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PŤed prvním vzletem
Pied prvním použitím Mavicu 2 Pro/zoom pozorně prostudujte:
L Obsah sady MAVIC 2 Pro/Zoom
2. Návod k obs|uze MAV|C 2 Pro/Zoom
3. PrŮvodce pro rych|! start MAV|C 2 Pro/Zoom
4' ProhlášenÍ a Zásady bezpečného provozu MAVIC2 ProlZoom
5. Zásady bezpečného provozu Inteligentního akumu|átoru MAVIc 2 Pro/Zoom
D razně doporučujeme sh|édnutí všech instruktáŽních videí na oficiá|ních stránkách DJ| a prostudování

,,Proh|ášení,' diíve, než poprvé vzlétnete. K prvnímu vz|etu se piipravte s pomocí,,PrŮvodce pro rych|! start,, a

,,Návodu k obs|uze,,. Podrobnější informace najdete V,,Návodu k obs|uze,,. 
E#!fiE

tnstluktážnív.dea Etffi
Doporučujeme Vám, abyste si proh|éd|i instruktáŽní videa dííve, neŽ se pokusíte poprvé zapnout 

ĚffifiMAVf C 2 P r o/Zoom: htto://www.dii.com/mavic-2/info#video

Stažení aplikace DJI Go
Dbejte, abyste za |etu pouŽíva|i ap|ikaci D.lI Go 4*. oskenujte QR kÓd napravo pro staŽení nejnovější
verze. Používejte mobi|ní zaíízení s operačním systémem Android V 4.4 nebo vyšším, popi' s
operačním systémem ioS 9.0 nebo vyšším.
*) Pro vyšší bezpečnost je let omezen na vj,šku do 30 m a vzdÓlenost do 50 m, když model za letu není

piipojen k aplikoci DJl'To se t!,kÓ DJlGo 4 a všech aplikací kompatibilních s modely DJl.
Pozn.: Píehled otestovany|ch kompatibilních mobilních zaiÍzení najdete na http://WwW.dji.com/mavic-2/downlood

Stažení obslužného programu DJI Assistant 2
stáhněte si obsIužn! program DJI Assistant 2 z http://www.dji.com/mavic-2/downIoad
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PoPIs VÝRoBKU
Tato kapitoIa piedstavuje Mavic2Pro/Zoom a popisuje jednot|ivé části modelu a vysí|ač.

Úvod
Mavlc 2 Pro/Zoom disponuje všesměrov/mi vizuá|ními a infračerven1/'mi systémy detekce piekážek. Pokroči|é
techno|o9ie DJ|, jako je detekce pŤekážek, a InteIigentní |etové režimy, jako jsou Hyperlapse (Super.časosběr.
né snímánÍ), Point of InteÍest (Místo zájmu), ActiveTrack 2'0 (Aktivní s|edování 2.0), TapF|y (ov|ádání dotykem),
QuickShot (Rych|é snímání), Panorama a APAS (Pokroči|! systém asistence piIotovi) umoŽliují jednoduše poii-
zovat sIožité záběry
Mavic 2 Pro je vybaven p|ně stabi|izovan1im 3-os1im závěsem s kamerou s l,, senzorem (spo|ečně vyvinutou DJI
a HasseIb|adem), která poŤizuje 4K videa a fotografie 20 megapixe|ri.
Mavic 2 Zoom p|ně stabi|izovanlm 3.os/m závěsem s kamerou schopnou poiizovat 4K videa a fotografie 12
megapixeIti s 24.48 mm objektivem s dvojnásobn1im optickÝm zoomem umoŽĎujícím použíVánífi|tr .
Mavic2Pro/Zoom pouŽívá nejnovější techno|ogie pro zv!šení stabi|ity a kva|ity záznamu, což piináší snížení
tih|ovfch vibrací Mavicu 2 Zoom na +0,005. a u Mavicu 2 Pro na +0,0'l".
Ve vysí|ači je vestavěno nejnovější pienosové zaiízení DJI s technoIo9ií oCUSYNC 2.0 nabízející maximá|ní dosah
aŽ 5 km a pienášející video z mode|u do ap|ikace DJ| Go 4 na vašem mobilním zaiízení pÍi až l080p. vysí|ač pra-
cuje v pásmu 2,4 GHz i 5,8 GHz a múže automaticky bez zpoždění vybírat kaná|y nejvhodnější pro pienos. Mode|
a kameru je možno snadno ov|ádat t|ačítky na vysí|ači a v ap|ikaci' LCD disp|ej na vysÍ|ači poskytuje informace
o mode|u v reá|ném čase a snímate|né páky k iížovlch ov|adačrj činí vysí|ač ve|mi sk|adn/m. Maximá|ní doba
provozu vysí|ače je 2 hodiny l5 minut*.
Mavic2Pro/Zoom se mtjŽe pochIubit maximá|ní rych|ost 72 km/h a maximá|ní dobu |etu až 3l minut.

PÍíprava modelu Mavlc2 Pto|iloo,m
PŤíprava mode!u
Mode|je z vlroby dodáván se sk|open1imi rameny. Ramena vyk|opte násIedujícím postupem.
'|. sejměte kÍyt závěsu z kamery.
2. VykIopte piední ramena a poté zadní ramena dIe obrázku.
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3. Uoevnění vrtu|í
Vrtu|e s bílfmi značkami namontujte na motory s bí|1imi značkami. Vrtu|i piit|ačte do|r] na desku unašeče a
otočte jí ve směru šipky na značce s ,,uzamčenf m zámkem,' vy|isované na vrtu|í dokud není spo|ehIivě upev-
něna. Vrtule bez bí|]ich značek namontujte na motory bez značek. Roz|ožte Iisty všech vrtu|í.
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H|avní rozdí| mezi Mavicem 2 Pro a Zoom je kamera. Všeobecn/ popis V tomto návodu p|atí pro
Mavic 2 Pro iMavic 2 Zoom.

. Maximá|ní doba Ietu by|a testována za bezvětÍí na rjrovni moie pÍi stá|é rychIosti 25 km/h. Tuto
hodnotu je tÍeba považovat pouze za orientační ridaj.

. Vysí|ač je schopen dosáhnout maximá|ního dosahu na otevieném prostranství bez e|ektromagne-
tického rušení s mode|em ve v1/'šce cca l20 m. Maximá|nídoba provozu by|a testována za |aborator-
ních podmínek; uvedená hodnota je pouze orientační.

. Pásmo 5,8 GHz není možno v některlch zemích použíVat.seznamte, se, prosím, s místními pŤedpisy.
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4. Z bezpečnostních drivodri je Inte|igentní pohonn1l'akumu|átor dodáván ve stavu hibernace. Pied prvním po-

užitím akumulátor nabÚte a aktivujte s pomocÍ dodávaného sítbvého nabíječe. Po |etu Inteligentní pohonn!

akumu|átor vyjměte z mode|u a nabijte jej po piipojeník síťovému nabíječi'

o
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<, Doba nabíjení: l h 30 min

. Nejprve vyk|opte pÍední ramena i vrtu|e a až poté vyk|opte zadní ramena.

. Pied vzletem sejměte kryt závěsu a zkontro|ujte, že všechna ramena jsou vyk|opená a Vrtu|e roz-
Iožené dÍíve, neŽ modeI zapnete. Jinak to mŮže negativně ov|ivnit automatické testování systém
modeIu po zapnutí '

PŤíprava vysílačl
l. Vyk|opte ramena drŽáku mobiIního zaiízení a antény.
2.Páky kiížov'lch ov|adačú vyjměte z jejich rj|ožného prostoru ve vysílači a našroubujte je na místo.
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3. Zvo|te RC kabe| odpovídající použitému typu mobiIního zaŤízení. Standardně je pÍipojen RC kabe| s konekto-

rem typu Lightning a jako pÍís|ušenství jsou s modeIem dodávány kabe|y se standardním konektorem mikro
USB a USB typ C. Konektor Rc kabe|u zapojte do vašeho mobiIního zaíízení. MobiIní zaiízení zasutite do držá-
ku a zajistěte je piitlačením ramen'

ffi-
\ rT*V
7.b
. hit

L  l J

Pií vfměně RC kabe|u se iid,te nás|edujícími obrázky. PÍí použití kabe|u s konektorem USB-C je tÍeba vyměnit
oosuvnou zarážku RC kabe|u.

t\

. Vaše mobi|ní zaiízení mrjŽete také k vysí|ači pžipojit pomocí USB kabe|u, je.Ii mobiIní zaiízení pií|iš
ve|ké na to, aby 5e veš|o mezi ramena držáku. Jeden konec kabe|u zapojte do vašeho mobi|ního
za|ízení a druh1i konec do USB portu na spodku vysí|ače.

.  ZásuvkymikroU5BaUSBnepouŽívejtesoučasněpropienosvidea'odpojtejedenzkabeIr jzezásuv.
ky diíve, neŽ zapojíte piís|ušn1i kabe| do druhé zásuvky.
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HlavnÍčást| modc|u

' l. záVěs s kamerou

2. Vrtule

3. Motory

4. Piední LED

5. Antény

6. Závěs s kamerou

7. Zadní vizuá|ní systém detekce pÍekážek

8. LED Ietov! indikátor

9' Západky InteIigentního pohonného akumu|átoru

l0' Boční vizuá|ní systém detekce piekáŽek

11.Zásuvka USB.C

l2. Párovací tIačítko/|ndikátor oárování

13. Indikátor stavu akumu|átoru
' l4.  HIavnívypínač

1 5. InteI igentní pohonnf akumu|átor
'|6. Horní infračervenf systém detekce pŤekáŽek

1 7. Spodní vizuá|ní systém detekce pŤekážek
'|8. Zásuvka oro mikro SD kartu

19. Spodní infračerVenÝ systém detekce piekáŽek

20. Pomocné spodní světlo



Hlavní částl vysílačc

l .  Antény
Pienášejí s igná| pro ov|ádání mode|u a v ideo s igná|.

2. T|ačítko Automatick' návÍat (RTHl
Stiskněte a držte oro aktivaci automatického náVratu
na Místo Vz|etu (RTH)' opětovnÝm stiskem návrat pče.
rušíte.

3. LCD displej
Zobrazuje stav systém vysí|ače a modeIu.

4. odnímateIné páky kiížovfch ov|adačú
ov|ádají or ientac i  a pohyby mode|u'

5. T|ačítko Pauza - pžerušení inteIigentního letu
Jednou krátce stiskněte pro nouzové zastavení a pie.
chod do visení (jenom kdyŽ jsou k dispozici GPS nebo
vizuá|ní systém detekce). Mějte, prosím, na paměti, Že
tlačítko Pauza má rŮzné funkce v jednot|ivlch |nte|i-
gentních |etovfch režimech. Podrobnosti najdete v
oddí|u InteIigentní letové režimy.

6. Úložnf prostor pro páky kžížovfch ovIadačú
Pro uložení pák kiížov1ich ovIadačŮ.

7. Držák mobilního zažízení
S|oužÍ pro bezpečné upevnění vašeho mobiIního za.
Ťízení k vysí|ači.

8. Zá|ožní zásuvka pro pienos obrazu (USB)
Pro piipojení mobi|ního zaÍízení pro pienos obrazu
oomocí standardního USB kabeIu.

9. Tlačítko 5D
V;l'chozí nastavení je uvedeno níže. Funkce t|ačítka
m že nastavi td|e vašich pot iebvap| ikac i  DJ| Go4.
DoIeva: Snížení expoziční hodnoty EV.
Doprava: Zv!šení expoziční hodnoty EV.
Nahoru: Vystiedění závěsu/závěs nahoru.
DoIri: Vystiedění závěsu/závěs doIrj.
st isk: Vyvo|ání inteI igentního |etového menu DJI Go 4.

10. PŤepínač !etovfch režimŮ
Pro pÍepínání |etovfch režim P, S a T.

11. HIavnívypínač
stiskněte jednou pro kontro|u aktuá|ního stavu nabi.
tí vysí|ačového akumu|átoru. stiskněte jednou, poté
znovu a podrŽte pro zapnutí/vypnutí Vysí|ače.

12. Levé zadní t|ačítko cl
Ve vfchozím nastavení s|ouží pro zaostiení na stÍed.
Funkci t|ačítka m Že nastavit dIe vašich potÍeb v ap|i-
kaci DJI GO 4.

13. Knoíík ov!ádání závěsu
otáčením knoflíku se ov|ádá nák|on kamery.

14. Zásuvka pro pŤenos obrazu/nabíjení (mikro USB)
Tento port piipojte k vašemu mobi|nímu zaÍízení s
použitím RC kabe|u. SIouŽí také pro pŤipojení síťového
nabíječe pro nabíjení vysí|ačového akumulátoru.

l5. T!ačítko záznamu videa
Stiskem 5pustíte záznam videa; da|ším stiskem jej
ukončíte.

1 6. TIačítko ostŤení/spoušti fotoaparátu
Stiskněte nap | pro automatické zaostiení. Jedním
stiskem poiídíte fotografii V reŽimu zvo|eném v ap|í.
kaci D.Jl GO 4.

17. Knoflík nastavování cIony/závělky (Mavic 2 Pro)
otáčením knoflíku je možno nastavovat kompenzaci
expozice (jste-|i v P-reŽimu), c|onu (jste.|i v režimu s
pr ior i tou c|ony Aperture Pr ior i ty a ruční expozic i  Ma.
nualMode) nebo závěrky (v S-reŽimu)'
Knoflík nastavenízoomu (Mavic 2 Zoom)
otáčením 5e nastavuje zoom kamery Mavic 2Zoom.

18. Pravé zadní tlačítko C2
Ve vfchozím nastavení slouží pro pÍehrávání' Funkci
t|ačítka m Že nastavit d|e vašich potieb v ap|ikaci DJI
GO 4.

Aktlvace
Pied prvním použitím je tÍeba Mavic 2 Pro/Zoom aktivovat' Pii aktivaci s pomocí ap|ikace DJ| Go 4 se iid,te po.
kyny na obrazovce.

MODEL
Tato kapito|a popisuje funkce |etového iídícího sytému, piedního, spodního a zadního detekčního systému a
InteI igentnÍho pohonného akumu|átoru.

PŤedstavení modelu
Model Mavic 2 Pro/7oom se sk|ádá z Ietové Íídící jednotky, systém detekce piekážek, videopÍenosového zaií.
zení, pohonného systému a InteI igentního pohonného akumu|átoru. PÍehIed h|avních částí mode|u najdete V
oddí|u HIavní část i  mode|u.

Letové ]Gž|my
Mavic 2 Pro/Zoom má k dispozici tŤi |etové režimy, mezi kterf mi mriže uživate| piepínat a navíc čtvrt1i režim, do
kterého modeI piechází za určit1ich okoIností:

P.režim: (Positioning, Pozice): Nej|épe pracuje, je-|i k dispozici siInf GPS signá|. Mode| pouŽívá GPS a systém
detekce piekážek pro určení vIastní pozice, automatickou stabilizaci a navigaci mezi piekážkami. V tomto reŽimu
jsou také do5tupné pokroči|é funkce InteIigentních Ietovfch režimr!.
Je.Ii pÍední a zadní systém detekce piekážek zapnut1i a roveti osvětIeníje dostačující, maximá|ní nákIon za Ietu
je 25" a maximá|ní |etová rychIost vpied je 50 km/h; maximá|nÍ |etová rych|ost vzad je 43 km/h.
Pozn.: P-režim vyžaduje větší vlchyIku ovIadačri pro dosažení vysokfch rychIostí'
Je.|i GPS signá| sIab1/'' když není k dispozici Systém detekce pžekážek nebo je vypnut;/, a když kompas zazname-
nává siIné rušení, modeI automaticky piejde do ATT| režimu (Attitude - Nák|on). Není-|i k dispozici Systém detek.
ce piekáŽek, mode| nemrjŽe pŤesně udržovat pozici nebo automaticky brzdit pžed piekáŽkou, mŮže b;it |étání v
ATT| reŽimu spojeno s určitf mi riziky. oko|ní v|ivy, jako je tieba vítr, mohou vést k samovo|né změně pozice ve
vodorovné rovině, což mr]že b1it nebezpečné zv|áště pii |étání Ve 5tí5něn/ch prostorách.

S.režim (Sport, sPoÍtovní): Ve sportovním režimu je Systém detekce piekážek vypnutf a pro 5tabiIizaci pozice
mode| pouŽívá GPS. Maximální rych|ost |etu je 72 km/h. Inte|igentní |etové režimy nejsou dostupné a mode|
nemrjŽe detekovat piekážky a vyh/bat se jim.
Pozn.: odezva mode|u na Íízeníje optima|izována pro vyšší obratnost a rych|ost, takže Mavic 2 ProlZoom rea-
guje na pohyby ov|adačti mnohem cit|ivěji.

T-režim (Tripod' Trojnožka/stativ): T-reŽim je zaIožen na P.režimu, piičemž rychIost Ietu je omezena, což mo.
de| činí stabi|nějším pi i  natáčení. Maximá|ní rychlost |etu, maximá|ní rych|ost stoupání a k|esáníjsou l  m/s.  V
T.reŽimu nejsou dostupné |nteIigentní |etové režimy.

.  P iednÍ,Zadní,Bočnívizuá|nísystémydetekceaHorníinfračerven1isystémdetekcejsouvS.režimu
Vypnuté, coŽ znamená, že se modeI nebude schopen automaticky Vyhnout piekážkám nacházejícím
se na jeho |etové trase.

. Maximá|ní rychlost a brzdná vzdá|enost jsou v S.reŽimu (Sport) vlrazně zvětšeny. Za bezvětií je
vyžadována minimá|ní brzdná vzdá|enost 30 metr (= vzdá|enost nutná pro bezpečné zastavení
modeIu pÍed piekáŽkou).

.  RychIost k lesánív S.režimu je v/razně vyšši.

. odezva modelu je v S reŽimu (Sport) vlrazně zv;išena, což znamená, že ma|,! pohyb ov|adače na
vysí|ači vyvo|á ve|k! pohyb mode|u. Pii |étání dbejte zvfšené opatÍnosti a ponecháve,|te si vždy
dostatečn}i manévrovací prostor.

