MAVIC MINI
Sprievodca pre rýchly štart V1.0
Revízia november 2019

BlahoželámevámkzaLÞpeniunovéhovýrobku.NájditesičasnadÙLMBEOÏQSFÝUVEPWBOJFDFMÏIP
OÈWPEV BCZTUFTBTOÓNEPCSF[P[OÈNJMJ
0EporÞčame,abystepravidelnenavštevovalistránkyvenovanémodeluMavicMINIna
www.dji.com,ktorésÞpravidelneaktualizované.Tunájdetečerstvéinformácieovýrobku,popisy
technickýchvylepšení,aktualizáciíaoprávnávodu.VzhǥBEPNLNPäOâN[NFOÈNWâSPCLV LUPSÏOJF
KFNPäOÏEPQSFEVQSFEWÓEBǸ TJWâSPCDBWZISBE[VKFQSÈWPNFOJǸJOGPSNÈDJFPCTJBIOVUÏ
WOÈWPEFCF[QSFEDIÈE[BKÞDFIPVQP[PSOFOJB
AkmátenejakéotázkyalebonejasnostitýkajÞcesanášhovýrobku,obráťtesaservisdovozcu
POZOR: ,PNFSǏOÏWZVäJUJF OBQSQSFMFUFDLÏGPUPHSBGPWBOJF BMFCPQSFWÈE[LVNPEFMV
TBVUPOØNOZNSJBEJBDJNTZTUÏNPN CF[SJBEFOJBNPEFMVQJMPUPNWQSJBNFKWJEJUFǥOPTUJ
QPNPDPV3$TÞQSBWZWSFÈMOPNǏBTFQPDFMâǏBTMFUV OBÞ[FNÓ4MPWFOTLFKSFQVCMJLZQPEMJFIB
[ÈLPOOâNPCNFE[FOJBN WZäBEVKFDFSUJGJLÈDJVNPEFMVBKQJMPUBÁSBEPNQSFDJWJMOÏMFUFDUWPB
SJBEJTBTNFSOJDBNJUâNUPÞSBEPNWZEÈWBOâNJ1SJOFSFÝQFLUPWBOÓWZÝÝJFVWFEFOÏIPTB
WZTUBWVKFUFSJ[JLVQPTUJIVQPEǥB[ÈLPOB
Tento WâSPCPLBOÈWPETÞ[PGJDJÈMOFKEJTUSJCÞDJFQSF4MPWFOTLÞ3FQVCMJLV
POZOR: 5PUPOJFKFISBǏLB5FOUPWâSPCPLKFVSǏFOâOBQSFWÈE[LPWBOJFPTPCÈNTUBSÝÓNBLP
SPLPW

4UJBIOJUFTJBQMJLÈDJV DJI FLY

6QFWOJUFQÈLZPWMÈEBǏPWOBWZTJFMBǏ
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MAVIC MINI
Obsah balenJB
4Lontrolujte, či balenie obsahuje položky uvedené nižÝJe. "L niektorá z nich châba,
kontaktujte, prosím, predajcu.

Dron 1x

VysJFlač 1x

(vr. Inteligentného pohonného
akumulátora a krytu závesu)

Pár WSUÞǥ 1x

Mikro USB kÈbel 1x

RC kÈbel (Lightning) 1x

RC kÈbel (Mikro USB) 1x

RC kÈbel (USB-C) 1x

Páky kSížových
ovlÈdačPW (pár) 1x

4LruUkPWBǏ 1x

NáhradnÈ TLSVULB 6x

Návody

7ZIMÈTFOJF
Zásady bezpečnFK QSFWÈE[LZ
Mavic MINI
;ÈTBEZCF[QFǏOFKQSFWÈE[LZ V1.0

Tento WâSPCPLBOÈWPETÞ[PGJDJÈMOFKEJTUSJCÞDJFQSF4MPWFOTLÞ3FQVCMJLV.

www.dji.com
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POZOR
Tento ESPOOJFKFISBǏLB+FVSǏFOâOBQSFWÈE[LPWBOJFPTPCÈNTUBSÝÓNBLPSPLPW
.BKUF  QSPTÓN  OB QBNÊUJ  äF CF[QFǏOPTǸ W TLSBULF KF MFO SâDIMZ QSFIǥBE CF[QFǏOPTUOâDI
[ÈTBE4LÙS OFäTBESPOQPLÞTJUFQSWâLSÈU[BQOÞǸ QSFÝUVEVKUFWÞQMOPTUJDFMÏ7ZIMÈTFOJFB
;ÈTBEZCF[QFǏOFKQSFWÈE[LZ
1. 1SPTUSFEJFQSFMJFUBOJFBQPWFUFSOPTUOÏQPENJFOLZ
• Vždy lietajte na miestach bez magnetického alebo elektromagnetického rušenia, bez budov a iných prekážok.
• Nelietajte v blízkosti ǥVEÓBOBEǥVǒNJ
t7ZIOJUFTBMJFUBOJVWPWâÝLFOBEN
t-JFUBKUFMFOWOBENPSTLFKWâÝLFEPNOBENPSPN
t-JFUBKUF[BQSJB[OJWâDIQPWFUFSOPTUOâDIQPENJFOPLQSJUFQMPUÈDINFE[J 0 a 40°C.
• Pri lietaní v miestnosti buďte zvlášť opatrní, pretože stabilizačné funkcie dronB mÙäVCZǸOFHBUÓWOF
PWQMZWǪPWBOÏWPOLBKÝÓNJWQMZWNJ
• Nelietajte, ak rýchlosť vetra presahuje 8 m/s

2. PSedletová kontrola
• Uistite sa, že sú vysielačové aj pohonné akumulátory plne nabité.
• Skontrolujte, že ramená s motormi sú vysunuté do letovej polohy. Skontrolujte, že Inteligentný pohonný
akumulátor je spoǥBIMJWPVQFWOFOâBKFIPLSZU[BJTUFOâ
• Uistite sa, že kryt závesu a kamery bol odstránený pred zapnutím dronu.
• Uistite sa pred každým letom, že vrtule sú v dobrom stave a bezpečne utiahnuté.
• Uistite sa, že nič nebráni vo voǥOPNPUÈǏBOÓNPUPSPW
t6JTUJUFTB äFPCKFLUÓWZLBNFSZBTFO[PSPWTZTUÏNPWEFUFLDJFTÞǏJTUÏ
• Pred prvým vzletom, na každom novom letovom mieste, a keď vás k tomu vyzve hlásenie v aplikácii DJI Fly
alebo signalizácia LED letového indikátora na drone, vykonajte kalibráciu kompasu.
• Dbajte, aby bol model a aplikácia DJI Fly boli aktualizované na najnovšiu verziu.
• DÙLMBEOFTB[P[OÈNUFTP[WPMFOâNMFUPWâNSFäJNPNBQPDIPQUFWÝFULâNCF[QFǏOPTUOâNGVOLDJÈNB
WBSPWBOJBN
• Dbajte, aby ste lietali mimo bezletovej zóny a letové podmienky boli vhodné pre váš dron.
• Dbajte, aby aplikácia DJI Fly bola správne spustená, aby mohla pomáhať pri prevádzke vášho dronB. BEZ
LETOVÝCH DÁT ZAREGISTROVANÝCH V DRONE NEMUSÍ BYƸ %+* 7 63Ǝ*5Å$) 4*56«$*«$) 73«5"/& 453"5:
7«À)0%30/6 4$)01/¶7«.104,:5/ÁƸ1013&%"+/Á10%1036"-&#013&7;*"Ƹ;0%107&%/04Ƹ

3. PrFvÈEzLB
• Motory nespúšťajte, kým nie sú ramená vyklopené do prevádzk polohy. Inak mÙäFEÙKTǸLQPÝLPEFOJVESPOB
t%SäUFTBNJNPEPTBIVPUÈǏBKÞDJDITBWSUÞǥBNPUPSPW
t%SPONBKUF[BMFUVTUÈMFWQSJBNPNEPIǥBEF
• Za letu neprijímajte prichádzajúce hovory na váš mobil alebo nerobte čokoǥWFL ǏPCZNPIMPPEWÈE[BǸWBÝV
QP[PSOPTǸPEQPVäÓWBOJBWÈÝIPNPCJMOÏIP[BSJBEFOJBQSFPWMÈEBOJFESPOB[BMFUV
• Nelietajte pod vplyvom alkoholu alebo drog.
• Nelietajte nízko nad reflexiv povrchmi, ako je voda alebo sneh, pretože tie mÙäVOFHBUÓWOFPWQMZWǪPWBǸǏJOOPTǸ
WJ[VÈMOFIPTZTUÏNVEFUFLDJFQSFLÈäPL"LKF(14TJHOÈMTMBCâ MJFUBKUFMFOQSJEPCSPNPTWFUMFOÓBWJEJUFǥOPTUJ
• V prípade pohotovosti pri nízkom napÊUÓBLVNVMÈUPSBBMFCPQSFETJMOâNWFUSPNTESPOPNQSJTUBǪUFOB
CF[QFǏOPNNJFTUF
• Pre procedúru automatického návratu na Miesto vzletu RTH, prosím, nastavte v aplikácii DJI Fly výšku letu
vyššiu, než sú prípadné prekážky v okolí.
• Dron sa nemÙäFTÈNWZIOÞǸQSFLÈäLBNQSJBVUPNBUJDLPNOÈWSBUVOB.JFTUPW[MFUV35)1PVäÓWBKUFWZTJFMBǏ
QSFPWMÈEBOJFSâDIMPTUJBWâÝLZMFUVESPOB BCZTUFTBWZIMJ[SÈäLFQSJ35)
• Po pristátí najprv zastavte motory, potom vypnite dron a až nakoniec vypnite vysielač.
• Ak používate Inteligentné letové režimy, buďte vždy pripravení prevziať riadenie dronu vychýlením
ovládačov a stlačením tlačidla Pauza alebo kliknutím na tlačidlo na obrazovke. Majte na pamÊUJ  äF ESPO
CVEF QP WZDIâMFOÓ PWMÈEBǏPW QPLSBǏPWBǸ W JNQMFNFOUÈDJJ GVOLDJÓ *OUFMJHFOUOÏIP MFUV 1SF ÞQMOÏ VLPOǏFOJF
*OUFMJHFOUOÏIPMFUPWÏIPSFäJNVTUMBǏUFUMBǏJEMP1BV[BOBWZTJFMBǏJBMFCPUMBǏJEMPi4501wOBPCSB[PWLF
• Bez ohǥBEVOBNOPäTUWPOBKNPEFSOFKÝÓDIUFDIOPMØHJÓ QPǏBTMFUVKFWZäBEPWBOÈOFVTUÈMBQP[PSOPTǸQJMPUB
#F[QFǏOPTUOÏ B QPNPDOÏ GVOLDJF  BLP KF TUBCJMJ[ÈDJB ESPOB B BVUPNBUJDLâ OÈWSBU  TÞ VSǏFOÏ QSF VǥBIǏFOJF
QSFWÈE[LZESPOB OJFBLPOÈISBEBSJBEFOJFESPOBQJMPUPN
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• IbaakzaletudÙKEFLVLSJUJDLFKTJUVÈDJJBMFCPMFUPWÈSJBEJBDBKFEOPULB[JTUÓLSJUJDLÞDIZCV CZTUFNBMJ[BTUBWJǸ
NPUPSZQSFWFEFOJBLPNCJOPWBOÏIPQPIZCVPWMÈEBǏNJ $4$ BLPOÞE[PWâQSPTUSJFEPLQSF[OÓäFOJFNPäOâDI
ÝLÙE

7:)-«4&/*&"7"307"/*&
Tentovýrobokniejeurčenýnaprevádzkovanieosobámmladšímako18rokov.Tentovýrobokniejehračkaa
nepatrídorúkdeťom.Dospeléosobybymalizabezpečiť,žeMavicMINIsabudevždynachádzaťmimodosahu
detí,adbaťnazvýšenúopatrnosť,pokiaǥESPOQSFWÈE[LVKÞWQSÓUPNOPTUJEFUÓ
Tentovýrobokjelietajúcidronskamerou,ktorýponúkamožnosťlietaniavonkuivoveǥLFKNJFTUOPTUJ BLKF
SJBEOFQSFWÈE[LPWBOâBWEPCSPNUFDIOJDLPNTUBWF/BWÝUÓWUFIUUQXXEKJDPNQSFOBKBLUVÈMOFKÝJF[OFOJF
CF[QFǏOPTUOâDIQPLZOPWBVQP[PSOFOÓBIUUQLOPXCFGPSFZPVGMZPSH QMBUÓQSF64" QSFǒBMÝJFJOGPSNÈDJFP
CF[QFǏOFKQSFWÈE[LF
Informácievtomtodokumentemajúvplyvnavašubezpečnosťanavašeprávaapovinnosti.Starostlivo
preštudujtecelýdokument,abystezaistilisprávnuprípravudronaavšetkéhoďalšiehopríslušenstvaa
vybaveniapredjehouvedenímdoprevádzky.Aksanezoznámite,anebudetesadÙTMFEOFSJBEJǸOÈWPEPNOB
PCTMVIVBWǪPN BWǒBMÝÓDITQSJFWPEOâDIEPLVNFOUPDI VWFEFOâNJQPLZONJBVQP[PSOFOJBNJ NÙäFUPWJFTǸ
LQPÝLPEFOJVBMFCPTUSBUFWÈÝIPESPOB LWÈäOFNV[SBOFOJVPTÙCBMFCPǒBMÝÓNÝLPEÈNOBNBKFULV
SkÙSOFäTBQPLÞTJUF.BWJDVWJFTǸEPQSFWÈE[LZ QSFÝUVEVKUFOÈWPEOBKFIPPCTMVIVBWÝFULZTQSJFWPEOÏ
EPLVNFOUZ/FTQSÈWOFQPVäÓWBOJFWâSPCLVNÙäFWJFTǸLQPÝLPEFOJVWâSPCLV ÝLPEÈNOBNBKFULVBLWÈäOZN
[SBOFOJBNPTÙC
Totojevysokosofistikovanývýrobok.Musíbyťprevádzkovanýopatrne,vsúladesozdravýmrozumoma
vyžadujúceurčitézákladnévedomostiazručnostimechanickéaelektronické.Aknebudetevýrobokprevádzkovať
bezpečnýmazodpovednýmspÙTPCPN W[OJLÈOFCF[QFǏFOTUWPÝLÙEOBNBKFULVBǒBMÝÓDITQSJFWPEOâDIÝLÙE
SPWOBLPBLPOFCF[QFǏFOTUWPWÈäOFIP[SBOFOJB5FOUPWâSPCPLOJFKFISBǏLBBOJFKFVSǏFOâQSFQPVäÓWBOJFEFǸNJ
5FOUPWâSPCPLOFQPVäÓWBKUFTOFLPNQBUJCJMQSÓTMVÝFOTUWPNBMFCPIPOFVQSBWVKUF[BSÈNFDUFDIOÝQFDJGJLÈDJÓB
EPLVNFOUÈDJÓQPTLZUPWBOÏ4;%+*5&$)/0-0(:$P-UE5JFUP#F[QFǏOPTUOÏ[ÈTBEZPCTBIVKÞQPLZOZQSF
CF[QFǏOÞQSFWÈE[LVBÞESäCV+FOFWZIOVUOÏQSFÝUVEPWBǸBQSÓTOFEPESäJBWBǸQPLZOZBWâTUSBIZVWFEFOÏW
OÈWPEFOBPCTMVIV.BWJD.*/*4QPLZONJTB[P[OÈNUFTLÙS OFäTBWâSPCPLQPLÞTJUFQSWâLSÈUOBTUBWPWBǸBMFCP
QPVäÓWBǸ BCZTUFIPNPIMJQSFWÈE[LPWBǸCF[QFǏOFBWZIMJTBÝLPEÈNOBNBKFULVBMFCPWÈäOFNV[SBOFOJVTým,
žetentovýrobokzačnetepoužívať,vyjadrujetesúhlasstýmtovyhlásenímapotvrdíte,žestesasnímvúplnosti
zoznámili.Súhlasítesozodpovednosťouzavašekonanieanakladaniestýmtovýrobkom,so
zodpovednosťouzaakékoǥWFLQSJBNFBMFCPOFQSJBNFÝLPEZTQÙTPCFOÏOFEPESäBOÓNUPIUPOÈWPEV QPSVÝFOÓN
BMFCPOFSFÝQFLUPWBOÓNBLâDILPǥWFLNJFTUOZDI[ÈLPOPW QSFEQJTPWBQSBWJEJFM4ÞIMBTÓUFTUâN äFCVEFUF
UFOUPWâSPCPLQPVäÓWBǸWTÞMBEFTKFIPVSǏFOÓNBWTÞMBEFTP[ÈLPONJ QSFEQJTNJBJOâNJQSÈWOZNJOPSNBNJ
QMBUOâNJWPWBÝFKLSBKJOFBQPLZONJBPEQPSÞǏBOJBNJEBOâNJ%+*WNJOVMPTUJBMFCPWCVEÞDOPTUJ
VýrobcaDJIadovozcaneprijímajúžiadnuzodpovednosťzaškodyalebozraneniaspojenépriamoalebo
nepriamospoužívanímvýrobku.UžívateǥKFQPWJOOâTB[P[OÈNJǸTQSBWJEMBNJCF[QFǏOÏIPB[ÈLPOPNB
NJFTUOZNQSFEQJTPNTQÙTPCPNQPVäÓWBOJBWâSPCLVWSÈUBOFUâDI BMFOJFMFO VWFEFOâDIWUâDIUP
#F[QFǏOPTUOâDI[ÈTBEÈDI

