKJOÈDI&VSØQTLFKÞOJF

Záruka
Dovozca zaručuje, že tento výrobok je v okamihu predaja bez vád tak v materiáli, tak aj v prevedení. Táto záruka
nekryje žiadne časti poškodené používaním alebo v dÙTMFELVJDIÞQSBWZWäJBEOPNQSÓQBEFOFNÙäF[PEQPWFEOPTǸ
WâSPCDVBEPWP[DVQSFTJBIOVǸQÙWPEOÞPCTUBSÈWBDJVDFOV[BSJBEFOJB DovozcaTJUJFäWZISBE[VKFQSÈWP[NFOJǸ
BMFCPVQSBWJǸUÞUP[ÈSVLVCF[QSFEDIÈE[BKÞDFIPVQP[PSOFOJB[BSJBEFOJFKFQSFENFUPNQSJFCFäOÏIP
WZMFQÝPWBOJBB[EPLPOBǥPWBOJBWâSPCDBTJWZISBE[VKFQSÈWP[NFOZLPOÝUSVLǏOÏIPQSFWFEFOJBCF[
QSFEDIÈE[BKÞDFIPVQP[PSOFOJB
Pretože dovozca nemá žiadnu kontrolu nad možným poškodením pri preprave, spÙTPCPNTUBWCZBBMFCP
NBUFSJÈMNJQPVäJUâNJNPEFMÈSPNQSJJOÝUBMÈDJJUPIUP[BSJBEFOJBEPNPEFMV OFNÙäFCZǸQSFEQPLMBEBOÈBOJQSJKBUÈ
äJBEOB[PEQPWFEOPTǸ[BÝLPEZTQPKFOÏTQPVäÓWBOÓNVäÓWBUFǥPN[PTUBWFOÏIPNPEFMV0LBNJIPN LFǒTB
VäÓWBUFǥSP[IPEOFQPVäJǸOÓN[PTUBWFOâNPEFM QSFCFSÈWÝFULV[PEQPWFEOPTǸ"LOJFKFLVQVKÞDJQSJQSBWFOâ
QSJKBǸUÞUP[PEQPWFEOPTǸ NBMCZTUBWFCOJDVCF[PELMBEOFWSÈUJǸWÞQMOPNBOFQPVäJUPNTUBWFOBNJFTUF LEFKV
[BLÞQJM
V prípade, že vaše zariadenie vyžaduje servis, riaďte sa, prosím, nasledujúcimi zásadami. Ich nedodržanie mÙäF
CZǸEÙWPEPNOBOFV[OBOJF[ÈSVLZ
1. K oprave odovzdávajte celé zariadenie - ak sa vopred nedohodnete so servisným technikom inak.
2. Ak je to možné, použite pre zabalenie zariadenia pÙWPEOâPCBM/FQPVäÓWBKUFQÙWPEOâLBSUØOPWâPCBMBLP
LPOFǏOâPCBM
1SJMPäUFQPESPCOâPQJTWÈÝIPQPVäÓWBOJB[BSJBEFOJBBQSPCMÏNV TLUPSâNTUFTBTUSFUMJ1SJMPäUFPǏÓTMPWBOâ
[P[OBNQSJMPäFOÏIPQSÓTMVÝFOTUWBBVWFǒUFBLÏLPǥWFLǒBMÝJFÞEBKF LUPSÏNÙäVTFSWJTVVǥBIǏJǸQSÈDV-ÓTUPL
P[OBǏUFEÈUVNPNB[OPWVTBVJTUJUF äFKFPQBUSFOâWBÝPVQMOPVBESFTPVBUFMFGØOOZNǏÓTMPN
6WFǒUFTWPKFNFOP BESFTVBUFMFGØOOFǏÓTMP LEFCVEFUF[BTUJIOVUFǥOâQPǏBTQSBDPWOÏIPEǪB1SJMPäUF
LØQJVEPLMBEVP[BLÞQFOÓ[BSJBEFOJB
Tento záručný list oprávňuje na vykonanie bezplatnej záručnej opravy výrobku dodávaného dovozcom v lehote 24
mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie v dÙTMFELVCFäOFKQSFWÈE[LZ QSFUPäFJEFP
WâSPCPLQSFQSPGFTJPOÈMOFQPVäJUJF LFEZKFEOPUMJWÏEJFMZQSBDVKÞQPEPWFǥBWZÝÝÓN[BǸBäFOÓN OFäBLÏNVTÞ
WZTUBWFOÏCFäOÏISBǏLZ
Záruka sa nevzťahuje tiež na akúkoǥWFL ǏBTǸ [BSJBEFOJB  LUPSÏ CPMJ OFTQSÈWOF JOÝUBMPWBOÏ  CPMP T ǪPV ISVCP
BMFCP OFTQSÈWOF [BPCDIÈE[BOÏ  BMFCP CPMB QPÝLPEFOÈ QSJ IBWÈSJJ  BMFCP OB BLÞLPǥWFL ǏBTǸ [BSJBEFOJB  LUPSÏ
CPMJ PQSBWPWBOÏ BMFCP NFOFOÏ OFBVUPSJ[PWBOPV PTPCPV 3PWOBLP BLP JOÏ WâSPCLZ KFNOFK FMFLUSPOJLZ
OFWZTUBWVKUFUPUP[BSJBEFOJFQÙTPCFOJVWZTPLâDIUFQMÙU OÓ[LZDIUFQMÙU WMILPTUJ QSBÝOÏNVQSPTUSFEJVQSVELâN
NFDIBOJDLâNSÈ[PNBOÈSB[PN/FOFDIÈWBKUFJDIQPEMIÝJVEPCVOBQSJBNPNTMOFǏOPNTWFUMF

INTELIGENTNÝ
POHONNÝ
AKUMULÁTOR
Mavic 2
Zásady bezpečnej prevádzky V1.0

5FOUPWâSPCPLBOÈWPETÞ[PGJDJÈMOFKEJTUSJCÞDJFQSF4MPWFOTLÞ3FQVCMJLV
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UPOZORNENIE
SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. si vyhradzuje právo meniť všetky návody a sprievodné dokumenty a sprievodné
dokumenty bez predchádzajúceho upozornenia. Pre najaktuálnejšie informácie navštívte http://www.dji.com a
prejdite na stránku tohto výrobku.

POZNÁMKY
V návodoch a ǒBMÝÓDIEPLVNFOUPDITÞQPVäÓWBOÏOBTMFEVKÞDFUFSNÓOZQSFP[OBǏFOJFSÙ[OZDIÞSPWOÓQPUFODJÈMOFIP
SJ[JLBQSJQSFWÈE[LPWBOÓEBOÏIPWâSPCLV
UPOZORNENIE: Postupy, pri ktorých nedodržanie vzniká nebezpečenstvo škÙEOBNBKFULVBNBMÏBMFCPäJBEOF
OFCF[QFǏFOTUWP[SBOFOJB
POZOR: Postupy, pri ktorých nedodržanie vzniká nebezpečenstvo škÙEOBNBKFULVBOFCF[QFǏFOTUWP[SBOFOJB
VAROVANIE: Postupy, pri ktorých nedodržanie vzniká nebezpečenstvo škÙEOBNBKFULVBǒBMÝÓDITQSJFWPEOâDI
ÝLÙESPWOBLPBLPOFCF[QFǏFOTUWPWÈäOFIP[SBOFOJB

VAROVANIE:
SkÙSOFäTBQPLÞTJUFMavic 2 uviesť do prevádzky, preštudujte návod na jeho obsluhu a všetky sprievodné
dokumenty. Nesprávne používanie výrobku mÙäF WJFTǸ L QPÝLPEFOJV WâSPCLV, škodám na majetku a
k vážnym zraneniam osÙC
Toto je vysokosofistikovaný výrobok. Musí byť prevádzkovaný opatrne, v súlade so zdravým rozumom a
vyžaduje určité základné znalosti a zručnosti mechanické a elektronické. Ak nebudete výrobok prevádzkovať
bezpečným a zodpovedným spÙTPCPN, vzniká nebezpečenstvo škÙEOBNBKFULVBďalších sprievodných
škÙE SPWOBLP BLP OFCF[QFǏFOTUWP WÈäOFIP [SBOFOJB UFOUP WâSPCPL OJF KF ISBǏLB B OJF KF VSǏFOâ QSF
QPVäÓWBOJF EFǸNJ UFOUP WâSPCPL OFQPVäÓWBKUF T OFLPNQBUJCJMOâN QSÓTMVÝFOTUWPN BMFCP IP OFVQSBWVKUF
[B SÈNFD UFDIOJDLâDI ÝQFDJfikácií a dokumentácie poskytované SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. Tieto
Bezpečnostné zásady obsahujú pokyny pre bezpečnú prevádzku a údržbu. Je nevyhnutné preštudovať a
prísne dodržiavať pokyny a výstrahy uvedené v návode na obsluhu Mavic 2. S pokynmi sa zoznámte skÙS,
než sa výrobok pokúsite prvýkrát nastavovať alebo používať, aby ste ho mohli prevádzkovať bezpečne a
vyhli sa škodám na majetku alebo vážnemu zraneniu.