. Pro změnu |etového režimu mode|u s|ouŽí piepínač |etov/ch režim na vysí|ači. Abyste moh|i pie-
pÍnat mezi rriznfmi Ietov1imi režimy v ap|ikaci DJI Go 4 zapněte Vo|bu ,,Mu|tip|e F|ight Modes,,(Více
Ietovfch režim ).

LED letovf lndlkátor
Mavic2Pro/Zoom jevybaven piedními LED pozičními světlya LED |etovfmi indikátory.Jejich po|oha jeznázor-
něna na obrázku:

& PÍední [tD

\ } LED |etov indikátor
Piední LED i

LED |etov! indikátot



Piední LED ukazují orientaci modeIu; po zapnutí modeIu svítí nepieÍušovanfm červen!m svitem pro vyznačení
po|ohy pŤídě (pŤední LED je moŽno vypnout v apIikaci DJI Go 4).
LED letové indikátory signaIizují provozní stavy iídící letové jednotky' PiehIed signaIizace najdete v násIedující

tabuIce. LED Ietové indikátory bIikají také ve chví|i, kdyžje zaznamenávána pozice Místa vz|etu, jak je popsáno v

kapito|e AutomatickÝ návrat na Místo vzIetu RTH'

Pieh|ed signa|izace LED lctového lndikátoru

AutottftHď návret nr ilígro vzhtu (RTHI
Funkce automatického návratu na Místo vz|etu RTH vrátí mode| zpět na pos|ední zaznamenané Místo vz|etu.
Jsou tii druhy RTH: Smart RTH (|nte|igentní návrat), pii nízkém napětí pohonného akumu|átoru (Low Battery
RTH) nebo FaiIsafe (ztráta signá|u z vysílače).

Smart RTH (lnteligentní návrat na Místo vzletu)
Je.|i k dispozici dostatečně si|nf signá| GPS, je moŽno použít funkci smart RTH pro piivedení mode|u zpět na
Místo vzletu. Smart RTH se spustí buď k|epnutím na RTH ikonu 4$ v ap|ikaci DJ| Go 4 (dá|e se iiďte se pokyny

na obrazovce), nebo stiskem a podrŽenÍm t|ačítka RTH na Vysí|ači'
Proceduru smart RTH je možno okamžitě ukončit stiskem ikony 8 v ap|ikaci DJ| Go 4 nebo stiskem t|ačítka RTH
na vysí|ači'

Low Battery RTH (Návrat pÍi nízkém napětí)
Nouzov/ režim Low Battery RTH je spuštěn, jakmiIeje Inte|igentní pohonn! akumu|átor vybitf na roveĎ, pÍi níž
jiŽ mriže bft ohrožen bezpečnf návrat mode|u. Jakmi|e se objeví vfstražná signa|izace, pi|ot by se měl s mode.
Iem ihned vrátit zpět nebo piistát. ApIikace DJI Go 4 zobrazí doporučení, aby se neprodIeně s modeIem vrátiI na
Místo vz|etu, pokud dojde ke 5puštění vÝstražné signalizace. ModeI se automaticky vrátí na Místo vz|etu, pokud
piIot neučiní nic během následujících l 0 sekund' UžiVateI m Že automatick)i' návrat zrušit krátkfm stiskem tIačít-
ka RTH nebo t|ačítka Pauza - pierušení inte|igentního letu na vysí|ači.
Je-|i procedura RTH návratu zrušena po vydání v]istrahy pÍi nedostatku energie, |nte|igentní pohonnf akumu.
|átor nemusí mít dostatek energie pÍo bezpečné piistání mode|u, což mťrže vést k havárii nebo ztrátě mode|u.
Prahové rjrovně varováníjsou automaticky stanovovány v závisIosti na aktuá|ní v/šce mode|u a jeho vzdá|enosti
od Místa vz|etu.
Mode| automaticky piistane, pokud aktuá|ní stav akumu|átoÍu stačí pouze na pŤistání ze současné vfšky, v níž
mode| |etí' Pilot nemŮže automatické pŤistání zrušit, ale mŮže pomocí vysí|ače iídit orientaci mode|u během
sestupu na pÍistání.

Indikátor stavu akumu|á.
toru v aplikaci DJI GO 4

KÍitick' nedostatek energie (červená) Dostatek eneÍgie (ze|ená)

I 
H.o*onr.nelgie(Ž|utá) 

|- - "Ť
Množstvíenergie nutné k návÍatu na Místo vz|etu

I

ilormá|ní
B|iká stŽídavě červená - ze|ená - ž|utá Autotest po zapnuti

Ctvii Ž|utá b|iknuti Zahiívání modeIu
Poma|é bIikání ze|ená P-režim s GPS

Dvoiité zeIené bIiknutí P-režim s Piedním a Soodním vizuá|ním systémem detekce

Poma|é bIikání ž|utá Bez GPS a PíednÍho nebo Spodního vizuá|ního systému detekce

Rvch|é zeIené bIikání Brzdění

VÝstražná signa!izacc
Rvch|é bIikání ž|utá ztráta sioná|u z vvsílače
Poma|é bIikání červená Varování nízké napětí
Rvch|é b|ikání červená Kritickv nízké naDětí

StŤídavé červené bIiknutí Chyba inerciá|ní |MU iednotky
NepÍerušovaná červená Kritická chvba
StŤídavě bliká červená - ž|utá Kompas vyžaduie kaIibraci

GPS Popis

Místo vzletu
(Home Point) lrrl

Je.|i po zapnutí mode| signá| GPS dostatečně silnf, Místo vzletu je místo, z něhož
mode| vz|étá. Sí|u GPS signá|u indikuje GP5 ikona ( tru ). KdyŽ dojde k zapsání Místa
vzletu, LED Ietov'/ indikátor bude rychle ze|eně b|ikat.

0dhadovaná zb!vající doba Ietu

. Barevné zÓny indíkátoru stavu akumu|átoru odráŽejí odhadovanou zbfvající dobu Ietu a jsou auto.
maticky nastavovány dIe aktuá|ního stavu modeIu.

. ModeI automaticky piistane, pokud aktuá|ní stav akumu|átoru stačí pouze na pŤistání ze současné
vfšky' v níž mode| |etí. Tuto proceduru ne|ze zrušit' Pokud nastane nebezpečí srážky,vychy|te ov|a.
dač plynu nahoru a zkuste mode| navést na bezpečné místo.

. Jeli množství energie v akumu|átoru dostatečné, indikátor stavu akumu|átoru v ap|ikaci DJ| Go 4
zobrazuje odhadovanou zbfvající dobu Ietu zaIoženou na aktuá|ním stavu nabití akumu|átoru'

Pokud se objeví vfstraha upozoróující na nedostatek energie v akumu|átoru, postupujte dIe pokynr1 v tabu|ce.
VfstraŽná h|ášení RTH a stavu akumu|átoru (vfchozí stav pŤi používání firmwaru v00.06.00.00)'
Úroveř varování LEDletov indikátor Aolikace DJI GO 4 Co dělat/Poznámka

Nedostatek
energie

Poma|é červené
bIikání

Nabízí automatickf návrat na
Místo vz|etu a piistání nebo
pokračování v normá|ním letu.
Pokud neuděláte nic, mode| po
l0 s piejde do režimu automatic.
kého návratu'

Akumu|átor má nedostatek
energie. Co nejdŤíve se s mo-
de|em vratte zpět a pÍistaĎte.
zastavte motory a vyměřte aku.
mu|átor.

Kritickf nedosta-
tek energie

Rych|é červené
bIikání

Obrazovka aplikace DJI GO 4
bude blikat červeně.

Mode| začne automaticky sestu-
povat a piistane. Tuto proceduru
ne|ze zrušit. Pokud nastane ne.
bezpečí sráŽky, vychy|te ov|adač
plynu nahoru a zkuste model na-
Vést na bezpečné místo.

Vfstražná h|ášení RTH a stavu akumu|átoru (pňi používání aktuaIizovaného firmwaru vl0.00.00.00).
u]oveĎ
varovant

Pokyny LED letovf
indikátor Aplikace DJI GO 4 Co dětat/Poznámka

Nedo-
statek
energie

Zblv ajíci množství ener-
gie umožřuje RTH.

Poma|é
červené
blikání

Zvolte RTH nebo
pokračování v nor.
má|ním Ietu.

Proveďte vo|bu. Pokud neudě|áte
nic, mode| pŤejde do RTH.

Zblv ající m nožství ener.
gie umoŽtiuje NouzovÝ
(Emergency) RTH (v RTH
s normá|ním signá|em z
vysí|ače a ve vfšce větší
než 50 m).

Zvolte Nouzovf
(Emergency) RTH
nebo pokračujte v
RTH.

Proveďte vo|bu. Nouzovf RTH (mo.
del sestoupí do 50 m a vrátí se na
Místo vzIetu) nebo pokračujte v RTH
(mode| |etí na Místo vz|etu bez se-
stupu). Pokud neudě|áte nic, mode|
pieide do nouzového RTH.

Zblv ď1ící m nožstvÍ ener-
gie umožĚuje NouzovÝ
(Emergency) RTH (v RTH
s normá|ním signá|em z
vv<í|ačel

Mode| pÍistane.
Akci není možno
zrušit.

ModeI ihned pŤistane.

Kritickf
nedo-
statek
energie

Model piistane po 10
sekundách (pii nor-
má|ním Ietu s kriticky
nízk'Ím stavem enerqie)'Rych|é

červené
bIikání

Mode| pŤistane po
10 sekundách' Akci
není možno zrušit'

Mode| piistane po l0 sekundách.

Model automaticky
pŤistane (pŤi normá|ním
|etu s extrémně kÍiticky
nízk'ím stavem eneroie).

Mode| ihned pŤista-
ne. Akci není možno
zrušit.

Model ihned pžistane'



FaiIsafe RTH (Návrat pii ztrátě Íídícího signálu z vysí!ače)
PŤední vizuá|ní systém detekce piekážek umožtŤuje modeIu vytváiet v reá|ném čase mapu Ietové trasy tak,.iak ji
pro|étá. Pokud by|o Místo vz|etu správně zaznamenáno a kompas pracuje normá|ně, modeI pÍejde do nouzové-
ho režimu fai|.safe, pokud dojde ke ztrátě signá|u z vysí|ače po dobu de|ší než 2 sekundy.
Po aktivaci fai|safe RTH se mode| začne vracet po p vodnítrase |etu na Místo Vz|etu. Pokud dojde k obnovení
piíjmu signá|u z vysí|ače do 60 sekund po aktivaci Fai|safe RTH, mode| pÍejde do visení na dobu l0 5 V aktuá|ní
pozici a vyčkává na pove|y pi|ota. Uživate| mťrže k|epnout na 8 v ap|ikaci DJ| Go 4 nebo stisknout t|ačítko RTH
na vysí|ači pro zrušení RTH a pievzetí ručního Ťízení. Není-|i vydán žádnf povel, mode| po|etí v pÍímé |inii na Mís.
to vzletu. Není-|i pžíjem signá|u z vysílače obnoven ani po 60 s po aktivaci FaiIsafe RTH, model pŤestane s|edovat
p vodní trasu letu a poletí v piímé linii na Místo vz|etu.

RTH proccdura
Procedury Smart RTH, LowBatery RTH a FaiIsafe RTH probíhají takto:
l. ModeI nastaví svoji orientaci.
2. a. Pokud se mode| nachází více než 20 m od Místa vz|etu, nastoupá do piednastavené vfšky pro RTH návrat

a poté |etí k Místu vz|etu rych|ostí l2 m/s. Je-|i aktuá|ní vfška větší, než nastavená RTH v!ška, mode| |etí na
Místo vz|etu v aktuá|ní vfšce.

b. Kdyžje mode| ve vzdá|enosti mezi 5 až 20 m od Místa vz|etu, mode| se vrací na Místo vz|etu v aktuá|ní vfšce.
je.|i aktuá|ní vÝška niŽší než 2 m, mode| vystoupá do 2 m a potom |etí na Místo vz|etu rych|ostí 3 m/s.

c. Mode| automaticky piistane, pokud je spuštěna procedura RTH a mode| se nachází ve vzdá|enosti menší
než 5 m od Místa vz|etu.

3. JakmiIe dosáhne Místa vz|etu, modeI pŤistane a vypne motory

l zapcní Mí3ta vz|etu (HP)
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Vyhfbání se pÍekážkám pÍi Automat.Gkém návratu RTH
ModeI mrjŽe během Automatického návratu RTH detekovat pÍekážky a pokusit se jim aktivně vyhnout za pÍed.
pokladu, že světeIné podmínkyjsou vhodné pro piední a zadní vizuá|ní systém detekce piekáŽek. JakmiIe modeI
detekuje pÍekážku, bude reagovat takto;
1. ModeI zpoma|í,je-|i detekována piekáŽka.
2. ModeI se zastaví, pŤejde do visení a svisIe stoupat, aŽ není detekována Žádná piekážka.
3. AutomatickÝ návrat RTH se poté obnoví, mode| pokračuje v |etu na Místo vz|etu v nové v}l'šce.

''..Er

.  

ň ,i-

6 Pl|stání
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.  Mode| senemrjževrát i tnaMístoVz|etu, je-| i  GPSsigná| s|abf nebochybív bec.

. V procedurách smart RTH a Low Battery RTH mode| automaticky stoupá do v!šky 20 m. Jakmi|e je
ve vfšce 20 m nebo větší, vychf|ení ov|adače p|ynu zpúsobí, že mode| ukončí stoupání a po|etí na
Mí5to vzIetu V aktuá|ní v!šce.

. Mode| se pii failsafe RTH návratu nemŮže sám vyhnout pÍekážkám' není-|i k dispozici piední a zadní
vizuá|ní systém detekce pŤekážek'.Je proto dŮ|ežité pied každfm Ietem nastavit odpovídající v!šku
pro fai|.safe návrat. Spusťte ap|ikaci DJ| Go 4' k|epněte na 38 a nastavte vfšku pro RTH návrat (RTH
Altitude).

l 0

Rychlost a v!šku Ietu během RTH návratu je možno ov|ádat pomocí vysí|ače nebo apIikace DJI Go 4,
aIe jeho orientace a směr Ietu jsou iízeny |etovou iídícíjednotkou.
Během RTH není moŽné detekovat piekážky po obou stranách nebo se jim vyhlbat.

Piistávací ochlana (Landin9 Protection)
PŤistávací ochrana se aktivuje pii pouŽití 5mart RTH.
1. Když Piistávací ochrana určí, Že povrch země je vhodnf pro piistání, modeI jemně pŤistane.
2. Když Piistávací ochrana určí, že povrch země není vhodnf pro pŤistání, modeI pŤejde do visení a bude vyčkávat

na potvrzení piistání piIotem.
3. Pokud Piistávací ochrana nepracuje, ap|íkace DJI Go 4 zobrazí upozornění na piistání, jakmiIe modeI sestoupí

pod 0'5 metru' Vychy|te ovIadač p|ynu doIri nebo použijte posuvník automatického piistání v apIikaci, abyste
oŤistá| i .

Piistávací ochrana se aktivuje v prrjběhu Low Battery RTH a Failsafe RTH.
V prriběhu Low Battery RTH a Fai|safe RTH mode| visí ve.vfšce 2 m nad zemí a bude vyčkávat na potvrzení piistá.
ní piIotem' Stáhněte ovIadač p|ynu doIri na l sekundu nebo použijte posuvník automatického piistání v apIikaci,
abyste pŤi5tá|i. Piistávací ochrana se aktivuje a provede vfše popsané kroky.

. Vizuá|ní systémy detekce jsou během piistání vyŤazeny z funkce. 5 mode|em vŽdy pŤistávejte opa-
trně.

V}n lnlr |nfreč*rrnÓ ryrÚmydrto|rcr phr&.k
Mavic 2 Pro/Zoom je vybaven PŤedním, Zadním, Spodním a Bočním systémem detekce a Horním a Spodním
infračervenfm systémem detekce zajišéujícími detekci piekážek ve všech směrech (jsou.|i světe|né podmínky
vyhovující).
H|avními částmi Pžedního, Zadního a Spodního vizuá|ního systému detekce je šest kamer umístěnlch na pÍídi,
zádi a spodku modeIu. Boční vizuá|ní systém detekce tVoií dVě kamery na každé straně mode|u.
HIavnímičástmi Horního a Spodního infračerveného systému detekce jsou dva 3D infračervené modu|y umístě-
né na horní části a spodku mode|u.
Spodní vizuá|ní systém detekce a Infračerven! systém detekce piekážek pomáhá mode|u udržovatjeho aktuá|ní
pozici, viset na místě pžesněji a |état pod stŤechou nebo na místě, kde není k dispozici signá| GPS. Navíc pomocné
spodní svět|o umístěné na spodku modelu z|epšuje vidite|nost pro Spodní vizuá|ní systém detekce pÍi s|abém
osvětIení'

Piednívizuá|nísystém - 4 j
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spodní YizUá|ní systém spodnÍ infÍačervcn}' 5ystém dctekce

Provozní rozsah detekčních senzorú
Provozní rozsah detekce senzor vizuálních systém detekce piekážekje znázorněn na obrázcích do|e, Mějte na
paměti, Že mode| nemriže zaznamenat a vyhnout se piekáŽkám, které jsou mimo provozní rozsah detekčních
senzorrl. 40
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Kalibrace kamer vizuálních systémti detekce pŤekážek
Kamery vizuá|ních systémú detekce pÍekážek nainstaIované na modeIu jsou kalibrovány ve vfrobě. Tyto kamery
jsou všakve|mi citlivé na nárazy, proto mriže bft nutné je znovu zka|ibrovat s pomocí PC programu DJ| Assistant
2 nebo aplikace DJI GO 4.
Nejpiesnějším zpŮsobem ka|ibrace kamer vizuá|ních systém detekceje pouŽití programu DJI Assistant 2. PÍi
kaIibraci kamer PÍedního vizuá|ního systému detekce postupujte níže popsanfm zpúsobem; poté postup zopa-
kujte s kamerami ostatních systémŮ detekce pŤekážek.

l' Mode| namiÍte smětem na ob. 2. Pohybujte mode|em, až dosáhnete 3. Modelem otďte Y ose bočení a k|o-
lazovku. pieklytí rámečkú na oblazovce. pení tak' jak jste k tomu vyzváni'

Pokud vás ap|ikace D.l| Go 4 vyzve k provedení ka|ibrace senzorri detekce pŤekáŽek, a|e nemáte po ruce počítač,
múžete provést rychlou kaIibraci s pomocí ap|ikace. K|epněte na ,Aircraft Status" .> 

"Vision Sensors" pro spuštění
rych|é kaIibrace.