ULMBEBOJFBQPVäÓWBOJFEÈt
Keďpoužívatenašumobilnúaplikáciualebonaševýrobkyaleboinýsoftware,mÙäFUF%+*QPTLZUOÞǸEÈUB
UâLBKÞDFTBQPVäÓWBOJBBQSFWÈE[LZWâSPCLV BLPTÞMFUPWÏUFMFNFUSJDLÏEÈUB OBQSSâDIMPTǸ WâÝLB äJWPUOPTǸ
BLVNVMÈUPSBBJOGPSNÈDJFP[ÈWFTFBLBNFSF B[È[OBNZPQSFWÈE[LF1PESPCOFKÝJFJOGPSNÈDJFOÈKEFUFOB
IUUQXXXEKJDPNQPMJDZ
KtorákoǥWFLǏBTǸUPIUPWZIMÈTFOJBNÙäFQPEMJFIBǸ[NFOÈNCF[QSFEDIÈE[BKÞDFIPVQP[PSOFOJB OBXXXEKJDPN
OÈKEFUFOBKOPWÝJF[OFOJF5PUPWZIMÈTFOJFKFWZIPUPWFOÏWSÙ[OZDIKB[ZLPWâDIWFS[JÈDIWQSÓQBEFSP[EJFMPW
NFE[JWFS[JBNJKFTNFSPEBKOÏQÙWPEOÏBOHMJDLÏ[OFOJF
POZOR: 1PVäÓWBOÓNWâSPCLVQSFCFSÈUFPTPCOÞ[PEQPWFEOPTǸ[BQPTLZUOVUJFUFMFNFUSJDLâDIEÈU
BVUPSJ[PWBOÏNVTFSWJTV%+* BLTJUJFUPEÈUBWZäJBEBLQPTÞEFOJVQSÓǏJOZIBWÈSJF[BSJBEFOÓ"LOFEPEÈUF
QPäBEPWBOÏEÈUB OFCVEFNPäOÏTJTUPUPVWZMÞǏJǸDIZCVWQJMPUÈäJB[ÈSVLBUFEBOFNVTÓCZǸV[OBOÈ

UPOZORN&N*&
SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. si vyhradzujeprávomeniťvšetkynávodyasprievodnédokumentyasprievodné
dokumentybezpredchádzajúcehoupozornenia.Prenajaktuálnejšieinformácienavštívtehttp://www.dji.coma
prejditenastránkutohtovýrobku.
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POZNÁMKY
V návodoch a ďalších dokumentoch sú používané nasledujúce termíny pre označenie rÙ[OZDI ÞSPWOÓ
QPUFODJÈMOFIPSJ[JLBQSJQSFWÈE[LPWBOÓEBOÏIPWâSPCLV
UPOZORN&N*&: Postupy, pri ktorých nedodržaní vzniká nebezpečenstvo škÙEOBNBKFULVBNBMÏBMFCPäJBEOF
OFCF[QFǏFOTUWP[SBOFOJB
POZOR: Postupy, pri ktorých nedodržanie vzniká nebezpečenstvo škÙEOBNBKFULVBOFCF[QFǏFOTUWP[SBOFOJB
VAROV"N*&: Postupy, pri ktorých nedodržanie vzniká nebezpečenstvo škÙEOBNBKFULVBǒBMÝÓDITQSJFWPEOâDI
ÝLÙESPWOBLPBLPOFCF[QFǏFOTUWPWÈäOFIP[SBOFOJB

;ÈTBEZQPVäÓWBOJB*OUFMJHFOUOÏIPQPIPOOÏIPBLVNVMÈUPSB
VAROV"N*&:
Abyste TBWZIMJQPäJBSV WÈäOFNV[SBOFOJVBÝLPEÈNOBNBKFULV QSJQPVäÓWBOÓ OBCÓKBOÓBTLMBEPWBOÓ
BLVNVMÈUPSPWTBSJBǒUFOBTMFEVKÞDJNJCF[QFǏOPTUOâNJ[ÈTBEBNJ
 NedovoǥUF BCZBLVNVMÈUPSZQSJÝMJEPTUZLVTBLPVLPǥWFLLWBQBMJOPV/FOFDIÈWBKUFBLVNVMÈUPSZOBEBäEJ
BMFCPWPWMILPNQSPTUSFEÓ"LVNVMÈUPSZOFIÈEäUFEPWPEZ1PLJBǥEPBLVNVMÈUPSBQSFOJLOFWPEB NÙäFEÙKTǸL
DIFNJDLFKSFBLDJJ LUPSÈNÙäFWJFTǸLW[OJFUFOJVBLVNVMÈUPSPWBMFCPEPLPODBLFYQMØ[JJ
 VždypoužívajteoriginálneakumulátoryDJI.ObráťtesananajbližšiupredajňuZásobovaniadovozcomDJI.
DJIanidovozcanepreberajúžiadnuzodpovednosťzaškoduspÙTPCFOÞQPVäJUÓNBLVNVMÈUPSPWJOâDI OFä
PSJHJOÈMOZDI%+*
 Nikdynepoužívajteakumulátoryabatérie,ktorézvÊǏÝJMJTWPKPCKFN VOJLÈ[OJDIFMFLUSPMZUBMFCPTÞ
QPÝLPEFOÏ"LLUPNVEÙKEF LPOUBLUVKUF%+*BMFCPBVUPSJ[PWBOÏIPEPWP[DVBQPäJBEBKUFJDIPBTJTUFODJV
 AkumulátorybymalibyťpoužívanévrozmedzíteplÙU¡$EP ¡$*DIQPVäÓWBOJFQSJUFQMPUÈDIOBE¡$
NÙäFWJFTǸLQPäJBSVBFYQMØ[JJ1PVäÓWBOJFBLVNVMÈUPSPWQSJUFQMPUÈDIQPE¡$WâSB[OF[OJäVKFJDIWâLPOOPTǸB
NÙäFWJFTǸLJDIUSWBMÏNVQPÝLPEFOJV1SFEQPVäJUÓNBLVNVMÈUPSPNEPQSBKUFǏBT BCZTBJDIUFQMPUBWSÈUJMBOB
OPSNÈMOVQSFWÈE[LPWÞIPEOPUV
 Akumulátoryabatérienerozoberajte,neprepichujtealeboneupravujte.Mohlibysavznietiťaexplodovať.
 Elektrolytvakumulátorochjesilnežieravý.PokiaǥEÙKEFL[BTJBIOVUJVQPLPäLZBMFCPQSFOJLOVUÓEPPLB 
VNâWBKUF[BTJBIOVUÏNJFTUPQSÞEPNWPEZQPEPCVNJOJNÈMOFNJOBQPUPNJIOFǒWZIǥBEBKUFMFLÈSQPNPD
 Prípadnýpožiarakumulátorauhastepieskom,suchouzeminoualebopráškovýmhasiacimprístrojom
 Akumulátory uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
 Nepoužívajteakumulátory,ktorébolivystavenéhaváriialeboprudkémunárazu.

UPOZORN&N*&
1. Pravidelne kontrolujte indikátor stavu akumulátora, aby ste mali prehǥBEPKFIPTUBWFOBCJUJB1SFEQPLMBEBOÈ
äJWPUOPTǸBLVNVMÈUPSBKFDZLMPW1PUPNIPVäOFPEQPSÞǏBNFǒBMFKQPVäÓWBǸ
2. Ak akumulátory nebudete používať po dobu dlhšiu ako 10 dní, vybite ich na 40-60%. Tým mÙäFUFWâ[OBNOF
QSFEǤäJǸäJWPUOPTǸBLVNVMÈUPSPW
3. PokiaǥTNPEFMPNEMIÝÓǏBTOFMJFUBUF WZCFSUFQPIPOOâBLVNVMÈUPS
4. Akonáhle je akumulátor úplne nabitý, odpojte ho od nabíjača.
5. Akumulátory uchovávajte v čistom a suchom prostredí, aby ste zabránili zachyteniu nečistÙUBMFCPDVE[ÓDI
QSFENFUPWOBKFIPLPOUBLUPDI
6. Kontakty akumulátora v prípade potreby očistite suchou mÊLLPVIBOESJǏLPV

10%.*&/,:13&-*&5"/*&
P07&5&3/045/²10%.*&/,:"0,0-*5²130453&%*&
VAROVANIE
Dron KF LPOÝUSVPWBOâ QSF MJFUBOJF [B EPCSâDI QPWFUFSOPTUOâDI QPENJFOPL "CZ TUF QSFEJÝMJ IBWÈSJÈN 
WÈäOZN[SBOFOJBNBÝLPEÈNOBNBKFULV SJBǒUFTBOBTMFEVKÞDJNJ[ÈTBEBNJ
1. /FMJFUBKUFW[MPNQPǏBTÓWEBäEJ WTJMOPNWFUSF DF[NT TOFäFOÓ TNPHV INMF CÞSLF, LSVQPCJUÓ
QPǏBTtornáda BMebo hurikánu.
2. 4ESPOPNOFMJFUBKUFWNJFTUBDI LEFEPDIÈE[BLWFǥLFKBQSVELFK[NFOFÞSPWOFLSBKJOZ OBQSOFMJFUBKUF
[WOÞUSBCVEPWZPLOPNWPO BLEFKF(14TJHOÈMTMBCâ QSFUPäF[BUBLâDIUPPLPMOPTUÓKFOFQSJB[OJWP
oWQMZWOFOÈǏJOOPTǸTZTUÏNPWVSǏPWBOJBBTUBCJMJ[ÈDJBQP[ÓDJF ǏP[OJäVKFCF[QFǏOPTǸMFUV
3. S ESPOPNOFMJFUBKUF v nadmoSskFK výšLe 3000 m.n.m. BMebo vyššJF. NelJFtBjte pSi teplotách nižších než
¡$BMebo vyšších než 40°C. *OBL CVEÞ WâLPOZ QPIPOOÏIP TZTUÏNV ESPOV PCNFE[FOÏ  ǏP NÙäF
OFHBUÓWOFPWQMZWOJǸCF[QFǏOPTǸMFUV.
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UPOZORNENIE
1. Letový priestor by mal byť otvorený. Vysoké budovy a oceǥPWÏ LPOÝUSVLDJF NÙäV PWQMZWǪPWBǸ QSFTOPTǸ
QBMVCOÏIPLPNQBTVBCMPLPWBǸ(14TJHOÈM
2. Snažte sa zabrániť vzájomnému rušeniu medzi vysielačom a iným bezdrÙUPWâN [BSJBEFOÓN 6JTUJUF TB  äF
XJGJOBWBÝPNNPCJMOPN[BSJBEFOÓKFWZQOVUÏ
3. Nelietajte v oblasti so silnými magnetickými/elektromagnetickými poliami, ako napr. v blízkosti wi-fi
hotspotov, routerov, vysielacích veží, elektrických rozvodných staníc, vedení vysokého napÊUJB B QPE W
PQBǏOPNQSÓQBEFNÙäFCZǸPISP[FOÈLWBMJUBQSFOPTVSJBEJBDFIPTJHOÈMVBWJEFPTJHOÈMV ǏPNÙäFPWQMZWOJǸ
QSFTOPTǸ VSǏFOJB QPMPIZ B HFPHSBGJDLÏ QP[ÓDJF ESPOB %SPO TB NÙäF TQSÈWBǸ OFOPSNÈMOF BMFCP TB ÞQMOF
WZNLOÞǸLPOUSPMFWPCMBTUJBDITPTJMOâNSVÝFOÓN

Z0%107&%/²13&7«%;,07"/*&%SPOB
VAROVANIE
Abyste QSFEJÝMJWÈäOZN[SBOFOJBNBÝLPEÈNOBNBKFULV SJBǒUFTBOBTMFEVKÞDJNJ[ÈTBEBNJ:
1. DbBjte, aby ste TB P W[MFU T ESPOPN OFQPLÞÝBMJ  BL TUF QPE WQMZWPN BMLPIPMV  ESPH  BOFTUFUÓL BMFCP
Jných látPk, BMFCPOFUSQÓUFOFWPǥOPTǸPV NBMÈUOPTǸPV ÞOBWPVBMFCPJOâNJQSPCMÏNBNJ LUPSÏCZNPIMJ
PWQMZWOJǸWBÝFTDIPQOPTUJCF[QFǏOÏIPPWMÈEBOJBESPOV.
2. 1PQSJTUÈUÓOBKQSWWZQOJUFESPO BäOBLPOJFDWZQÓOBKUFWZTJFMBǏ.
3. /F[IBE[VKUF  OFWZQÞÝǸBKUF  OFPEQBǥVKUF BMFCP JOBL OFVWPǥǪVKUF BLÏLPǥWFL OFCF[QFǏOÏ OÈLMBEZ
na BMFCP W BLâDILPǥWFL CVEPWÈDI  OB PTPCZ BMFCP [WJFSBUÈ  BMFCP LUPSÏ CZ NPIMJ TQÙTPCJǸ
[SBOFOJFPTÙC BMFCPškody na majetku.
4. /FQPLÞÝBKUFTBQSFWÈE[LPWBǸESPO LUPSâIBWBSPWBM CPMQPÝLPEFOâBMFCPOJFKFWEPCSPNUFDIOJDLPN
stavF.

UPOZORNENIE
1. Dbajte, aby ste boli schopní dostatočne zvládať pilotáž v podmienkach, za akých chcete s dronom lietať a
mali pripravený plán pre riešenie nehÙETLÙS OFäLOJNEÙKEF
2. Dbajte, aby ste vždy lietali s pevným zámerom, letovým plánom, nikdy nelietajte len tak nadarmo a
bezstarostne.
3. Pri používaní kamery rešpektujte súkromie ostatných. Dbajte, aby ste vždy vyhoveli zákonom, iným
predpisom a spoločenským zvyklostiam platným v miestach, kde dron prevádzkujete.
4. Dron nepoužívajte k inému, než pre osobnú rekreáciu. Nepoužívajte ho pre akékoǥWFLOFMFHÈMOFBMFCP
OFQSJNFSBOÏÞǏFMZ BLPKFÝQJPOÈä WPKFOTLÏPQFSÈDJF QSJFTLVNBTMFEPWBOJFCF[QPWPMFOJB 
5. Dron nepoužívajte na ohováranie, prenasledovanie, vyhrážanie, vydieranie alebo inému porušovaniu
zákonných práv (ako je právo na súkromie) iných osÙC
6. Nezasahujte súkromné vlastníctvo iných osÙCBTUâNTÞWJTJBDFQSÈWB

SÁLAD S0 ZÁKON.* A P3EDPIS.*, BEZLETOV² ZÓNY
VAROVANIE
Abyste QSFEJÝMJQPSVÝFOJV[ÈLPOPWBQSFEQJTPW WÈäOZN[SBOFOJBNBÝLPEÈNOBNBKFULV SJBǒUFTB
OBTMFEVKÞDJNJ[ÈTBEBNJ:
1. /FMJFUBKUFWCMÓ[LPTUJMFUÓTLCF[PIǥBEVOBWâÝLVMFUV"LKFQPUSFCOÏ JIOFǒQSJTUBǪUF.
2. 4ESPOPNOFMJFUBKUFWIVTUPPTÓEMFOâDIPCMBTUJBDI WSÈUBOFNJFTU ÝQPSUPWâDIBLVMUÞSOZDIQPEVKBUÓ, výstav,
veSejných vystÞpení atǒ.
3. S ESPOPNOFMJFUBKUF OBNJFTUBDI LEFKFUP[ÈLPONJBQSFEQJTNJ[BLÈ[BOÏ.
4. S ESPOPNOFMJFUBKUF WPWÊǏÝFKBLPQPWPMFOFKWâÝLF.

UPOZORNENIE
1. Venujte pozornosť porozumeniu spÙTPCVQSFWÈE[LPWBOJBWÈÝIPESPOB BLPKFSFLSFBǏOÏ QSFWFSFKOÏÞǏFMZ 
LPNFSǏOÏ BECBKUF BCZTUFQSFEMFUPN[ÓTLBMJ[PEQPWFEBKÞDVMJDFODJVBMFCPQPWPMFOJBQSÓTMVÝOâDIÞSBEPW
1PSBǒUFTBTNJFTUOZNJPSHÈONJ ÁSBEQSFDJWJMOÏMFUFDUWPW4MPWFOTLFKSFQVCMJLF BCZTUF[ÓTLBMJQSFIǥBEP
QMBUOâDIQSBWJEMÈDIB[UPIPWZQMâWBKÞDJDIQPäJBEBWLÈDI
2. Majte, prosím, na pamÊUJ äFQPVäÓWBOJFEJBǥLPWPPWMÈEBOâDIESPOPWLVLPNFSǏOâNBLUJWJUÈNNÙäFCZǸW
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 LPNVOJLÈDJFTIVTUPVQSFNÈWLPV WMÈEOFJOÝUJUÞDJF WPKFOTLÏ[ØOZBUǒ
4. Pri používaní kamery rešpektujte súkromie ostatných. Nevykonávajte prieskumné alebo výzvednej operácie
5

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

Pamätajte, že ste to vy, kto je zodpovedný za vaše správanie pri lietaní a váš dron DJI. DJI vždy kladie na
prvé miesto bezpečnosť lietania a vyvinulo preto rÙ[OF QPNPDOÏ QSPTUSJFELZ  LUPSÏ VäÓWBUFǥPN QPNÈIBKÞ
QSFWÈE[LPWBǸESPOWTÞMBEFTNJFTUOZNJ[ÈLPONJBQSFEQJTNJ. Tieto prostriedky vám pomôžu lietať bezpečnejšie,
ale nezaručujú splnenie všetkých zákonov, predpisov a dočasných letových obmedzení. DÙSB[OFPEQPSÞǏBNF 
BCZTUFGJSNXBSFWÈÝIPESPOBWäEZBLUVBMJ[PWBMJOBOBKOPWÝJVWFS[JV BCZTUFNBMJJTUPUV äFOBTMFEVKÞDFGVOLDJF
TÞQMOFBLUVÈMOF

Bezletové GEO zóny
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.

Výškové oCmeEzenJF
Nelietajte vyššie ako 120* metrov nad úrovňou zeme a držte sa v bezpečnej vzdialenosti od akýchkoǥWFL
QSFLÈäPLWPLPMÓ
*) Výškový limit sa môže v rôznych krajinách líšiť. Nelietajte vyššie, než je limit stanovený v krajine, kde dron prevádzkujete.