ZÁSADY BEZPEČNEJ PREVÁDZKY INTELIGENTNÉHO POHONNÉHO AKUMULÁTORA
VAROVANIE:
Aby ste sa vyhli požiaru, vážnemu zraneniu a škodám na majetku, pri používaní, nabíjaní a skladovaní
akumulátorov sa riaďte nasledujúcimi bezpečnostnými zásadami.
Používanie akumulátora
1. NedovoǥUF BCZBLVNVMÈUPSZQSJÝMJEPTUZLVTBLPVLPǥWFLLWBQBMJOPV/FOFDIÈWBKUFBLVNVMÈUPSZOBEBäEJ
BMFCPWPWMILPNQSPTUSFEÓ"LVNVMÈUPSZOFIÈEäUFEPWPEZ1PLJBǥEPBLVNVMÈUPSBQSFOJLOFWPEB NÙäFEÙKTǸL
DIFNJDLFKSFBLDJJ LUPSÈNÙäFWJFTǸLW[OJFUFOJVBLVNVMÈUPSPWBMFCPEPLPODBLFYQMØ[JJ
2. Vždy používajte originálne akumulátory DJI. Obráťte sa na najbližšiu predajňu zásobovanú dovozcom DJI.
DJI ani dovozca nepreberajú žiadnu zodpovednosť za škodu spÙTPCFOÞQPVäJUÓNBLVNVMÈUPSPWJOâDI OFä
PSJHJOÈMOZDI%+*
3. Nikdy nepoužívajte akumulátory a batérie, ktoré zvÊǏÝJMJTWPKPCKFN VOJLÈ[OJDIFMFLUSPMZUBMFCPTÞQPÝLPEFOÏ
"LLUPNVEÙKEF LPOUBLUVKUF%+*BMFCPBVUPSJ[PWBOÏIPEPWP[DVBQPäJBEBKUFJDIPBTJTUFODJV
4. Nikdy akumulátory neinštalujte do modelu alebo ich neodpájajte, ak je model zapnutý. Nezasúvajte akumulátory,
ktorých plastový kryt bol roztrhnutý alebo akokoǥWFLNFDIBOJDLZQPÝLPEFOâ
5. Akumulátory by mali byť používané v rozmedzí teplÙU¡$EP ¡$*DIQPVäÓWBOJFQSJUFQMPUÈDIOBE¡$
NÙäFWJFTǸLQPäJBSVBFYQMØ[JJ1PVäÓWBOJFBLVNVMÈUPSPWQSJUFQMPUÈDIQPE¡$WâSB[OF[OJäVKFJDIWâLPOOPTǸB
NÙäFWJFTǸLJDIUSWBMÏNVQPÝLPEFOJV1SFEQPVäJUÓNBLVNVMÈUPSPNEPQSBKUFǏBT BCZTBJDIUFQMPUBWSÈUJMBOB
OPSNÈMOVQSFWÈE[LPWÞIPEOPUV
6. Akumulátory a batérie nepoužívajte v prostredí so silným elektrostatickým alebo elektromagnetickým poǥPN
.PIMPCZUPWJFTǸL[MZIBOJVWTUBWBOFKSJBEJBDFKFMFLUSPOJLZTSJ[JLPNWÈäOFKOFIPEZ[BMFUVNPEFMV
7. Akumulátory a batérie nerozoberajte, neprepichujte alebo neupravujte. Mohli by sa vznietiť a explodovať.
8. Elektrolyt v akumulátoroch je silne žieravý. PokiaǥEÙKEFL[BTJBIOVUJVQPLPäLZBMFCPQSFOJLOVUJFEPPLB VNâWBKUF
[BTJBIOVUÏNJFTUPQSÞEPNWPEZQPEPCVNJOJNÈMOFNJOÞUBQPUPNJIOFǒWZIǥBEBKUFMFLÈSTLVQPNPD
9. Nepoužívajte akumulátory, ktoré boli vystavené havárii alebo tvrdom náraze.
10. PokiaǥBLVNVMÈUPSTQPMVTNPEFMPNTQBEOF[BMFUVEPWPEZ JIOFǒIPWZCFSUFBVNJFTUOJUFOBCF[QFǏOÏNJFTUP
;ESäVKUFTBWCF[QFǏOFKW[EJBMFOPTUJ EPLJBǥBLVNVMÈUPSÞQMOFOFWZTDIOF/JLEZVäIPOFQPVäÓWBKUFB
BLVNVMÈUPS[MJLWJEVKUFQPEǥBQPLZOPWWLBQJUPMFi-JLWJEÈDJBBLVNVMÈUPSPWw1SÓQBEOâQPäJBSVIBTUFQJFTLPN
BMFCPQSÈÝLPWâNIBTJBDJNQSÓTUSPKPN1SFIBTFOJFOJLEZOFQPVäÓWBKUFWPEV
11. Akumulátory neumiestňujte do mikrovlnnej rúry alebo tlakového kontajnera.
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12. Akumulátory neumiestňujte na vodivé povrchy, ako sú napríklad stoly s kovovou doskou. Jednotlivé články
neukladajte voǥOF EP WSFDJFL  TÈǏLPW BMFCP [ÈTVWJFL  LEF CZ TB NPIMJ TLSBUPWBǸ OBW[ÈKPN  P JOÏ QSFENFUZ
UBNUJFäVNJFTUOFOÏBMFCPLEFCZNPIMPEÙKTǸLVW[ÈKPNOÏNVLPOUBLUVJDIWâWPEPW
13. Akumulátory a batérie nevystavujte mechanickým rázom, nehádžte s nimi. Na akumulátory a nabíjač neklaǒUF
ǸBäLÏQSFENFUZ;BCSÈǪUFQÈEVBLVNVMÈUPSPW
14. Kontakty akumulátora čistite suchou čistou handričkou.
15. S modelom sa nepokúšajte lietať, keǒKFTUBWBLVNVMÈUPSBOJäÝÓBLP QSFUPäFCZUPNPIMPWJFTǸLKFIP
USWBMÏNVQPÝLPEFOJV
16. Nezapájajte vývody akumulátora s opačnou polaritou. akékoǥWFLOFOPSNÈMOFOBCÓKBOJFBLVNVMÈUPSBNÙäF
TQÙTPCJǸQSFISJBUJF FYQMØ[JVBMFCPQPäJBS

Nabíjanie akumulátorov
1. Vždy použite nabíjač schválený DJI. DJI ani dovozca nepreberajú žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v
súvislosti s používaním inej nabíjačky ako DJI. Akumulátor nepripájajte nikdy priamo do sieťovej zásuvky
alebo do zásuvky v aute.
2. Akumulátor nenechávajte pri nabíjaní nikdy bez dozoru. Akumulátor nenabíjajte v blízkosti horǥBWâDINBUFSJÈMPW
BMFCPOBIPSǥBWâDIQPEMPäLÈDI BLPTÞLPCFSDFBMFCPESFWP
3. Akumulátor nenabíjajte bezprostredne po pristátí, pretože jeho teplota mÙäF CZǸ QSÓMJÝ WZTPLÈ "LVNVMÈUPS
OFOBCÓKBKUF TLÙS  OFä WZDIMBEOF [ISVCB OB J[CPWÞ UFQMPUV /BCÓKBOJF NJNP SP[NFE[JF UFQMÙU ¡$ EP ¡$
NÙäFWJFTǸLQSFISJBUJV ÞOJLVFMFLUSPMZUVBMFCPQPÝLPEFOJB*EFÈMOBUFQMPUBQSFOBCÓKBOJFKF 22-28°C.
4. Ak nabíjač nepoužívate, odpojte ho od napájacieho zdroja. Nabíjač pravidelne kontrolujte - neporušenosť
kábla, konektora, skrinky alebo ǒBMÝÓDI ǏBTUÓ /BCÓKBǏ OFǏJTUJUF EFOBUVSPWBOâN MJFIPN BMFCP JOâN IPSǥBWâN
SP[QÞÝǸBEMPN/BCÓKBǏOJLEZOFQPVäÓWBKUF BLKFQPÝLPEFOâ