. Rych|á kalibrace je rych|á provizorní náprava prob|émri se senzory. Kdyko|iv je to možné, pŤipojte
mode| k počítači a proveďte pInou kaIibraci s použitím progIamu DJI Assistant 2. KaIibraci prováděj.
te pouze pii vyhovující intenzitě osvět|ení a nad texturovan/m povrchem, napi. tÍávou.

. Kalibraci neprovádějte nad povrchy s vysokou odrazivostí, jako je mramor nebo keramické dlaŽdice.

Používání systémú detckcr pŤekážek
Spodní vizuá|ní systém detekce a Infračerven)' systém detekce piekážek se aktivují automaticky po zapnutí mo-
deIu. Není tÍeba Žádné ruční zapínání nebo nastavování. S pomocí Spodního vizuá|ního systému detekce mr]že
modeI pŤesně viset dokonce i bez GPS signá|u.

Spodní vizuá|ní systém detekce se typicky používá pii |étání v místnosti, kde není k dispozici signá| GPS. Spodní
vizuá|ní systém detekce piekáŽek nej|épe pracuje, pokud se mode| nachází ve v!šce 0,5 až l l m. Pokud je v!ška
|etu mode|u vyšší než l'l m, piesnost spodního vizuá|ního systému detekce tím m Že bft negativně ov|ivněna,
takŽe piIotáži věnujte zvfšenou pozornost.

Pro použití Spodního vizuá|ního systému detekce pÍekáŽek postupujte násIedovně:
l. PŤepínač |etovfch režimrl piepněte do P.režimu. Mode| postavte na rovnf povrch. Mějte

na paměti, že Spodní vizuá|ní systém detekce pÍekáŽek nem že pracovat správně na uni-
formních površích (jednobarevnfch bez proměnIivé textury nebo s opakujícím se vzorem)'

2. Zapněte mode|. Po vz|etu bude modeI stabiIně viset na místě. LED Ietové indikátory bIiknou
dvakrát zeIeně, coŽ signaIizuje, že Spodní vizuá|ní systém detekce pŤekážek pracuje.

5 použitím PÍedního a Zadního vizuá|ního systému detekce piekážekje nyní mode| schopen iniciovat brzdn!
manévr, pokud je detekována piekážka piímo pŤed mode|em. Pamatujte, že Piední a Zadní vizuá|ní systém de-
tekce pÍekážek nej|épe pracují za ideá|ních světe|nlch podmínek a v piípadě pÍekážky nepostrádající zieteInou
texturu. Navíc, rych|ost mode|u nesmí pŤekročit 50 km/h pÍi |etu vpied nebo 42 km/h pii |etu vzad, aby mě|
model čas bezpečně zabrzdit.
Boční vizuální systémy detekce vyŽadují lepší osvět|ení a pÍekáŽky s jasnější texturou nebo zÍete|nější; nedoká-
žou detekovat dynamické objekty, jako jsou pohybující se Iidé, vozidIa, větve strom nebo bIikající světIa. Boční
vizuá|ní systémy detekce jsou k dispozici pouze v režimu Aktivního sIedování ActiveTrack 2'0 a v režimu Trojnož-
ky (Tripod). Úhlová rych|ost je |imitována na 24"/s a boční rych|ost |etu na 29 km/h.
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. Boční vizuá|ní systémy detekce jsou k dispozici pouze v režimu Aktivního s|edování ActiveTrack 2.0

/ : \ a v režimu Trojnožky (Tripod). Boční vizuá|ní systémy detekce mají omezenou schopnost detekovat
a vyhfbat se piekážkám a jejich činnost mrlŽe b;/t ov|ivněna oko|ním prostiedím. Dbejte, abyste
mode| stá|e udržovali v piímém doh|edu a věnujte pozornost upozorněním v ap|ikaci DJ| Go 4. DJ|
nepiejímá žádnou odpovědnost za jakfko|iv modeI poškozen! nebo ztracenÝ pii pouŽÍvání Bočních
vizuá|ních systémri detekce.

. Vizuá|ní systém detekce nemrjže správně pracovat nad povrchy, které nemají zŤeteInou texturu. Vi.
zuá|ní systém detekce je rjčinnf pouze, je-li mode| ve vfšce 0,5 až 50 metrr). Mějte na paměti, že
pŤesnost vizuá|ní detekce m že bft niŽší, je.|i mode| ve v/škách nad l l m.

. Pomocné spodní svět|o se zapíná automaticky pii slabém osvět|ení. Je-|i pomocné spodní svět|o za-
pnuté, m Že blt ov|ivněna piesnost funkce kamer vizuá|ního systému. Je.Ii GPS si9nál sIab!, |étejte
veImi opatÍně.

. Vizuá|ní systém detekce nemusí pracovat správné, pokud mode| |etí nad vodou nebo sněhem po-
krytÝm povrchem.

. Vizuá|ní systém detekce nemusí pracovat správně, pokud mode| |etí pií|iš rychle. Létejte ve|mi opa.
trně' pii rych|ostech nad l0 m/s ve v!šce 2 m nebo pies 5 m/s ve vfšce l m.

. 5 mode|em |étejte ve|mi opatrně v kteréko|iv z nás|edujících situací:
a) Létání nad jednobarevnfm povrchem (napÍ. ceIf čern/, ce|f bí|!, červenÝ, zeIenÝ atd.)
b) Létání nad povrchy s vysokou odrazivostí.
c) Létání nad vodou nebo jinfmi prrihIednfmi povrchy.
d) Létání nad pohybujícími se povrchy nebo objekty.
e) Létání v prostoru kde se často nebo drasticky mění rjroveri osvět|ení.
f) Létání nad extrémně tmavÝmi (<10 |ux) nebojasnfmi (>40 000 |ux) povrchy nebo směrem k inten.

zívním zdrojúm svět|a (napi. směrem ke sIunci).
9) Létání nad povrchy, které siIně odrážejí nebo pohIcují infračervené záŤení (napi. zrcadly).
h) Létání nad povrchy zieteIné textury nebo obIastíjiné barvy.
i) Létání nad povrchy s opakujícími se barevnfmi vzory (napŤ. d|aždicemi se stejnfmi vzory).
j) Létání nad ma|Ými a tenkymi objekty (napi. větve strom , eIektrická vedení).

.  Kameryasenzoryudržujtestá|ečisté.Nečistotyneboj inépiekážkymohounegat ivněovl ivni t jej ich
činnost. Ničím nebIokujte Infračervenfm systém detekce.

. Vizuá|ní systémy detekce piekážek nemusejí blt schopny rozeznat barevné struktury na zemi pii
s|abém osvět|ení (méně než l00 |ux).

. Pokud rych|ost mode|u pŤekročí 50 km/h, vizuá|ní systém detekce nemá dost času na zabrzdění a
zastavení modeIu v bezpečné vzdálenosti pŤed piekážkou'

. Pokud mode| havaruje, je nezbytná kalibrace kamer. Proved'te ka|ibraci piedních kamer, pokud vás
k tomu aplikace DJI GO 4 vyzve.

. Ne|étejte za deště, smogu, nebo pokud není dobrá vidite|nost.

. PÍed kaŽdfm vzletem zkontroIujte násIedující:
a. Ujistěte se, že objektivy senzorú Vizuá|ního a |nfračerveného systému detekce nejsou piekryty

ná|epkami nebo jinfmi pŽekáŽkami.
b. Pokud jsou na objektivech senzorrj vizuá|ního a Infračerveného systému detekce nečistoty, prach

nebo voda, očistěte je měkk/m hadiíkem. Nepoužívejte čistící prostiedky obsahující aIkoho|.
c. Kontaktujte technickou podporu DJl nebo dovozce, pokud jsou objektivy senzorŮ Vizuá|ního a

Infračerveného systému detekce poškozené.
. Horní infračerven1/ systém detekce detekuje vzdá|enosti v pŤÍmé |inii, veIké piekážky, jako jsou stie.

chy, aIe není schopen detekovat ma|é piekážky, jako jsou větve, Iisty nebo eIektrická vedení.
. PŤed vz|etem nijak necIoĎte a nebIokujte Spodní vizuá|ní systém detekce a SpodnÍ infračervenf sys-

tém detekce. Jinak modeI nebude schopen po piistání znovu vz|étnout, a bude nutnéjej restartovat



lntr||gcntní lctotí. nl|my
Mavic 2 ProlZoom nabízí |nteIigentní |etové režimy zahrnující režimy HyperIapse (5uper časosběrné snímání),
QuickShots (Rych|é záběry)' ActiveTrack 2.0 (Aktivní sIedování), Point of Interest (Po|, Místo zájmu), TapF|y (ov|á-
dání k|epnutím) a cinematic (Fi|movÝ). |nte|igentní |etové režimy se vo|í v ap|ikaci DJ| Go 4. než do některého z
|nte|igentních |etovfch piepnete, zkontro|ujte, že je v pohonném akumu|átoru dostatek energie a mode| pra-
cuje v P.režimu.

Hyperlapse (Super časosběrné snímání)
Hyper|apse zahrnuje režimy Free (VoInÝ), Circ|e (KrouženÍ), Course Lock (Uzamčenf kurs) a Waypoint (Body trasy).
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Free (VolnÝ)
Mode| automaticky poiizuje fotografie a generuje časosběrné video. Vo|nf režim je možné používat' kdyžje
modeI na zemi. Po vzIetu ov|ádejte vfšku, rychIost Ietu a nák|on závěsu s pomocí vysí|ače. Držte ov|adače a akce-
Ierujte na stá|ou rychIost po dvě sekundy a poté stiskněte tIačítko Cl. RychIostje zafixována a model pokračuje v
Ietu touto rychIostí, zatímco poiizuje fotografie. orientaci během této doby stá|e mrižete ov|ádat. Pii používání
režimu Free postupujte násIedovně:
]. Nastavte intervaI mezi záběry a dobu trvání videa. Na obrazovce 5e zobrazí počet fotografií, které budou poií-

zeny a jak d|ouhá bude doba jejich snímání.
2. K|epněte na t|ačítko fotospoušti pro zahájení snímání.

CircIe (Kroužení)
Model autoinaticky požizuje fotografie v prriběhu kroužení okoIo zvoIeného objektu, aby mohI generovat časos.
běrné video. M žete zvo|it, zda bude kroužit po směÍu nebo proti směru hodinovlch ručiček. Mějte na paměti,
že model opustí režim Kroužení, pokud obdržíjakfko|iv pove| z vysílače. Pii používání režimu KrouŽení postu.
pujte násIedovně:
l. Nastavte intervaI mezi záběry a dobu trvání videa. Na obrazovce se zobrazí počet fotografií které budou poií-

zeny a jak d|ouhá bude doba jejich snímání.
2. ZvoIte cí|ov! objekt na obrazovce.
3. K|epněte na tIačítko fotospoušti pro zahájení snímání.

Course Lock (UzamčenÝ kurs)
5 Mavicem 2 ProlZoom je možno režim Courselock (UzamčenÝ kurs) pouŽívat dvěma zp soby. Pii prvním je
orientace mode|u fixní. a|e není možno vybrat cí|ovÝ objekt. Pii druhém je orientace mode|u fixní a mode| |étá
okoIo zvoIeného cí|ového objektu. Pii pouŽívání režimu CourseLock postupujte násIedovně:
l. Nastavte intervaI mezi záběry a dobu trvání videa. Na obrazovce se zobrazí počet fotografií, které budou poŤi

zeny a jak dIouhá bude doba jejich snímání.
2. Zvo|te směr (kurs) |etu).
3. Zvo|te cí|ov! objekt na obrazovce (je-|i to možné).
4. KIepněte na tIačítko fotospoušti pro zahájení snímání.

Waypoint (Body trasy)
Mode| automaticky poiizuje fotografie na |etové trase se 2 až pěti body a generuje časosběrné video. Mode|
mťrže |etět v poŤadí od bodu l k bodu 5 nebo od bodu 5 k bodu 1. Mějte na paměti, že mode| opustí režim Way-
point, pokud obdržíjakfkoIiv poveI z vysí|ače. PÍi pouŽívání režimu Waypoint postupujte násIedovně:
1. Nastavte požadované body trasy a směr, kterf m má míiit objektiv.
2. Nastavte interva| mezi záběry a dobu trvání videa' Na obrazovce se zobrazí počet fotografií, které budou po.

iízeny a jak dIouhá bude doba jejich snímání.
3. KIepněte na tIačítko fotospoušti pro zahájení snímání.
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Mode| automaticky vygeneruje časosběrné video s rozlišením l080p25, které si mŮžete proh|ížet v menu P|ay.
back (Piehrávání). V nastavení kamery mŮžete zvolit uk|ádání snímkrj ve formátu JPEG nebo RAW a uk|ádání do
vestavěného tiIožiště nebo na SD kartu.

. Pro dosaženÍ optimá|ních vfs|edkŮ doporučujeme režimy Hyper|apse používat ve V)íšce větší neŽ 5o
m a nastavit rozdíl pÍinejmenším dvou sekund mezi interva|em mezi záběry a závěrkou.

. Doporučuje 5e Vo|it statick' cí|ov! objekt (napŤ. vysoké budovy, hory) v bezpečné vzdá|enosti od
mode|u (dá|e než 15 m)' Nevo|te cí|ovÝ objekt pŤí|iš b|ízko k mode|u.

. ModeI zabrzdí a pŤejde do visení na místě, pokud je během Hyper|apse Ietu zaznamenána pŤekážka.

. Mode| generuje video pouze tehdy, pokud by|o poiízeno aspori 25 snímkú, což je množství nezbyt-
né pro vytvoŤení jednosekundového videa. Video 5e generuje, když je k tomu dán pove| z vysí|ače
nebo kdyŽ je režim Hyper|apse neočekávaně ukončen (napi. pÍi spuštění vfstrahy pii nedostatku
energie pohonného akumu|átoru).

Task Library (Knihovna rikolú) - pÍipravujc se
Knihovnu ko|ti používejte pro snadné zaznamenání |etovfch tras, které bude možné později zopakovat.

QuickShots (Rych!é záběry)
Režimy QuickShots zahrnují režimy Dronie (Droneček), Circle (Kroužek), HeIix (5pirá|a), Rocket (Raketa), Boome.
rang (Bumerang), Asteroid (P|anetka) a Do||y Zoom (JeŤábov! zoom - dostupné pouze na Mavicu 2 Zoom). Ma.
vic2 ProlZoomzaznamená video dIe zvoIeného režimu snímání a poté automaticky vygeneruje lO.sekundové
video. Toto video mrjžete proh|ížet, editovat nebo sdílet na sociá|ních médiích pomocí menu PIayback (Piehrá-
vání).

f Úonie (Dtonečekl: Model |etí vzad a nahoru s kamerou namíienou na cí|ovf objekt.

e Circ|c(Kruh):ModeI obkroužící|ov!objekt.

@. x.li' {spira|a): Mode| |etí vzhr3ru ve spirá|e oko|o cí|ového objektu.

i Rocket (Rak.ta): Mode| stoupá s kamerou namíienou do|rj.

Q Boometang (Bumerang): Mode| |etí pozpátku oko|o cí|ového objektu po e|ipsovité dráze, piičemž po-
stupně stoupá do vfšky cca 6 m, jak |etí pryč od v/chozího bodu, a sestupuje, když se vrací zpět. Vlchozí
bod mode|u tvoiíjeden konec d|ouhé osy e|ipsy, zatímco druh;/ konec d|ouhé osyje na opačné straně
cí|ového subjektu vzhIedem k vlchozímu bodu.
Pii používání Boomerangu dbejte, aby mě| mode| dostatek místa: oko|o mode|u musí b1/t prostor o po|o-
měru aspoti 30 m a nad mode|em aspoĚ 10 metrŮ.

,i1 Asteroid (Planetka): Mode| |etí dozadu a vzhrjru a poté poÍídí něko|ik fotografií; potom |etí zpět do V)i-
V. chozího bodu. Vygenerované video začíná panoramatem z nejvyšší pozice a poté ukazuje sestup. Pii po-

uŽívání Asteroidu dbejte, aby mě| mode| dostatek místa: za mode|em musí bft prostoÍ aspoĎ 40 m a nad
mode|em aspoĚ 50 metr .

- Dolly Zoom (JcÍábovf zoom): Mavic 2 Zoom |etí dozadu a vzhŮru. V pr běhu |etu nastavuje zoom, aby
| },I udrže| cí|ovÝ objekt stejn}i zatímco pozadí se mění.- 

PÍi p|ánování Do||y Zoomu nejprve zvo|te vzdá|enost mezi mode|em a cí|ovfm objektem. Dbejte, aby za
mode|em by| k dispozici vo|nÝ prostor nejméně do trojnásobku této vzdá|enosti, aby mě| mode| dostatek
místa pro |et.

Používání režimu QuickShots
Ujistěte se, že mode| je v P-reŽimu a |nte|igentní pohonn! akumu|átor je dostatečně nabitÝ. Pii pouŽívání
QuickShots po5tupujte násIedoVné:
l ' S mode|em vz|étněte do vfšky aspoĎ 2 metrri nad zemí.



2. V ap|ikaci DJ| Go 4 k|epněte na ikonu @ a poté zvolte Quickshots a Íiďte se pokyny na disp|eji.
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3. V náhledu kamery zvo|te cí|ovf objekt (klepněte na kruh okolo objektu nebo potažením udě|ejte rámeček
okolo něj) a zvo|te režim snímání. K|epněte na 'Go" pro spuštění natáčení. Jakmi|e je záběr dokončen, mode|
se vrátí zpět na p vodní pozici.