MAVIC MINI
Návod OB obsluIV V1.0
3FWÓ[JBOPWFNCFS

BlahoželámevámkzaLÞpeniunovéhovýrobku.NájditesičasnadÙLMBEOÏQSFÝUVEPWBOJFDFMÏIP
OÈWPEV BCZTUFTBTOÓNEPCSF[P[OÈNJMJ
0EporÞčame,abystepravidelnenavštevovalistránkyvenovanémodeluMavicMINIna
www.dji.com,ktorésÞpravidelneaktualizované.Tunájdetečerstvéinformácieovýrobku,popisy
technickýchvylepšení,aktualizáciíaoprávnávodu.VzhǥBEPNLNPäOâN[NFOÈNWâSPCLV LUPSÏ
OJFKFNPäOÏEPQSFEVQSFEWÓEBǸ TJWâSPCDBWZISBE[VKFQSÈWPNFOJǸJOGPSNÈDJFPCTJBIOVUÏW
OÈWPEFCF[QSFEDIÈE[BKÞDFIPVQP[PSOFOJB
AkmátenejakéotázkyalebonejasnostitýkajÞcesanášhovýrobku,obráťtesaservisdovozcu
POZOR: ,PNFSǏOÏ WZVäJUJF OBQS QSF MFUFDLÏ GPUPHSBGPWBOJF  BMFCP QSFWÈE[LV NPEFMV
T BVUPOØNOZN SJBEJBDJN TZTUÏNPN CF[ SJBEFOJB NPEFMV QJMPUPN W QSJBNFK WJEJUFǥOPTUJ
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BSJBEJTBTNFSOJDBNJUâNUPÞSBEPNWZEÈWBOâNJ1SJOFSFÝQFLUPWBOÓWZÝÝJFVWFEFOÏIPTB
WZTUBWVKFUFSJ[JLVQPTUJIVQPEǥB[ÈLPOB
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POUŽÍVANIE TOHTO NÁVODU
Význam používaných symboloW
VarovanJF

POZOR

Rady a tipy

Poznámka

Pred prvým vzletom
Pred prvým použitím Mavic Mini pozorne preštudujte:
1. Obsah sady
2. Návod na obsluhu
3. Sprievodca pre rýchly štart
4. Vyhlásenia a Zásady bezpečnej prevádzky
DÙSB[OF PEQPSÞǏBNF QSF[SFUJF WÝFULâDI JOÝUSVLUÈäOZDI WJEFÓ OB PGJDJÈMOZDI TUSÈOLBDI %+* B QSFÝUVEPWBOJF
i7ZIMÈTFOJBw TLÙS  OFä QSWâLSÈU W[MJFUOFUF , QSWÏNV W[MFUV TB QSJQSBWUF T QPNPDPV i4QSJFWPEDV QSF SâDIMZ
ÝUBSUw B i/ÈWPEV OB PCTMVIVw 1PESPCOFKÝJF JOGPSNÈDJF OÈKEFUF W i/ÈWPEF OB PCTMVIVw

Instruktážne videÈ
Odporúčame vám, aby ste si prezreli inštruktážne videá ukazujúce, ako dron bezpečne prevádzkovať
skÙS OFäTBQPLÞTJUFQSWâLSÈU[BQOÞǸ MAVIC Mini: http://www.dji.com/mavic-mini/info#video

Stiahnutie aplikácie DJI Fly
Dbajte, aby ste za letu používali aplikáciu DJI Fly*. Oskenujte QR kód napravo pre stiahnutie
najnovšej verzie.
Používajte mobilné zariadenia s operačným systémom Android V 6.0 alebo vyšším, popr. s
operačným systémom iOS 10.0.2 alebo vyšším.
*) Pre vyššiu bezpečnosť je let obmedzený na výšku do 30 m a vzdialenosť do 50 m, keď dron za letu nie je
pripojený k aplikácii DJI. To sa týka DJI Fly a všetkých aplikácií kompatibilných s dronmi DJI.
Pozn.:
Prehľad otestovaných kompatibilných mobilných zariadení nájdete na http://www.dji.com/mavic-mini/downloads

Stiahnutie pomocného programu DJI Assistant 2 pre Mavic
Stiahnite si obslužný program DJI Assistant 2 pre Mavic z http://www.dji.com/mavic-mini/info#downloads
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POPIS VÝROBKU
Táto kapitola predstavuje Mavic Mini a popisuje jednotlivé časti dronu a vysielač.

Úvod
Mavic Mini disponuje spodným vizuálnym a infračerveným systémom detekcie, vďaka ktorému mÙäFWJTJFǸB
MJFUBǸWNJFTUOPTUJSPWOBLPBLPWPOLVBBVUPNBUJDLZTBWSÈUJǸOBNJFTUPW[MFUV4QMOFTUBCJMJ[PWBOâNPTâN
[ÈWFTPNTLBNFSPVTPTOÓNBǏPNiKFTDIPQOâ[IPUPWPWBǸ ,WJEFÈBGPUPHSBGJFNFHBQJYFMPW.BWJD
.JOJNÈNBYJNÈMOVSâDIMPTǸ LNIBNBYJNÈMOVEPCVMFUVBäNJOÞU

DÙMFäJUÏGVOLDJFBWMBTUOPTUJ
Mavic Mini má ultraǥBILÞLPOÝUSVLDJV H TPTLMPQOâNJSBNFOBNJ[BJTǸVKÞDJNJǥBILÞQSFQSBWV*OUFMJHFOUOÏ
MFUPWÏ SFäJNZ 2VJDL4IPUT 3âDIMF TOÓNBOJF  QPOÞLBKÞ ÝUZSJ SFäJNZ VNPäǪVKÞDF BVUPNBUJDLÏ OBUÈǏBOJF B
HFOFSPWBOJFSÙ[OZDIÝUâMPWWJEFB
Vďaka pokročilej letovej riadiacej jednotke DJI je Mavic Mini schopný zabezpečiť bezpečný a spoǥBIMJWâMFU%SPO
TBNÙäFBVUPNBUJDLZWSÈUJǸOB.JFTUPW[MFUVQSJTUSBUFTJHOÈMV[WZTJFMBǏBBMFCPQPLMFTVOBQÊUJBBLVNVMÈUPSB
SPWOBLP BLPEPLÈäFWJTJFǸWNJFTUOPTUJWNBMFKWâÝLF
Pokročilá wi-fi technológia DJI využívaná vo vysielači umožňuje prevádzku vo frekvenčných pásmach 2,4GHz
aj 5,8 GHz s dosahom až 2 km na prenos 720p videa do vášho mobilného zariadenia.
• Maximálna doba letu bola testovaná za bezvetria na úrovni mora pri stálej rýchlosti 14 km/h.
Túto hodnotu treba považovať len za orientačný údaj.
• Vysielač je schopný dosiahnuť maximálneho dosahu na otvorenom priestranstve bez
elektromagnetického rušenia s dronom vo výške cca 120 m. Maximálna doba prevádzky bola
testovaná v laboratórnych podmienkach; uvedená hodnota je len orientačná.
• Pásmo 5,8 GHz nie je možné v niektorých krajinách používať. Zoznámte sa prosím, s miestnymi
predpismi.

PSíprava dronB
Dron je z výroby dodávaný so sklopenými ramenami. Ramená vyklopte nasledujúcim postupom.
1. Odstráňte kryt závesu z kamery.
2. Vyklopte predné ramená.
3. Vyklopte zadné ramená.

4. Všetky Inteligentné pohonné akumulátory sú z bezpečnostných dÙWPEPW WP WâSPCF VWFEFOÏ EP SFäJNV
IJCFSOÈDJF1SFEQSWâNQPVäJUÓNJDIBLUJWVKUFÞQMOâNOBCJUÓNTQPNPDPVEPEÈWBOÏIP64#OBCÓKBǏB

• 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 OFäESPO[BQOFUF*OBLUPNÙäFOFHBUÓWOFPWQMZWOJǸBVUPNBUJDLÏUFTUPWBOJFTZTUÏNPWESPOB
QP[BQOVUÓ

PSíprava vysJFlačB
1. Vyklopte ramena držiaka mobilného zariadenia a antény.
2. Páky krížových ovládačov vyberte z ich úložného priestoru vo vysielači a naskrutkujte ich na miesto.
3. ZvoǥUF 3$ LÈCFM [PEQPWFEBKÞDJ QPVäJUÏNV UZQV NPCJMOÏIP [BSJBEFOJB 4ÞǏBTǸPV CBMFOJB KF 3$ LÈCFM T
LPOFLUPSPNUZQV-JHIUOJOH NJLSP64#B64#UZQ$,POFLUPS3$LÈCMBTMPHPN%+*[BQPKUFEPWZTJFMBǏBB
3

ESVIâ LPOJFD kábla zapojte do vášho mobilného zariadenia. Mobilné zariadenia zasuňte do držiaka a
zaistite ich pritlačením ramien.

1
2

3

• Ak sa objaví upozornenie na USB pripojenie pri použití mobilného zariadenia s operačným
systémom Android, zvoǥUFOBTUBWFOJFi/BCÓKBOJFw*OBLOFNVTÓCZǸQSJQPKFOJFGVOLǏOÏ

HlavnÏ čBsti dronB
7
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1. Záves s kamerou
2. Hlavný vypínač
3. LED indikátor stavu akumulátora
4. Spodný vizuálny systém detekcie
5. Infračervený systém detekcie
6. Motory

7. Vrtule
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8. Antény
9. Kryt priestoru akumulátora
10. Nabíjacia zásuvka (mikro USB)
11. Zásuvka pre mikro SD kartu
12. LED letový indikátor

Hlavné časti vysielača
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1. Antény
Prenášajú signál na ovládanie drona a video signál.
2. Hlavnâ vypínač
Stlačte raz pre kontrolu aktuálneho stavu nabitia vysielačového akumulátora. Stlačte raz, potom znovu a
podržte pre zapnutie/vypnutie vysielača.
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3. KSížové ovlÈdače
Ovládajú orientáciu a pohyby drona. Priradenie funkcií jednotlivých osí mÙäFUF[NFOJǸWBQMJLÈDJJ%+*'MZ1SF
KFEOPEVDIÞQSFQSBWVTÞQÈLZEFNPOUPWBUFǥOÏ
4. LED indikátor stavu vysielačového akumulátora
Indikuje stav nabitia vysielačového akumulátora.
5. Tlačidlo Pauza a Automatický návrat (RTH)
Raz krátko stlačte pre zastavenie drona. Ak dron vykonáva snímanie v režimoch QuickShots, inteligentný
návrat RTH alebo automatické pristátie, stlačte raz pre ukončenie procedúry a prechod do visenia na mieste.
Dron sa vráti na posledné zaznamenané Miesto vzletu. OpÊUPWOâNTUMBǏFOÓNOÈWSBUQSFSVÝÓUF
6. Zásuvka pre prenos obrazu/nabíjanie (mikro USB)
Tento port pripojte k vášmu mobilnému zariadeniu s použitím RC kábla. Slúži tiež pre pripojenie sieťovej
nabíjačky pre nabíjanie vysielačového akumulátora.
7. Úložný priestor pre páky krížových ovládačov
Pre uloženie pák krížových ovládačov.
8. Držiak mobilného zariadenia
Slúži pre bezpečné upevnenie vášho mobilného zariadenia k vysielaču.
9. Gombík ovládania závesu
Otáčaním gombíka sa ovláda náklon kamery.
10. Tlačidlo záznamu videa
V režime natáčania videa stlačením spustíte záznam videa; ďalším stlačením ho ukončíte. Vo foto režime
stlačte raz pre prechod do video režimu.
11. Tlačidlo spúšti fotoaparátu
Stlačte napoly pre automatické zaostrenie. Jedným stlačením urobíte fotografiu v režime zvolenom v aplikácii
DJI Fly. Vo video režime stlačte raz pre prechod do foto režimu.

AktivÈcJB
Pred prvým použitím je potrebné Mavic Mini aktivovať. Po zapnutí vysielača a drona sa riaďte pokynmi na
obrazovke pre aktiváciu s pomocou aplikácie DJI Fly. Pre aktiváciu je nutné internetové pripojenie.

DRON
Táto kapitola popisuje funkcie letového riadiaceho systému, systému prenosu obrazu, vizuálneho detekčného
systému, pohonného systému a Inteligentného pohonného akumulátora.

PSedstavenJF dronB
Dron Mavic Mini sa skladá z letovej riadiacej jednotky, video prenosového zariadenia, systémov detekcie,
pohonného systému a Inteligentného pohonného akumulátora. PrehǥBEIMBWOâDIǏBTUÓESPOBOÈKEFUFWǏBTUJ
)MBWOÏǏBTUJESPOB

Letové režimy
Mavic Mini má k dispozícii tri letové režimy, medzi ktorými mÙäFVäÓWBUFǥQSFQÓOBǸBOBWZÝFÝUWSUâSFäJN EP
LUPSÏIPESPOQSFDIÈE[B[BVSǏJUâDIPLPMOPTUÓ
P-režim: (Position, PozÓcJB): Najlepšie pracuje, ak je k dispozícii silný GPS signál. Dron používa GPS a vizuálny
systém detekcie pre určenie vlastnej pozície a automatickú stabilizáciu. V tomto režime sú tiež dostupné
pokročilé funkcie Inteligentných letových režimov. Ak je spodný systém detekcie zapnutý a úroveň osvetlenia
je dostačujúca, maximálny náklon za letu je 20° a maximálna letová rýchlosť je 8 m/s.
Ak je GPS signál slabý, keď nie je k dispozícii vizuálny systém detekcie alebo je vypnutý, a keď kompas
zaznamenáva silné rušenie, dron automaticky prejde do ATTI režimu (Attitude - Náklon). Ak nie je k dispozícii
Vizuálny systém detekcie, dron nemÙäF QSFTOF VESäJBWBǸ QP[ÓDJV BMFCP BVUPNBUJDLZ CS[EJǸ QSFE QSFLÈäLPV 
NÙäFCZǸMJFUBOJFW"55*SFäJNFTQPKFOÏTVSǏJUâNJSJ[JLBNJ7"55*SFäJNFNÙäFCZǸESPOǥBIÝJFPWQMZWǪPWBOâ
PLPMJUâN QSPTUSFEÓN 0LPMJUÏ WQMZWZ  BLP KF OBQSÓLMBE WJFUPS  NÙäV WJFTǸ L TBNPWPǥOFK [NFOF QP[ÓDJF WP
WPEPSPWOFKSPWJOF ǏPNÙäFCZǸOFCF[QFǏOÏ[WMÈÝǸQSJMJFUBOÓWTUJFTOFOâDIQSJFTUPSPDI
À-režim (Šport, Športovâ): V Športovom režime dron používa na stabilizáciu pozície GPS a vizuálny systém
detekcie. Odozva dronB na riadenie je optimalizovaná pre vyššiu obratnosť a rýchlosť, takže Mavic Mini
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reaguje na pohyby ovládačov oveǥBDJUMJWFKÝJF.BYJNÈMOBSâDIMPTǸMFUVKFNT NBYJNÈMOBSâDIMPTǸTUÞQBOJB
NTBNBYJNÈMOBSâDIMPTǸLMFTBOJB 3 m/s.
C-režim CineSmooth (Filmový režim): CineSmooth režim je založený na P-režime, pričom rýchlosť letu je
obmedzená, čo dron robí stabilnejším pri natáčaní. Maximálna rýchlosť letu je 4 m/s, maximálna rýchlosť
stúpania je 1,5 m/s a maximálna rýchlosť klesania 1 m/s.
• Maximálna rýchlosť a brzdná vzdialenosť sú vÀ-režime (Šport) výrazne zvÊǏÝFOÏ 7 CF[WFUSÓ KF
WZäBEPWBOÈ NJOJNÈMOB CS[EOÈ W[EJBMFOPTǸ  NFUSPW  W[EJBMFOPTǸ QPUSFCOÈ QSF CF[QFǏOÏ
[BTUBWFOJFESPOBQSFEQSFLÈäLPV 
•Rýchlosť klesania vÀ-režime je výrazne vyššia. V bezvetrí je nutná minim brzdná vzdialenosť 10 m.
• Odozva dronu je vÀ režime (Šport) výrazne zvýšená, čo znamená, že malý pohyb ovládača na
vysielači vyvolá veǥLâ QPIZC ESPOB 1SJ MJFUBOÓ ECBKUF OB [WâÝFOÞ PQBUSOPTǸ B OFDIÈWBKUF TJ WäEZ
EPTUBUPǏOâNBOÏWSPWBDÓQSJFTUPS

LED letový indikátor
LED letový indikátor je umiestnený na zadnej časti dronu. Signalizuje prevádzkové stavy riadiacej letovej
jednotky. PrehǥBETJHOBMJ[ÈDJFOÈKEFUFWOBTMFEVKÞDFKUBCVǥLF

LED letový indikátor

PrehǥBE TJHOBMJ[ÈDJF -&% MFUPWÏIP JOEJLÈUPSB
NormálnB
Bliká striedavo červená - zelená - žltá
Štyri žlté bliknutia
Pomalé blikBOJF zelená
Dvojité zelené bliknutJF
Pomalé blikánJF žltá
Rýchle zelené blikanie
Výstražná signalizÈcJB
Rýchle blikanie žltá
Pomalé blikanie červená
Rýchle blikanie červená
Striedavé červené bliknutia
NepSerušovaná červená
Striedavo bliká červená - žltá

Autotest po zapnutí
ZahSJFWBOJF dronB
P-režim s GPS
P-režim so Spodným vizuálnym systémom detekcie
Bez GPS a SpodnÏho vizuálnFho systému detekcJe (ATTI režim)
BrzdFnJF
Strata signálu z vysielača
Varovanie nízke napÊUJF
Kriticky nízke napÊUJF
Chyba inerciálnFK IMU jednotky
Kritická chyba
Kompas vyžaduje kalibrÈciV

Automatický návrat na MJFsto vzletu (RTH)
Funkcia automatického návratu na Miesto vzletu RTH vráti dron spÊǸOBQPTMFEOÏ[B[OBNFOBOÏ.JFTUPW[MFUV4Þ
USJESVIZ35)4NBSU35) *OUFMJHFOUOâOÈWSBU QSJOÓ[LPNOBQÊUÓQPIPOOÏIPBLVNVMÈUPSB -PX#BUUFSZ35) 
BMFCP 'BJMTBGF TUSBUB TJHOÈMV [ WZTJFMBǏB  "VUPNBUJDLâ OÈWSBU TB TQVTUÓ UJFä  LFǒ EÙKEF L QSFSVÝFOJV QSFOPTV
PCSB[VEPWZTJFMBǏB
GPS
MJFsto
vzletu
(Home Point)

Popis
PredWPMFOÏ Miesto vzletu je 1 pozícia,kde dron zachytil silný GNSS signál
(pri bielej ikone GNSS sú najmenej štyri biele stǤQDF ,FǒEÙKEFOB[BQÓTBOJF
.JFTUBW[MFUV -&%MFUPWâJOEJLÈUPSCVEFSâDIMP[FMFOPCMJLBǸ