Skladovanie akumulátorov
1. Akumulátory a batérie uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
2. Ak sa objaví varovanie pri nízkom napÊUÓ BLVNVMÈUPSOBCJUF BäEPTJBIOFQSFEMIPEPCÏTLMBEPWBOJF
3. Akumulátory a baterie nepřechovávejte v prostředí s vysokou teplotou (jako je uzavřený interiér auta stojícího
v létě na přímém slunci, v blízkosti kamen nebo pecí). Jinak hrozí nebezpečí přehřátí akumulátoru, které může
v krajním případě vést až k samovznícení a způsobit požár; každopádně bude negativně ovlivněna výkonnost
akumulátoru a zkrátí se jeho životnost. Ideální skladovací teplota je 22-28°C.
4. Akumulátory udržujte v suchu. Nikdy JDI nevhazujte do vody.
5. S akumulátormi nehádžte, nevystavujte ich mechanickým rázom, úderom, neprepichujte ich ani neskratujte
ich vývody.
6. Akumulátory chráňte pred kontaktom s kovovými predmetmi, ako sú hodinky, okuliare, náhrdelníky a sponky
do vlasov.
7. Nikdy neprepravujte poškodené akumulátory alebo akumulátory nabité na viac než30%.

Likvidácia akumulátorov
1. Akumulátory odovzdajte k likvidácii/recyklácii v miestnom stredisku pre likvidáciu/recykláciu elektrických zariadení
potom, čo ich úplne vybijete. Akumulátory nesmú byť vyhadzované do bežného domáceho odpadu.
2. Akumulátor ihneǒ[MJLWJEVKUF BLIPOJFKFNPäOÏQPQSFEDIÈE[BKÞDPNIMCPLPNWZCJUÓ[OPWB[BQOÞǸ

Poznámky pre prepravu
1. Než Inteligentný pohonný akumulátor zabalíte na prepravu v lietadle, je potrebné ho najskÙS[CF[QFǏOPTUOâDI
EÙWPEPWWZCJǸOBÞSPWFǪOJäÝJVBLP5PKFNPäOÏWZLPOBǸiWZMJFUBOÓNwWNPEFMJ"LVNVMÈUPSWZCÓKBKUFJCB
OBNJFTUF EPTUBUPǏOFW[EJBMFOPNPEIPSǥBWâDIQSFENFUPW VNJFTUOFOâOBOFIPSǥBWFKBOFWPEJWFKQPEMPäLF

UPOZORNENIE
Používanie akumulátorov
1. Dbajte, aby boli akumulátory pred každým vzletom plne nabité.
2. S modelom pristaňte ihneǒ BLPOÈIMFKFBLUJWPWBOÈWâTUSBIBQSJOÓ[LPNOBQÊUÓWBQMJLÈDJJ%+*(0

Nabíjanie akumulátorov
1. Inteligentný akumulátor DJI je konštruovaný tak, aby ukončil nabíjanie, akonáhle je plne nabitý. Je vhodné
ale sledovať celý priebeh nabíjania a akumulátor odpojiť od nabíjačky, akonáhle je plne nabitý.
2. Dbajte, aby Inteligentný pohonný akumulátor bol počas nabíjania vždy vypnutý.

Skladovanie akumulátorov
1. Ak akumulátory nebudete používať po dobu dlhšiu ako 10 dní, vybite ich na 40-60%. Tým mÙäFUFWâ[OBNOF
QSFEǤäJǸäJWPUOPTǸBLVNVMÈUPSPW"LVNVMÈUPSTBBVUPNBUJDLZWZCJKFOBDFMLPWFKLBQBDJUZ QPLJBǥKFQPOFDIBOâ
WOFǏJOOPTUJEMIÝJFBLPEOÓ BCZTBQSFEJÝMPTBNPWPǥOÏNVOBGVLPWBOJV7ZCJUJFOB[BCFSJFDDBEOJ+F
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normálne, že počas vybíjacieho procesu je akumulátor na dotyk „vlažný“.
2. Akumulátor neskladujte po dlhšiu dobu po tom, čo ste ho plne vybili. Ak tak urobíte, mÙäFEÙKTǸLKFIP
OBENFSOÏNVWZCJUJVBOFWSBUOÏNVQPÝLPEFOJVǏMÈOLPW
3. Akumulátor prejde do režimu hibernácie, ak je vybitý a uložený po dlhú dobu. Z dlhodobého spánku
akumulátor k normálnej prevádzke pripravíte nabitím.
4. PokiaǥTNPEFMPNEMIÝÓǏBTOFMJFUBUF WZCFSUFQPIPOOâBLVNVMÈUPS

Likvidácia akumulátorov
1. Ak je Tlačidlo ON/OF mimo prevádzky, a akumulátor tak nie je možné úplne vybiť, kontaktujte odborníkov v
miestnom stredisku pre likvidáciu/recykláciu elektrických zariadení a vyžiadajte si ich asistenciu.

Údržba akumulátorov
1. Akumulátory nikdy neskladujte v prostredí s teplotou nižšou ako -10°C alebo vyššou ako 45°C.
2. Životnosť akumulátorov mÙäF[OÓäJǸEMIÏTLMBEPWBOJFNJNPQSFWÈE[LZ
3. Akumulátor nabite a vybite najmenej raz každé tri mesiace, aby ste ich udržali v dobrom stave.

Recyklácia (EurØpska únia)
Elektrické zariadenia opatrené symbolom preškrtnutého koša nesmú byť vyhadzované do bežného domáceho
odpadu, namiesto toho je nutné ich odovzdať v špecializovanom zariadenie pre zber a recykláciu. V
krajinách EÚ (EurØQskej únie) nesmú byť elektrické zariadenia vyhadzované do bežného domáceho odpa
EV(WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidácia elektrických a elektronických zaria
EFOÓ smernica 2012/19/EÚ). Nežiaduce zariadenia mÙäFUFEPQSBWJǸEPOBKCMJäÝJFIP[BSJBEFOJBOB[CFSBMF
CPSFDZLMBǏOÏIPTUSFEJTLB;BSJBEFOJBQPUPNCVEÞMJLWJEPWBOÏBMFCPSFDZLMPWBOÏCF[QFǏOâNTQÙTPCPN[BEBSNP
0EPW[EBOÓNOFäJBEÞDFIP[BSJBEFOJBNÙäFUFVSPCJǸEÙMFäJUâQSÓTQFWPLLPDISBOFäJWPUOÏIPQSPTUSFEJB

EÚ vyhlásenie o súlade
Týmto SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. prehlasuje, že Inteligentný akumulátor Mavic 2 je v súlade s
požiadavkami relevantných eurØQskych smerníc a harmonizovaných eurØQskych noriem. Úplné znenie
&ÁvyhláseniB o súlade je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
www.dji.com/euro-compliance