4. K|epněte na l > ] pro pÍístup k videu.

opuštění rcžimu QuickShots
Pro opuštění režimu Quick5hots kdyko|iv během natáčení pžepněte piepínač |etov/ch režimrj na vysí|ači do
po|ohy S. nebo T.režim (je-|i zapnuta vo|ba "Mu|tip|e F|ight Modes v ap|ikaci DJI Go 4).Stiskněte t|ačítko Pauza
na vysí|ači nebo k|epněte na 8 v ap|ikaci DJ| Go 4 pro nouzové zabrzdění.

. Tytofunkce,prosím,pouŽívejtenamístechbezbudovnebojinfchpiekážek'Dbejte,abysena|etové
trase nenacháze|y žádné osoby, zvíŤata ani jiné piekážky. Mode| zabrzdí a piejde do visení, když je
detekována pžekážka.

. Vždy věnujte pozornost objektrim oko|o mode|u a použijte vysílač, abyste zabráni|i nehodám (jako
jsou srážky) nebo posekání |isty vrtu|í.

. Pži používání režimú QuickShots buďte zv|áště opatrní v násIedujících situacích:
a. Když je snímanf cí|ov! objekt po d|ouhou dobu b|okován nebo mimo pŤím! doh|ed.
b. KdyŽ je snímanf cí|ovf objekt dále než 50 m od mode|u.
c. Když snímanf cí|ovf objekt má podobnou barvu nebo texturu jakojeho okolí.
d. Když je snímanf cí|ov! objekt ve vzduchu.
e. Když se sníman! cí|ov! objekt rychle pohybuje.
f. Když je intenzita osvět|ení ve|mi nízká (<300 |ux) nebo vysoká (>l0 000 lux).

. QuickShots režimy nepoužívejte V b|ízkosti budov nebo kde je GPS signá| slabf, abyste se vyhnu|i
nestabilnímu Ietu.

. PŽi pouŽívání režimrj Quick5hots musíte dodržovat místní zákony' pÍedpisy a zvyk|osti chránící sou-
kromí.

. Mějte na paměti, Že Boční systémy detekce pŤekážek nejsou v QuickShots reŽimech k dispozici.

ActiveTrack 2.o (Aktivní sledování)
Funkce aktivního sIedování ActiveTrack 2. umožriuje označit cí|ov! objekt na obrazovce vašeho mobilnÍho zaŤi
zení. ModeI bude upravovat svťrj Iet, aby cí|ovf objekt sIedova|. Mavic 2 Pro/Zoom m že automaticky identifiko.
vat až l6 objekt a pouŽívá r zné s|edovacÍ strategie pro s|edování osob, vozide| a p|avide|.

Používání funk<e ActiveTrack 2.o
Zkontro|ujte, Že v |nte|igentní pohonnf akumu|átor má dostatek energie a mode| je v |etovém režimu P. Pro
pouŽití funkce ActiveTrack 2.0 postupujte nás|edovně:
1. Vz|étněte a mode| uveďte do visení ve vfšce nejméně 2 metry.

ffiEš
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2. V ap|ikaci DJ| Go k|epněte na ikonu Ó a poté zvo|te ActiveTrack 2.0.

6E@@

3. Pro optimá|ní činnost se doporučuje zvo|it cí|ov/ objekt' kterf je automaticky rozpoznán mode|em. Abyste
tak učini|i, zvo|te cí|ov! objekt, kterf by| rozpoznán na obrazovce, a k|epněte na něj pro potvrzení vaší vo|by'
Pokud neníobjektautomaticky rozpoznán, potažením prstemjej orámujtea k|epněte na něj pro ručnízvo.
Iení. Když je cí|ovf objekt vybrán ručně, m že to ov|ivrlovat schopnost modeIu objekt s|edovat. Rámeček se
zbarví ze|eně, jakmi|e byl objekt rozpoznán a s|edování spuštěno. Pokud se rámeček zbarví červeně, objekt
není možno identifikovat a je tŤeba jej znovu zvoIit.

4. Model bude automaticky detekovat pžekážky na Ietové trase a vyhfbat se jim. Pokud modeI ztÍatí s|edovanÝ
objekt' protože 5e pohybuje pÍí|iš rychIe nebo by| zakryt jinfm objektem, cí|ovf objekt zvo|te znovu pro ob.
novení sIedování.

ActiveTrack 2.0 zahrnuje nás|edující dí|čí režimy:

. ActiveTrack 2.0 nepoužívejte v ob|asti, kde se nacházejí osoby, zvíÍata, ma|é a tenké objekty (napŤ.
větve stromú a eIektrická vedení) nebo prrihIedné objekty (napŤ. sk|o a voda)'

. V pŤípadě nouze modeI ov|ádejte ručně (na vysí|ači stiskněte t|ačítko Pauza nebo piepínač |etovfch
režimrl pŤepněte do po|ohy S-reŽim) nebo klepněte na ikonu E v DJ| Go 4.
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Trace (Stopování) Para||e| (ParaIeIně) spotIiEht (zací|ení)
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Model automaticky sleduje objekt
v konstantní vzdá|enosti. ov|adač
k|onění a k|opení na vysílači pou-
žívejte pro změnu vzdá|enosti po-
suvník v D.|l Go 4 pro |étání v kruhu
okoIo cí|ového objektu. Zarámová.
ní cí|ového objektu se upravuje po-
mocí |evého kiížového ov|adače a
knofl íku ov|ádání závěsu na vysí|ači.
Když modeI v tomto reŽimu deteku.
je pčekážku' chová se násIedovně:
l. Pokud po detekování piekážky
pohnete jakfmko|iv ov|adačem na
vysí|ači, mode| zabrzdí a piejde do
visení.
2. Pokud z vysí|ače nepiijde Žádnf
novf pove|, mode| se pokusí pie.
kážce vyhnout.

Model sleduje objekt v konstant-
ním hIu a vzdá|enosti zepiedu a ze
strany. ov|adač k|onění na vysí|ači
m Žete použít pro |étání v kruhu
okoIo cílového objektu. Zarámová.
ní cí|ového objektu se upravuje po-
mocí |evého kŤížového ov|adače a
knof|íku ov|ádání závěsu na vysí|ači'
Když mode| v tomto reŽímu dete.
kuje piekážku' zabrzdí a piejde do
visení.

Model nebude objekt automaticky
s|edovat, a|e za |etu udržuje kame.
ru namíienou ve směru cí|ového
objektu. Vysí|ač m žete použít pro
ov|ádání modeIu, aIe ruční ov|ádání
bočení je vyiazeno. Pomocí |evého
kŤížového ov|adače a knoflíku ov|á.
dání závěsu nastavíte zarámování
objektu.
Když mode|vtomto režimu deteku-
je piekážku' okamŽitě zabrzdí.



. Buďte zv|áště opatrní, pokud používáte ActiveTrack 2.0 v násIedujících situacích:
a) Pohyb sIedovaného objektu se neodehrává na vodorovné p|oše.
b) Tvar sIedovaného objektu se drasticky mění, zatímco se pohybuje.
c) S|edovan! objekt mŮŽe blt b|okován nebo mimo dohIed po dIouhou dobu.
d) 5|edovanf objekt se pohybuje po sněhem pokrytém povrchu.
e) 5|edovanf objekt má podobnou barvu nebo barevnou texturu jako okoIní prostÍedí.
f) Létáte za s|abého (<300 |uxrj) nebo ve|mi silného (>l0 000 luxti) osvět|ení.

. Pii použití ActiveTrack musíte dodrŽovat zákony a piedpisy chránící soukromí.

. Doporučujeme s|edovat pouze osoby, vozid|a a p|avidla. Létejte s ve|kou opatrností, pokud s|edu-
jete jiné cí|ové objekty.

. S|edování se mtjŽe bez varování pžepnout na jinf objekt, pokud 5e tento objekt bude pohybovat v
b|ízkosti púvodně zvoIeného cí|ového objektu.

. Pii vo|bě |imitu rych|osti s|edování máte dvě vo|by. V režimu Safe (Bezpečnostní) je rych|ost ome-
zena na hodnoty nižší než 12 m/s a v režimu Max (Maximá|ní) na hodnoty nižší neŽ 20 m/s. Mějte,
prosím, na paměti, Že modeI se nem že vyhfbat pŤekážkám, pokud jeho rychlost piesáhne l2 m/s.

opuštění režimu ActiveTrack 2.0
Stiskněte tIačítko Pauza na vysí|ači pro okamžité zabrzdění. Pro ukončení režimu ActiveTrack 2.0 kIepněte na iko.
nu @ na obrazovce nebo na vysí|ači pžepněte piepínač |etov/ch režim do po|ohy S-režim. Model po ukončení
režimu ActiveTrack 2.0 pÍejde do visení na místě. M žete určit novf cí|ovf objekt, pokračovat v |etu s ručním
iízením nebo se vrátit zpět.

Point of lnterést 2.o (Pol - Místo zájmu)
Zvo|te statickf cí|ovf objekt jako Místo zájmu. Nastavte po|oměr kruhu (Radius), v!šku |etu (A|titude), rych|ost
letu (Speed) a smys| pohybu po směru nebo proti směru hodinovfch ručiček. Mode| bude kroužit oko|o cí|ové-
ho objektu d|e nastavenfch parametr . Mavic2Pro/Zoom umožrluje volbu Místa zájmu pomocí GPS a piímou
volbu na obrazovce.
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l. Volba Místa zájmu na obrazovce: Prstem zarámujte požadovanf cí|ovf objekt na obrazovce a k|epněte na iko-

nu ,,Go,,. ModeI začne měiit poIohu cí|ového objektu a poIetí okoIo objektu, jakmile 11spěšně určíjeho poIohu.
Zarámování cí|ového objektu m Žete upravovat pomocí knoflíku ov|ádání závěsu. Po|oměr kruhu, v!šku a
rych|ost |etu m žeteza |etu rovněž upravovat.

. Doporučuje se vo|it statickÝ cí|ovf objekt (napŤ. vysoké budovy, hory) v bezpečné vzdá|enosti od
mode|u (dá|e než l0 m). Nevo|te cí|ovf objekt pÍíliš b|ízko k mode|u.

. Nevolte cí|ovf objekt bez ziete|né textury (napŤ' bezmračnou modrou ob|ohu).

. Nevo|te pŤí|iš ma|é cílové objekty.

. Vo|te cí|ovf objekt se ziete|n1/m obrysem. Jinak nemusí blt cí|ovf objekt správně vystieděn na ob.
razovce.

. Mode| není možno ov|ádat, zatímco určuje pozici cí|ového objektu, ale určování pozice mŮže bft
zastaveno pohybem kiíŽov1ich ov|adačri, stiskem tIačítka Pauza, pŤepínačem Ietovfch režimrj a stis.
kem ikony "STOP" v aplikaci.

2. Vo|ba cí|ového objektu pomocí GPS: Ručně navedte mode| nad cí|ov! objekt a poté stiskněte t|ačítko c1 nebo
provedte vo|bu v DJ| Go 4 pro potvrzení cí|ového objektu jako Místa zájmu. S mode|em od|étněte aspoti 5
metrŮ od Místa zájmu. Rych|ost |etu a smys| tetu v kruhu je možno nastavit v ap|ikaci DJ| Go 4. K|epněte na
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"Go" 
pro zahájení letu. Zarámování cí|ového objektu mrižete upravovat pomocí knoflíku ov|ádání závěsu.

Po|oměr kruhu, vfšku a rych|ost |etu mrjŽete za |etu rovněž upravovat.

. Určení pozice pomocí GPS nezahrnuje měŤení v!šky.

. Pií měiení pozice cí|ového objektu pomocí GPS doporučujeme vychf|it závěs kamery na -90. (tj.
namíÍit kameru koImo doIrj), aby by|o určení pozice snadnější'

N.staYCní lGtovfch parametrli
l. Rychlost |etu (Speed): Rozsah nastavite|nfch rych|ostí |etu je 0.l0 m/s, znaménko ,+,,značí, že mode| kruh

pÍo|étá proti směru pohybu hodinovfch ručiček a znaménko "-" znamená. že mode| kruh pro|étá po směru
pohybu hodinovlch ručiček. RychIost nastavujte posouváním posuvníku na obrazovce a používejte oV|adač
kIonění na vysí|ači pro zvětšení hodnoty.

2. PoIoměr kruhu (Radius): Po|oměr kruhu nastavujte posouváním posuvníku na obrazovce a používejte ovladač
kIopení na vysí|ači pro zvětšení hodnoty.

3. Vfška |etu (A|titude): Vfšku |etu nastavujte posouváním posuvníku na obrazovce a používejte ovladač p|ynu
na vysí|ači pro zvětšení hodnoty.

4' ÚheI závěsu: ov|adač bočení používejte pro ov|ádání závěsu v ose bočení a knoflík ov|ádání závěsu pro ov|ádá-
ní závěsu v ose k|opení. Klepněte na ikonu pro vystiedění závěsu (pokud se k vo|bě Místa zájmu pouŽívá GPS,
vystiedí se pouze osa bočení. Je.|i Místo zájmu vo|eno na obrazovce, vystiedí se bočení i k|opení).

5. Smys| pohybu v kruhu: Směr pohybu zvo|te posunutím t|ačítka na obrazovce.

Ukončení režimu Místo zájmu
K|epněte na ikonu 8 na obrazovce nebo na vysí|ači stiskněte t|ačítko Pauza pro zastavení funkce v režimu Místo
zájmu. Stiskněte a podrŽte t|ačítko pauza pro ríp|né ukončení režimu Místo zájmu.

A [:ff] 
zabrzdí a piejde do visení na mÍstě, je-|i během |etu v režimu Místo zájmu detekována pie.

. Pokud je piíďmode|u za letu namíiena směrem k Místu zájmu, mode| nemusí b;/t schopen vyhfbat
se pÍekážkám. Režim Místo zájmu používejte na otevieném prostran5tví bez pŤekážek.

Waypoints (Body trasy) - pŤipravuje se
Mode| |etí po trase s piedem určenlmi body. orientaci mode|u a rych|ost je moŽno za |etu ov|ádat. Body trasy
m žetezvo| i t tak,žesmodeIemnatatomístaza|étneteaindiv iduá|nějezaznamenáte 'Bodytrasyjetakémožno
zvolit a editovat na mapě ještě pied vzIetem.
l. Na mapu piidejte Body trasy a Místo zájmu. Kamera mode|u bude pii |etu po Bodech trasy míiit na Místo

zájmu.
2. K|epněte Body trasy a Místo zájmu pro nastavení vÝšky a rych|osti |etu a da|ších parametr .
3. Potažení prstem po obrazovce mrižete upravovat po|ohu BodŮ trasy a Místa zájmu.
4' Po dokončení vo|by Bodti trasy je možno nastavovat rych|ost |etu, nastavení fai|safe a chování mode|u'
5. |nformace o Bodech trasy a Místu zájmu je moŽno u|oŽit v ap|ikaci, zatímco editaci na mapě a |etovou trasu je

moŽno zaznamenat a opakovat'

. Ve s|ožitém prostiedí, jako jsou místa obk|opená vysokfmi budovami, se doporučuje nastavovat
Body trasy ručním zaIetěním na kaŽdf z bodr!'

TapFly (ovládání k!epnutím)
Funkce TapF|y má tŤi podreŽimy: Forward (Dopňedu), Backward (Dozadu) a Free (Vo|nf). Za pÍedpok|adu, že
osvět|eníje vyhovující, mode| 5e automaticky vyhne piekážkám, které detekuje.
Forward (DopÍedu): Mode| po|etí směrem k cí|ovému bodu s Piedním vizuá|ním systémem detekce detekují-
cím pŤekážky.
Backward (Dozadu): ModeI poIetí opačnfm směrem od cí|ového bodu se Zadním vizuálním systémem detekce
detekujícím piekáŽky.
Free (Vo|nf|: Mode| po|etí směrem k cílovému bodu. Vysí|ač múžete vo|ně pouŽívat pro nastavení orientace
mode|u. Model se v tomto režimu neníschopen sám vyh/bat piekážkám - |étejte ve|mi opatrně.

Používání TapFly
zkontroIujte' že modeIje Ietovém reŽimu P a lnteIigentní pohonn/ akumu|átor je do.
statečně nabiqi' Pro pouŽití funkce TapFly postupujte násIedovně:
1. S mode|em vz|étněte do vfšky aspo|i l metru nad zemí.
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3. K|epněte jednou na cí|ové místo a vyčkejte, až se objeví ikona ,,Go,,' K|epněte na ikonu ,,Go,, pro potvrzení vo|-
by a modeI se automaticky Vydá směrem ke zvo|enému cí|i. Pokud cí|e není možno dosáhnout, objeví se upo-
zornění. V takovém piípadě zvo|te jinÝ cí| a zkuste znovu' Cí| je možno za Ietu změnit k|epnutím na obrazovku.

UkončeníTapFly
Stiskněte t|ačítko Pauza - pierušení inte|igentního |etu na vysílači nebo ov|adač k|opení vychy|te v opačném
směru oproti směru |etu a mode| se zastaví a pÍejde do visení. K|epnutím na obrazovku obnovíte fungování v
reŽimu TapF|y' K|epněte na 8 nebo na vysí|ači piepněte pÍepínač |etovfch režimr] do po|ohy S.režim pro p|né
ukončení reŽimu TapFly'

. TapF|y nepoužívejte V ob|astech s osobami, zvíiaty, ma|fmi nebo tenklmi objekty (napi' větve stro-
mrj a e|ektrická vedení) nebo s pr h|ednfmi objekty (napi. sk|o nebo voda). Režim TapF|y nemusí
pracovat spráVně, pokud mode| |etí nad pIochou pokrytou vodou nebo sněhem.

. Skutečná a piedpok|ádaná trasa |etu se pÍi použití funkce TapF|y mtiŽe |išit.