Smart RTH (Inteligentnâ návrat na MJFsto vzletu)
Ak je k dispozícii dostatočne silný signál GPS, je možné použiť funkciu Smart RTH pre privedenie drona spÊǸ
OB.JFTUPW[MFUV4NBSU35)TBTQVTUÓCVǒLMJLOVUÓNOB35)JLPOVv aplikácii DJI Fly, alebo stlačením a
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podržanímtlačidlB RTH na vysielači.
Procedúru Smart RTH je možnÏ okamžite ukončiť stlač ikony v aplikácii DJI Fly 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[QFǏOâOÈWSBUESPOB"LPOÈIMFTBPCKBWÓWâTUSBäOÈTJHOBMJ[ÈDJB TESPOPNTB
JIOFǒWSÈǸUFTQÊǸBMFCPQSJTUBǪUF
Aplikácia DJI Fly zobrazí upozornenie, ak dÙKEFLTQVTUFOJVWâTUSBäOÏIP[BSJBEFOJB%SPOTBBVUPNBUJDLZWSÈUJ
OB.JFTUPW[MFUV BLQJMPUOFVSPCÓOJǏQPǏBTOBTMFEVKÞDJDITFLÞOE
UžívateǥNÙäFBVUPNBUJDLâOÈWSBU[SVÝJǸLSÈULZNTUMBǏFOÓNUMBǏJEMB35)OBWZTJFMBǏJ"LKFQSPDFEÞSB35)OÈWSBUV
[SVÝFOÈ QP WZEBOÓ WâTUSBIZ QSJ OFEPTUBULV FOFSHJF  *OUFMJHFOUOâ QPIPOOâ BLVNVMÈUPS OFNVTÓ NBǸ EPTUBUPL
FOFSHJFQSFCF[QFǏOÏQSJTUÈUJFESPOB ǏPNÙäFWJFTǸLIBWÈSJJBMFCPTUSBUFESPOB
Dron automaticky pristane, pokiaǥ BLUVÈMOZ TUBW BLVNVMÈUPSB TUBǏÓ JCB OB QSJTUÈUJF [P TÞǏBTOFK WâÝLZ  W LUPSFK
ESPOMFUÓ1JMPUOFNÙäFBVUPNBUJDLÏQSJTUÈUJF[SVÝJǸ BMFNÙäFQPNPDPVWZTJFMBǏBSJBEJǸPSJFOUÈDJVESPOBQPǏBT
[PTUVQVOBQSJTUÈUJF

Failsafe RTH (/ÈWSBUQSJTUSBUFSJBEJBDFIPTJHOÈMV[WZTJFMBǏB)
Ak bolo Miesto vzletu správne zaznamenané a kompas pracuje normálne, dron prejde do núdzového režimu
fail-safe, ak dÙKEFLTUSBUFTJHOÈMV[WZTJFMBǏBQPEPCVEMIÝJVBLPTFLÞOE

ƑalšJF RTH scFnÈSe
Ak dÙKEFLTUSBUFPCSB[PWÏIPTJHOÈMV[ESPOB [BUJBǥǏPWZTJFMBǏKFTUÈMFTDIPQOâPWMÈEBǸKFIPQPIZC PCKBWÓTB
VQP[PSOFOJFOBTQVTUFOJFBVUPNBUJDLÏIPOÈWSBUV35)35)KFNPäOÏ[SVÝJǸ

RTH procedÞra
1. Je zapísané Miesto vzletu.
2. DÙKEFLTQVTUFOJVBVUPNBUJDLÏIPOÈWSBUV
3. Ak sa dron vo chvíli spustení RTH procedúry nachádza nižšie ako 20 m, dron vystúpi do výšky RTH návrat
alebo do 20 m a potom nastaví svoju orientáciu. Ak je výška vÊǏÝJBBLPN PSJFOUÈDJVOBTUBWÓJIOFǒ
4. a. Ak sa dron vo chvíli spustení RTH procedúry nachádza viac ako 20 m od Miesta vzletu, nastúpi do
prednastavenej výšky pre RTH návrat a potom letí na Miestu vzletu rýchlosťou 8 m/s. Ak je aktuálna
výška vÊǏÝJB BLPOBTUBWFOÈ35)WâÝLB ESPOMFUÓOB.JFTUPW[MFUVWBLUVÈMOFKWâÝLF
b. Keď je dron vo chvíli spustení RTH procedúry vo vzdialenosti menšej ako 20 m od Miesta vzletu,
okamžite pristane.
5. Akonáhle dosiahne Miesta vzletu, dron pristane a vypne motory.
*MVTUSÈDJFGVOHPWBOJBGBJMTBGF RTH
1Zapísanie Miesta vzletu (HP)

2 Potvrdenie Miesta vzletu

3 Strata signálu z vysielača
×

4 Signál stratený po dlhšiu dobu

5 Spiatočný let (výšku možno nastaviť)

6 PSistáUJF

Výška nad HP > Failsafe výška

×

×

VystÞpB do Failsafe výšky
Failsafe RTH výška
Výška nad HP ≤ Failsafe výška

×

• Dron sa nemÙäFWSÈUJǸOB.JFTUPW[MFUV BLKF(14TJHOÈMTMBCâBMFCPDIâCBWÙCFD"L(14TJHOÈM
[PTMBCOF BMFCP TB TUSBUÓ QP TQVTUFOÓ 35) OÈWSBUV  ESPO QSFKEF EP WJTFOJB OB NJFTUF B QP DIWÓMJ
[BǏOFQSJTUÈWBǸ
• Pred každým letom nastaviť zodpovedajúcu RTH výšku pre failsafe návrat. Spustite aplikáciu DJI
Fly a prejdite na nastavenie výšky pre RTH návrat (RTH Altitude). V režimoch Smart RTH a Low
Battery RTH dron automaticky nastúpi do RTH výšky. Pokiaǥ KF ESPO WP WâÝLF  N BMFCP WJBD  B
FÝUF OFEPTJBIPM 35) WâÝLZ  KF NPäOÏ QPIZCPN PWMÈEBǏB QMZOV ESPOB [BCSÈOJǸ W [PTUVQF %SPO
QPMFUÓQSJBNPOB.JFTUPW[MFUVWBLUVÈMOFKWâÝLF
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• Orientáciu drona, rýchlosť a výšku letu počas RTH návratu je možné ovládať pomocou vysielača
alebo aplikácie DJI Fly, ale jeho smer letu sa nedá riadiť.
• Fungovanie RTH návratu budú ovplyvňovať GEO (bezletové) zóny.
• Dron sa nemusí byť schopný vrátiť na Miesto vzletu, ak je rýchlosť vetra príliš vysoká. Lietajte
opatrne.

PSistávacJB ochrana (Landing Protection)
Pristávacia ochrana sa aktivuje pri použití Smart RTH.
1. Keď Pristávacia ochrana určí, že povrch zeme je vhodný pre pristátie, dron jemne pristane.
2. Keď Pristávacia ochrana určí, že povrch zeme nie je vhodný pre pristátie, dron prejde do visenia a bude
vyčkávať na potvrdenie pristátia pilotom.
3. Ak Pristávacia ochrana nepracuje, aplikácia DJI Fly zobrazí upozornenie na pristátie, akonáhle dron zostúpi
pod 0,5 metra. VychýǥUFPWMÈEBǏQMZOVEPMFBMFCPQPVäJUFQPTVWOÓLBVUPNBUJDLÏIPQSJTUÈUJBWBQMJLÈDJJ BCZ
TUFQSJTUÈMJ

VizuálnZ a infračervený systém detekcJe pSekážPk
Mavic Mini je vybavený Spodným vizuálnym systémom detekcie a Infračerveným systémom detekcie. Spodný
vizuálny systém detekcie pozostáva z jednej kamery a Infračervený systém detekcie z dvoch 3D infračervených
modulov. Spodný vizuálny systém detekcie a Infračervený systém detekcie pomáha dronu udržiavať jeho aktuálnu
pozíciu, visieť na mieste presnejšie a lietať pod strechou alebo na mieste, kde nie je k dispozícii signál GPS.
Infračervený systém detekcJe

Spodný vizuálny systém

Prevádzkový rozsah detekčných senzorov
Spodný vizuálny systém detekcie pracuje najlepšie, ak sa dron nachádza vo výške 0,5 až 10 m; jeho
prevádzkový rozsah je 0,5 až 30 m.

71°

56°

Používanie systémov detekcie
PokiaǥOJFKF(14LEJTQP[ÓDJJ 4QPEOâWJ[VÈMOZTZTUÏNEFUFLDJF
KFQPVäJUFǥOâ BLNÈQPWSDIQPEOÓNJEFOUJGJLPWBUFǥOÞUFYUÞSV
BÞSPWFǪPTWFUMFOJBKFEPTUBUPǏOÈ
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 dron nachádza vo výške 0,5 až 10 m. Ak je výška
letu drona vyššia ako 10 m, presnosť Spodného vizuálneho
systému detekcie tým mÙäF CZǸ OFHBUÓWOF PWQMZWOFOÈ 
UBLäFQJMPUÈäJWFOVKUF[WâÝFOÞQP[PSOPTǸ
Pri použití Spodného vizuálneho systému detekcie postupujte nasledovne:
1. Dron postavte na rovný povrch. Zapnite dron.
2. Po vzlete bude dron stabilne visieť na mieste. LED letový indikátor bliká dvakrát zelene, čo signalizuje, že
Spodný vizuálny systém detekcie pracuje.
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• Maximálna výška visenia drona bez GPS je 5 m. Spodný vizuálny systém detekcie prekážok pracuje
najlepšie, ak sa dron nachádza vo výške 0,5 až 10 m. Ak je výška letu drona vyššie ako 10 m, presnosť
Spodného vizuálneho systému detekcie tým mÙäFCZǸOFHBUÓWOFPWQMZWOFOÈ UBLäFQJMPUÈäJWFOVKUF
[WâÝFOÞQP[PSOPTǸ
• Vizuálny systém detekcie nemusí pracovať správne, ak dron letí nad vodou alebo snehom pokrytým
povrchom.
• Vizuálny systém detekcie nemusí pracovať správne, ak dron letí príliš rýchlo. Lietajte veǥNJPQBUSOF 
QSJSâDIMPTUJBDIOBENTWPWâÝLFNBMFCPDF[NTWPWâÝLFN
• Vizuálny systém detekcie nemÙäFTQSÈWOFQSBDPWBǸOBEQPWSDINJ LUPSÏOFNBKÞ[SFUFǥOÞUFYUÞSV
7 OBTMFEVKÞDJDI TJUVÈDJÈDI 7J[VÈMOZ TZTUÏN EFUFLDJF OFNÙäF QSBDPWBǸ TQSÈWOF 4 ESPOPN MJFUBKUF
WFǥNJ PQBUSOF B  -JFUBOJF OBE KFEOPGBSFCOâN QPWSDIPN OBQS DFMâ ǏJFSOZ  DFMâ CJFMZ  ǏFSWFOâ 
[FMFOâBUǒ
b) Lietanie nad povrchmi 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 lux) povrchmi alebo smerom k
intenzívnym zdrojom svetla (napr. smerom k slnku).
g) Lietanie nad povrchmi, ktoré silne odrážajú alebo pohlcujú infračervené žiarenie (napr. [rkadlami).
h) Lietanie nad povrchmi zreteǥOFKUFYUÞSZBMFCPPCMBTUÓJOFKGBSCZ
J -JFUBOJFOBEQPWSDINJTPQBLVKÞDJNJTBGBSFCOâNJW[PSNJ OBQSEMBäEJDBNJTSPWOBLâNJW[PSNJ 
K -JFUBOJFOBENBMâNJBUFOLâNJPCKFLUNJ OBQSLPOÈSFTUSPNPW FMFLUSJDLÏWFEFOJB 
• Senzory udržujte stále čisté. So senzormi nijako nemanipulujte a nepokúšajte sa ich upravovať.
S dronom nelietajte v prašnom prostredí a pri vysokej vlhkosti. Ničím neblokujte Infračervený
systém detekcie.
• Nelietajte v daždi, smogu, alebo ak nie je dobrá viditeǥOPTǸ
• Pred každým vzletom skontrolujte nasledujúce:
a. Uistite sa, že objektívy senzorov Vizuálneho a infračerveného systému detekcie nie sú prekryté
nálepkami alebo inými prekážkami.
b. Ak sú na objektívoch senzorov vizuálneho a infračerveného systému detekcie nečistoty, prach
alebo voda, očistite ich mÊLLPVIBOESJǏLPV/FQPVäÓWBKUFǏJTUJBDFQSPTUSJFELZPCTBIVKÞDFBMLPIPM
c. Kontaktujte technickú podporu DJI alebo dovozcu, ak sú objektívy senzorov Vizuálneho a
infračerveného systému detekcie poškodené.

InteligentnÏ letové režimy
Mavic Mini ponúka Inteligentné letové režimy QuickShots (Rýchle zábery). Režimy QuickShots zahǱǪBKÞSFäJNZ
%SPOJF %SPOǏFL 3PDLFU 3BLFUB $JSDMF ,SÞäPL B)FMJY ÀQJSÈMB .BWJD.JOJ[B[OBNFOÈWJEFPQPEǥB[WPMFOÏIP
SFäJNVTOÓNBOJBBQPUPNBVUPNBUJDLZWZHFOFSVKFDDBTFLVOEPWÏWJEFP5PUPWJEFPNÙäFUFQSF[FSBǸ FEJUPWBǸ
BMFCP[EJFǥBǸOBTPDJÈMOZDINÏEJÈDIQPNPDPVNFOV1MBZCBDL 1SFISÈWBOJF 
Dronie (Dronček): Model letí vzad a hore s kamerou namierenou na cieǥPWâPCKFLU
Rocket (Raketa): Model stúpa s kamerou namierenou dole.
Circle (Kruh): Model obkrúži cieǥPWâPCKFLU
Helix (Špirála): Model letí nahor v špirále okolo cieǥPWÏIPPCKFLUV
PoužívBnJF režimu QuickShots
1. Uistite sa, že Inteligentný pohonný akumulátor je dostatočne nabitý. S dronom vzlietnite do výšky aspoň
2 metrov nad zemou.
2. V aplikácii DJI Fly zvoǥUF2VJDL4IPUTBSJBǒUFTBQPLZONJOBEJTQMFKJ6JTUJUFTB äFSP[VNJFUF
UPNV BLPQPVäÓWBǸ[WPMFOâSFäJNTOÓNBOJB BäFWPLPMÓOJFTÞäJBEOFQSFLÈäLZ
3. V náhǥBEF LBNFSZ [WPǥUF DJFǥPWâ PCKFLU LMJLOVUÓN OB LSVI PLPMP PCKFLUV BMFCP
2m
QPUJBIOVUÓNVSPCUFSÈNǏFLPLPMPOFIP;WPǥUFSFäJNTOÓNBOJB,MJLOJUFOBiÀUBSUwQSF
TQVTUFOJFOBUÈǏBOJB"LKF[ÈCFSEPLPOǏFOâ ESPOTBWSÈUJTQÊǸOBQÙWPEOÞQP[ÓDJV
4. KlJLnJte na
pre prístup k videu. Video je možné strihať a zdieǥBǸOBTPDJÈMOZDI
NÏEJÈDIQPTUJBIOVUÓOBWÈÝUFMFGØO
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OpuTtenJF režimu QuickShots
Pre opustenie režimu QuickShots kedykoǥWFLQPǏBTOBUÈǏBOJBTUMBǏUFUM1BV[B35)OBWZTJFMBǏJBMFCPLMJLOJUF
OBWBQMJLÈDJJ%+*'MZ%SPOQSFKEFEPWJTFOJBOBNJFTUF
• Funkcia QuickShots, prosím, používajte na miestach bez budov alebo iných prekážok. Dbajte, aby
sa na letovej trase nenachádzali žiadne osoby, zvieratá ani iné prekážky.
• Vždy venujte pozornosť objektom okolo dronu a použite vysielač, aby ste zabránili nehodám
(ako sú zrážky) alebo pokoseniu listov vrtúǥ
• Pri používaní režimov QuickShots buďte zvlášť opatrní v nasledujúcich situáciách:
a. Keď je snímaný cieǥPWâPCKFLUQPEMIÞEPCVCMPLPWBOâBMFCPNJNPQSJBNZEPIǥBE
C,FǒKFTOÓNBOâDJFǥPWâPCKFLUǒBMFKOFäNPEESPOV
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, inak nebude
trasa letu stabilná.
• Pri používaní režimov QuickShots musíte dodržiavať miestne zákony, predpisy a zvyklosti
chrániace súkromie.

Zapisovač letových údajPW
Dron do interného zapisovača automaticky zaznamenáva letové dáta zahǱǪBKÞDFUFMFNFUSJDLÏÞEBKF JOGPSNÈDJF
P TUBWF TZTUÏNPW ESPOB B ǒBMÝJF QBSBNFUSF , UâNUP EÈUBN [ÓTLBUF QSÓTUVQ QSPTUSFEOÓDUWPN QSPHSBNV %+*
"TTJTUBOUQSF.BWJD
Používaním výrobku preberáte osobnú zodpovednosť za poskytnutie telemetrických dát autorizovanému
servisu DJI, ak si vyžiada tieto dáta k posúdeniu príčiny havárie zariadení. Ak nedodáte požadované
dáta, nebude možné s istotou vylúčiť chybu v pilotáži a záruka teda nemusí byť uznaná.