Záruka
Dovozca zaručuje, že toto zariadenie je v okamihu predaja bez vád tak v materiáli, tak aj v prevedení. Táto záruka
nekryje žiadne časti poškodené používaním alebo v dÙTMFELVJDIÞQSBWZWäJBEOPNQSÓQBEFOFNÙäF
[PEQPWFEOPTǸWâSPCDVBEPWP[DVQSFTJBIOVǸQÙWPEOÞPCTUBSÈWBDJVDFOV[BSJBEFOJFDovozca TJUJFäWZISBE[VKF
QSÈWP[NFOJǸBMFCPVQSBWJǸUÞUP[ÈSVLVCF[QSFEDIÈE[BKÞDFIPVQP[PSOFOJB;BSJBEFOJFKFQSFENFUPN
QSJFCFäOÏIPWZMFQÝPWBOJBB[EPLPOBǥPWBOJBWâSPCDBTJWZISBE[VKFQSÈWP[NFOZLPOÝUSVLǏOÏIPQSFWFEFOJBCF[
QSFEDIÈE[BKÞDFIPVQP[PSOFOJB1SFUPäFdovozca OFNÈäJBEOVLPOUSPMVOBENPäOâNQPÝLPEFOÓNQSJQSFQSBWF 
TLMBEPWBOÓBOBETQÙTPCPNQPVäÓWBOJB OFNÙäFCZǸQSFEQPLMBEBOÈBOJQSJKBUÈäJBEOB[PEQPWFEOPTǸ[BÝLPEZ
TQPKFOÏTQPVäÓWBOÓN[BSJBEFOJB
Tento záručný list oprávňuje na vykonanie bezplatnej záručnej opravy výrobku dodávaného dovozcom v lehote 24
mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie v dÙTMFELVCFäOFKQSFWÈE[LZ QSFUPäFJEFPWâSPCPLQSF
ÝQPSUPWPNPEFMÈSTLFQPVäJUJF LFEZKFEOPUMJWÏEJFMZQSBDVKÞQPEPWFǥBWZÝÝÓN[BǸBäFOÓN OFäBLÏNVTÞWZTUBWFOÏ
CFäOÏISBǏLZ"LVNVMÈUPSZQPEMJFIBKÞQSJSPE[FOÏNVPQPUSFCPWBOJVBTUBSOVUJVBQPǏBTFNÙäFCZǸQPUSFCOÈJDI
WâNFOB
Záruka sa nevzťahuje tiež na akúkoǥWFLǏBTǸ[BSJBEFOJB LUPSÏCPMJOFTQSÈWOFJOÝUBMPWBOÏ CPMPTǪPVISVCPBMFCP
OFTQSÈWOF [BPCDIÈE[BOÏ  BMFCP CPMB QPÝLPEFOÈ QSJ IBWÈSJJ  BMFCP OB BLÞLPǥWFL ǏBTǸ [BSJBEFOJB  LUPSÏ CPMJ
PQSBWPWBOÏBMFCPNFOFOÏOFBVUPSJ[PWBOPVPTPCPV UPTBUâLBBKBQMJLÈDJFBLâDILPǥWFLJNQSFHOBǏOâDIOÈUFSPW
OÈTUSFLPW 3PWOBLPBLPJOÏWâSPCLZKFNOFKFMFLUSPOJLZOFWZTUBWVKUFUPUP[BSJBEFOJFQÙTPCFOJVWZTPLâDIUFQMÙU 
OÓ[LZDIUFQMÙUWMILPTUJBMFCPQSBÝOÏNVQSPTUSFEJV/FOFDIÈWBKUFIPQPEMIÝJVEPCVOBQSJBNPNTMOFǏOPNTWFUMF
Požiadavku na záručnú opravu uplatňujte, prosím, v predajni, kde ste zariadenie zakúpili.

Vyhlásenie
Zásady bezpečnej prevádzky
Mavic 2
Zásady bezpečnej prevádzky V1.0
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POZOR
Tento model OJFKFISBǏLB+FVSǏFOâOBQSFWÈE[LPWBOJFPTPCÈNTUBSÝÓNBLPSPLPW.
MBKUF QSPTÓN OBQBNÊUJ äF#F[QFǏOPTǸWTLSBULFKFMFOSâDIMZQSFIǥBECF[QFǏOPTUOâDI
[ÈTBE4LÙS OFäTBNPEFMQPLÞTJUFQSWâLSÈU[BQOÞǸ QSFÝUVEVKUFWÞQMOPTUJDFMÏ7ZIMÈTFOJFB
;ÈTBEZCF[QFǏOFKQSFWÈE[LZ
1. Prostredie pre lietanie a povetrnostné podmienky
• Vždy lietajte na miestach bez magnetického alebo elektromagnetického rušenia, bez budov a iných prekážok.
• Nelietajte v blízkosti ǥVEÓBOBEǥVǒNJ
t7ZIOJUFTBMJFUBOJVWPWâÝLFOBEN
t1SJMJFUBOÓWOBENPSTLFKWâÝLFOBENCVǒUFWFǥNJPQBUSOÓ
t-JFUBKUF[BQSJB[OJWâDIQPWFUFSOPTUOâDIQPENJFOPLQSJUFQMPUÈDINFE[J 0 a 40°C.
• Pri lietaní v miestnosti buďte zvlášǸ PQBUSOÓ  QSFUPäF TUBCJMJ[BǏOÏ GVOLDJF NPEFMV NÙäV CZǸ OFHBUÓWOF
PWQMZWǪPWBOÏWPOLBKÝÓNJWQMZWNJ
• Nelietajte, ak rýchlosǸWFUSBQSFTBIVKF 10 m/s

2. Predletová kontrola
• Uistite sa, že nálepky na kamere, vizuálnom a infračervenom systému detekcie prekážok boli pred použitím
odstránené.
• Uistite sa, že kryt závesu a kamery bol odstránený pred zapnutím modelu.
• Uistite sa, že sú vysielačové aj pohonné akumulátory plne nabité.
• Skontrolujte, že ramená s motormJ sú vysunuté do letovej polohy. Skontrolujte, že Inteligentný pohonný
akumulátor je spoǥBIMJWPVQFWOFOâ
• Uistite sa pred každým letom, že vrtule sú v dobrom stave a bezpečne utiahnuté.
• Uistite sa, že nič nebráni vo voǥOPNPUÈǏBOÓNPUPSPW
t6JTUJUFTB äFPCKFLUÓWZLBNFSZBTFO[PSPWTZTUÏNPWEFUFLDJFQSFLÈäPLTÞǏJTUÏ
• Pred prvým vzletom, na každom novom letovom mieste, a keď vás k tomu vyzve hlásenie v aplikácii DJI GO
4 alebo signalizácia LED letového indikátora na modeli, vykonajte kalibráciu kompasu.
• Dbajte, aby bol model a aplikácie DJI GO 4 boli aktualizované na najnovšiu verziu.
• DÙLMBEOFTB[P[OÈNUFTP[WPMFOâNMFUPWâNSFäJNPNBQPSP[VNFKUFWÝFULâNCF[QFǏOPTUOâNGVOLDJÈNB
WBSPWBOÓN
• Dbajte, aby ste lietali mimo bezletovej zóny a letové podmienky boli vhodné pre váš model.
• Dbajte, aby aplikácia DJI GO 4 bola správne spustená, aby mohla pomáhaǸ QSJ QSFWÈE[LF WÈÝIP NPEFMV
#&; -&507Å$) %«5 ;";/".&/"/Å$) "1-*,«$*06 %+* (0  /&.64¶ #:Ƹ %+* 7 63Ǝ*5Å$) 4*56«$*«$)
73«5"/&453"5:7«À)0.0%&-6 4$)01/«7«.104,:5/ÁƸ1013&%"+/Á10%1036"-&#013&7;*"Ƹ
;0%107&%/04Ƹ

3. Prevádzka
•Motory nespúšǸBKUF  LâN OJF TÞ SBNFOÈ WZLMPQFOÏ EP QSFWÈE[LPWFK QPMPIZ *OBL NÙäF EÙKTǸ L QPÝLPEFOJV
NPEFMV
t ,Fǒ ESäÓUF NPEFM  OFEPUâLBKUF TB [ÈQBEJFL *OUFMJHFOUOÏIP QPIPOOÏIP BLVNVMÈUPSB  BCZ TUF IP OÈIPEPV
OFVWPǥOJMJ
• Držte sa mimo dosahu otáčajúcich sa vrtúǥBNPUPSPW
t.PEFMNBKUF[BMFUVTUÈMFWQSJBNPNEPIǥBEF
t/FWZLPOÈWBKUFLPNCJOPWBOâQPIZCPWMÈEBǏNJ $4$ BLNPEFMMFUÓ
• Za letu neprijímajte prichádzajúce hovory na váš mobil alebo nerobte čokoǥWFL ǏPCZNPIMPPEWÈE[BǸWBÝV
QP[PSOPTǸPEQPVäÓWBOJBWÈÝIPNPCJMOÏIP[BSJBEFOJBQSFPWMÈEBOJFNPEFMV[BMFUV
• Nelietajte pod vplyvom alkoholu alebo drog.
• Nelietajte nízko nad reflexivnými povrchmi, ako je voda alebo sneh, pretože tie mÙäVOFHBUÓWOFPWQMZWǪPWBǸ
ǏJOOPTǸWJ[VÈMTZTUÏNVEFUFLDJFQSFLÈäPL"LKF(14TJHOÈMTMBCâ MJFUBKUFMFOQSJEPCSPNPTWFUMFOÓBWJEJUFǥOPTUJ
• V prípade pohotovosti pri nízkom napÊUÓ BLVNVMÈUPSB BMFCP QSFE TJMOâN WFUSPN T NPEFMPN QSJTUBǪUF OB
CF[QFǏOPNNJFTUF
• Pre procedúru automatického návratu na Miesto vzletu RTH, prosím, nastavte v aplikácii DJI GO 4 výšku letu
vyššiu, než sú prípadné prekážky v okolí.
• Model sa nemÙäFWZIOÞǸQSFLÈäLBNQSJBVUPNBUJDLPNOÈWSBUFOB.JFTUPW[MFUV35) BLKFPQUJDLâTZTUÏN
EFUFLDJFQSFLÈäPLWZQOVUâ1PVäÓWBKUFWZTJFMBǏQSFPWMÈEBOJFSâDIMPTUJBWâÝLZMFUVNPEFMV BCZTUFTBWZIMJ
[SÈäLFQSJ35)
• Po pristátí najprv zastavte motory, potom vypnite Inteligentný pohonný akumulátor v modeli a až nakoOJFD
2