. Vo|ite|n1i rozsah pro po|ohu cí|e na obrazovce je omezen;i'. Není možné zvo|it po|ohu pro TapF|y v
b|ízkosti horního nebo dolního okraje obrazovky'

Filmovf Íežim (cinematic Mode)
K|epněte v ap|ikaci DJ| Go 4 pro aktivaci režimu Cinematic. Ve Fi|movém reŽimu je prod|oužena brzdná vzdá-
|enost mode|u a snížena rych|ost jeho otáčení. Mode| bude poma|u a jemnězpoma|ovat, dokud se nezastaví,
díky čemuŽ je zachováváno p|ynu|é a stabiIní,,fi|mové,, snímání, dokonce i kdyŽ jsou pohyby ov|adač trhané.

Pokročllf systém aslstcncc pllotov| (Advanced Pllot Ass|stance systems)
Pokroči|Ý systém asistence piIotovi (APAS)je dostupnf v P.režimu' Když je APAS zapnut1Í, mode| nadá|e reaguje
na pove|y pi|ota a p|ánuje |etovou trasu jak pod|e pove| dávanlch ov|adači, tak s oh|edem na |etové prostiedí'
APAS usnadĎuje vyhfbání se piekáŽkám a dosažení p|ynu|ejšího snÍmání a ceIkově z|epšuje pocit z |etu modelu.
Po zapnutí APAS sti5kem t|ačítka Pauza _ pÍerušení inte|igentního Ietu na vysílači nebo k|epnutím na @ v ap|ika-
ci DJ| Go 4 mode| zastavíte. Model bude viset po dobu tŤí sekund a vyčkávat na povel pi|ota.
APAS zapnete k|epnutím na á v ap|ikaci DJl Go 4.
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.  FunkceAPASjeautomat ickyVypnuta,kdyŽpouŽÍváteInte| igentní|etovérežimy;poopuštění|nteI i -
gentních Ietov1ich reŽimrj se automaticky opět zapne.

.  FunkceAPAS jedos tupnápouzepŤ i |e tuvp i ednebovzad .Pokudmode| |e t ídop ravanebodo |eva ,
je APAS vyŤazen.

. Mode| visí na místě, pokud je zde pÍekážka, které se není možno vyhnout. Mode| nem Že detekovat
a vyhlbat se piekáŽkám, které jsou pod ním.

. Dbejte, abyste APAS pouŽíva|i, když jsou k dispozici vizuá|ní systémy detekce. Dbejte, aby se podé|
požadované |etové trasy nenacházeIy osoby, zvííata, ma|é nebo tenké objekty (napÍ. větve stromri,
eIektrická vedení) nebo prr3hIedné objekty (napi. skIo, voda).

. APAS nemusí fungovat správně, pokud mode| |etí nad vodou nebo sněhem pokrytÝm povrchem.

. Budtezv|áštěopatrní,pokud|étátezas|abého(<300|uxťt)neboveImis iIného(>10000luxŮ)o5vět lení.

. APAS nemusífungovat správně, pokud mode| |etí pob|íž svlch |etovfch limit nebo v bezletovlch
zÓnách.

. Věnujte pozornost ikoně Stavu systém mode|u v DJ| Go 4 a dbejte, Že mode| funguje v APAS režimu
normá|ně.
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Zap|sovač |ctovfch da|ú
ModeI do interního zapisovače automaticky zaznamenává |etová data zahrnujícítelemetrické ridaje, informace
o stavu systémtl mode|u a další parametry. K těmto dat m získáte piístup prostiednictvím programu DJ| Assis-
tant 2.

Montáž a demontáž vrtulí
Se značkou Beze značkv

MotorV s bí| 'Ími značkami Motory bez bí|!ch značek

) i f f  Vrtu| ip i i t |ačtedo| aotočtevevyznačenémsměruproupevněníazaj ištění.

Upevněnívrtulí
VrtuIe s bílfmiznačkami upevněte na motory s bí|!miznačkami. Vrtule bez bí|!ch značek namontujte na motory
bez bí|fch značek. Vrtu|i pžit|ačte do|rj na desku unašeče a otočte ve směru pro uzamčení určenÝm symbo|em
vy|isovanlm na vrtu|i aŽje zajištěna na místě. Listy vrtu|í napŤimte do provozní po|ohy.

EE
5e značkou Bez značky

Demontáž vrtulí
Jednou rukou pŤidÍžte motor druhou rukou VÍtuIi pŤitlačte do|rj a otočte ve směru pro odemknutí vyznačeném
na vrtul i .

. Pozor na ostré hranyvÍtulí. Zacházejte s nimi opatrně.

. PouŽívejte pouze originá|nívrtu|e DJ|. Nemíchejte rrizné typy vrtu|í'

. Pied každfm vz|etem se ujistěte, Že jsou vrtuIe správně a spo|ehIivě upevněné.

. PÍedkažd/m|etemseuj istěte,Žejsouvrtu|evdobrémstavu.Nepoužívejteopot iebené,poškrába.
né, naštípnuté nebo naIomené vrtuIe.

. Nedot)Íkejte se otáčejících se vrtu|í a motor , vŽdy se pohybujte v bezpečné vzdá|enosti od nich.

. Pro piepravu nebo sk|adování mode| u|oŽte do piepravního pouzdra ve vyznačeném směru, abyste
zabrániIi poškození vrtu|í. VrtuIe nemačkejte nebo neoh1ibejte. Pokud se vrtuIe zkroutí, Ietové v1iko-
ny budou negativně ov|ivněny.

. Kontro|ujte, zda jsou motory spo|eh|ivě upevněné a h|adce se otáčejí. S mode|em ihned pčistarite,
pokud motor drhne, a nemŮŽe se vo|ně otáčet.

.  Motorychra te pÍed prachem'

. Motory se nepokoušejte upraVovat.

. Po |etu se motorŮ nedotlkejte pÍsty nebo jinÝmi částmi tě|a, protože mohou blt horké.

. Nijak neb|okujte žádnf z větracích otvorrj na motorech nebo trupu modeIu.

. Kontro|ujte, že po zapnutí je zvuková signaIizace regu|átorrl normá|ní.

lnteligentní pohonnf akumulátor DJ|
Inte|igentnÍ pohonn! akumu|átor Mavicu 2 má kapacitu 3850 mAh, jmenovité napětí 15,4 V a systém inte|igent-
ního iízení nabíjenía vybíjení. Pro nabíjení akumu|átoru pouŽívejte pouze nabíječ schvá|en1i DJ|.
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InteIigentní pohon n' akumu|átor



Funkce |nteligentního pohonného akumulátoru DJl
l. Indikace kapacity akumu|átoru: LED indikátor signaIizuje aktuá|ní stav nabití.
2. Funkce automatického vybíjení: Akumu|átor se automaticky Vybije na 65% ceIkové kapacity, pokud je pone.

chán v nečinnosti dé|e neŽ l0 dní, aby se pŤedeš|o samovo|nému nafukování. Vybití na 65% zabere cca 4 dny.
Je normá|ní, že během vybíjecího procesu je akumu|átor na dotek,,v|ažnf ,,.

3. Nabíjení s baIancováním: Automatické vyrovnávání napětí na jednot|ivlch č|áncích pii nabíjení.
4. ochrana proti nadměrnému nabíjení: NabÚení se automaticky zastaví, je.Ii akumu|átor pIně nabitÝ.
5. ochrana proti piehiátí: Akumu|átor dovoIuje nabíjeníjenom tehdy, je-|i jeho tepIota mezi 5.c a +40"c'
6. ochrana proti nabíjení nadměrnlm proudem: Akumu|átor ukončí nabíjení, pokud je detekován nadměrnf

nabíjecí proud.
7. ochrana proti h|ubokému vybití: Vybíjení se automaticky zastaví, pokud napětí akumu|átoru pok|esne pod

bezpečnou mez.
8. ochrana proti zkratu: Automaticky odpojí napájení, je.Ii zaznamenán zkrat.
9. ochrana pÍi poškozeníjednot|ivfch č|ánkú: V ap|ikaci DJ| Go 4 se objeví vfstražné h|ášení,je-|i detekován

poškozenf č|ánek v akumu|átoru.
1 0. Automatické vypnutí pii nečinnosti, režim hibernace: Akumu|átor piejde pro risporu energie do pohotovost.

ního reŽimu po 20 minutách nečinnosti. Akumu|átor piejde do režimu hibernace po 6 hodinách nečinnosti,
pokud jevyb i t ! na  r oveĚn ižší  než l0%,abysep i edeš|o j ehoh |ubokémuvyb i t í . Pokudse taks t ane , LED
indikátor stavu akumu|átoru 5e po stisku t|ačítka nerozsvítí; z režimu hibernace akumu|átor probudíte jeho
nabitím.

1 l. Komunikace: |nformace o napětí akumu|átoru, kapacitě a proudu jsou pžedávány do |etové iídící jednotky
modelu.

PÍed použitím prostudujte 
"Zásady bezpečného provozu InteIi9entního pohonného akumu|átoru

Mavic 2,,. odpovédnost za bezpečnf provoz a používání je pIně na uživateIi.

PouŽívání akumulátoŤu

LED |ndikátor stavu akumu|átoru HIavnívypínat

Nabitt

Kontrol.'tavu akumu|átoru
Indikátor stavu akumu|átoru signaIizuje množství energie zbfvající v akumu|átoru. Je-|i akumulátor vypnutf,
krátce stiskněte hIavní vypínač; LED indikátor se rozsvítí a ukáže stav akumu|átoru.

Zapínání a vypínání
Stiskněte jednou krátce h|avní vypínač a poté jej stiskněte a drŽte po dobu 2 sekund pro zapnut nebo vypnutí.
Upozornění pro provoz pii nízké tepIotě:
l. PÍi provozu pÍi nízké tep|otě Cl0.C až 5"C) je kapacita akumu|átoru značně omezena. Doporučujeme s mode-

|em nejprve chví|i viset na místě, aby se akumu|átor zahiá|. PŤed vz|etem akumu|átor nap|no nabijte.
2. Akumu|átor nesmí bft pouŽíván pÍi ve|mi nízk ch tep|otách (<-1o.c).
3. Pii |étání za nízklch tep|ot |et ukončete, jakmi|e se v ap|ikaci DJ| Go 4 objeví vfstraha pÍi nízkém napětí ,,Low

Battery Level Warning".
4. Pro zajištění maximá|ní vlkonnosti akumu|átoru dbejte, abyjeho tepIota by|a nad 20.C.
5. Snížená kapacita akumu|átoru pii nízk/ch tep|otách snižuje odoInost modeIu vtiči větru - bud'te zv|áště opatrní.
6. Bud,te zv|áště opatrní pii |étání ve veIklch nadmoŤskfch vfškách.

. Za ch|adného počasí |nte|igentní pohonn! akumu|átor pro zahŤátí zasuĚte do mode|u a zapněte l-2
minuty pŤed vz|etem.

Nabíjení lnteligentního pohonného akumulátoru
PŤed prvním použitím musí b/t InteIigentní pohonnf akumu|átor pIně nabitf.
l. Nabíječ zapojte do sítě (100-240 V/50-60 Hz)'
2. Vypnutf akumu|átor piipojte k nabíječi s pomocí nabíjecího kabe|u.
3. LED indikátor na akumu|átoru v prriběhu nabíjení signaIizuje aktuá|ní stav nabitíakumu|átoru'
4' Akumu|átor je p|ně nabit1i, jakmi|e všechny LED indikátoru stavu akumu|átoru zhasnou. odpojte akumu|átor

od nabíječe, prosím, jakmiIe je nabíjení ukončeno.
Doba nabíjení: cca l hodina 30 minut.
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. Pied opětovnlm nabíjením po |etu nechejte akumu|átor nejdÍíve vych|adnout na pokojovou tep.
|otu, protože jeho tep|ota m že b1it pií|iš vysoká. Akumu|átor nenabíjejte, dokud nevych|adne na
pokojovou teplotu.

. Nabíječ ukončí nabíjení, je.|i tep|ota akumu|átoru mimo provozní rozmezí 5oC až 4o.C. |deální tep.
|ota pro nabíjení je22-28"c

. S dop|rikovou nabíjecí ristÍednou mŮžete nabíjet až čtyŤi akumu|átory. Podrobnosti viz webové
stránky vfrobce a dovozce.

InteIigentní pohonn' akumu|átol

tnstalace lnte|igentního pohonného akumulátoru
InteIigentní pohonn! akumu|átor zasur:rte do prostoru pro akumu|átor v mo-
deIu, až us|yšíte cvaknutí. Uchopte akumu|átor prsty, zat|ačte a zatáhněte za
něj, abyste mě|i jistotu, že je spo|eh|ivě zajištěn na místě.

Vyjmutí lnteligentního pohonného akumu|átoru
PosuĎte západky na bocích Inteligentního pohonného akumu|átoru a vy-
jměte jej z modeIU.

. Nikdy nezasunujte nebo nevysunujte zapnut! akumu|átor.

. Ujistěte se' že je akumu|átor spo|ehIivě upevněn.

zÁvĚs xnrrERY A KAi|ERA
Závěs kamery
3.osf závěs kamery Mavicu 2 Pro/Zoom zajišťuje stabi|izaci kamery a umoŽriuje poŤizovat čisté a stabi|ní foto-
grafie a videa. Závěs mrjže kamerou otáčet v rozsahu .90. až +30. V ose k|opení. Da|ší nastavení závěsu, jako
je Režim závěsu (Gimba| Mode) a automatická ka|ibrace závěsu (Gimbal Auto Ca|ibration) je moŽné zvo|it po
k |epnu t ína  i | .
Nák|on kamery mrjžete ov|ádat v ose klopení knoflíkem ov|ádání závěsu na vysí|ači. AIternativně mŮžete v apIi-
kaci DJ| Go 4 piejít na stránku náh|edu kamery,,Camera View", k|epnout a podržet prst na obrazovce, dokud se
neobjeví modrf kruh. Poté potažením kruhu prstem nahoru a doI mtjŽete ovládat nákIon kamery. Posouváním
prstu doIeva a doprava budete ov|ádat orientaci piídě modeIu.
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I
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B
Sítbvá zásuvki

vybit!

ť\\r'

Sítbvf nabíjet
Kont10|a stavu akumu|átoru v prúběhu nabíjení

LEDT tED2 LED3 LED4
Indikační akumu|átoru LED pii nabíjení

Stav akumu|átoru 0-25% 25-50% 50-75% P|ně nabito

SignaIizace ochrannfch funkcí akumuIátoru pii nabíjení

SiqnaIizace ochran pii nabíiení
LEDl tED2 tED3 LED4 Zoúsob blikání ChvbovÝ stav

LED2 bIikne dvakrát za sekundu Detekován nadměrnf proud

LED2 bIikne tiikrát za sekundu Detekován zkrat

LED3 b|ikne dvakrát za sekundu Detekováno nadměrné nabití

LED3 bIikne tiikrát za sekundu Detekováno nadměrné nabíjecí napětí

LED4 b|ikne dvakrát za sekundu Nabíjecí tepIota pií|iš nízká

LED4 bIikne tÍikrát za sekundu Nabíjecí tepIota pŤí|iš vysoká



Provozní režimy závěsu
K dispozicijsou dva provozní režimy závěsu. Mezi režimy m11Žete piepínat na stránce nastavení kamery v apIikaci
DJI GO 4.
Follow Modc (5ledovací režim): ÚheI mezi orientací záVě5u a orientací piídě mode|u zrjstává stá|e stejnf.
FPV Mode (FPV režiml: Závěs se synchronizuje s pohyby modeIu pro zajištění pohIedu piIota sedícího v kokpitu
modelu (First Person View, FPV).

. Po zapnutí závěs chraĎte pied nárazy; nedotfkejte se jej, nek|epejte na něj. Abyste jej ochráni|i pii
vz|etu, vždy vz|étejte z pIochého vodorovného povrchu bez pŤekážek.

. Jemné a piesné části závěsu jsou ve|mi cit|ivé a pii srážce nebo prudkém rázu se mohou poškodit,
coŽ mriže zprisobit nesprávnou funkcizávěsu.

. zabÍaĚte proniknutí prachu nebo písku do závěsu a zv|áště do motor závěsu.

. chyba motoru závěsu se múže objevit v těchto situacích:
a) ModeI se závěsem je postaven na nerovnou podIoŽku nebo je bIokován jeho voIn! pohyb.
b) Závěs by| vystaven nadměrné vnější sí|e, napi. pŤi havárii.

. Po zapnutí závěsu se vyhněte tomu, aby byl vystaven namáhání p sobením vnéjších si| nebo kon.
taktem s jinlmi objekty. Na závěs nepiidávejte žádná da|ší zaiízeni, protože to m že zp sobit, že
závěs nebude fungovat normá|ně, nebo dokonce to m Že vést k trvalému poškození motorri

. PŤed zapnutím závěsu odstraĎte kryt závěsu. Kryt opět nezapomeĚte nasadit pied piepravou nebo
u|ožením mode|u mimo provoz.

. Létání v husté m|ze nebo v mraku mŮže zp sobit kondenzaci v|hkosti na závěsu a k dočasnému
seIhání' Funkce závěsu se obnoví po jeho vyschnutí.

Kamera
Mavic 2 Pro používá kameru s l" senzorem (spo|ečně vyvinutou DJ| a Hasse|bladem), kteráje vybavena objek.
tivem s c|onou nastavite|nou v rozsahu F2,8-Fl l. Kamera umoŽfiuje automatické ostiení v rozsahu l m až neko-
nečno. Fi|try na kameŤe jsou rovněž vfměnné. Kamera Mavicu 2 Pro poÍizuje 4K videa s 30 snímky za sekundu
a fotografie 20 megapixeIri, disponuje režimy snímání, jako jsou jednotIivi1 záběr, dávkové snímání, intervaIové
snímání, panorama, zpomaIenf pohyb, a rozšíiené HDR.
Mavic 2 Zoom používá kameru s 1/2,3" senzorem, dvojnásobnfm optickfm zoomem a objektivem 24-48 mm
(ekviva|ent 35 mm formátu). Kamera umožřuje automatické ostŤení v rozsahu 0,5 m až nekonečno. Fi|try na
kameÍe jsou rovněž vfměnné. Kamera Mavicu 2 Zoom poiizuje 4K videa s 30 snímky za sekundu a fotografie 'l2

megapixe| , disponuje režimy snímání, jako jsou jednot|ivf záběr, dávkové snímání, interva|ové snímání, pano-
rama, zpoina|enf pohyb, a rozšíŤené HDR. Mavic 2 Zoom disponuje dvojnásobnfm opticklm a dvojnásobnfm
digitá|ním zoomem pŤi natáčení videa pži 1o80p24/25/3o.