Vrtule
Mavic Mini používa vrtule v dvoch prevedeniach líšiacich sa zmyslom otáčania. Pre určenie, aké vrtule prídu
upevniť na ktoré motory, slúžia značky. Dva listy upevnené k jednému motoru, sú identické.
Vrtule SP značkami

Bez značJek

Obrázok
Poloha pre upevnenie

Namontujte na motory na ramenách
so značkami

Namontujte na motory na ramenách
bez značiek

UpevnenJF vrtúǥ
Vrtule so značkami upevnite na motory na
ramenách so značkami. Vrtule bez značiek
namontujte na motory na ramenách bez
bielych značiek. Pre upevnenie vrtúǥ QPVäJUF
TLSVULPWBǏ 6JTUJUF TB  äF TÞ WSUVMF CF[QFǏOF
VQFWOFOÏ

Bez značJek
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So značkami

Demontáž vrtúǥ
Pre demontáž vrtúǥQPVäJUFTLSVULPWBǏ
• Pozor na ostré hrany vrtúǥ;BPCDIÈE[BKUFTOJNJPQBUSOF
• Skrutkovač slúži len pre montáž vrtúǥ OFQPVäÓWBKUFIPQSFSP[PCFSBOJFESPOB
• Ak je vrtuǥBQPÝLPEFOÈ EFNPOUVKUFPCBMJTUZBTLSVULZOBQSÓTMVÝOPNNPUPSFBWZIPǒUFJDI1PVäJUF
EWBMJTUZ[UPIPJTUÏIPCBMFOJB/FNJFÝBKUFNFE[JTFCPVMJTUZWSUÞǥ[SÙ[OZDICBMFOÓ
• Používajte len originálne vrtule DJI. Nemiešajte rÙ[OFUZQZWSUÞǥ
• Ak je potrebné, dokúpte náhradné vrtule.
• Pred každým vzletom sa uistite, že sú vrtule správne a spoǥBIMJWPVQFWOFOÏ1SBWJEFMOFLPOUSPMVKUF 
äFTÞJDIVQFWǪPWBDJFTLSVULZSJBEOFEPUJBIOVUÏ OBKNFOFKQPLBäEâDIMFUPDI 
• Pred každým letom sa uistite, že sú vrtule v dobrom stave. Nepoužívajte opotrebené, poškriabané,
naštiepené alebo nalomené vrtule.
• Nedotýkajte sa otáčajúcich TBvrtúǥBNPUPSPW WäEZTBQPIZCVKUFWCF[QFǏOFKW[EJBMFOPTUJPEOJDI
• Vrtule nestláčajte alebo neohýbajte. Ak sa vrtule skrútia, letové výkony budú negatívne ovplyvnené.
• Kontrolujte, či sú motory spoǥBIMJWPVQFWOFOÏBIMBELPTBPUÈǏBKÞ4ESPOPNJIOFǒQSJTUBǪUF BL
NPUPSESIOF BOFNÙäFTBWPǥOFPUÈǏBǸ
• Motory sa nepokúšajte upravovať.
• Po lete sa motorov nedotýkajte prstami alebo inými časťami tela, pretože mÙäVCZǸIPSÞDF
• Nijako neblokujte žiadny z vetracích otvorov na motoroch alebo trupe drona.
• Kontrolujte, že po zapnutí je zvuková signalizácia regulátorov normálna.

Inteligentnâ pohonný akumulátor DJI
Inteligentný pohonný akumulátor Mavic Mini má kapacitu 2400 mAh, menovité napÊUJF   7 B TZTUÏN
JOUFMJHFOUOÏIPSJBEFOJBOBCÓKBOJBBWZCÓKBOJB

Funkcia Inteligentného pohonného akumulátora DJI
1. Nabíjanie s balansovaním: Automatické vyrovnávanie napÊUJBOBKFEOPUMJWâDIǏMÈOLPDIQSJOBCÓKBOÓ
2. Ochrana proti nadmernému nabíjaniu: Nabíjanie sa automaticky zastaví, ak je akumulátor úplne nabitý.
3. Tepelná ochrana: Akumulátor dovoǥVKFOBCÓKBOJFMFOWUFEZ BLKFKFIPUFQMPUBNFE[J¡$B ¡$/BCÓKBOJF
TBBVUPNBUJDLZ[BTUBWÓ BLUFQMPUBBLVNVMÈUPSBQSFLSPǏÓ 50°C.
4. Ochrana proti nabíjaniu nadmerným prúdom: Akumulátor ukončí nabíjanie, ak je detekovaný nadmerný
nabíjací prúd.
5. Ochrana proti hlbokému vybitiu: Vybíjanie sa automaticky zastaví (ak sa nepoužíva na lietanie), ak napÊUJF
BLVNVMÈUPSBLMFTOFQPECF[QFǏOÞISBOJDV0DISBOBQSPUJIMCPLÏNVWZCJUJVTBOFVQMBUǪVKF LFǒTBBLVNVMÈUPS
QPVäÓWBQSFQPIPOESPOB
6. Ochrana proti skratu: Automaticky odpojí napájanie, ak je zaznamenaný skrat.
7. Ochrana pri poškodení jednotlivých článkov: V programe DJI Fly sa objaví výstražné hlásenie, ak je detekovaný
poškodený článok v akumulátore.
8. Režim hibernácie: Akumulátor prejde do režimu hibernácie, keď je napÊUJFǏMÈOLPWOJäÝJFBLP 7 BCZTB
QSFEJÝMPKFIPIMCPLÏNVWZCJUJV;IJCFSOÈDJFBLVNVMÈUPSQSFCVEÓUFKFIPOBCJUÓN
9. Komunikácia: Informácie o napÊUÓ BLVNVMÈUPSB  LBQBDJUF B QSÞEV TÞ PEPW[EÈWBOÏ EP MFUPWFK SJBEJBDFK
KFEOPULZESPOB
• Pred použitím preštudujte “Vyhlásenia a Zásady bezpečnej prevádzky Mavic Mini”. Zodpovednosť
za bezpečnú prevádzku a používanie je plne na užívateǥPWJ
t*OUFMJHFOUOâQPIPOOâBLVNVMÈUPS.BWJD.JOJOFNÈGVOLDJVBVUPNBUJDLÏIPWZCÓKBOJB1PLJBǥBLVNVMÈUPS
OFCVEFUFQPVäÓWBǸEMIÝJFBLPEOÓ PEQPSÞǏBNFIPSVǏOFWZCJǸOBÞSPWFǪNFE[JBä
t5FDIOJDLÏÞEBKFQSFKBQPOTLÞWFS[JV*OUFMJHFOUOÏIPQPIPOOÏIPBLVNVMÈUPSBTÞPEMJÝOÏ1PESPCOPTUJ
OÈKEFUFWLBQJUPMF5FDIOJDLÏÞEBKF'VOLDJFBLVNVMÈUPSBTÞSPWOBLÏQSFWÝFULZKFIPWFS[JF

PoužívaOJF akumulátorB
Akumulátor zasuňte do priestoru pre akumulátor v drone a zaistite západku akumulátora. Správne zasunutie
akumulátora signalizuje počuteǥOÏDWBLOVUJF%CBKUF BCZCPMBLVNVMÈUPSÞQMOF[BTVOVUâB[ÈQBELB[BJTUFOÈ
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ÁQMOF zasunutý

NesprávnF zasunutý

Stlačte západku akumulátora a akumulátor vytiahnite z priestoru pre akumulátor v drone.
• Akumulátor neodpájajte, ak je dron zapnutý.
• Dbajte, aby bol akumulátor spoǥBIMJWP[BJTUFOâ
Kontrola stavu akumulátora
Krátko stlačte hlavný vypínač pre kontrolu stavu nabitia akumulátora.
LED1
LED2
LED3
LED4

LED Indikátor stavu akumulátorB
Hlavnâ vypínač
Indikátor stavu akumulátorB
LED svJFtJ
LED bliká
LED1
LED2
LED3

LED nesvJFtJ
LED4
Stav akumulátorB
>88%
75-88%
63-75%
50-63%
38-50%
25-38%
13-25%
0-13%

Zapínanie a vypínanie
Stlačte raz krátko hlavný vypínač a potom ho stlačte a držte po dobu 2 sekúnd pre zapnutie alebo vypnutie.
Po zapnutí drona LED indikátor ukazuje stav nabitia akumulátora.
Raz krátko stlačte hlavný vypínač a štyri LED indikátory budú po 3 sekundy blikať. Ak LED 3 a 4 blikajú súčasne,
bez toho aby ste stlačili hlavný vypínač, signalizuje to, že akumulátor nie je v poriadku.
UpozornenieOB prevádzku pri nízkej teplote:
1. Pri prevádzke pri nízkej teplote (-5°C do 5°C) je kapacita akumulátora značne obmedzená. Odporúčame s
dronom najprv chvíǥVWJTJFǸOBNJFTUF BCZTBBLVNVMÈUPS[BISJBM1SFEW[MFUPNBLVNVMÈUPSOBQMOPOBCJUF
2. Pre zaistenie maximálnej výkonnosti akumulátora dbajte, aby jeho teplota bola nad 20°C.
3. Znížená kapacita akumulátora pri nízkych teplotách znižuje odolnosť drona voči vetru, takže buďte zvlášť
opatrní.
4. Buďte zvlášť opatrní pri lietaní vo veǥLâDIOBENPSTLâDIWâÝLBDI
• Za chladného počasia Inteligentný pohonný akumulátor pre zahriatie zasuňte do drona a zapnite
1-2 minúty pred vzletom.

Nabíjanie Inteligentného pohonného akumulátora
Pred prvým použitím musí byť Inteligentný pohonný akumulátor úplne nabitý.
1.USB nabíjač pripojte k USB sieťovému zdroju (100-240V/50-60 Hz). Ak je potrebné, použite sieťový USB adaptér.
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2. Dron pripojte k USB nabíjačke.
3. LED indikátor na drone v priebehu nabíjania signalizuje aktuálny stav nabitia akumulátora.
4. Akumulátor je plne nabitý, akonáhle všetky LED indikátory stavu akumulátora svietia. Dron odpojte od USB
nabíjača, prosím, akonáhle je nabíjanie ukončené.

• Akumulátor nie je možné nabíjať, ak je dron zapnutý, a dron nie je možné zapnúť, ak prebieha
nabíjanie.
• 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 USJ BLVNVMÈUPSZ 1PESPCOPTUJ WJǒ XFCPWÏ
TUSÈOLZWâSPCDVBEPWP[DV
t%+*BOJEPWP[DBOFOFTÞ[PEQPWFEOPTǸ[BÝLPEZTQÙTPCFOÏQPVäJUÓNOBCÓKBǏPWJOâDIWâSPCDPW
VybíjanJF
• Na prepravu sa odporúča akumulátor vybiť na úroveň 30% alebo nižšie. To mÙäFUFWZLPOBǸMJFUBOÓN
TESPOPNWPOLV LâNTUBWOBCJUJBBLVNVMÈUPSBOFLMFTOFQPE 30%.
• Uistite sa, že je akumulátor spoǥBIMJWPVQFWOFOâ
Kontrola stavu akumulátora v priebehu nabíjania
LED1

LED2

LED3

LED4

Stav nabitJB
0-50%
50-75
75-100%
PlnF nabitÏ

• Frekvencia blikania LED indikátora stavu akumulátora sa bude u rÙ[OZDI64#OBCÓKBǏPWMÓÝJǸ"LKF
OBCÓKBDÓQSÞEWFǥLâ SâDIMFOBCÓKBOJF -&%CVEÞCMJLBǸSâDIMP1SJQPNBMPNOBCÓKBOÓ OÓ[LZNQSÞEPN 
CVEÞ-&%CMJLBǸQPNBMZ KFEOP[BEWFTFLVOEZ 7UBLPNQSÓQBEFPEQPSÞǏBNFWZNFOJǸNJLSP64#
LÈCFMBMFCP64#OBCÓKBǏ
• Ak v drone nie je žiadny akumulátor, LED 3 a 4 trikrát striedavo bliknú.
• Všetky štyri LED blikajúce súčasne signalizujú, že akumulátor je poškodený.
Signalizácia ochranných funkcií akumulátora pri nabíjaní
LED indikátor mÙäFTJHOBMJ[PWBǸǏJOOPTǸPDISBOOâDIPCWPEPWBLVNVMÈUPSBTQVTUFOâDIOFOPSNÈMOZNQSJFCFIPN
OBCÓKBOJB
Signalizácia ochrán pri nabíjaní
LED1 LED2 LED3 LED4 SpÙTPCCMJLBOJB
Chybový stav
LED2 blikne dvakrát za sekundu Detekovaný nadmerný prúd
LED2 blikne tSikrát za sekundu

Detekovanâ Tkrat

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

Detekované nadmerné nabíjacie napÊUJF

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

Nabíjacia teplota príliš vysoká

Ak dÙKEFLTQVTUFOJVUFQFMOFKPDISBOZ OBCÓKBǏOBCÓKBOJF[OPWVTQVTUÓ BLPOÈIMFTBUFQMPUBEPTUBOFOBQSJKBUFǥOÞ
IPEOPUV"LOBTUBOFOJFLUPSâ[ǒBMÝÓDIWZÝÝJFVWFEFOâDITUBWPWBKFIPQSÓǏJOBCPMBPETUSÈOFOÈ TUMBǏUFIMBWOâ
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vypínač pre vypnutie akumulátora. Inteligentný akumulátor odpojte od nabíjača a potom ho znova pripojte
pre obnovenie nabíjania. V prípade nevyhovujúcej okolitej teploty pre nabíjanie nemusíte akumulátor odpájať
a znovu pripájať. Nabíjač nabíjanie znovu spustí, akonáhle sa teplota dostane na prijateǥOÞIPEOPUV

ZÁVES KAMERY A KAMERA
Záves kamery
3-osý záves kamery Mavic Mini zaisťuje stabilizáciu kamery a umožňuje robiť čisté a stabilné fotografie a
videá.
Náklon kamery mÙäFUFPWMÈEBǸWPTJLMPQFOJBHPNCÓLPNPWMÈEBOJB[ÈWFTVOBWZTJFMBǏJ"MUFSOBUÓWOFNÙäFUFW
BQMJLÈDJJ%+*'MZQSFKTǸOBTUSÈOLVOÈIǥBEVLBNFSZi$BNFSB7JFXw LMFQOÞǸBQPESäBǸQSTUOBPCSB[PWLF LâNTB
OFPCKBWÓLSVI1PUPNQPUJBIOVUÓNLSVIVQSTUPNIPSFBEPMFNÙäFUFPWMÈEBǸOÈLMPOLBNFSZ1PTÞWBOÓNQSTUB
EPǥBWBBEPQSBWBCVEFUFPWMÈEBǸPSJFOUÈDJVQSPWZESPOB
Záves mÙäF LBNFSPV PUÈǏBǸ W SP[TBIV ¡ Bä ¡ W PTJ LMPQFOJB QP [BQOVUÓ WPǥCZ i"MMPX 6QXBSE (JNCBM
3PUBUJPOw 1PWPMJǸWZDIZǥPWBOJF[ÈWFTVIPSF W%+*'MZ1SFEWPMFOâSP[TBIQPIZCVKF -90° až 0°.
20°
0°

-90°

Prevádzkové režimy závesu
K dispozícii sú dva prevádzkové režimy závesu. Medzi režimami mÙäFUFQSFQÓOBǸOBTUSÈOLFOBTUBWFOJBLBNFSZ
WBQMJLÈDJJ%+*'MZ
Follow Mode (Sledovací režim): Uhol medzi orientáciou závesu a orientáciou provydronazostáva stále rovnaký.
FPV Mode (FPV režim): Záves sa synchronizuje s pohybmi drona pre zaistenie pohǥBEV QJMPUB TFEJBDFIP W
LPLQJUFESPOB 'JSTU1FSTPO7JFX '17 
• Po zapnutí drona záves chráňte pred nárazmi; nedotýkajte sa ho, neklikajte na neho. Aby ste ho
ochránili pri vzlete, vždy vzlietajte z plochého vodorovného povrchu bez prekážok.
• Jemné a presné časti závesu sú veǥNJDJUMJWÏBQSJ[SÈäLFBMFCPOÈIMPNSÈ[FTBNÙäVQPÝLPEJǸ ǏP
NÙäFTQÙTPCJǸOFTQSÈWOVGVOLDJV[ÈWFTV
• Zabráňte preniknutiu prachu alebo piesku do závesu a zvlášť do motorov závesu.
• Chyba motora závesu sa mÙäFPCKBWJǸWUâDIUPTJUVÈDJÈDI
• a.Dron so závesom je postavený na nerovnú podložku alebo je blokovaný jeho voǥOâQPIZC
tC;ÈWFTCPMWZTUBWFOâOBENFSOFKWPOLBKÝFKTJMF OBQSQSJIBWÈSJÓ
• Po zapnutí závesu sa vyhnite tomu, aby bol vystavený namáhaniupÙTPCFOÓNWPOLBKÝÓDITÓMBMFCP
LPOUBLUPNTJOâNJPCKFLUNJ/B[ÈWFTOFQSJEÈWBKUFäJBEOFǒBMÝJF[BSJBEFOJB QSFUPäFUPNÙäFTQÙTPCJǸ 
äF[ÈWFTOFCVEFGVOHPWBǸOPSNÈMOF BMFCPEPLPODBUPNÙäFWJFTǸLUSWBMQPÝLPEFOJVNPUPSPW
• Pred zapnutím závesu odstráňte kryt závesu. Kryt opÊǸOF[BCVEOJUFOBTBEJǸQSFEQSFQSBWPVBMFCP
VMPäFOÓNESPOBNJNPQSFWÈE[LZ
• Lietanie v hustej hmle alebo v mraku mÙäF TQÙTPCJǸ LPOEFO[ÈDJV WMILPTUJ OB [ÈWFTV B L
EPǏBTOÏNV[MZIBOJV'VOLDJB[ÈWFTVTBPCOPWÓQPKFIPWZTDIOVUÓ

Kamera
Palubná kamera používa CMOS snímač 1/2,3 “pre snímanie až 2,7K videa alebo 12 megapixel fotografií a
umožňuje režimy snímania, ako Single Shot (Jedna snímka) a Interval (Intervalové snímanie).
Clona kamery je f/2.8 a hǤCLBPTUSPTUJPENEPOFLPOFǏOB
• Dbajte, aby kamera bola prevádzkovaná a skladovaná vprostredísteplotouavlhkosťou pre ňu vhodnú.
• Na čistenie objektívu používajte špeciálne fotografické čistiace sady, aby ste predišli jeho poškodeniu.
• Nezakrývajte žiadne vetracie otvory na kamere, pretože generované teplo mÙäFQPÝLPEJǸUPUP[BSJBEFOJF
BWÈNTQÙTPCJǸQPSBOFOJF
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Ukladanie fotografií a videí
Mavic Mini používa microSD kartu pre ukladanie vašich fotografií a videí. Je nutné použiť mikro SD kartu UHSI rýchlostnej triedy 3 pre rýchly zápis a čítanie nevyhnutné pre prácu s video súbormi s vysokým rozlíšením.
ƑBMÝJFJOGPSNÈDJFPPEQPSÞǏBOâDINJDSP4%LBSUÈDIOÈKEFUFWLBQJUPMF5FDIOJDLÏÞEBKF
• Mikro SD kartu z drona NEVYBERAJTE, ak je dron zapnutý. Inak by mohlo dÙKTǸLKFKQPÝLPEFOJV
• Pre zaistenie stability systémov kamery je doba natáčania jedného videozáznamu obmedzená na
30 minút.
• Zoznámte sa s nastavovaním kamery pred použitím, aby ste mali istotu, že je správne nastavená,
a v prípade potreby ju mÙäFUFOBTUBWPWBǸQPEǥBWBÝJDIQPäJBEBWJFL
• Než začnete fotografovať alebo natáčať video “naostro”, otestujte správnosť fungovania kamery
obstaraním skúšobných záberov.
• Fotografie alebo videa nie je možné z kamery vysielať alebo kopírovať, ak je dron vypnutý.
• Dbajte, aby ste dron správne vypli, inak NEBUDÚ správne uložené parametre kamery, a
akékoǥWFLWJEFP[È[OBNZNÙäVCZǸQPÝLPEFOÏ#F[PIǥBEVOBQSÓǏJOV %+*BKFIPEPWP[DBOFOFTÞ
[PEQPWFEOPTǸ[BBLÏLPǥWFL[MZIBOJFQSJGPUPHSBGPWBOÓBSPCFOÓWJEFÓBMFCPOFNPäOPTǸVäOBTOÓNBOÏ
GPUPHSBGJFBMFCPWJEFÈOBǏÓUBǸWJOPN[BSJBEFOÓ

VYS*&LAČ
Táto kapitola popisuje funkcie vysielača a obsahuje informácie pre ovládanie drona a kamery.