vypnite vysielač.
• Ak používate Inteligentné letové režimy, buďte vždy pripravení prevziaǸSJBEFOJFNPEFMVWZDIâMFOÓN
PWMÈEBǏPWBTUMBǏFOÓNUMBǏJEMB1BV[BBMFCPLMJLOVUÓNOBUMBǏJEMPOBPCSB[PWLF.BKUFOBQBNÊUJ äBNPEFMCVEF
QPWZDIâMFOÓPWMÈEBǏPWQPLSBǏPWBǸWPWZLPOÈWBOÓGVOLDJÓ*OUFMJHFOUOÏIPMFUV1SFÞQMOÏVLPOǏFOJF
*OUFMJHFOUOÏIPMFUPWÏIPSFäJNVTUMBǏUFUMBǏJEMP1BV[BOBWZTJFMBǏJBMFCPUMBǏJEMPi4501wOBPCSB[PWLF
• Bez ohǥBEVOBNOPäTUWPOBKNPEFSOFKÝÓDIUFDIOPMØHJÓ QPǏBTMFUVKFWZäBEPWBOÈOFVTUÈMBQP[PSOPTǸQJMPUB
#F[QFǏOPTUOÏBQPNPDOÏGVOLDJF BLPKFWZIâCBOJFTBQSFLÈäLBN TUBCJMJ[ÈDJBNPEFMVBBVUPNBUJDLâOÈWSBUTÞ
VSǏFOÏQSFVǥBIǏFOJFQSFWÈE[LZNPEFMV OJFBLPOÈISBEBSJBEFOJFNPEFMVQJMPUPN
• Fungovanie a účinnosǸTZTUÏNVEFUFLDJFQSFLÈäPLNÙäVPWQMZWǪPWBǸQPENJFOLZQBOVKÞDFWPLPMJUPN
QSPTUSFEÓ BLPKFÞSPWFǪPTWFUMFOJBBMFCPUFYUÞSBQPWSDIVQSFLÈäPL*OUFMJHFOUOÏPWMÈEBDJFGVOLDJF BLPQSFTOÏ
QSJTUÈUJFBWZIâCBOJFTBQSFLÈäLBNTÞWZSBEFOÏ BLTÞGVOLDJFWJ[VÈMTZTUÏNVEFUFLDJFQSFLÈäPLOBSVÝFOÏ

7:)-«4&/*&"7"307"/*&
Tento výrobok nie je určený na prevádzkovanie osobám mladším ako 18 rokov. Tento výrobok nie je hračka a
nepatrí do rúk deǸPN%PTQFMÏPTPCZCZNBMJ[BCF[QFǏJǸ äF.BWJDTBCVEFWäEZOBDIÈE[BǸNJNPEPTBIVEFUÓ 
BECBǸOB[WâÝFOÞPQBUSOPTǸ BLNPEFMQSFWÈE[LVKÞWQSÓUPNOPTUJEFUÓ
Tento výrobok je lietajúca kamera, ktorá ponúka možnosǸMJFUBOJBWPOLVJWPWFǥLFKNJFTUOPTUJ BLKFSJBEOF
QSFWÈE[LPWBOÈBWEPCSPNUFDIOJDLPNTUBWF/BWÝUÓWUFIUUQXXEKJDPNOBOBKBLUVÈMOFKÝJF[OFOJF
CF[QFǏOPTUOâDIQPLZOPWBVQP[PSOFOJFBIUUQLOPXCFGPSFZPVGMZPSH QMBUÓOB64" OBǒBMÝJFJOGPSNÈDJFP
CF[QFǏOFKQSFWÈE[LF
Informácie v tomto dokumente majú vplyv na vašu bezpečnosǸBOBWBÝFQSÈWBBQPWJOOPTUJ4UBSPTUMJWP
QSFÝUVEVKUFDFMâEPLVNFOU BCZTUF[BJTUJMJTQSÈWOVQSÓQSBWVNPEFMVBWÝFULÏIPǒBMÝJFIPQSÓTMVÝFOTUWBB
WZCBWFOJBQSFEKFIPVWFEFOÓNEPQSFWÈE[LZ"LTBOF[P[OÈNJUF BOFCVEFUFTBEÙTMFEOFSJBEJǸOÈWPEPNOB
PCTMVIVBWǪPN BWǒBMÝÓDITQSJFWPEOâDIEPLVNFOUPDI VWFEFOâNJQPLZONJBVQP[PSOFOJBNJ NÙäFUPWJFTǸ
LQPÝLPEFOJVBMFCPTUSBUFWÈÝIPNPEFMV LWÈäOFNV[SBOFOJVPTÙCBMFCPǒBMÝÓNÝLPEÈNOBNBKFULV
SkÙSOFäTBQPLÞTJUF.BWJDVWJFTǸEPQSFWÈE[LZ QSFÝUVEVKUFOÈWPEOBKFIPPCTMVIVBWÝFULZTQSJFWPEOÏ
EPLVNFOUZ/FTQSÈWOFQPVäÓWBOJFWâSPCLVNÙäFWJFTǸLQPÝLPEFOJVWâSPCLV ÝLPEÈNOBNBKFULVBLWÈäOZN
[SBOFOJBNPTÙC
Toto je vysoko sofistikovaný výrobok. Musí byǸQSFWÈE[LPWBOâPQBUSOF WTÞMBEFTP[ESBWâNSP[VNPNBWZäBEVKF
VSǏJUÏ[ÈLMBEOÏ[OBMPTUJB[SVǏOPTUJNFDIBOJDLÏBFMFLUSPOJDLÏ"LOFCVEFUFWâSPCPLQSFWÈE[LPWBǸCF[QFǏOâN
B[PEQPWFEOâNTQÙTPCPN W[OJLÈOFCF[QFǏFOTUWPÝLÙEOBNBKFULVBǒBMÝÓDITQSJFWPEOâDIÝLÙESPWOBLPBLP
OFCF[QFǏFOTUWPWÈäOFIP[SBOFOJB Tento výrobok nie je hračka a nie je určený pre používanie deǸNJUFOUP
WâSPCPLOFQPVäÓWBKUFTOFLPNQBUJCJMOâNQSÓTMVÝFOTUWPNBMFCPIPOFVQSBWVKUF[BSÈNFDUFDIOJDLâDIÝQFDJGJLÈDJÓ
BEPLVNFOUÈDJFQPTLZUPWBOFK4;%+*5&$)/0-0(:$P-UE5JFUP#F[QFǏOPTUOÏ[ÈTBEZPCTBIVKÞQPLZOZQSF
CF[QFǏOÞQSFWÈE[LVBÞESäCV+FOFWZIOVUOÏQSFÝUVEPWBǸBQSÓTOFEPESäJBWBǸQPLZOZBWâTUSBIZVWFEFOÏW
OÈWPEFOBPCTMVIV.BWJD4QPLZONJTB[P[OÈNUFTLÙS OFäTBWâSPCPLQPLÞTJUFQSWâLSÈUOBTUBWPWBǸBMFCP
QPVäÓWBǸ BCZTUFIPNPIMJQSFWÈE[LPWBǸCF[QFǏOFBWZIMJTBÝLPEÈNOBNBKFULVBMFCPWÈäOFNV[SBOFOJV Tým,
že tento výrobok začnete používaǸ WZKBESVKFUFTÞIMBTTUâNUPWZIMÈTFOÓNBQPUWSEÓUF äFTUFTBTOÓNWÞQMOPTUJ
[P[OÈNJMJ4ÞIMBTÓUFTP[PEQPWFEOPTǸPV[BWBÝFLPOBOJFBOBLMBEBOJFTUâNUPWâSPCLPN TP
[PEQPWFEOPTǸPV[BBLÏLPǥWFLQSJBNFBMFCPOFQSJBNFÝLPEZTQÙTPCFOÏOFEPESäBOÓNUPIUPOÈWPEV QPSVÝFOÓN
BMFCPOFSFÝQFLUPWBOÓNBLâDILPǥWFLNJFTUOZDI[ÈLPOPW QSFEQJTPWBQSBWJEJFM4ÞIMBTÓUFTUâN äFCVEFUFUFOUP
WâSPCPLQPVäÓWBǸWTÞMBEFTKFIPVSǏFOÓNBWTÞMBEFTP[ÈLPONJ QSFEQJTNJBJOâNJQSÈWOZNJOPSNBNJQMBUOâNJ
WPWBÝFKLSBKJOFBQPLZONJBPEQPSÞǏBOJBNJEBOâNJ%+*WNJOVMPTUJBMFCPWCVEÞDOPTUJƑBMFKTUFV[SP[VNFOÓB
TÞIMBTÓUFTUâN äFWBÝFWSÈUBOF BMFOJFMFOEÈUBMFUPWFKUFMFNFUSJFB[È[OBNPWPQSFWÈE[LFNÙäV[BVSǏJUâDI
QPENJFOPLCZǸOBǏÓUBOÏBTQSBWPWBOÏOB%+*VSǏFOPNTFSWFSJ
Výrobca DJI a dovozca neprijímajú žiadnu zodpovednosǸ[BÝLPEZBMFCP[SBOFOJBTQPKFOÏQSJBNPBMFCP
OFQSJBNPTQPVäÓWBOÓNWâSPCLV6äÓWBUFǥKFQPWJOOâTB[P[OÈNJǸTQSBWJEMBNJCF[QFǏOÏIPB[ÈLPOPNB
NJFTUOZNQSFEQJTPNTQÙTPCPNQPVäÓWBOJBWâSPCLVWSÈUBOFUâDI BMFOJFMFO VWFEFOâDIWUâDIUP
#F[QFǏOPTUOâDI[ÈTBEÈDI