. Dbejte, aby kamera by|a provozována a sk|adována v prostŤedí s tep|otou a v|hkostí pro ni vhodnou.

. Pro čištění objektivu pouŽívejte speciální fotografické čistící sady, abyste piedeš|i jeho poškození.

. Nezakrfvejte žádné větrací otvory na kameie, protože generované tepIo mr)že poškodit toto zaiíze.
ní a vám zpŮsobit poranění.

Uk|ádání fotografií a videa
Mavic2 ProlZoom je dodáván s 8GB interním ri|ožištěm a také umožřuje používání mikroSD karty pro uk|ádání
vašich fotografií a videa. Je nutno použít mikro SD kartu UH5.| rychlostní tŤídy 3 pro rych|f zápis a čtení nezbytné
pro práci s video soubory s vysokfm roz|išením.

. Mikro 5D kartu z mode|u NEVYJÍMEJTE, je.|i modelzapnutf.

. Pro zajištění stabiIity systémri kamery je doba natáčení jednoho videozáznamu omezena na 30 minut.

. Seznamte se s nastavováním kamery pied použitím, abyste mě|ijistotu, žeje správně nastavena, a v
pÍípadě potÍebyji múžete nastavovat dIe vašich požadavkri.

. Než začnete fotografovat natáčet video ,,naostro", otestujte správnost fungování kamery poŤízením
zkušebních záběrrj.

. Fotografie nebo videa není možné z kamery vysí|at nebo kopírovat, je-|i |nte|igentní pohonn/ aku-
mu|átor vypnut!.

. Dbejte, abyste Inte|igentní pohonnf akumu|átor správně vypnuIi, jinak NEBUDoU správně uIoženy
parametry kamery, a jakéko|iv videozáznamy mohou blt poškozeny. Pozn': Bez oh|edu na piíčinu,
DJI a jeho dovozce neponesou odpovědnost za jakéko|iv se|hání pii poiizování fotografie nebo vi-
dea nebo nemožnosti již poÍízené fotografie nebo videa načíst v jiném zaÍízení.

Editováni videa
Mavic 2 Pro podporuje video formáty MP4 a MoV; nabízí barevné režimy Norma|, D.Log a HLG. V režimu Norma|
jsou podporovány kÓdové formáty H.264 a H.265.V režimu D-Log nebo HLGje podporován pouzeformát H.265'
V pŤípadě Mavicu 2 Pro se pro Fu|| FoV (P|nÝ zornÝ he|) pŤevzorkovávají data z 5,7K senzoru do 4K roz|išení za-
tímco v HQ (vysoké roz|išení) se vymezí obIast okoIo stiedu pro získání obrazu s vyšším roz|išením, aIe s menším
zornf m h|em. P|n,! zorn'| he| Fu|| FoV je 75.a pro HQ je 55.. Mezi těmito vo|bami m žete vybírat d|e vašich
konkrétních požadavkú.
Mavic 2 Zoom podporuje video foÍmáty MP4 a MoV; nabízí barevné režimy Norma|, D-Cine|ike. Podporovány
jsou kÓdové formáty H.264 a H.265.

Níže uvedené programy by|y testovány DJI a jsou doporučeny pro piehrávání nebo editování videí.

Prooram verze Mac verze Windows
Adobe Premier Pro CC 2018 vl2. l . l  (10) v l2. l . l  (10)

Davinci Resolve v15.0 free v14.3 Studio
Apple Final Cut Pro X v10.4.3
Aoole OuickTime v10.4 (928.5.1)

Apple iMovie v10.4.2
VLC Plaver v3.0.2 v3.0.2

vYsÍLAČ
Tato kapitoIa popisuje funkce vysí|ače a obsahuje pokyny pro ov|ádání modeIu a kamery.

tíyrf,.č
Ve vysí|ači je vestavěno nejnovější pienosové zaŤízení DJI s technoIogií ocUSYNC 2.0 nabízející maximá|ní dosah
až 5 km a pŤenášející video z modelu do ap|ikace DJ| Go 4 na vašem mobi|ním zaÍízení pii až l080p. Mode| a
kameru m žete snadno ov|ádat s pomocí ov|adač a t|ačítek na vysí|ači. LCD disp|ej na vysí|ači poskytuje infor-
mace o mode|u v reá|ném čase a snímate|né páky kŤížovfch ovladačri činí vysí|ač ve|mi sk|adnfm.
Na otevieném prostranství bez e|ektromagnetického rušení OCUSYNC 2.0 p|ynu|e pienáší video až do l080p
bez oh|edu na změny |etové po|ohy mode|u. Vysí|ač pracuje v pásmu 2,4 GHz i 5,8 GHz a mŮŽe automaticky
vybírat kaná|y nejvhodnější pro pŤenos. ocUsYNc 2.0 sniŽuje dopravní zpoždění (Latenci) na l20.l30 ms díky
z|epšení v;/kon kamery prostŤednictvím a|9oritm pro dekÓdování videa a bezdrátového spojení.
Automatické ostieníje možné dokonce i pŤi natáčení pii sIabém osvětIení. Mavic 2 umožóuje nastavování cIony
a závěrky a Mavíc2Zoom piib|ížení nebo oddá|ení pomocí knoflíku nastavení zoomu.
Vysí|ač má zabudován akumu|átor s kapacitou 3950 mAh s maximá|ní dobou provozu 2 hodiny 15 minut. Vysí|ač
nabíjí mobiIní zaiízení proudem až 500 mA pÍi 5 V. vysí|ač automaticky nabÍjí zaÍízení s operačním systémem An-
droid. V pŤípadě ioS zaiízení nejprve zkontroIujte, Že nabíjeníje zapnuto v apIikaci DJI Go 4. Nabíjení io5 zaŤízenÍ
je ve vlchozím nastavení vypnuto a je tieba je zapnout pokaždé, kdyŽ zapnete vysí|ač.

?rovozvyr||rčl
Zapínání a vypínání vysí|ače
Jednou krátce stiskněte tIačítko hIavního vypínače a LCD dispIej zobrazí stav nabití vysí|ačového akumu|átoru'
znovu krátce stiskněte a poté stiskněte a drŽte hIavní vypínač pro zapnutí nebo vypnutí vysí|ače.



Nabíjení vysí|ačového akumu|átoru
Dodávanf síťovf nabíječ piipojte do nabíjecízásuvky vysí|ače. P|né nabití vysí|ačového akumu|átor si vyžádá cca
2 hodiny a l5 minut. Pied nabíjením z vysí|ače odpojte RC kabe|.
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ovládáníkamery
1. Tlačítko záznamu vIdca
stiskem 5pustíte záznam videa; da|ším stiskem jej ukončíte.
2. Tl.čítko ostÍcní/spoušti foto.paÍátu
Stiskněte nap I pro automatické zaostiení. Jedním stiskem poiídíte fotografii v režimu zvoIeném v apIikaci DJI
GO 4.
3. (Mavic 2 Pro) Knoíík nastavování clony/ztlvěrky
otáčením knoÍ|íku je možno nastavovat kompenzaci expozice (jste.Ii v P-režimu), c|onu (jste-|i v režimu s priori.
tou cIony Aperture Priority a ruční expozici ManuaIMode) nebo závěrky (v S.režimu).
3. (Mavic 2 Zoom) Knoíík nastavcnízoomu
otáčením se nastavuje pŤib|ížení/oddá|ení zoomu kamery.

ov|ádání modelu
Kiížové ovIadače na vysí|ači se používají k ov|ádání pohybu modeIu (orientace piídě) okoIo svis|é osy (bočení),
pohybu dopÍedu a dozadu (k|opení)' stoupání a klesání (p|yn) a pohybu do|eva a doprava (k|onění). Funkce ka-
ždé osy ov|adačr) je dána vo|bou mÓdu kiížovfch ovIadačrj. Jsou piedprogramovány tŤi mÓdy (Mode l, Mode 2'
Mode 3) a v apIikaci DJI Go 4je možno nadefinovat uŽivateIskÝ režim (Custom). Ve vlchozím továrním nastavení
je vysí|ač nastaven do MÓdu 2.
Ve všech tŤech pŤedprogramovanfch mÓdech Mavic 2 visí na místě se stá|ou orientací pŤídě' pokud jsou oba
kžížové ov|adače ve stiedu. Vychf|ením kŽížového ov|adače ze stŤedové poIohy (neutrá|u) se vykonávají funkce
popsané V tabuIce níže.

. Pro pŤepravu nebo sk|adování doporučujeme páky kiížovfch ov|adačtj odmontovat a u|ožit je do
piísIušnfch tÍ|oŽnlch prostor ve vysí|ači, abyste pŤedeš|i jejich poškození.
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MÓd 2 Mode| (+' indikuie směr pÍídě) Poznámky

ov|adač p|ynu s|ouží pro ov|ádání pohybu mode|u nahoru a
doIri. Vychy|te ov|adač nahoru pro stoupání a do|ti pro k|esání'
Jsou-li oba ov|adače ve stiedové po|oze, modelvisí na místě.
Čím více ovladač vychf|íte ze stiedové po|ohy, tím rych|eji
mode| změní vfšku. ov|adač p|ynu vždy vychy|ujte jemně a s
citem, abyste zabrániIi náhlé a nečekané změně v!šky modelu.

ov|adač bočení s|ouží pro ov|ádání otáčení mode|u okolo svis-
lé osy. Vychf|ení vlevo zprisobí otáčení mode|u proti sméru
hodinov1ich ručiček; vychf|ení vpravo zprisobí otáčení mode|u
po směru hodinovfch ručiček. Je.|i ovladač ve stÍedu, mode|
vŽdy po|etí s pŤídí namíŤenou ve stejném sméru. Čím větší je
v1ichylka ovladače od stŤedu, tím rych|eji se bude mode| na da.
nou stranu otáčet.

ov|adač k|opení ov|ádá nák|on a pohyb dopŤedu/dozadu.
Vychy|te ov|adač nahoru pro Iet dopŤedu nebo do|ťt pro |et do.
zadu. S ov|adačem ve stiedu je mode| ve vodorovné po|oze'
Čím většíje vÝchy|ka ov|adače od stŤedu, tím většíje nák|on a
mode| |etí rychIeji.

ov|adač k|onění ov|ádá náklon a pohyb do|eva/doprava. Vy.
chy|te ov|adač doleva pro |et v|evo nebo doprava pro |et vpra-
vo. S ov|adačem ve stiedu je mode| ve vodorovné po|oze. Čím
většíje vfchylka ov|adače od stiedu, tím většíje nák|on a mo-
de| |etí rychleji.
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PŤepínač letovf<h rcžimú
PŤepnutím piepínače m žete zvoIit požadovanÝ |etovÝ režim.

PoIoha pÍepínače LetovÝ režim
s P.režim
P 5-režim
T T.režim

Ve vfchozím továrním nastaveníje stá|e nastaven P.režim bezoh|edu na polohu pžepínače' Mavic 2 Prolzoom
začíná ve vfchozím nastavení v P.režimu. Pro umoŽnění piepínání |etovÝch reŽimri pÍejděte na stránku "camera
View" v ap|ikaci DJ| Go, k|epněte na t{ a zapněte vo|bu ,,Mu|tip|e F|ight Modes" (Více |etovfch reŽimú). Po
umožnění vo|by více |etovfch režimri mťržete piepnout na P.režim, S-režim nebo na T-režim.

T|.čítko Automatickf návrat na Místo vzletu (RTH)
Stiskněte a držte RTH t|ačítko pro spuštění procedury automatického návratu na Místo Vz|etu (RTH). Mode| se
poté vrátí na posIední zaznamenané Místo vz|etu. opětovnÝm stiskem tlačítka RTH proceduru pŤerušíte a m že.
te znovu pŤevzít iízení modeIu. Více podrobností najdete v kapitoIe Automatick1/ náVrat na Místo vz|etu (RTH).

T|ačítka Ct a C2
Funkce t|ačítek cl a C2 se pÍiiazují v ap|ikaci DJ| Go 4. Vlchozí nastavení pro Cl je zaostiení na stŤed (Center

Focus) a vfchozí nastavení pro C2 je pŤehrávání (P|ayback).

Vfstražná zvuková signa!izace vysí!ače
Vfstražná zvuková signaIizace vysí|ače se ozfvá během automatického návratu na Místo vz|etu RTH nebo když
je vysí|ačovf akumu|átor vybitf' Zvukovou signaIizaci RTH a nedostatku energie akumu|átoru (6-15%) je možno
zrušít krátklm stiskem hIavního vypínače; signaIizaci kritického nedostatku energie (méně než 5%) zrušit ne|ze.

oblast s optimálními podmínkami pro pŤenos signá!u
Pienos signá|u mezi modeIem a vysí|ačem je nejIepšív obIasti dIe obrázku pii dodrženíznázorněné svis|é poIohy
antén vysí|ače:

#s
dabf

#
Dbejte, aby mode| |éta| v ob|asti s optimá|ními podmínkami pro pienos iídícího signá|u. Pro zajištění optimá|ní
kvaIity pÍenosu nastavte vysí|ač a antény dIe obrázku v!še.

LCD displej
LCD dispIej zobrazuje r zné systémové informace včetně ridajú |etové teIemetrie a stavu akumu|átoru v reá|ném
čase. VysvětIení vlznamu ikon a daj na dispIeji najdete na násIedujícím obrázku.

systémové h|ášeni

letová ry(h|oí

Stavakumu|átoru vysí|ače

vzdá|enost od země

Sí|a GP5 signá|u
letov1i režim' stavakumu|átoru v 5í|a signá|u zvysí|ače

Vizuá|ní systém detekce pÍekážek letová vzdá|enost

Kompenzace expozice

Stoupání/k|esání (vatiometr)

Letová Y'ška

Stav kamery

,) Na displeji vysílače je no HlavnÍm vysílači ("Primary") zobrazováno MCTL, zotímco na displeji vysíIače Druhotného
("Secondary") je zobrazován název letového režimu.

firčlm ov||dínrdrilme vp|lrč| (hn| Romotr Contro||rr modrt - pt|pnwto r
Mavic2Pro/Zoom podporuje režim ov|ádání dvěma vysí|ači umožĎující k jednomu modeIu pŤipojit dva vysí|ače.
Jak HIavní ("Primary"), tak Druhotnf ('Secondary") vysí|ač mohou Ťídit orientaci modelu a pohyb závěsu a pro-
voz kamery, jakmi|e jsou oba spárovány s mode|em. -.

#- v

0tátky motorú

V|oŽenímiklo 5D kalty

Režim Spott

or ff
d*

siln!
Věnujte, prosím, pozornost násIedujícím rozdí| m v provozu HIavního a Druhotného vysí|ače'

1. KnoÍ|ík ov|ádání závěsu
Jak H|avní vysí|ač, tak Druhotn/ vysí|ač mohou ov|ádat závěs tímto knoflíkem, a|e Hlavní vysí|ač má prioÍitu.
Napi. Druhotn! vysí|ač není schopen závěs ov|ádat, pokud je knoflík ov|ádání závěsu právě používán na HIavním
vysí|ači. Jakmi|e se a|e knoflík prestane na H|avním vysí|ači používat po dobu 2 sekund nebo více, m že bft
knoflík na Druhotném vysí|ači pouŽit pro ov|ádání závěsu.

2. Kiížové ov!adače
Jak HIavní vysí|ač, tak Druhotnf vysí|ač mohou ovládat orientaci a pohyb modeIu kŤížovfmi ov|adači, aIe HIavní
vysí|ač má prioritu. Napi. druhotn;/ vysí|ač není schopen modeI ov|ádat, pokud jsou kiížové ov|adače právě po.
užívány na H|avním vysí|ači. Jakmi|e jsou kiížové ov|adače na Hlavním vysí|ači nečinné po dobu 2 sekund nebo
více, mohou blt kŤížové ovladače na Druhotném vysí|ači použity pro ov|ádání modeIu'
KdyŽ na H|avním vysí|ači oba kiíŽové ov|adače vychf|íte do|tj do vnitiních koutti, motory mode|u se zastaví.
Pokud stejnou akci provedete na Druhotném vysí|ači, modeI nijak nereaguje.
Kiížové ovIadače na HIavním vysí|ači je tieba uvoInit do stiedu, aby mohI Druhotn;/ vysí|ač pŤevzít kontroIu nad
modelem. 
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3. PÍepínač letovfch režimú
Piepínač |etov;/ch režimŮ mŮže pro pňepínání |etovlch reŽim použíVat pouze HIavní vysí|ač. Prepínač |etovÝch
režimrj na Druhotném vysí|ačije vyŤazen! z provozu'

4. Nastavení ap|ikace DJl Go 4
Zobrazení na dispIeji a nastavení parametr pro Hlavní a Druhotnf vysí|ačje v apIikaci DJI Go 4 shodné. Všechno,
kromě |etové Ěídícíjednotky, systému detekce pŤekážek, piednosu videa, Inteligentního pohonného akumulá-
toruaparametr závěsu,nemťrŽebltnastavováno,pokudjepouŽívánDruhotnfvysí|ač.Zobrazenínadisp|ej ia
nastavení parametrri v ap|ikaci DJI Go 4 pro H|avní a Druhotnf vysí|ač jsou shodné,

PárovánívyrÍ|rčc
Vysí|ač je s mode|em spárován ve vfrobě. Párováníje tieba provádět pouze pŤi prvním pouŽití nového vysí|ače.
Pii párování postupujte násIedovně:
l ' Zapněte vysí|ač a piipojte mobiIní zaiízení.
2. Spuséte ap|ikaci DJI Go 4.
3. Vstupte do menu ,,Camera" a potom k|epněte na ikonu &.,r|l a potom na t|ačítko,,Linking RC,'(Párování) pro

potvrzení' Vysí|ač je piipraven k párování.
3. Na boku mode|u najdete párovací t|ačítko (viz obrázek do|e). Stiskněte je pro zahájení párování. Jakmi|e je

párování spěšně ukončeno, LED indikátor stavu spojení se rozsvítí nepierušovanÝm zelen!m svitem a na LCD
dispIejivysí|ače se objeví informace z modeIu.