VysJFlač
Vo vysielači je zabudované prenosové zariadenie DJI využívajúce vylepšenú technológiu wi-fi ponúkajúce
prenosové frekvencie * 2,4 GHZ a 5,8GHz s maximálnym dosahom až 2 km a prenášajúce 720p video z
drona do aplikácie DJI Fly na vašom mobilnom zariadení. SnímateǥOÏQÈLZLSÓäPWâDIPWMÈEBǏPWSPCÓWZTJFMBǏ
WFǥNJTLMBEOâN1PESPCOFKÝJFJOGPSNÈDJFOÈKEFUFWLBQJUPMÈDIi0QJTWâSPCLVwBi7ZTJFMBǏw
Vysielač má zabudovaný akumulátor s kapacitou 2400 mAh s maximálnou dobou prevádzky 4,5 hodiny pri
použití iOS mobilného zariadenia alebo 1 hodinu 40 pri použití zariadenia s Androidom. Vysielač nabíja mobilné
zariadenia s Androidom prúdom až 500 mA pri 5 V. Vysielač automaticky nabíja zariadenia s OS Android.
*) Vysielač typu MD1SD25 dodávaný pre európsky trh umožňuje používať prenosové frekvencie 2,4 GHZ i 5,8GHz.
• Vysielač vyhovuje predpisom platným v Európskej únii.
• Mód krížových ovládačov: Funkcia každej osi ovládačov je daná voǥCPVNØEVLSÓäPWâDIPWMÈEBǏPW
4ÞQSFEQSPHSBNPWBOÏUSJNØEZ .PEF .PEF .PEF BWBQMJLÈDJJ%+*'MZKFNPäOÏOBEFGJOPWBǸ
VäÓWBUFǥTLâSFäJN $VTUPN 7QSFEWPMFOPNUPWÈSFOOBTUBWFOÓKFWZTJFMBǏOBTUBWFOâEP.ØEV

Prevádzka vysielača
Zapínanie a vypínanie vysielača
Raz krátko stlačte tlačidlo hlavného vypínača pre kontrolu stavu nabitia
vysielačového akumulátora. Ak je stav nabitia príliš nízky, vysielač pred
použitím nabite.
Znova krátko stlačte a potom stlačte a držte hlavný vypínač pre zapnutie
alebo vypnutie vysielača.

Nabíjanie vysielačového akumulátora
Použite micro USB kábel pre pripojenie USB nabíjača do micro USB zásuvky na
vysielači.

OvládBnJF kamery
1. TlačJEMo záznamu videa
Stlačením spustíte záznam videa; ďalším stlačením ho ukončíte
(video režim). Vo foto režime stlačením prejdete do video
režimu.
2. Tlačidlo spúšte fotoaparátu
Stlačením urobíte fotografiu (foto režim). Vo video režime
stlačením prejdete do foto režimu.
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TlačJEMo
záznamu
videa

Tlačidlo
spúšte
fotoaparátu

OvládaniF modelu
Krížové ovládače na vysielači sa používajú na ovládanie pohybu drona (orientácia provy) okolo zvislej osi
(bočenia), pohybu dopredu a dozadu (klopenia), stúpanie a klesanie (plyn) a pohybu doǥBWB B EPQSBWB
LMPOFOJB 'VOLDJBLBäEFKPTJPWMÈEBǏPWKFEBOÈWPǥCPVNØEVLSÓäPWâDIPWMÈEBǏPW4ÞQSFEQSPHSBNPWBOÏUSJ
NØEZ .PEF   .PEF   .PEF   B W BQMJLÈDJJ %+* 'MZ KF NPäOP OBEFGJOPWBǸ VäÓWBUFǥTLâ SFäJN $VTUPN  7
QSFEWPMFOPNUPWÈSFOTLPNOBTUBWFOÓKFWZTJFMBǏOBTUBWFOâEP.ØEV
Vo všetkých troch predprogramovaných módoch Mavic Mini visí na mieste so stálou orientáciou čela, ak sú
oba krížové ovládače v strede. Vychýlením krížového ovládača zo stredovej polohy (neutrále) sa vykonávajú
funkcie popísané v tabuǥLFOJäÝJF

Mód 1

DopSedu

ƥBvý ovlÈdač

Pravý ovlÈdač

)orF

DolF

Dozadu

Otáčanie doűBWB

Mód 2

ƥBWâPWMÈEBǏ

DoűBWB

Otáčanie doprava

)orF

Doprava
DopSedu

Pravý ovlÈdač

DolF
Dozadu

Otáčanie doűBWB

Mód 3

Otáčanie doprava

DopSedu

ƥBWâPWMÈEBǏ

Pravý ovlÈdač

Doprava

)orF

DolF

Dozadu

DoűBWB

DoűBWB

Doprava

Otáčanie doűBWB

Otáčanie doprava

• Na prepravu alebo skladovanie odporúčame páky krížových ovládačov odmontovať a uložiť ich
do príslušných úložných priestorov vo vysielači, aby ste predišli ich poškodeniu.
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Mód 2
Plyn

Model (

indikuje smer provy

Poznámky
Ovládač plynu slúži na ovládanie pohybu modelu hore a
dole. VychýǥUFPWMÈEBǏIPSFQSFTUÞQBOJFBEPMFQSFLMFTBOJF
"LTÞPCBPWMÈEBǏFWTUSFEPWFKQPMPIF NPEFMWJTÓOBNJFTUF
ƎÓNWJBDPWMÈEBǏWZDIâMJUF[PTUSFEPWFKQPMPIZ UâNSâDIMFKÝJF
NPEFM[NFOÓWâÝLV0WMÈEBǏQMZOVWäEZWZDIZǥVKUFKFNOFBT
DJUPN BCZTUF[BCSÈOJMJOÈIMFKBOFǏBLBOFK[NFOFWâÝLZNPEFMV

BočenJF

Ovládač bočenia slúži na ovládanie otáčania modelu okolo
zvislej osi. Vychýlenie vǥBWP TQÙTPCÓ PUÈǏBOJF NPEFMV QSPUJ
TNFSVIPEJOPWâDISVǏJǏJFLWZDIâMFOJFWQSBWPTQÙTPCÓPUÈǏBOJF
NPEFMV W TNFSF IPEJOPWâDI SVǏJǏJFL "L KF PWMÈEBǏ W TUSFEF 
NPEFMWäEZQPMFUÓTQSFEOPVǏBTǸPVOBNJFSFOPVWSPWOBLPN
TNFSFƎÓNWÊǏÝJBKFWâDIZMLBPWMÈEBǏBPETUSFEV UâNSâDIMFKÝJF
TBCVEFNPEFMOBEBOÞTUSBOVPUÈǏBǸ

KlopenJF
OWMÈEBǏLMPQFOJBPWMÈEBOÈLMPOBQPIZCEPQSFEVEP[BEV
7ZDIâǥUFPWMÈEBǏIPSFQSFMFUEPQSFEVBMFCPOBEPMQSFMFU
EP[BEV4PWMÈEBǏPNWTUSFEFKFNPEFMWPWPEPSPWOFKQPMPIF
ƎÓNWÊǏÝJBKFWâDIZMLBPWMÈEBǏBPETUSFEV UâNWÊǏÝÓKFOÈLMPO
BNPEFMMFUÓSâDIMFKÝJF
KlonFnJF
0WMÈEBǏ LMPOFOJB PWMÈEB OÈLMPO B QPIZC EPǥBWBEPQSBWB
7ZDIâǥUF PWMÈEBǏ EPǥBWB QSF MFU WǥBWP BMFCP EPQSBWB QSF MFU
WQSBWP4PWMÈEBǏPNWTUSFEFKFNPEFMWPWPEPSPWOFKQPMPIF
ƎÓNWÊǏÝJBKFWâDIZMLBPWMÈEBǏBPETUSFEV UâNWÊǏÝÓKFOÈLMPO
BNPEFMMFUÓSâDIMFKÝJF
5MBǏJEMP1BV[B"VUPNBUJDLâOÈWSBUOB.JFTUPW[MFUV (RTH)
Raz krátko stlačte pre zastavenie drona a prechod do visenia. Ak dron
vykonáva snímanie v režimoch QuickShots, inteligentný návrat RTH alebo
automatické pristátie, stlačte raz pre ukončenie procedúry a prechod
do visenia na mieste.
Stlačte a držte RTH tlačidlo pre spustenie procedúry automatického
návratu na Miesto vzletu (RTH). Dron sa potom vráti na posledné
zaznamenané Miesto vzletu. Viac podrobností nájdete v kapitole
Automatický návrat na Miesto vzletu (RTH).

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
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PárovaniF vysiFlača
Vysielač je s dronom spárovaný vo výrobe. Párovanie je potrebné vykonávať len pri prvom použití nového
vysielača. Pri párovaní postupujte nasledovne:
1. Zapnite vysielač a dron.
2. Spustite aplikáciu DJI Fly. V náhǥBEFLBNFSZi$BNFSB7JFXwLMJLOJUFOBJLPOVB[WPǥUF4IPSUDVUTBi$POOFDU
UP"JSDSBGUw 4QÈSPWBǸTESPOPN BMFCPTUMBǏUFBESäUFIMBWOâWZQÓOBǏWZTJFMBǏBQPEPCVEMIÝJVBLPTFLVOEZ
7ZTJFMBǏOFQSFUSäJUFQÓQB ǏÓNTJHOBMJ[VKF äFKFQSJQSBWFOâOBQÈSPWBOJF
3. Stlačte a držte párovacie tlačidlo na drone dlhšie ako 4 sekundy. dron raz pípne, čím signalizuje, že je
pripravený na párovanie. Akonáhle je párovanie úspešne ukončené, dron pípne dvakrát.
• Dbajte, aby vysielač bol počas párovania vo vzdialenosti do 0,5 m EronB.
• SkÙSTQÈSPWBOâWZTJFMBǏCVEFPEESPOBPEQPKFOâ BLUFOJTUâESPOTQÈSVKFUFTOPWâNWZTJFMBǏPN
• Pred každým letom sa uistite, že je akumulátor vo vysielači plne nabitý.
• Ak je vysielač zapnutý, a nebol používaný dlhšie ako 5 minút, spustí výstražný zvukový signál. Po
6 minútach sa dron automaticky vypne. Výstražnú signalizáciu zrušíte vychýlením ktoréhokoǥWFL
PWMÈEBǏB
• Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie je v držiaku mobilu spoǥBIMJWPVQFWOFOÏ BOFNÙäFWZLǤ[OVǸ
• Držiak mobilného zariadenia nastavte tak, aby v ňom bolo vaše mob zariadenie 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.

APLIKÁCI" DJI FLY
Táto kapitola opisuje hlavné funkcie aplikácie DJI Fly.

Domovská stránka
Spustite aplikáciu Dji Fly a vstúpte na domovskú stránku.

Album

Skypixel

Me

GO FLY

Academy (Akadémia)
Kliknite na ikonu v pravom hornom rohu pre vstup do Akadémie. Tu mÙäFUFQSF[FSBǸBÝUVEPWBǸJOÝUSVLUÈäOF
WJEFÈ SBEZ CF[QFǏOPTUOÏQPLZOZBOÈWPEZOBPCTMVIV
Album
Umožňuje prehliadať album v DJI Fly a vo vašom telefóne. Po stiahnutí do telefónu je tu možné prezerať videá
urobené v režime QuickShots. Funkcia Create (Tvoriť) ponúka Templates (Šablóny) a Pro. Šablóny umožňujú
automatickú editáciu importovaného videa. Pro umožňuje ručný strih a úpravy videa.
SkyPixel
Prezerajte a zdieǥBKUFGPUPHSBGJFBWJEFÈOBTUSÈOLF4LZ1JYFM
Profile (Profil)
Ak máte už vytvorený DJI účet, budete sa mÙDǸ[ÞǏBTUOJǸEJTLVTJÓB[EJFǥBǸWBÝFWâUWPSZTLPNVOJUPVQSPEVLUPW
%+*
18

NáhǥBd kamery (Camera View)
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1. Letový režim (Flight Mode)
P Kliknite pre prepnutie letových režimov medzi režimami Position (P), Šport (Š)a CineSmooth (C).
2. Stav systémoW drona
In Flight Táto ikona zobrazuje aktuálny stav systémov drona a rôzne výstražné hlásenia.
3. SJla GPS signálu
Táto ikona signalizuje aktuálnu silu GPS signálu. 4 biele stĺpce indikujú dostatočnú silu GPS signálu.
4. SJla wi-fi signálu
Signalizuje silu wi-fi signálu prenášaného medzi dronom a vysielačom.
5. Indikátor stavu akumulátora
80 Indikátor stavu pohonného akumulátora zobrazuje aktuálny stav akumulátora drona.
6. Informácie o pohonnom akumulátore
22'26 Zobrazuje informácie o Inteligent. pohonnom akumulátore, ako sú jeho teplota, napätie a doba letu.
7. Systémové nastavenJB
Systémové nastavenia zahŕňajú päť menu: Safety (Bezpečnosť), Control (Ovládanie), Camera (Kamera),
Transmission (Vysielanie) a About (O Drone).
Safety (BezpečnosǸ)
• Flight Protection (Letové ochrany): Max Altitude (Maximálna výška), Max Distance (Maximálna vzdialenosť),
Auto RTH Altitude (Výška RTH návratu) a Update Home Point (Aktualizácia Miesta vzletu).
• Sensors (Senzory): Udáva prevádzkový stav inerciálnej jednotky IMU a kompasu, umožňuje spustenie jeho
kalibrácie, ak je treba.
• Advanced Settings (Rozšírené nastavenia) zahrňujúce Emergency Propeller Stop (Núdzové zastavenie vrtúľ)
a Payload Mode (Režim s nákladom). Emergency Only (Iba v núdzi) znamená, že motory je možné za letu
zastaviť iba v núdzovej situácii, ako je zrážka, zlyhanie/zablokovanie motora, nekontrolovateľné otáčanie
drona vo vzduchu alebo sa model vymkol kontrole a stúpa či klesá veľkou rýchlosťou. Anytime (Kedykoľvek)
znamená, že motory je možné za letu zastaviť kedykoľvek, akonáhle užívateľ vykoná kombinovaný pohyb
ovládačmi (CSC). Zastavenie motorov počas letu spôsobí, že dron havaruje.
• Ak sa na Mavic Mini montuje dodatočné príslušenstvo, pre bezpečnejšie lietanie odporúčame zapnúť
režim “Payload”. Po vzlete je režim “Payload” automaticky aktivovaný, ak dron detekuje dodatočný náklad.
Majte na pamäti, že so zapnutým režimom Payload je maximálna nadmorská výška pre lietanie 1 500 m a
maximálna rýchlosť je tiež obmedzená.
• Funkcia “Find My Drone” (Nájdi môj dron) pomáha lokalizovať dron na zemi.
Control (Ovládanie)
• Aircraft Settings (Nastavenie drona): Zvoľte letový režim Flight Mode a používané jednotky mier „Units“.
• Gimbal Settings (Nastavenie závesu): Slúži k voľbe prevádzkového režimu závesu a jeho kalibrácie. Rozšírené
nastavenia závesu zahŕňajú Pitch Speed (rýchlosť klopenia), Pitch Smoothness (Plynulosť klopenia) a Allow
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Upward Gimbal Rotation (Povoliť vychyǥPWBOJF[ÈWFTVIPSF 
• Remote Controller Settings (Nastavenie vysielača): Slúži k voǥCFNØEVLSÓäPWâDIPWMÈEBǏPWWZTJFMBǏBBLKFIP
LBMJCSÈDJJ
• Beginner Flight Tutorial (letová inštruktáž pre začiatočníkov): Pozrite inštruktážne video o lietaní s dronom.
• Connect to Aircraft (Párovanie s dronom): Ak dron nie je spárovaný s vysielačom, kliknite na túto voǥCVQSF
[BǏBUJFQÈSPWBOJB
Camera (Kamera)
• Pre voǥCVGPSNÈUVWFǥLPTUJGPUPHSBGJFBWPǥCVOBTUBWFOJBNJDSP4%LBSUZ
• Advanced Settings (Rozšírené nastavenia) zahǱǪBKÞDF)JTUPHSBN (SJEMJOFT .SJFäLB 0WFSFYQPTVSF8BSOJOH
6QP[PSOFOJFOBQSFFYQPOPWBOJF B"OUJ'MJDLFS 1PUMBǏFOJFDIWFOJBPCSB[V 
• Kliknutím na Rest Camera Settings vrátite všetky nastavenia kamery na výrobné hodnoty.
Transmission (Vysielanie)
• Slúži na nastavenie prenosovej frekvencie a kanálového režimu Channel Mode.
About (O drone)
• Zobrazuje informácie o zariadení, informácie o firmware, verziu aplikácie, verziu akumulátora atď.
8. Režimy snímBnJF (Shooting Modes)
Foto: ZvoǥUFKFEOPUMJWâ[ÈCFS 4JOHMF4IPU BMFCPJOUFSWBMPWÏTOÓNBOJF *OUFSWBM 
Video: Rozlíšenie videa je možné nastaviť na 2.7km 25/30 snímok za sekundu a 1080P 25/30/50/60 snímkov za
sekundu. QuickShots: VoǥUFNFE[JSFäJNBNJ%SPOJF %SPOǏFL $JSDMF ,SVI )FMJY ÀQJSÈMB B3PDLFU 3BLFUB
9. Tlačidlo fotospúšť/nahrávanie videa
Kliknite pre vyfotografovanie alebo spustenie/zastavenie záznamu videa.
10. PSehrávBnJF
Kliknite pre vstup na stránku prehrávanie, kde mÙäFUFQSF[FSBǸGPUPHSBGJFBWJEFÈJIOFǒQPUPN BLPCPMJ
WZUWPSFOÏ
11. PSepínač režimPW kamery
Vo foto režime volí medzi automatickú (AUTO) a ručnou expozíciou (Manual). V režime Manual je možné
nastavovať čas uzávierky a ISO. V režime Auto je možné nastavovať uzamknutia automatickej expozície (AE
lock) a expozičnú hodnotu EV.
12. OrientÈcJB dronB
Zobrazuje orientáciu drona v reálnom čase.
13. Letová telemetriB
Zobrazuje vzdialenosť medzi dronom a Miestom vzletu (D), výšku nad úrovňou Miesta vzletu (H), vodorovnú
rýchlosť drona a zvislú rýchlosť drona.
14. Mapa
Kliknite na prezeranie mapy.
15. Automatický vzlet/Pristátie/Návrat na Miesto vzletu Smart RTH
/
Kliknite na túto ikonu. Akonáhle sa objaví upozornenie, stlačte a držte tlačidlo pre začatie
automatického vzletu alebo pristátia.
Kliknite pre spustenie procedúry Smart RTH, aby sa dron vrátil na posledné uložené Miesto vzletu.
16. Návrat spÊǸ
Kliknutím na túto ikonu sa vrátite na domovskú stránku.
• Pred spustením aplikácie DJI Fly sa uistite, že je vaše mobilné zariadenie plne nabité.
• Pre používanie aplikácie DJI Fly je 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 a neprijímajte textové správy!
• Venujte pozornosť všetkým bezpečnostným tipom, výstražným hlásením a správam, ktoré sa objavia
na displeji. Zoznámte sa zákonnými a miestnymi predpismi, ktoré platia v oblasti, kde budete lietať.
Ste to vy, kto je úplne zodpovedný za dodržiavanie všetkých príslušných 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.
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d. Zoznámte sa s výstražnými hláseniami a upozorneniami objavujúcimi sa vnútri alebo v blízkosti
GEO (bezletovej) zóny.
e. Zoznámte sa s výstražnými hláseniami a upozorneniami ako začnete používať Inteligentné let režimy.
• Ak sa v aplikácii DJI Fly objaví výstražné hlásenie, 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
dronom multikoptéry nelietali alebo ak nemáte dostatočné skúsenosti na jej bezpečné ovládanie.
• Pred každým vzletom si po pripojení k internetu stiahnite mapové dáta pre oblasť, kde chcete s dronom
lietať.
• Aplikácia slúži ako pomocník pri vašom prevádzkovaní drona. Používajte, prosím, svoj vlastný zdravý
rozum a nespoliehajte sa na to, že aplikácia bude za vás riadiť dron. Vaše používanie aplikácie podlieha
Podmienkam použitia aplikácie DJI Fly a Politike súkromia DJI. Prečítajte si tieto dokumenty v aplikácii,
prosím.