ULMBEBOJFBQPVäÓWBOJFEÈt
Keď používate našu mobilnú aplikáciu alebo naše výrobky alebo iný software, mÙäFUF%+*QPTLZUOÞǸEÈUB
UâLBKÞDFTBQPVäÓWBOJBBQSFWÈE[LZWâSPCLV BLPTÞMFUPWÏUFMFNFUSJDLÏEÈUB OBQSSâDIMPTǸ WâÝLB äJWPUOPTǸ
BLVNVMÈUPSBBJOGPSNÈDJFP[ÈWFTVBLBNFSF B[È[OBNZPQSFWÈE[LF1PESPCOFKÝJFJOGPSNÈDJFOÈKEFUFOB
IUUQXXXEKJDPNQPMJDZ
KtorákoǥWFLǏBTǸUPIUPWZIMÈTFOJBNÙäFQPEMJFIBǸ[NFOÈNCF[QSFEDIÈE[BKÞDFIPVQP[PSOFOJB OBXXXEKJDPN
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OÈKEFUFnajnovšie znenie. Toto vyhlásenie je vyhotovené v rÙ[OZDIKB[ZLPWâDIWFS[JÈDIWQSÓQBEFSP[EJFMPW
NFE[JWFS[JBNJKFTNFSPEBKOÏQÙWPEOÏBOHMJDLÏ[OFOJF

UPOZORNENIE
SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. si vyhradzuje právo meniǸWÝFULZOÈWPEZBTQSJFWPEOÏEPLVNFOUZBTQSJFWPEOÏ
EPLVNFOUZCF[QSFEDIÈE[BKÞDFIPVQP[PSOFOJB1SFOBKBLUVÈMOFKÝJFJOGPSNÈDJFOBWÝUÓWUFIUUQXXXEKJDPNB
QSFKEJUFOBTUSÈOLVUPIUPWâSPCLV

POZNÁMKY
V návodoch a ďalších dokumentoch sú používané nasledujúce termíny pre označenie rÙ[OZDI ÞSPWOÓ
QPUFODJÈMOFIPSJ[JLBQSJQSFWÈE[LPWBOÓEBOÏIPWâSPCLV
UPOZORNENIE: Postupy, pri ktorých nedodržanie vzniká nebezpečenstvo škÙEOBNBKFULVBNBMÏBMFCPäJBEOF
OFCF[QFǏFOTUWP[SBOFOJB
POZOR: Postupy, pri ktorých nedodržanie vzniká nebezpečenstvo škÙEOBNBKFULVBOFCF[QFǏFOTUWP[SBOFOJB
VAROVANIE: Postupy, pri ktorých nedodržanie vzniká nebezpečenstvo škÙEOBNBKFULVBǒBMÝÓDITQSJFWPEOâDI
ÝLÙESPWOBLPBLPOFCF[QFǏFOTUWPWÈäOFIP[SBOFOJB

ÚDRŽBA VÝROBKU
SKLADOVANIE A 13&13"7"
VAROVANIE
Aby ste predišli vážnym zraneniam detí a zvierat,SJBǒUFTBOBTMFEVKÞDJNJ[ÈTBEBNJ
1. Malé diely, ako sú káble a sťahovacie pásky sú nebezpečné, akEÙKEFLJDIQSFIMUOVUJVBMFCP
vdýchnutiu. Všetky diely držte mimo dosahu detí a zvierat.

UPOZORNENIE
1. Inteligentný pohonný akumulátor skladujte na suchom chladnom mieste, ktoré nie je vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, aby ste mali istotu, že sa vstavané LiPo články nebudú prehrievaǸ 0EQPSÞǏBOÈ
TLMBEPWBDJBUFQMPUBNFE[J¡$Bä¡$QSFTLMBEPWBOJFEMIÝJFBLPNFTJBDF"LVNVMÈUPSZOJLEZOFTLMBEVKUF
WQSPTUSFEÓTUFQMPUPVNJNPSP[NFE[JF -20°C až +45°C.
2. Zabráňte styku alebo ponoreniu kamery do vody alebo iných kvapalín. Ak kamera zvlhne, osušte ju otrením
suchou mÊLLPVIBOESJǏLPV;BQOVUJFNPEFMV LUPSâTQBEPMEPWPEZ NÙäFTQÙTPCJǸKFIPUSWBMÏQPÝLPEFOJF
/BǏJTUFOJFBÞESäCVLBNFSZOFQPVäÓWBKUFBMLPIPM CFO[ÓO SJFEJEMÈBMFCPJOÏIPSǥBWÏMÈULZ,BNFSVOFTLMBEVKUF
WPWMILâDIBMFCPQSBÝOâDIQSJFTUPSPDI
3. Tento výrobok NEPRIPÁJAJTE k akémukoǥWFL64#SP[ISBOJV LUPSÏKFTUBSÝJFBLPWFS[JB/FQSJQÈKBKUFUFOUP
WâSPCPLLBLâNLPǥWFLiQPXFS64#wBMFCPQPEPCOâN[BSJBEFOJBN

ÚDRŽBA A OŠETROVANIE
UPOZORNENIE
1. Po akejkoǥWFLIBWÈSJJBMFCPTJMOPNOÈSB[FLPOUSPMVKUFWÝFULZǏBTUJNPEFMV"LNÈUFQSPCMÏNZBMFCPPUÈ[LZ 
LPOUBLUVKUFQSPTÓN BVUPSJ[PWBOÏIPQSFEBKDV%+*
2. Pravidelne kontrolujte Indikátory stavu akumulátora, aby ste videli aktuálny stav akumulátora a jeho celkovú
životnosǸ 5ZQJDLÈ äJWPUOPTǸ CBUÏSJF KF QPǏÓUBOÈ OB  DZLMPW 1PUPN JDI OFPEQPSÞǏBNF ǒBMFK QPVäÓWBǸ
QPESPCOPTUJ P CF[QFǏOPN QPVäÓWBOÓ B ÞESäCF BLVNVMÈUPSB OÈKEFUF W ;ÈTBEÈDI CF[QFǏOFK QSFWÈE[LZ
*OUFMJHFOUOÏIPBLVNVMÈUPSB.BWJD