. Dbejte, aby vysí|ač by| během párování ve vzdá|enosti do 0,5 m mode|u.

. Diíve spárovan! vysí|ač bude od mode|u odpojen, pokud tent1iž mode| spárujete s nov)i'm vysí|a-
čem.

. V režimu dvou vysí|ačri je po novém spárování Hlavního vysí|ače s mode|em tžeba nově spárovat i
DruhotnÝ vysí|ač.

. Pied každlm |etem se u.jistěte, že je akumu|átor ve vysí|ači p|ně nabit!'

.  Pokud jevysí |ačzapnu t f , aneby |pouŽívándé|enež5minu t , spus t ív ) i s t r ažn/ zvukov / s i gná | . Po10
minutách se automaticky vypne. VfstraŽnou signaIizace zrušíte vych1i Iením kteréhokoIiv ovladače.

.  Uj istětese,žeVašemobi|nízaŤízeníjevdrŽákumobiIuspo|ehI ivěupevněno,anem ževyk|ouznout.

. Držák mobiIního zaiízení nastavte tak, aby v něm by|o vaše mobiIní zaŤízení a spo|ehIivě upevněno'

. Ujistěte se, že antény vysí|ače nejsou sk|opené a jsou nastaveny do optimá|ní po|ohy pro dosažení
maximá|ní kval i ty p ienosu.

. Je.|i vysí|ač poškozen1i, opravtejej nebo vyměĎte. Poškozená anténa Vysí|ače mtiŽe vlrazně zkrátit
jeho dosah.

. Vysí|ačov/ akumu|átor nabijte aspori jednou za tŤi měsíce, abyste jej udrŽeIi v dobrém stavu.

. Zkontro|ujte, že páky kÍížovlch ovladač jsou spo|ehIivě upevněné.

APLIKACE DJI GO 4
Tato kapito|a popisuje hIavní funkce aplikace DJI Go 4'

Apllkacc DJI GO{
Aplikaci pouŽívejte pro ov|ádání závěsu, kamery a da|ších funkcí vašeho mode|u. Součástí ap|ikace jsou stránky
Vybavení (Equipment), Editor (Stiihač), SkyPixe| a Já (Me) pro nastavování vašeho mode|u, editování a sdí|ení
fotografi í a videí s pŤáte|i.

Vybavcní(Equ|pmcnt
Menu zaÍízení (Device Menu)
Pokud jiŽ není zvo|en, vyberte Mavic 2 pro/Zoom v menu zaÍízení v |evém horním rohu obrazovky.

Menu funkcí (Function Menu)
K|epněte na E v pravém horním rohu obrazovky pro vÍup do Menu funkcí. V tomto menu je pět vo|eb:

Scan QR Code (oskenovat QR kÓd): oskenujte QR kÓd pro pÍipojení k mode|u.
Academy (Akademie): Používejte Ietov! simu|áto1 sh|édněte instruktážnívidea a prostudujte návod k obsIuze.
F|ight records (Letov deník): Poskytuje piístup k Ietovfm záznamtim.
GEo zones (GEo zÓny): Prostudujte informace o bezIetovlch zÓnách.
Find My Drone (Najdi mrij dron): Získejte mapové souÍadnice pos|ední zaznamenané po|ohy vašeho mode|u a
mode|u vydejte pove| pro zabIikání jeho LED a vydání zvukového signá|u.

Náhled kamery (Camera View)
Na stránku kamery,,Camera View,,obsahujícíživ1i náhIed obrazu z kamery vstupte k|epnutím z menu Equipment
(Vybavení) s vaším mobiIním zaíízením pÍipojenfm k mode|u.

l. stav systém modelu
|V6 Tato ikona zobrazuje aktuá|nístav systémrj modeIu a rrizná v/stražná h|ášení.

2. stav systému detekce piekážek
- Červené pruhy jsou zobrazovány, pokud jsou pÍekážky v b|ízkosti modelu' oranžové pruhy jsou
zobrazovány, pokud v dosahu detekce senzor jsou pžekážky.

3. lndikátor stavu akumu|átoru

" Indikátor stavu pohonného akumu|átoru zobrazqe dynamicky aktuá|ní stav akumu|átoru s oh|edem
na vzdá|enost mode|u. Barevné zÓny indikátoru signa|izují rirovně množství energie potÍebné pro provádění
rriznfch funkcí.

4. Letovf režim (FIi9ht Mode)
3G TeXt VedIe této ikony signa|izuje aktuá|ní |etovÝ režim.
KIepněte pro Vstup do nastavení Íídící jednotky (Mc, Main contro||er). Na této stránce m Žete nastavovat Ietové
limity a nastavovat hodnoty ziskrl.

5. Parametry kamery
Zobrazuje nastavení parametrú kamery, kapacitu interního tjloŽiště a mikroSD karty'=r=Eq==
Mavíc 2 Pro
Zobrazqe nastavení paÍametr kamery, kapacitu interního Ú|oŽiště a mikroSD karty. zobrazuje rovněŽ reŽim
zaostÍování kamery, hodnotu AE a parametry ostŤení.
Mavic 2 Zoom
Zobrazuje nastavení parametrŮ kamery, kapacitu interního Iožiště a míkro5D karty. Zobrazuje rovněž parame-
try ostÍení.

6.5í|a GPS s igná!u
$, ' |||  Tato ikona s ignaI izuje aktuá|ní sí|u GPS s igná|u'  Bí|é sIoupce indikujídostatečnou sí|u GPS s igná|u.

7. Stav vizuálních systémri detekce pÍekážek
r3r K|epnutím na toto tlačítko zapnete nebo vypnete funkce zajišťované vizuálními systémy detekce piekážek a
zobrazíte stav Všech vizuá|ních 5ystémŮ detekce. ZeIená ikona signaIizuje, Že odpovídající vizuá|ní systém detek.
ce je dostupn!. Červená ikona signaIizuje, že odpovídající vizuá|ní 5ystém detekce je nedostupnf.
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8. Síla Íídícího signá|u z vysítače
$.,1| Tato ikona indikuje sí|u signálu z vysí|ače pŤijímaného mode|em' |kona bude b|ikat, pokud je za |etu za.
znamenáno rušení. Pokud se v DJ| Go 4 neobjeví žádné da|ší varování, znamená to, Že rušení neov|ivní provoz
modelu.

9. Síla HD vidcosignátu
H0il|| Tato ikona indikuje sí|u HD videosigná|u pženášeného z mode|u do vysí|ače. |kona bude b|ikat, pokud je
za Ietu zaznamenáno rušení. Pokud se v DJI Go 4 neobjeví žádné da|ší varování, znamená to, že rušení neovIivní
provoz modelu.

1o. N.st.Y.n. pohonného akumu|átoru
l^ 6t% Tato ikona indikuje stav nabití |nte|igentního pohonného akumu|átoru. K|epněte na ikonu pro vstup do
menu informací o akumu|átoru, nastavení prahovlch rovní v stražné signalizace a náhIed historie vlstražnlch
h|ášení pro akumulátor.

1 l. TIačítko Autoíokus/Ruční nastavení

il,O K|epnutím piepnete mezi autofokusem a ručním nastavováním expozice' K|epnutím vyberte objekt
pro automatické zaostiení nebo měienÍ expozice. Po zapnutí Autofokusu bude spuštěn kontinuá|ní automatické
zaostiování v závisIosti na stavu modeIu a kamery'

12. Všeobccná nastavení (General Scttingsl
ooo K|epnětepÍovstupnastránkuvšeobecn] ichnastavení(Genera|5ett ings}.Mr1žetevoI i t jednotkyparamet-
rr1, umoŽnit Živ)/ pŤenos, zobrazovat Ietové trasy atd.

13. Uzamčení automati<ké expozicc
9 nr K|epněte pro uzamčení hodnot expozice.

14. Posuvník ovládání závěsu
Zobrazuje he| nák|onu závěsu.

15. Piepínač Foto/Video

Q Klepnutím pŤepnete mezi režimem poiizovánífotografií a natáčením videa.

t6. Tl.čítko íotospoušť/nahrávání vidca
|[ KIepněte pro poiízení fotografie nebo spuštění/zastavení záznamu videa.

17. l{astavení kamery

= K|epněte pro vstup do menu nastavení kamery.
Klepněte na o p'o nastavení |so, závěrky a parametr automatické expozice
K|epnětena - provoIbufotograf ick;/chrežimt].Mavic2umožriujereŽimyJednotI ivf  snímek(Sin9|eShot),
Dávkové snímkování (Burst Shot), IntervaIové snímkování (|ntervaI Shot) a rrjzné režimy Panoramatického
snímkování (Panorama).
K|epněte na Q pro vstup do menu všeobecn)ich nastavení kamery.

18. PŤehrávání
[' K|epněte pro vstup na stránku pÍehrávání, kde mrjžete proh|íŽet fotografie a videa ihned poté, co by|y
poÍízeny.

19. Letová teIemetrie
D 3OM Vzdá|enost mezi mode|em a Místem vz|etu.
H lo'oM Vfška nad zemí.

H5 lo.oM/S Vodorovná rychlostmode|u.

V5 a.oM/5 Vert iká|ní rych|ost mode|u'

20. Mapa

2|. PokročiIf systém asistence pilotov.
á K|epnéte pro zapnutí/vypnutí funkce APAS. Funkce APAS je Vypnuta, pokud PÍední a Zadní vizuá|ní systém
detekce nejsou dostupné nebojsou vypnuté.
22. Inte!.gentní !etové režimy

6i K|epněte pro vo|bu |nte|igentního |etového režimu.

23. Automatickf návrat na Místo vzletu Smart RTH

d6 spouští proceduru Smart RTH. K|epnutím zahájíte návrat na poslední uIožené Místo vzIetu

24. Automat.ckf vzIet/PŤistání

6! 14} r|epnutím spustíte automatickÝ vz|et nebo piistání.

25. Návrat zpět
{ (|gpnu1irn na tuto ikonu se vrátíte na h|avní stránku uŽivate|ského rozhraní.

PÍi používání režimu Panorama mějte, prosím, na paměti:
. ReŽim Panorama používejte pro statické scény. Pokud se v záběru pohybuje objekt, vfs|edná pano-

ramatická fotografie mŮže vypadat nenormá|ně.
. ReŽim Panorama používejte na otevieném prostranství a snímejte z vÝšky 5 m nebo vyšší.
. Režim Panorama pouŽívejte v ob|asti s mnoha objekty a vyhněte se snímání nad vodou nebo sně.

hem.
. ReŽim Panorama používejte, když mode| visí stabi|ně na místě. Nepoužívejte jej v ATT| reŽimu, nebo

pokud fouká siIn! vítr.

Edltor (Stl|hačl
Editorje inte|igentní video editor vestavěn/ v ap|ikaci DJI Go 4. Po natočení něko|ika záběrt] a jejich staŽení do
mobi|ního zaŤízení prostě k|epněte na ,,Editor" na domovské stránce ap|ikace. Potom m žete zvo|it šab|onu a
určit počet k|ipti, které jsou automaticky zkombinovány do krátkého fi|mu, kterf mťržete okamžitě sdí|et.

3kyPhcl
Proh|ížejte a sdí|ejte fotografie a videa na stránce 5kyPixe|.

Jt (Mcl
Máte-lijiž vytvoŤenf DJI čet' budete se moci z častnit diskusí a sdí|et vaše vltvory s komunitou uŽivateIrl pro.
dukt Dil.

. Pžedspuštěnímap|ikaceDJIGo4seujistěte,žejevašemobi|nízaiízeníp|něnabité'

. Pro pouŽívání ap|ikace DJI Go 4 jsou vyŽadováno mobilní datové pÍipojení. Podrobnosti o podmínkách
datového piipojení vám sdě|í váš mobiIní operátor.

. PouŽíváte.|i mobi|ní te|efon jako zažízení pro zobrazení obrazu z kamery věnujte se nadá|e pi|otáži, po-
kud se ozve vyzvánéní piíchozího hovoru. Za letu NEBERTE hovory!

. Věnujte pozornost Všem bezpečnostním tiprim, v1/straŽn!m h|ášením a zprávám, které se objeví na dis-
p|eji.Seznamte se zákonnlmi a místními pŤedpisy, které p|atí v ob|asti, kde budete |état. Jste to vy, kdo
je zceIa zodpovědny zadodržování všech piís|ušn/ch zákon a pžedpis a za bezpečn/ zptisob |étání.
a. Seznamte 5e s VÝstražnÝmi h|ášeními pied použitím funkcí Automatického vz|etu a Automatického

DŤi5tání.
b. Seznamte se s vfstražnfmi h|ášeními piedtím, než nastavíte v'šku Ietu za vfchozí |imit.
c. seznamte se s vfstraŽnfmi h|ášeními piedtím, neŽ začnete pÍepínat mezi letovÝmi reŽimy.
d.Seznamte se s vÝstraŽnÝmi h|ášeními objevujícími se uvniti nebo v b|ízkosti bez|etové zony'
e. Seznamte se s vfstraŽnlmi h|ášeními a upozorněními než začnete používat Inte|igentní |etové režimy.

. Pokud se v ap|ikaci DJ| Go 4 objevívÝstražné h|ášení, ihned na bezpečném místě piista|ite.

. Prověňte a zkontro|ujte všechna vfstražná h|ášení na "check|istu" zobrazovaná v ap|ikaci pŤed kaŽdlm
letem.

. Použijte|etovÝsimu|átorobsažen!vap|ikaciproprocvičenívašichpiIotníchdovedností,pokudjsteještě
s mode|em mu|tikoptéry nelétaIi nebo pokud nemáte dostatečné zkušenosti projejí bezpečné ov|ádání.

. PoprvnímspuštěníapIikacejeaktivovánZačátečnick1l'režim(BeginnerMode).Pii|étánívZačátečnickém
reŽimu je omezena maximá|ní v!ška |etu a vzdá|enost od Místa vz|etu. Doporučujeme vám nejprve |état
v Začátečnickém režimu, abyste zdokonaIiIi svoje pilotážní schopnosti. Začátečnickf režim vypněte tepr-
ve poté až získáte jistotu, že mtjžete mode| ov|ádat s jistotou.

. Pied každfm vz|etem si po piipojení k internetu 5táhněte mapová data pro ob|ast, kde chcete s mode|em
|état.

. Ap|ikace s|ouží jako pomocník pÍi vašem provozování mode|u. Používejte, prosím, svúj v|astní zdrav!
rozum a nespo|éhejte se na to, že ap|ikace budeza vás iídit mode|. Vaše používání ap|ikace pod|éhá Pod.
mínkám použití ap|ikace DJI Go 4 a Po|itice soukromí DJ|. Pročtěte si tyto dokumenty v ap|ikaci, prosím'

!"p"e!gPl9 p.!ii"n í ma py.



LÉTÁNÍ
Tato kapitoIa pop.5uje zásady bezpečného |étání a Ietová omezení.

Létání
Jakmi|e dokončíte pied|etovou piípravu, doporučujeme Vám použít letov! simu|átor v ap|ikaci DJI Go 4, abys-
te se nauči|i |état bezpečně a piipravi|i se na pi|otáž pii náročnějších manévrech. Dbejte, abyste vždy |éta|i na
bezpečném místě. |nformace o používání vysí|ače a ap|ikace pro ov|ádání mode|u najdete v oddí|ech VysÍ|ač a
Apl ikace DJI GO 4.

ProstÍedía podmínky p]o létání
1. Ne|étejte za špatného počasí_ za deště, za si|ného větru (pies 10 m/s), sněžení, smogu nebo m|hy'
2. Létejte na otevÍenÝch prostranstvích. Vysoké budovy a ve|ké kovové konstrukce mohou ov|ivtlovat piesnost

paIubního kompasu a GPS systému.
3. Za Ietu mode| udržujte v bezpečné vzdá|enosti od pčekážek, piih|ížejících osob, e|ektrick1ich vedení, strom ,

vodnÍch pIoch, Íek apod.
4. Snažte se zabránit vzájemnému rušení jinlmi bezdrátov1imi zaŤízeními. V oko|ínesmějí blt žádné pÍevaděče,

vysí lače apod.
5. Vlkony mode|u a pohonného akumu|átoru závisejí na v|ivech oko|ního prostiedí, jako hustota vzduchu a

tep|ota. Budte ve|mi opatrní, pokud |étáte v nadmoiské v!šce nad 6000 m, protože VÝkony mode|u a akumu-
|átoru mohou b1/'t v1|'razně omezeny.

6. Mode| nemŮže používat GPS v po|árních ob|astech. Pii |étání v těchto místech pouŽíve,|te Spodní vizuá|ni
systém detekce pŤekáŽek'

Letové |lmlty a GEo (bez|etové) zÓny
Všichni uŽivate|é UAV (Unmanned Aeria| Vehic|e, Bezpi|otní |étající prostÍedek) by se mě|i striktně iídit všemi
piedpisy stanoven)imi organizacemi, jako je |CAo (|nternationaI CiviI Aviation organizatitíon, Mezinárodní or-
ganizace pro civilní |etectví) a zákonn1|'mi piedpisy p|atnÝmi v zemi, kde je UAV provozován . Úiad pro civi|ní
Ietectví (ÚcL) v České republice. Z bezpečnostních dúvodri je ve v1ichozím nastavení aktivována funkce |etové
|imity, která pomriže provozovat mode| bezpečně a |egá|ně. Letové límity zahrnují omezení v1išky, vzdá|enosti
a GEo (Bez|etové) zÓny.
Pii |étání v P.reŽimu Iimity v!šky' vzdá|enosti a GEo zÓny spo|ečné omezují prostor, v němŽ m že mode| |état.