LIETANIE
Táto kapitola popisuje zásady bezpečného lietania a letové obmedzenia.

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

Prostredie a podmienky pre lietanie
1. Nelietajte v zlom počasí - v daždi, v silnom vetre (cez 8 m/s), snežení, smogu alebo hmle.
2. Lietajte na otvorených priestranstvách. Vysoké budovy a veǥLÏ LPWPWÏ LPOÝUSVLDJF NÙäV PWQMZWǪPWBǸ
QSFTOPTǸQBMVCOÏIPLPNQBTVB(14TZTUÏNV
3. Za letu dron 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 drona a pohonného akumulátora závisia od vplyvoch okolitého prostredia, ako hustota vzduchu a
teplota. Buďte veǥNJPQBUSOÓ BLMJFUBUFWOBENPSTLFKWâÝLFOBEN QSFUPäFWâLPOZESPOBBBLVNVMÈUPSB
NÙäVCZǸWâSB[OFPCNFE[FOÏ
6. Dron nemÙäFQPVäÓWBǸ(14WQPMÈSOZDIPCMBTUJBDI1SJMJFUBOÓWUâDIUPNJFTUBDIQPVäÓWBKUF4QPEOâWJ[VÈMOZ
TZTUÏNEFUFLDJF

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 Organization,
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 ESPO CF[QFǏOF B MFHÈMOF -FUPWÏ
MJNJUZ[BIǱǪBKÞPCNFE[FOJBWâÝLZ W[EJBMFOPTUJB(&0 #F[MFUPWÏ [ØOZ
Pri lietaní v P-režime (keď je k dispozícii GPS) limity výšky, vzdialenosti a GEO zóny spoločne obmedzujú
priestor, v ktorom mÙäFESPOMJFUBǸ"LOJFKF(14LEJTQP[ÓDJJ KFNPäOPPCNFE[JǸJCBWâÝLVMFUV

MaximálnF limity výšky a vzdJBlenosti
Maximálna výška a vzdialenosť (rádius) obmedzujú výšku letu a
vzdialenosť. Hodnoty je možné nastavovať v aplikácii DJI Fly. Po
nastavení bude dron lietať vnútri vymedzeného valcovitého
priestoru (viď obrázok):

Max. letová výška

Výška modelu v
okamihu zapnutia
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Max. rádius

MJFsto
vzletu (Home
Point)

GPS je k dispozÓcJi
Letové limity

Aplikácia DJI Fly
Warning: Height limit reached.
Letová výška nemÙäF QSF
MaximálnB výška
(Varovanie: Bol dosiahnutý výškový
LSPǏJǸOBTUBWFOÞIPEOPUV
limit.)
Warning: Distance limit reached.
Vzdialenosť drona musí byť
Max. vzdialenosť
(Varovanie: Bol dosiahnutý limit
menšia ako max. rádius.
vzdialenosti.)
K dispozícii je iba Spodný vizuálny systém detekcie
Letové limity
Letová výška je obmedzená na 5 m, keď je
GPS signál slabý a Spodný vizuálny systém
MaximálnB výška 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

LED letový indikátor

Bliká striedavo zelene
a červene

Aplikácia DJI Fly
LED letový indikátor
Warning: Height limit
reached.
Bliká striedavo zelene
(Varovanie: Bol
a červene
dosiahnutý výškový
limit.)

• Ak sa dron nachádza v GEO zóne a GPS signál je slabý alebo chýba úplne, LED letový indikátor sa
rozsvieti červeno po dobu 5 sekúnd každých 12 sekúnd.
• Ak dron dosiahne jeden z letových limitov, mÙäFUFIPTUÈMFSJBEJǸ BMFOFNÙäFUFTOÓNMFUJFǸǒBMFK
"L ESPO TUSBUÓ (14 TJHOÈM  B WZMFUÓ [B W[EJBMFOPTǸ EBOÞ NBY SÈEJPN  BMF QPUPN (14 TJHOÈM [OPWB
[BDIZUÓ BVUPNBUJDLZTBWSÈUJEPQSJFTUPSVWSÈNDJMJNJUV
t;CF[QFǏOPTUOâDIEÙWPEPWOFMJFUBKUFWCMÓ[LPTUJMFUÓTL EJBǥOJD äFMF[OJǏOâDITUBOÓD äFMF[OJǏOâDIUSBUÓ 
DFOUJFSNJFTUBMFCPWJOâDIDJUMJWâDIPCMBTUJBDI4ESPOPNMJFUBKUFMFOWPCMBTUJQSJBNFKEPIǥBEOPTUJ

GEO zóny
Všetky GEO (bezletové) zóny sú uvedené na oficiálnych webových stránkach DJI http://www.dji.com/flysafe.
Tieto oblasti sú rozdelené na rÙ[OFLBUFHØSJF[BIǱǪBKÞDFSÙ[OFMPLBMJUZ BLPTÞIMBWOÏNFE[JOÈSPEOÏMFUJTLPB
NFOÝJF MFUJTLÈ  LEF MJFUBKÞ MJFUBEMÈ B WSUVǥOÓLZ W OÓ[LZDI WâÝLBDI  QPISBOJǏOÏ PCMBTUJ ÝUÈUPW BMFCP PCMBTUJ T
DJUMJWâNJ[BSJBEFOJBNJ BLPTÞFMFLUSÈSOFBQPE
V aplikácii DJI Fly sa budú objavovať varovania upozorňujúce používateǥBOBCMÓ[LF(&0[ØOZ

PSedletová 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
3. Skontrolujte, či sú ramená a podvozky riadne vyklopené do prevádzkovej polohy.
4. Skontrolujte, či záves a kamera fungujú normálne.
5. Skontrolujte, že nič nebráni motorom a vrtuliam vo voǥOPNQPIZCFBNPUPSZKFNPäOÏOBÝUBSUPWBǸBGVOHVKÞ
OPSNÈMOF
6.Skontrolujte, či je aplikácia DJI Fly úspešne pripojená k dronu.
7. Skontrolujte, že objektív kamery a senzory Vizuálneho systému detekcie sú čisté.
8. Používajte len 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 aplikáciu DJI Fly a vstúpte na stránku náhǥBEVLBNFSZ
6SPCUFÞLPOZQSFEÝUBSUPWFKQSÓQSBWZQPEǥB[P[OBNVWZÝÝJF
3. KlJLOJte na
Ak podmienky sú bezpečné na vzlet, stlačením a podržaním tlačidla potvrďte vzlet.
4. Dron vzlietne a prejde do visenia vo výške 1,2 m nad zemou.
• LED letový indikátor signalizuje, či dron používa GPS a/alebo Spodný vizuálny systém detekcie pre
riadenie letu. Pred použitím funkcie automatického vzletu treba vyčkať na zachytenie dostatočne
silného GPS signálu.
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• Nepokúšajte sa o vzlet z pohybujúceho sa povrchu, ako je loď alebo vozidlo v pohybe.

Automatické pristátie
Funkciu automatického pristátia mÙäFUFQPVäJǸMFOBL-&%MFUPWâJOEJLÈUPSCMJLÈ[FMFOP
1. KlJLOJte na
Ak sú podmienky bezpečné na pristátie, stlačením a podržaním tlačidla potvrďte pristátie.
2. Automatické pristátie je možné zrušiť kliknutím na
.
3. Ak Vizuálny systém detekcie pracuje normálne, zapne sa Pristávacia ochrana.
4. Motory sa po dosadnutí zastavia.
• Pre pristátie zvoǥUFWIPEOÏNJFTUP

Naštartovanie/zastavenie motorov
Naštartovanie motorPW
Pre spustenie motorov sa z bezpečnostných dÙWPEPWQPVäÓWB,PNCJOPWBOâQPIZCPWMÈEBǏNJ $4$ OBNJFTUP
KFEOPEVDIÏIPQSJEBOJBQMZOV BCZTB[BCSÈOJMPOÈIPEOÏNVOFDIDFOÏNVSP[UPǏFOJVWSUÞǥ1SFOBÝUBSUPWBOJF
NPUPSPWWZDIâǥUFPCBLSÓäPWÏPWMÈEBǏFTÞǏBTOFEPSPIPWFKQPMPIZTNFSPNEPMFBLTUSFEVBMFCPWPOLBKÝLV
WZTJFMBǏB"LPOÈIMFTBNPUPSZSP[UPǏJB PCBPWMÈEBǏFTÞǏBTOFVWPǥOJUF
"Mebo

ZastavenJF motorPW
Motory mÙäFUF[BTUBWJǸEWPNBTQÙTPCNJ:
Metóda 1: Akonáhle model dosadne, stiahnite ovládač plynu úplne dole a držte ho tam. Motory sa zastavia
po 3sekundách.
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
"Mebo

MetØda 1

MetØda 2

Núdzové vypnutie motorov počas letu
Zastavenie motorov vykonaním CSC za letu spÙTPCÓPLBNäJUâQÈEESPOBBKFIPIBWÈSJV7VSǏJUâDIOÞE[PWâDI
TJUVÈDJÈDI BLP LFǒ ISP[Ó [SÈäLB  ESPO TB WZNLPM LPOUSPMF B WFǥNJ SâDIMP TUÞQBLMFTÈ  TBNPWPǥOF TB PUÈǏB WP
W[EVDIVBMFCPTB[BTUBWJMOJFLUPSâ[NPUPSPWBQPE BMFNÙäFCZǸÞNZTFMOÏ[BTUBWFOJFNPUPSPWQPǏBTMFUV
TQÙTPCPN BLP[OÓäJǸOÈTMFELZISP[JBDFKOFIPEZ/BQS[BTJBIOVǸPTPCVESPOPNOJFKFOJLEZEPCSÏ BMFOÈTMFELZ
CVEÞ PWFǥB IPSÝJF  BL TB CVEÞ NPUPSZ B WSUVMF PUÈǏBǸ OB QMOâ QMZO 1SF OÞE[PWÏ [BTUBWFOJF NPUPSPW [B MFUV
WZLPOBKUF$4$BLPQSFOBÝUBSUPWBOJFNPUPSPW

ZalJFtBnJF dronB
Vzlet a pristátie
1. Dron postavte na zem tak, aby LED letový indikátor mieril smerom k vám.
2. Zapnite vysielač a dron.
3. Spustite aplikáciu DJI Fly a prejdite na stránku náhǥBEVLBNFSZ
4. Počkajte, kým LED letový indikátor nezačne rýchlo blikať zelene. To znamená, že elektronika drona 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
7. Po dosadnutí Stiahnite ovládač plynu úplne dole a podržte. Motory sa po 3 sekundách zastavia.
8. Vypnite dron a vysielač.
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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%+*'MZ
'PUPHSBGVKUFBOBUÈǏBKUFMFOQSJMJFUBOÓW1SFäJNFBMFCP$SFäJNF
7äEZMJFUBKUFMFO[BEPCSÏIPQPǏBTJB WZIOJUFTBMJFUBOJVWEBäEJBMFCPTJMOPNWFUSF
;WPǥUFOBTUBWFOJFLBNFSZ UBL BCZWZIPWPWBMPQPäBEPWBOÏNVÞǏFMV
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.

P3ÍLOHA
Technické údaje
Dron (MR1SD25)
HmotnosǸ
RozmFry
Uhlopriečny rozmer (bez vrtúǥ
Max. rýchlosť stúpania
Max. rýchlosť klesania
Max. rýchlosť (na úrovni mora,
WbezvFtSí)
Max. dostup
Max. doba letu
Max. rýchlosť vetra
Max. uhol náklonu
Max. uhlová rýchlosť
Prevádzková teplota
Systém satelitnej navigácie
Presnosť visenia
Prevádzkové frekvencie
Vyžiarený výkon (EIRP)
ZávFs kamery
StabilizÈcJB
Mechanický rozsah pohybu
3JBditeǥný rozsah pohybu
Max.riadená rýchlosť (klopenie)
Uhlová presnosť
Systémy detekcJe
Spodnâ systém detekcJe

249 g (199 g verzJB prF Japonsko)
;ložený: 140x82x57 mm
Rozložený: 160x202x55 mm
Rozložený (s vrtuǥBmi): 245x290x55 mm
213 mm
2 m/s (v P-režimF); 4 m/s (v S-režimF); 1,5 m/s (v C-režimF)
1,8 m/s (v P-režimF); 3 m/s (v S-režimF); 1 m/s (v C-režimF)
8 m/s (v P-režimF); 13 m/s (v S-režimF); 4 m/s (v C-režimF)
3000 m nad moSPm
30 minút (v bezvetrí, pri konštantnej rýchlosti 14 km/h), 18 min
verzia pre Japonsko
8 m/s
30° (S-režim); 20° (P-režim a C-režim)
130°/s (v P-režimF); 150°/s (v S-režimF); 30°/s (v C-režimF)
0°C až 40 °C
GPS+GLONASS
VertikálnF: ±0,1 m (s VizuálnZm systémPm detekcJe); ±0,5 m (s GPS)
HorizontálnF: ±0,3 m (s VizuálnZm systémPm detekcJe); ±1,5 m (s GPS)
2,400-2,4835 GHz
5,725-5,850 GHz
2,4GHz CE: <19 dBm
5,8GHz CE: <14 dBm
Trojosá (klopenie, klonenie, bočenie)
KlopenJF: -110° až +35°, BočenJF: -20° až +20°, KlonFnJF: -35° až +35°
KlopenJF: -90° až +0° (predvolené); -90° až +20° (rozšíSený)
120°/s
±0,01°
Rozsah pSesného mFSBOJB: 0,5-10 m
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Prevádzkové prostredie
Kamera
Senzor
ObjektÓv
Rozsah ISO
Rýchlosť elektronickej uzávierky
Max. rozmer fotografie
Fotografické režimy
Rýchlosť ukladania videa
Podporované systémy súborov
Foto formát
Video formát
VysJFlač (MR1SD25)
Prevádzkové frekvencie
Max. dosah
PrevádzkovÈ teplota
VyžJBSený výkon (EIRP)
Akumulátor
PrÞdový odbFr
Podporované mobilné zariadenia
Podporované typy USB portPW
Systém prenosu obrazu
Rozlíšenie živého náhǥBEV
Max. prenosová rýchlosť

Povrchy s povrchom čiastočne pohlcujúcim a čiastočne odrážajúcim a
odrazivosťou>20%, dostatočné osvetlenie (>15 lux)
1/2,3“ CMOS, Efektívny počet obrazových bodov 12 megapixelov
Zorný VhPl 83°, ekvivalent 35 mm formátu: 24 mm, clona f/2,8
HǤbka ostrosti 1 m až ∞
Video: 100-3200 (Auto)
Foto: 100-3200
Foto: 4 s až 1/8000 s (Manual), 1-1/8000 s (Auto)
Video: 1/8000-1/ snímok za sekundu (Auto)
4:3: 4000x3000; 16:9: 4000x2250
Jednotlivý záber
Intervalový: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
40 Mb/s
FAT32 (≤32 GB); exFAT (>32 GB)
JPEG
MP4, (MPEG-4 AVC/H.264)
2,400-2,4835 GHz
5,725-5,850 GHz
2,4GHz CE: 2000 m
5,8GHz CE: 500 m
0°C až 40°C
2,4GHz CE: ≤19 dBm
5,8GHz CE: ≤14 dBm
2600 mAh
1200 mA pSi 3,6 V (Android); 450 mA pSi 3,6 V (iOS)
Hrúbka: 6,5-8,5 mm, max. dǤäka 160 mm
Lightning, mikro USB (Typ B), USB-C
Vylepšené wi-fi
Na vysielači: 720 p pri 30 snímkach za sekundu
4 Mb/s