PODMIENKY PRE LIETANIE
POVETRNOSTN²10%.*&/,:"0,0-*5²130453&%*&
VAROVANIE
Model je konštruovaný pre lietanie za dobrých poveternostných podmienok. Aby ste predišli haváriám,
vážnym zraneniam a škodám na majetku, riaďte sa nasledujúcimi zásadami:
1. Nelietajjte za zlého počasia - za dažďa, za silného vetra (cez NT), sneženia, smogu, hmly, búrky,
krupobitia, tornáda alebo hurikánu.
2.4NPEFMPNOFMJFUBKUFWNJFTUBDI LEFEPDIÈE[BLWFǥLFKBQSVELFK[NFOFÞSPWOFLSBKJOZ OBQSOFMJF
UBKUF[WOÞUSBCVEPWZPLOPNWPO BLEFKF(14TJHOÈMTMBCâ QSFUPäF[BUBLâDIUPPLPMOPTUÓKFOFQSJB[
OJWPPWQMZWOFOÈǏJOOPTǸTZTUÏNPWVSǏPWBOJBBTUBCJMJ[ÈDJBQP[ÓDJF ǏP[OJäVKFCF[QFǏOPTǸMFUV

UPOZORNENIE
1. Výkony modelu a pohonného akumulátora závisia od vplyvoch okolitého prostredia, ako hustota vzduchu
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a teplota. Buďte veǥNJPQBUSOÓ BLMJFUBUFWOBENPSTLFKWâÝLFOBEN QSFUPäFWâLPOZNPEFMVBBLVNVMÈUPSB
NÙäVCZǸWâSB[OFPCNFE[FOÏ
2. S modelom nelietajte v blízkosti dopravných nehÙE QPäJBSPW FYQMØ[JÓ QPWPEOÓ DVOBNJ MBWÓO [PTVWPWQÙEZ 
[FNFUSBTFOJB QJFTPǏOâDIBMFCPQSBDIPWâDICÞSPL

RUŠENIE SPOJENIA MEDZI MODELOM A VYSIELAČOM
UPOZORNENIE
1. Letový priestor by mal byǸPUWPSFOâ7ZTPLÏCVEPWZBPDFǥPWÏLPOÝUSVLDJFNÙäVPWQMZWǪPWBǸQSFTOPTǸ
QBMVCOÏIPLPNQBTVBCMPLPWBǸ(14TJHOÈM
2. Snažte sa zabrániǸW[ÈKPNOÏNVSVÝFOJVNFE[JWZTJFMBǏPNBJOâNCF[ESÙUPWâN[BSJBEFOÓN6JTUJUFTB äFXJ
GJOBWBÝPNNPCJMOPN[BSJBEFOÓKFWZQOVUÏ
3. Nelietajte v oblasti so silnými magnet/elektromagnet poliami, ako napr. v blízkosti vysielacích veží, elektr
rozvodných staníc, vedenie vysokého napÊUJBBQPE7PQBǏOPNQSÓQBEFNÙäFCZǸPISP[FOÈLWBMJUBQSFOPTV
SJBEJBDFIPTJHOÈMVBWJEFPTJHOÈMV ǏPNÙäFPWQMZWOJǸQSFTOPTǸVSǏFOJBQPMPIZBHFPHSBGJDLÏQP[ÓDJFNPEFMV
.PEFMTBNÙäFTQSÈWBǸOFOPSNÈMOFBMFCPTBÞQMOFWZNLOÞǸLPOUSPMFWPCMBTUJBDITPTJMOâNSVÝFOÓN

Z0%107&%/²13&7«%;,07"/*&.0%&-U
VAROVANIE
"CZTUFQSFEJÝMJWÈäOZN[SBOFOJBNBÝLPEÈNOBNBKFULV SJBǒUFTBOBTMFEVKÞDJNJ[ÈTBEBNJ
%CBKUF BCZTUFTBPW[MFUTNPEFMPNOFQPLÞÝBMJ BLTUFQPEWQMZWPNBMLPIPMV ESPH BOFTUFUÓLBMFCP
JOâDIMÈUPL BMFCPOFUSQÓUFOFWPǥOPTǸPV NBMÈUOPTǸPV ÞOBWPVBMFCPJOâNJQSPCMÏNBNJ LUPSÏCZNPIMJ
PWQMZWOJǸWBÝFTDIPQOPTUJCF[QFǏOÏIPPWMÈEBOJBNPEFMV
2. 1PQSJTUÈUÓOBKQSWWZQOJUFNPEFM BäOBLPOJFDWZQÓOBKUFWZTJFMBǏ.
3. /F[IBE[VKUF OFWZQÞÝǸBKUF OFPEQBǥVKUFBMFCPJOBLOFVWPǥǪVKUFBLÏLPǥWFLOFCF[QFǏOÏOÈLMBEZOB
BMFCPWBLâDILPǥWFLCVEPWÈDI OBPTPCZBMFCP[WJFSBUÈ BMFCPLUPSÏCZNPIMJTQÙTPCJǸ[SBOFOJF
PTÙCBMFCPÝLPEZOBNBKFULV
4. /FQPLÞÝBKUFTBQSFWÈE[LPWBǸNPEFM LUPSâIBWBSPWBM CPMQPÝLPEFOâBMFCPOJFKFWEPCSPNUFDIOJDLPN
TUBWF

UPOZORNENIE
1. Dbajte, aby ste boli schopní dostatočne zvládaǸQJMPUÈäWQPENJFOLBDI [BBLâDIDIDFUFTNPEFMPNMJFUBǸB
NBMJQSJQSBWFOâQMÈOQSFSJFÝFOJFOFIÙETLÙS OFäLOJNEÙKEF
%CBKUF BCZTUFWäEZMJFUBMJTQFWOâN[ÈNFSPN MFUPWâNQMÈOPN OJLEZOFMJFUBKUFMFOUBLOBEBSNPBCF[TUBSPTUOF
1SJQPVäÓWBOÓLBNFSZSFÝQFLUVKUFTÞLSPNJFPTUBUOâDI%CBKUF BCZTUFWäEZWZIPWFMJ[ÈLPOPN JOâNQSFEQJTPN
BTQPMPǏFOTLâN[WZLMPTUJBNQMBUOâNWNJFTUBDI LEFNPEFMQSFWÈE[LVKFUF
 .PEFM OFQPVäÓWBKUF L JOÏNV  OFä QSF PTPCOÞ SFLSFÈDJV /FQPVäÓWBKUF IP QSF BLÏLPǥWFL OFMFHÈMOF BMFCP
OFQSJNFSBOÏÞǏFMZ BLPKFÝQJPOÈä WPKFOTLÏPQFSÈDJF QSJFTLVNBTMFEPWBOJFCF[QPWPMFOJB 
 .PEFM OFQPVäÓWBKUF OB PIPWÈSBOJF  QSFOBTMFEPWBOJF  WZISÈäBOJF  WZEJFSBOJF BMFCP JOÏNV QPSVÝPWBOJV
[ÈLPOOâDIQSÈW BLPKFQSÈWPOBTÞLSPNJF JOâDIPTÙC
/F[BTBIVKUFTÞLSPNOÏWMBTUOÓDUWPJOâDIPTÙCBTUâNTÞWJTJBDFQSÈWB

SÁLAD S0 ZÁKON.* A P3EDPIS.*, BEZLETOVÉ ZÓNY
VAROVANIE
ACZTUFQSFEJÝMJQPSVÝFOJV[ÈLPOPWBQSFEQJTPW WÈäOZN[SBOFOJBNBÝLPEÈNOBNBKFULV SJBǒUFTBOBTMF
EVKÞDJNJ[ÈTBEBNJ
1. /FMJFUBKUFWCMÓ[LPTUJMFUÓTLCF[PIǥBEVOBWâÝLVMFUV"LKFQPUSFCOÏ JIOFǒQSJTUBǪUF.
2. 4NPEFMPNOFMJFUBKUFWIVTUPPTÓEMFOâDIPCMBTUJBDI WSÈUBOFNJFTU ÝQPSUPWâDIBLVMUÞSOZDIQPEVKBUÓ WâTUBW 
WFSFKOâDIWZTUÞQFOÓBUǒ
3. 4NPEFMPNOFMJFUBKUFWPWÊǏÝFKBLPQPWPMFOFKWâÝLF%SäUFTBWCF[QFǏOFKW[EJBMFOPTUJBOFOBSÞÝBKUF
QSFWÈE[LVMJFUBEJFMBWSUVǥOÓLPWTǥVETLPVQPTÈELPV#VǒUFTUÈMFWTUSFIVBWäEZTBWZIâCBKUFPTUBUOâN
MJFUBKÞDJNQSPTUSJFELPNBWÝFULâNQSFLÈäLBN

POZOR
Aby ste predišli porušeniu zákonov a predpisov, vážnym zraneniam a škodám na majetku, riaďte sa nasledujúcimi
zásadami:
1. S modelom nelietajte vnútri, v blízkosti alebo akokoǥWFL W SÈNDJ CF[MFUPWâDI [ØO TUBOPWFOâDI NJFTUOZNJ
[ÈLPONJ B QSFEQJTNJ #F[MFUPWÏ [ØOZ [BIǱǪBKÞ MFUJTLP  ISBOJDF NFE[J EWPNB TVWFSÏOOZNJ ÝUÈUNJ BMFCP
SFHJØONJ NFTUÈBUǒ"TÞQSJFCFäOFBLUVBMJ[PWBOÏ
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2. S modelom nelietajte vo vÊǏÝFKBLPQPWPMFOFKWâÝLF
.PEFMWäEZVESäVKUFWQSJBNPNEPIǥBEF QPVäJUFQPNPDOÓLB BLKFUSFCB
4. Model NIKDY nepoužívajte na prenášanie ilegálneho alebo nebezpečného nákladu.

UPOZORNENIE
1. Venujte pozornosǸQPSP[VNFOJVTQÙTPCVQSFWÈE[LPWBOJBWÈÝIPNPEFMV BLPKFSFLSFBǏOÏ QSFWFSFKOÏÞǏFMZ 
LPNFSǏOÏ BECBKUF BCZTUFQSFEMFUPN[ÓTLBMJ[PEQPWFEBKÞDVMJDFODJVBMFCPQPWPMFOJBQSÓTMVÝOâDIÞSBEPW
1PSBǒUF TB T NJFTUOZNJ PSHÈONJ ÁSBE QSF DJWJMOÏ MFUFDUWP W 4MPWFOTLFK SFQVCMJLF  BCZ TUF [ÓTLBMJ
QSFIǥBEPQMBUOâDIQSBWJEMÈDIB[UPIPWZQMâWBKÞDJDIQPäJBEBWLÈDI
2. Majte prosím, na pamÊUJ äFQPVäÓWBOJFEJBǥLPWPPWMÈEBOâDINPEFMPWLVLPNFSǏOâNBLUJWJUÈNNÙäFCZǸW
OJFLUPSâDILSBKJOÈDIBMFCPSFHJØOPDIPCNFE[FOÏBMFCP[BLÈ[BOÏ1SFEMJFUBOÓNPWFSUFBOBǒBMFKEPESäVKUF
NJFTUOF[ÈLPOZBQSFEQJTZ QSFUPäFUJFTBNÙäVMÓÝJǸPEUPIP ǏPKFVWFEFOÏWUPNUP7ZIMÈTFOÓ
3. Nelietajte okolo citlivých zariadení alebo majetkov, ako sú elektrárne, rozvodne, úpravne vody, vÊ[OJDF B
OÈQSBWOÏ[BSJBEFOJB LPNVOJLÈDJBTIVTUPVQSFNÈWLPV WMÈEOFJOÝUJUÞDJF WPKFOTLÏ[ØOZBUǒ
4. Pri používaní kamery rešpektujte súkromie ostatných. Nevykonávajte prieskumné alebo výzvedné operácie
ako je fotografovanie alebo natáčanie akejkoǥWFLPTPCZ VEBMPTUJ WâTUBWZBNBKFULVCF[QPWPMFOJBBMFCPLEF
TBQSFEQPLMBEÈTÞLSPNJF BUPBKWQSÓQBEF äFGPUPHSBGJFBMFCPWJEFP[È[OBNZTÞ[IPUPWPWBOÏQSFPTPCOÏ
QPVäJUJF
5. Majte prosím, na pamÊUJ äFLPQÓSPWBOJFGPUPHSBGJÓBMFCPWJEFP[È[OBNPW[PTQPMPǏFOTLâDIBLDJÓ ÝQPSUPWâDI
B LVMUÞSOZDI QPEVKBUÓ BMFCP LPNFSǏOâDI BLDJÓ NÙäF CZǸ QPSVÝFOÓN BVUPSTLâDI QSÈW BMFCP JOâDI QSÈWOZDI
OÈSPLPWEPLPODBBKWUFEZ BLCPM[È[OBNWZIPUPWFOâOBTÞLSPNOÏÞǏFMZ

BEZLETOVÉ ZÓNY
UPOZORNENIE
DJI vždy kladie na prvé miesto bezpečnosǸMJFUBOJBBWZWJOVMPQSFUPSÙ[OFQPNPDOÏQSPTUSJFELZ LUPSÏVäÓWBUFǥPN
QPNÈIBKÞ QSFWÈE[LPWBǸ NPEFM W TÞMBEF T NJFTUOZNJ [ÈLPONJ B QSFEQJTNJ %ÙSB[OF PEQPSÞǏBNF  BCZ TUF
GJSNXBSF WÈÝIP NPEFMV WäEZ BLUVBMJ[PWBMJ OB OBKOPWÝJV WFS[JV  BCZ TUF NBMJ JTUPUV  äF OBTMFEVKÞDF GVOLDJF TÞ
QMOFBLUVÈMOF

Bezletové zóny
1. Kompletný zoznam bezletových zón je uvedený na oficiálnych stránkach DJI http://www.dji.com/fllysafe a je
priebežne aktualizovaný v súlade s najnovšími zákonnými požiadavkami a reguláciami bez predchádzajúceho
upozornenia.
2. Letové obmedzenia sa u jednotlivých zón líšia. V závislosti na obmedzeniach v danej zóne sa v aplikácii DJI
GO 4 mÙäVPCKBWPWBǸWâTUSBäOÏIMÈTFOJB NÙäFCZǸ[BLÈ[BOâW[MFU NÙäFCZǸPCNFE[FOÈWâÝLBMFUVBMFCP
NPEFMNÙäFBVUPNBUJDLZWZLPOBǸBLDJV BLPKFBVUPNBUJDLÏQSJTUÈUJF
3. Letové funkcie modelu budú do určitej miery ovplyvnené, ak sa model nachádza v blíkosti alebo vnútri
bezletovej zóny. Tieto vplyvy zahǱǪBKÞ BMFOFPCNFE[VKÞTBOB NPEFMNÙäFTQPNBMJǸ OFNVTÓCZǸNPäOÏ
WZUWPSJǸMFUPWÏDWJǏFOJFBWZLPOÈWBOÈMFUPWÈÞMPIBNÙäFCZǸQSFSVÝFOÈ
4. Prevádzka s obmedzením bezletových zón nezaručuje vaše dodržanie všetkých platných zákonov, predpisov
a dočasných letových obmedzení. Konzultujte právnika alebo miestne úrady, aby ste mali jistoru, že konáte
v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

Výškové obmedzenie
1. Nelietajte vyššie ako 120* metrov nad úrovňou zeme a držte sa v bezpečnej vzdialenosti od akýchkoǥWFL
QSFLÈäPLWPLPMÓ
2. PokiaǥDIDFUFMJFUBǸOBEQSFEWPMFOâNWâÝLPWâNMJNJUPN TUFQPäJBEBOÓ BCZTUFQSJKBMJWZIMÈTFOJF LUPSÏTB
PCKBWÓWBQMJLÈDJJ%+*(0BäQPUPNNÙäFUF[BEBǸOPWâWâÝLPWâMJNJU
*) Výškový limit sa môže v rôznych krajinách líšiť. Nelietajte vyššie, než je limit stanovený v krajine, kde model
prevádzkujete.

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