Oneskorenie (závisí na mobilnom
170-240 ms
zariadení a podmienkach v okolí)
NabíjBč
NapájanJF
100-240V/50-60 Hz; 0,5 A
Výstup
12 V 1,5 A / 9 V 2 A / 5 V 3 A
NapÊtJF
17,6±0,1 V BMebo 17,0±0,1 V
.enovitý výkon
18 W
Inteligentnâ pohonný akumulátor (všeobecná verziB)
Kapacita
2400 mAh
Menovité napÊtiF
7,2 V
Max. nabíjaciF napÊtiF
8,4 V
Typ akumulátora
Li-ion 2S
Energia
17,28 Wh
Hmotnosť
100 g
Prevádzková teplota
5°C až 40°C
25

Max. príkon pre nabíjanie
24 W
Inteligentnâ pohonný akumulátor (verzJB prF Japonsko)
Kapacita
1100 mAh
Menovité napÊUJF
7,6 V
Max. nabíjacie napÊUJF
8,7 V
Typ akumulátorB
LiPo 2S
EnergiB
8,36 Wh
HmotnosǸ
50 g
Prevádzková teplota
5°C až 40°C
Max. príkon pre nabíjanie
18 W
AplikÈcJB
NázPv aplikÈcJe
DJI Fly
iOS 10.0.2 BMebo vyšší
Požadovaný operačnâ systém
Android 6.0 BMebo vyšší
SD karty
mikro SD Class 10 BMebo UHS-I triedy rýchlosti 3 s rýchlosťou zápisu
Podporované SD karty
WZÝÝFKnež 20 Mb/s
16GB: SanDisk Extreme, Lexar 633x
32GB: Samsung PRO Endurance, Samsung EVO Plus, SanDisk Industrial,
SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme PRO V30 A1, Lexar 633x,
Lexar 667x
Odporúčané microSD karty
128GB: Samsung PRO Plus, Samsung EVO Plus, SanDisk Extreme V30
A1, SanDisk Extreme Plus V30 A1, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x,
Toshiba Exceria M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1
256GB, SanDisk Extreme V30 A1
• Vzletová hmotnosť drona zahǱǪBBLVNVMÈUPS WSUVMFBNJDSP4%LBSUV
t7OJFLUPSâDILSBKJOÈDIOJFKFQPUSFCOÈOBQSFWÈE[LVESPOBSFHJTUSÈDJB/FäESPO[BǏOFUFQPVäÓWBǸ 
[P[OÈNUFTB[ÈLPONJBQSFEQJTNJQMBUJBDJNJWEBOFKLSBKJOF
t5JFUPUFDIOJDLÏÞEBKFCPMJ[ÓTLBOÏWQSJFCFIVUFTUPWTOBKOPWÝÓNGJSNXBSPN"LUVBMJ[ÈDJBGJSNXBSV
NÙäVWâLPOZ[WâÝJǸ%ÙSB[OFPEQPSÞǏBNFBLUVBMJ[PWBǸOBOBKOPWÝÓGJSNXBSF

KalibrÈcJB kompasu
Pred prvým vzletom, na každom novom letovom mieste, a keď vás k tomu vyzve hlásenie v aplikácii DJI Fly
alebo signalizácia LED letového indikátora na drone, 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 dronom ste nelietali dlhšie ako 30 dní.
3. V aplikácii DJI Fly sa objaví výstraha týkajúca sa rušenia kompasu alebo LED letový indikátor na drone rýchlo
bliká striedavo červeno a žlto.
• Kalibráciu nevykonávajte v miestach so silným magnetickým alebo elektromagnetickým poǥPN W
CMÓ[LPTUJLPWPWâDILPOÝUSVLDJÓ NPTUPW ÈVU MFÝFOÓ OBäFMF[PCFUØOPWâDIQMPDIÈDIBQPE
t/FOPTUFQSJTFCFNBHOFUJDLÏNBUFSJÈMZB[ESPKFFMFLUSPNBHOFUJDLâDIQPMÓ LǥÞǏF NBHOFUZ NPCJMOâ
UFMFGØOBQPE 
t"LMJFUBUFWNJFTUOPTUJ LBMJCSÈDJBLPNQBTVOJFKFOFWZIOVUOÈ

KBMJCSPWBOJF
Na kalibrovanie si zvoǥUFPUWPSFOâQSJFTUPS
1. V aplikácii DJI Fly kliknite na ikonu Systémových nastavení, zvoǥUFi$POUSPM 0WMÈEBOJF BQPUPNw$BMJCSBUFw
QSF LBMJCSPWBOJF 1PUPN TB SJBǒUF QPLZONJ OB PCSB[PWLF -&% MFUPWâ JOEJLÈUPS CMJLÈ äMUP  ǏÓN TJHOBMJ[VKF
TQVTUFOJFLBMJCSÈDJF
2. Dron držte vo vodorovnej polohe a otočte sa s ním o 360° vo vodorovnej rovine, LED letový indikátor sa roz
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TWJFUJnepSerušovaným zeleným svitPm.
3. Dron držte vo zvislej polohe, provou mieriacou kolmo dole a otočte ho o 360° okolo zvislej osi.
4. Ak LED letový indikátor bliká na červeno, kalibrácia zlyhala. Presuňte sa s dronom na iné miesto a kalibráciu
opakujte.

Vertikálna kalibrácia

Horizontálna kalibrácia

• PokiaǥQPEPLPOǏFOÓLBMJCSÈDJF-&%MFUPWâJOEJLÈUPSCMJLÈTUSJFEBWPǏFSWFOPBäMUP [OBNFOÈUP äF
NJFTUP  LEF TB QSÈWF OBDIÈE[B  OJF KF WIPEOÏ QSF MJFUBOJF W EÙTMFELV TJMOÏIP NBHOFUJDLÏIP
SVÝFOJB1SFKEJUFOBJOÏNJFTUP
• Ak je pred vzletom treba kalibrovať kompas, v aplikácii DJI Fly sa objaví upozornenie.
• Dron je schopný vzlietnuť bezprostredne potom, čo bola úspešne vykonaná kalibrácia kompasu.
Pokiaǥ T ESPOPN OFW[MJFUOFUF EP USPDI NJOÞU QP EPLPOǏFOÓ LBMJCSÈDJF  KF NPäOÏ  äF TB PCKBWÓ
WâTUSBIB SVÝFOJF LPNQBTV  [BUJBǥ ǏP KF ESPO OB [FNJ "L L UPNV EÙKEF  TJHOBMJ[VKF UP  äF TÞǏBTOÏ
NJFTUPOJFKFWIPEOÏQSFMJFUBOJFTESPOPNWEÙTMFELVQSÓMJÝWZTPLÏIPNBHOFUJDLÏIPSVÝFOJB

AktualizÈcJB firmwaru
Pre súčasnú aktualizáciu firmwaru drona a vysielača použite aplikáciu DJI Fly.
Použitie aplikácie DJI Fly
Keď k vysielaču a dronu pripojíte mobilné zariadenia s aplikáciou DJI Fly, budete upozornení, akonáhle je k
dispozícii nová verzia firmwaru. Na aktualizáciu vaše mobilné zariadenie pripojte k internetu a ďalej sa riaďte
pokynmi na obrazovke. PamÊUBKUF äFGJSNXBSFOJFKFNPäOÏBLUVBMJ[PWBǸ BLWZTJFMBǏOJFKFTQÈSPWBOâTESPOPN
PoužitJF DJI Assistant 2 prF Mavic
Pre separátnu aktualizáciu firmwaru drona a vysielača použite program DJI Assistant 2 pre Mavic.
Pre pripojenie drona k počítaču pre aktualizáciu firmwaru sa používa mikro USB port. Pri aktualizácii firmwaru
pomocou programu DJI Assistant 2 pre Mavic postupujte nasledovne:
1. Dron majte vypnutý; spustite DJI Assistant 2 pre Mavic a prihláste sa k vášmu účtu DJI.
2. Dron zapnite a potom ho do 20 sekúnd pripojte k počítaču prostredníctvom mikro USB portu a mikro
USB kábla.
3. ZvoǥUFi.BWJD.JOJwBLMJLOJUFOBi'JSNXBSF6QEBUFTwWǥBWPNQBOFMJ
;WPǥUFWFS[JVGJSNXBSV OBLUPSÞTJQSBKFUFBLUVBMJ[PWBǸ
1PǏLBKUFOBTUJBIOVUJFGJSNXBSVBBVUPNBUJDLÏTQVTUFOJFBLUVBMJ[ÈDJF
1PEPLPOǏFOÓBLUVBMJ[ÈDJFGJSNXBSVTBESPOBVUPNBUJDLZWZQOF

Pri aktualizácii firmwarV vysielača pomocou programu DJI Assistant 2 pre Mavic postupujte nasledovne:
1. Vysielač majte vypnutý; spustite DJI Assistant 2 pre Mavic a prihláste sa k vášmu účtu DJI.
2. Vysielač zapnite a potom ho pripojte k počítaču prostredníctvom mikro USB portu a mikro USB kábla.
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3. ZvoǥUFi.BWJD.JOJSFNPUFDPOUSPMMFSwBLMJLOJUFOBi'JSNXBSF6QEBUFTwWǥBWPNQBOFMJ
;WPǥUFWFS[JVGJSNXBSV OBLUPSÞTJQSBKFUFBLUVBMJ[PWBǸ
1PǏLBKUFOBTUJBIOVUJFGJSNXBSVBBVUPNBUJDLÏTQVTUFOJFBLUVBMJ[ÈDJF
1PǏLBKUFOBEPLPOǏFOJFBLUVBMJ[ÈDJF

• Dbajte, aby ste dodržali všetky popísané kroky pre aktualizáciu firmwaru. Inak aktualizácia mÙäF
[MZIBǸ
• Aktualizácia firmwaru zaberie asi 10 minút. Je normálne, že záves kamery ochabne, LED letový
indikátor bliká a dron sa reštartuje. Počkajte, prosím, trpezlivo, až je aktualizácia dokončená.
• Uistite sa, že počítač má funkčné internetové pripojenie.
• Uistite sa, že Inteligentný pohonný akumulátor a akumulátor vysielača sú nabité aspoň na 30%.
• Počas aktualizácie dron ani vysielač neodpájajte od počítača.
• Po aktualizácii mÙäFEÙKTǸL[SVÝFOJVTQÈSPWBOJBWZTJFMBǏBBESPOB1PBLUVBMJ[ÈDJJWZLPOBKUF[OPWV
QÈSPWBOJFWZTJFMBǏBBESPOB.BKUFOBQBNÊUJ äFBLUVBMJ[ÈDJBNÙäFSFTFUPWBǸSÙ[OFOBTUBWFOÏMFUPWÏ
SJBEJBDFKFEOPULZ BLPKF35)WâÝLBBMJNJUNBYW[EJBMFOPTUJ OBWâSPCOÏIPEOPUZ1SFEBLUVBMJ[ÈDJPV
TJQP[OBǏUFOBTUBWFOJBWBQMJLÈDJJ%+*'MZBQPWZLPOBOÓBLUVBMJ[ÈDJFJDIPCOPWUF BLKFUSFCB
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Recyklácia(Európskaúnia)
Elektrickézariadeniaopatrenésymbolompreškrtnutéhokošanesmúbyťvyhadzovanédobežnéhodomáceho
odpadu,namiestotohojenutnéichodovzdaťvšpecializovanomzariadenínazberarecykláciu.
VkrajináchEÚ(Európskejúnie)nesmúbyťelektrickézariadeniavyhadzovanédobežnéhodomáceho
odpadu(WEEE-WasteofElectricalandElectronicEquipment-Likvidáciaelektrickýchaelektronických
zariadení,smernica2012/19/EÚ).NežiaducezariadeniamÙäFUFEPQSBWJǸEPOBKCMJäÝJFIP[BSJBEFOJBOB
[CFSBMFCPSFDZLMBǏOÏIPTUSFEJTLB;BSJBEFOJBQPUPNCVEÞMJLWJEPWBOÏBMFCPSFDZLMPWBOÏCF[QFǏOâN
TQÙTPCPN[BEBSNP0EPW[EBOÓNOFäJBEÞDFIP[BSJBEFOJBNÙäFUFVSPCJǸEÙMFäJUâQSÓTQFWPLLPDISBOF
äJWPUOÏIPQSPTUSFEJB

VyhlásenieosúladeCE(Európskaúnia)
TýmtoSZDJITECHNOLOGYCo.Ltd.prehlasuje,žetyprádiovéhozariadenia:DJIMavicMiniaďalšiezariadenia
snímdodávanésúvsúladesosmernicou 2014/53/EU.
ÚplnéznenieEÚvyhláseniaosúlade jekdispozíciinatejtointernetovejadrese:
http://www.dji.com/euro-compliance
Totorádiovézariadenie2.4GHz/5,8GHzjemožnépoužívaťbezpredchádzajúcejregistráciealebo
individuálnehoschvaǥPWBOJBWPWÝFULâDILSBKJOÈDI&VSØQTLFKÞOJF

Záruka
%PWP[DB zaručuje,žetentovýrobokjevokamihupredajabezvádjakvmateriáli,takajvprevedení.Táto
zárukanekryježiadnečastipoškodenépoužívanímalebovdÙTMFELVJDIÞQSBWZWäJBEOPNQSÓQBEFOFNÙäF
[PEQPWFEOPTǸWâSPCDVBEPWP[DVQSFTJBIOVǸQÙWPEOÞPCTUBSÈWBDJVDFOV[BSJBEFOJB%PWP[DBTJUJFäWZISBE[VKF
QSÈWP[NFOJǸBMFCPVQSBWJǸUÞUP[ÈSVLVCF[QSFEDIÈE[BKÞDFIPVQP[PSOFOJB[BSJBEFOJFKFQSFENFUPN
QSJFCFäOÏIPWZMFQÝPWBOJBB[EPLPOBǥPWBOJBWâSPCDBTJWZISBE[VKFQSÈWP[NFOZLPOÝUSVLǏOÏIPQSFWFEFOJB
CF[QSFEDIÈE[BKÞDFIPVQP[PSOFOJB
PretožeEPWP[DBOemážiadnukontrolunadmožnýmpoškodenímpripreprave,spÙTPCPNTUBWCZBBMFCP
NBUFSJÈMNJQPVäJUâNJNPEFMÈSPNQSJJOÝUBMÈDJJUPIUP[BSJBEFOJBEPNPEFMV OFNÙäFCZǸQSFEQPLMBEBOÈBOJQSJKBUÈ
äJBEOB[PEQPWFEOPTǸ[BÝLPEZTQPKFOÏTQPVäÓWBOÓNVäÓWBUFǥPN[PTUBWFOÏIPNPEFMV0LBNJIPN LFǒTB
VäÓWBUFǥSP[IPEOFQPVäJǸOÓN[PTUBWFOâNPEFM QSFCFSÈWÝFULV[PEQPWFEOPTǸ"LOJFKFLVQVKÞDJQSJQSBWFOâ
QSJKBǸUÞUP[PEQPWFEOPTǸ NBMCZTUBWFCOJDVCF[PELMBEOFWSÈUJǸWÞQMOPNBOFQPVäJUPNTUBWFOBNJFTUF LEFKV
[BLÞQJM
Vprípade,ževašezariadenievyžadujeservis,riaďtesa,prosím,nasledujúcimizásadami.IchnedodržaniemÙäF
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 pÙWPEOâ PCBM /FQPVäÓWBKUF QÙWPEOâ LBSUØOPWâ PCBM
BLPLPOFǏOâPCBM
3. Priložte podrobný opis vášho používania zariadení a problému, s ktorým ste sa stretli. Priložte očíslovaný
zoznam priloženého príslušenstva a uveďte akékoǥWFLǒBMÝJFÞEBKF LUPSÏNÙäVTFSWJTVVǥBIǏJǸQSÈDV-ÓTUPL
P[OBǏUFEÈUVNPNB[OPWVTBVJTUJUF äFKFPQBUSFOâWBÝPVQMOPVBESFTPVBUFMFGØOOZNǏÓTMPN
4. Uveďte svoje meno, adresu a telefónne číslo, kde budete zastihnuteǥOâ QPǏBT QSBDPWOÏIP EǪB 1SJMPäUF
LØQJVEPLMBEVP[BLÞQFOÓ[BSJBEFOJB
TentozáručnýlistoprávňujenavykonaniebezplatnejzáručnejopravyvýrobkudodávanéhoEPWP[DPNvlehote24
mesiacov.ZárukasanevzťahujenaprirodzenéopotrebovanievdÙTMFELVCFäOFKQSFWÈE[LZ QSFUPäFJEFP
WâSPCPLQSFQSPGFTJPOÈMOFQPVäJUJF LFEZKFEOPUMJWÏEJFMZQSBDVKÞQPEPWFǥBWZÝÝÓN[BǸBäFOÓN OFäBLÏNVTÞ
WZTUBWFOÏCFäOÏISBǏLZ
Záruka sa nevzťahuje tiež na akúkoǥWFL ǏBTǸ [BSJBEFOJB  LUPSÈ CPMB OFTQSÈWOF JOÝUBMPWBOÈ  CPMP T ǪPV ISVCP
BMFCP OFTQSÈWOF [BPCDIÈE[BOÏ  BMFCP CPMB QPÝLPEFOÈ QSJ IBWÈSJJ  BMFCP OB BLÞLPǥWFL ǏBTǸ [BSJBEFOJB  LUPSÈ
CPMB PQSBWPWBOÈ BMFCP NFOFOÈ OFBVUPSJ[PWBOPV PTPCPV 3PWOBLP BLP JOÏ WâSPCLZ KFNOFK FMFLUSPOJLZ
OFWZTUBWVKUFUPUP[BSJBEFOJFQÙTPCFOJVWZTPLâDIUFQMÙU OÓ[LZDIUFQMÙU WMILPTUJ QSBÝOÏNVQSPTUSFEJVQSVELâN
NFDIBOJDLâNSÈ[PNBOÈSB[PN/FOFDIÈWBKUFJDIQPEMIÝJVEPCVOBQSJBNPNTMOFǏOPNTWFUMF
POZOR: Používaním výrobku preberáte osobnú zodpovednosť za poskytnutie telemetrických dát
autorizovanému servisu DJI, ak si vyžiada tieto dáta na posúdenie príčiny havárie zariadenia. Ak
nedodáte požadované dáta, nebude možné s istotou vylúčiť chybu v pilotáži a záruka teda nemusí
byťuznaná.
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