Maximální l imity vfšky a vzdá!enost i
Maximá|ní v!ška a vzdá|enost (rádius) omezují v/šku Ietu a vzdá|enost.  Hodnotyje možno nastavovat v apl ikac i
DJ| Go 4. Mějte na paměti, že maximá|ní |etová v!ška nemr]že piekročit 500 m. Po nastavení bude mode| |état
uvniti vymezeného vá|covítého prostoru (viz obrázek):

.  Pokudmodeldosáhnejednohoz|etovfchI imitr l ,mťržetejejstá|e iídi t ,aIenem žetesním|etětdá|e.

.  Pokud modeI ztratí GPS s igná|,  a vy|étne za vzdá|enost danou max. rádiem, aIe poté GPS s igná| zno-
Vu zachytí,  automat icky se vrátído prostoru v rámci l imitu.

. Z bezpečnostních dt]vodt] ne|étejte v b|ízkosti |etišt', dá|nic, Že|ezničních stanic, že|ezničních tratí,
center měst nebo v j in lch c i t| ivfch oblastech. S mode|em |étejte pouze v ob|ast i  pÍímé doh|ednost i .

GEOz  ny
Všechny GEo (bezIetové) zÓny jsou uvedeny na oficiá|ních webovfch stránkách DJI http://www.dji.com/flysafe.
Tyto ob|asti jsou rozdě|eny na rťrzné kategorie zahrnující rtizné |oka|ity, jako jsou h|avní mezinárodní letiště a
menší |et iště,  kde |étají |etad|a a vrtu lníky v nízk ch v!škách, pohraniční ob|ast i  státt j  nebo ob|ast i  s  c i t| ivÝmi
zaiízeními, jako jsou eIektrárny apod.

PÍcdletová kontrola (.checklist'l
1. Zkontro|ujte, zda jsou akumu|átory ve vysí|ači, v mobiIním zaíízení a Inte|igentní pohonn! akumu|átor p|ně

nabité.
2. zkontro|ujte,  zda jsou vrtu|e správně a pevně namontovány a Inte| igentní pohonnf akumu|átor spo|eh| ivě

pŤipojen a upevněn.
3. Zkontro|ujte, zda jsou ramena a podvozky iádně vyk|opené do provozní po|ohy.
4. ZkontroIujte, zda závěs a kamera fungují normá|ně.
5. Zkontro|ujte, Že nic nebrání motorrjm a vrtu|ím ve vo|ném pohybu, motoryje možné nastartovat a fungují

normá|ně.
6. zkontro|ujte, zda je apIikace D-JI Go 4 tispěšně pÍipojena k modelu.
7. zkontroIujte, že objektiV kamery a senzory systémŮ detekce piekážekjsou čisté.
8. Používejte pouze originá|ní dí|y D.lI nebo dí|y certifikované DJ|. Neautorizované dí|y nebo díly od vfrobcri

necertifikovanlch DJI mohou zpt}sobit seIhání systému a ohrozit bezpečnost provozu.

Automat|ckf vz|et a automat|Gké pŤIstání
Automatickf vzlet
l .  Spusťte ap| ikac i  DJ| Go 4 a k|epněte na,,Go FLY,,  pro Vstup na stránku náh|edu kamery.
2' Proved'te kony pŤedstartovní piípravy dIe seznamu v še.
3. K|epněte na <3
4. Pokud podmínky jsou bezpečné pro vz|et, posunutím pÍstu po posuvníku potvrdte a spusťte vz|et. Mode|

Vz|étne a pÍejde do viseníve v1išce 'l,2 m nad zemí.

,ll1 
. LED |etov1i indikátor signa|izuje, zda mode| pouŽÍvá GPS a/nebo Spodní vizuá|ní systém detekce

/ i \ piekáŽek pro iízení |etu. Pieh|ed signa|izace LED |etového indikátoru najdete v kapito|e LED letov!
indikátor. PÍed použitím funkce automatického vz|etu je tieba vyčkat na zachycení dostatečně si|-
ného GPS s igná|u'

Automatické pžistání
Funkci automatického pžistání mťlžete použít pouze, pokud LED Ietové indikátory bIikají zeIeně. Postupujte ná.
sIedovně:
1 .K |epně tena  4}
2. Jsou.I i  podmínky pro pi istání bezpečné, posu te posuvník pro potvrzení a modeI zahájí proceduru automa-

tického piistání. Ap|ikace DJI Go 4 zobrazí vlstražné h|ášení' pokud mode| detekuje, Že podmínky nejsou
vhodné pro pi istání. Budte pi ipraveni  rychIe zareagovat '

Probíhajícíautomat ické pŤistání mŮžete ihned pierušit  st iskem t|ačítka 8 v ap| ikac i  DJI Go 4

J )

Max. |etová v!ška

V!ška modeIu v okamžiku zapnutí

Max. rádius

Místo vz|etu (Home Point)

SlabÝ GPS s ionál  -  LED |etovÝ indikátorv bI ika ií žlutě
Letové |imity Apl ikace DJIGO 4 LED Ietov\i indikátoÍ

Maximá|ní vfška Letová v)iška je omezena na 5 m, když je GPS
signá| s|ab! a Spodní vizuá|ní systém detek-
ce je v provozu. V!ška je omezena na 30 m,
když je GPs s igná| s lab a Spodní v izuá|ní
systém detekce ie vypnutti.

Warning: Height l imit
reached.
(Varování: By|o do-
saženo vfškového
l imitu.)

žádná

Max. vzdá|enost Zádn'í ' I imit

SilnÝ GPS sionál - LED |etové indikátorv b|ikaií ze|eně
Letové |imity Aplikace DJI GO 4 LED IetovÝ indikátor

Maximá|ní v17ška Letová V)'ška nem že pÍe.
kročit nastavenou hodno-
tu .

Warning: Height l imit  reached.
(Varování: By|o dosaŽeno v!škového
l imitu.)

žádná

Max. vzdá|enost Vzdá|enost mode|u musí
b1it menší neŽ max. rádius.

Warning: Distance l imit  reached.
(Varování: By|o dosaŽeno |imitu vzdá-
lenosti.)

Žádná



J{astartování/zastaven í motorú
Nastartování motor
Pro spuštění motorťl se z bezpečnostních drivodri používá Kombinovan]/'pohyb ov|adači (csc) namísto pouhé.
ho piidání p|ynu, aby se zabrániIo náhodnému nechtěnému roztočení Vrtu|í. Pro nastartování motor vychy|te
oba kiížové ovladače současně do rohové po|ohy směrem do|ti a ke stiedu nebo vnějšku vysí|ače. Jakmi|e se
motory roztočí, oba ovIadače současně uvoIněte.

PŘÍLoHA

Tcchn|cké da|e
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Zastavení motor
Motory m žete zastavit dvěma zpŮsoby:
Metoda 'l: Jakmi|e model dosedne, stáhněte ov|adač p|ynu zce|a dolŮ a drŽte jej tam. Motory se zastaví po 3

sekundách.
Metoda 2: Jakmi|e mode| dosedne, stáhněte ov|adač p|ynu zce|a do|ri a poté proveďte CSC jako pii startování

motorrj. Motory se ihned zastaví. JakmiIe 5e zastaví, uvoIněte ovIadače'

o ,/A o/,.\ ^'Heoo A í1w ( .|o*) ďr ,.)r @
@+

Metoda 2Metoda I
Nouzové vypnutí motorú za letu
Zastavení motor provedením CSC za |etu zpťrsobí okamžit/ pád mode|u a jeho havárii. V určitlch nouzovlch
situacích (jako když hrozí srážka, mode| se vymk| kontro|e a ve|mi rych|e stoupá/k|esá, samovo|ně se otáčí ve
vzduchu nebo se zastaviI některf z motorŮ apod') a|e mtiže bf t rimysIné zastavenÍ motorú za |etu zpŮsobem, jak
snížit následky hrozící nehody. Napi. zasáhnout osobu modeIem není nikdy dobré, ale nás|edky budou mnohem
horší, pokud se budou motory a VÍtu|e otáčet na p|n/ p|yn.
Pro nouzové zastavení motortj za Ietu proveďte cSC jako pro nastartování motor .

Za|étánímodctu
Vzlet a pÍistání
.l. Mode| postavte na zem tak, aby LED |etové indikátory míii|y směrem k vám.
2. Zapněte vysí|ač a mode| '
3. Spusťte ap|ikaci DJl Go 4 a piejděte na stránku náh|edu kamery.
4' Vyčkejte, dokud LED |etov1i indikátor nezačne rych|e b|ikat ze|eně. To znamená, že e|ektronika mode|u by|a

iniciaIizována, byIo zaznamenáno Místo vzIetu a mŮŽete bezpečně |état.
5. Vz|étněte jemnf m vych;/'|ením ov|adače pIynu nahoru nebo s pomocífunkce automatického vzIetu.
6' Pied pŤistáním se ujistěte, že visíte nad rovn1im a pevnlm povrchem. Pro pŤistání vychy|te ov|adač p|ynu do|Ů

nebo použijte funkci automatického piistání.
7. Vypněte mode| a vysí|ač.

Doporučení a t|py plo fotograÍování ! natáčení vldea
' l .seznam 

konúpŤedIetovépžípravyjesestaventak,abyvámpomoh||étatbezpečněaby|ozaj ištěno,žeza|etu
budete moci fotografovat nebo natáčet video. Pied každfm |etem dr]s|edně projděte,,check|ist,,pied|etové
kontroly.

2' Zvo|te požadovan1|' provozní režim závěsu kamery v ap|ikaci DJ| Go 4.
3. Fotografujte a natáčejte pouze pÍi |étání v P-reŽimu nebo T-režimu.
4. Vždy |étejte pouze za dobrého počasí, vyhněte se |étání V dešti nebo si|ném větru.
5' Zvo|te nastavení kamery, tak, aby vyhovova|o poŽadovanému r]če|u. To zahrnuje nastavení formátu a kom-

penzace expozice.
6. Nejprve uskutečněte zkušební |ety, pii nichŽ se seznámíte s |etovfm prostorem a scenérií, promys|ete si, jak

budete snímat, berte do vahy osvět|ení v závis|osti na denní době atd.
7. PÍi Íízení se snažte Vyhnout prudklm pohybrim ov|adač , Ťid'te s citem a s pŤedvídavostí - odměnou vám bude

k|idn;i a stabiIní |et ideá|ní pro fotografování nebo natáčení Videa.
36

Model

Hmotnost
Mavic 2 Pro:907 q

Mavic 2 Zoom:905 q

Rozměry
SIožen'j': 2'l4x9'lx84 mm

Roz|oŽenÝ:322x242x84

Úhlopiíčn! rozměr (bez vrtu|í) 354 mm

Max. rychIost stoupání 4 m/s (v P-režimu s vysí|ačem); 5 m/s (v S.reŽimu)

Max. rychIost kIesání 3 m/s (v P-reŽimu s vysí|ačem);3 m/s (v S.režimu)

Max. rych|ost (na rovni moŤe, za
bezvětÍí)

72km/h (v S.režimu)

Max. dostuo 6000 m nad moiem

Max. doba letu 3'l minut (za bezvětií, pii konstantní rych|osti 25 km/h)

Max'  doba v isení 29 minut (za bezvětiÍ)

Celková doba Ietu 25 minut (p i i  normálním |étání, s rezervou 15%)

Max. u|étnutá vzdá|enost |8 km (za bezvětií)

Max. rvchIost větru 29-38 km/h

Max. he| nák|onu 35. (S-režim); 25. (P.režim)

Max' hIová rvch|ost 2O0"/s
Provozní tepIota {0.c až 40 .c

Systém sateIitní naviqace GPS/GLONASS

Piesnost visení
Vertiká|ní: +0,1 m (se Systémy detekce piekážek); t0,5 m (s GPS)
Horizontá|ní: +0,3 m (se Systémy detekce piekážek); tl,5 m (s GPS)

Provozní frekvence
2,400-2,4835GH2

5,725-5,850 GHz

VyzáienÝ vÝkon (EIRP)
2.4GHzCE: <20 dBm

5.8GHz CE: <14 dBm

Interní Ú|ožiště 8 G B

Závěs kamery

Stabi l izace Tžíosá (kIopení, kIonění, bočení)

MechanickÝ rozsah pohybu KIopení:.135. aŽ +45.,  Bočení: - ' l00" až +l00" '  K|onění:.45" aŽ +45.
Riditelnri rozsah oohvbu K|opení: -90" aŽ +30., Bočení: -75. až +75.

Max. iízená rychIost (k|opení) 120'/s
ÚhIová oiesnost Mavic 2 Pro: +0,01'; Mavic 2 Zoom: +0,005'

systém detekce piekážek

systém detekce Všesměrová detekce pŤekážek

Zorn! hel

Piední: Horizontá|ní: 40.' Vertiká|ní: 70"

Zadní: Horizontá|ní: 60.. Vertiká|ní: 77"

5podní: VpÍed/vzad: 1 00., V|evo/vpravo: 83.

Boční: Horizontá|ní: 80". Vertiká|ní: 65.

5 t



Dosah detekce piekážek

Piední

Rozsah piesného měiení:0,5-20 m

Rozsah obIasti moŽné detekce:20-40 m

Rych|ost pro činnou detekci: <l4 m/s

Zadni

Rozsah pÍesného měÍení:0,5.l6 m

Rozsah oblasti moŽné detekce: l6-32 m

Rvch|ost oro činnou detekci: <12 mls

HornÍ Rozsah piesného měiení:0, l -8 m

Rozsah piesného měiení: 0,5{ 1 m

Rozsah ob|asti moŽné detekce: 1 1 -22 m

Boční
Rozsah pžesného měŤení:0,5.10 m

Rych|ost pro činnou detekci: <8 m/s

Provozní orostŤedí
Povrchy s jasně rozIišiteInou texturou a dostatečné osvět|ení (>l5 |ux)

Povrchy s povrchem částečně pohIcujícím a částečně odráŽejícím a od.
razivostí >20% (jako zdi, stromy, osoby)

Efektivní rozsah rychIostí pro činnost
senzor

<50 km/h ve v!šce 2 m nad zemi

Vriškovti rozsah 0,r-l m
Provozní rozsah 0,5-50 m
Kamera
Model Mavic 2 Pro Mavic 2 Zoom

Senzor
r" cMos 1/2,3" CMOS

Efektivní počet obrazovfch bod :
20 meqapixe|Ů

Efektivní počet obrazov1i'ch bodtj:
12 meqapixel

Objektiv

Zornf hel 77",28mm) Zornl hel 83' (24 mm); 48'(48
mm)

Ekviva|ent 35 mm formátu: 28 mm
Ekviva|ent 35 mm formátu: 24-48
mm

C|ona:Í/2,8-f/11 Clona: f / 2,8 (24 mm)-fl l I (48 mm)

H|oubka ostrosti 1 m aŽ - H|oubka ostrosti 0,5 m až -

Rozsah ISO
Video:100-6400 Video: 100-3200

Foto: 100-3200 (Auto), 100-12800
(Manual)

Foto: 100{600 (Auto), 100-3200
(Manual)

Rychlost elektronické závěrky 8 s až 1/8000 s 8 s až l/8000 s

Max. rozměr obrazu 5472x3648 4000x3000

Fotografické režimy

JednotIiv'Í záběr Jednot|iv'í' záběr

Dávkov'Í: 3/5 snímk DávkovÝ:3/5/7 snímkt]

AutomatickÝ expoziční bracketing
(AEB) 3/5 snímkú odstupliovan;/ch
po 0,7EV

AutomatickÝ expoziční bracketing
(AEB) 3/5 snímk odstupřovanfch
po 0,7EV

Intervalovf
(JPEG: 2 / 3 / 5 / 7 / 1 0 / 1 5 / 20/ 30 / 60 s;
R AtN : 5 / 7 / 1 O / 1 5 / 20 / 30 / 60 s)

Intervalovf
UPEG: 2 /3/5/7 / 1O/ 1 5/20 / 30/60 s;
RAW : s /7 / 10/ 15/ 20/30/60 s)

Video reŽimy

4K: 3840x2160 24/25/30p 4K: 3840x2 160 24/25/3Op

2.7K:2688x1512
24/25/30l4al50/6Oo

2.7K:2688x1512
24/25/30/48/50/60p

FHD:1920x1080
24 / 25 / 30 / 48/ 50 / 60 / 12oo

FHD:1920x1080
24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 1 20 p

Barevné režimy
Dlog-M (1O-bit), podpora HDSR
videa (HLG lO-bit)

D-Cinelike

5ě

Rychlost uk|ádání videa 100 Mb/s 100 Mb/s

Podporované systémy 5ouború
FAT32: <32 GB FAT32: <32 GB
exFAT >32 GB exFAt >32 GB

Foto formátv JPEG, DNG (RAW) JPEG, DNG (RAW)

Video formáty
MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264;
HEVC/H.265)

MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264;
HEVC/H.26s)

Podporované SD karty
mikroSD až 128 GB, vyžadován
UHS-I tiída rvchlosti 3

mikroSD aŽ 128 GB, vyŽadován
UHS-l tiída rychlostí 3

Provozní tepIota -.l0.c až 40 .c -10"c až 40 "c
HDR Rozšíiené HDR' 14 EV HDR, 13 EV
Hyperliqht 8 dB sNR 8 dB SNR

Panorama

Pano (3xl ): 4000x6000 (40'x80') Pano (3xl )): 4000x6000 (41 "x93')
W (3x3): 8000x6000 (1 l3'x80') W (3x3): 8000x6000 (1 17'x93")
180" (3x7): 8192x2840 (24O"x76") I 80' (3x7): 81 92x2840 (249' x87 ")
Sféra (3x8+'l)): 8192x4096
(360'x126', 360'x180')

5féra: (3x8+1) 8192x4096
(360"x126', 360'x180")

Super roz|išení: 8000x6000
(48mm)

Vysílač

Provozní frekvence
2,400-2,4835GH2

5,725-5,850 GHz

Max. dosah
2.4GHz CE:5000 m
5,8GHz CE: 1000 m

Provozní teoIota 0.C až 40.C

VyzáŤenÝ vÝkon (EIRP)
2.4GHz CE: <20 dBm

5.8GHz CE: <14 dBm

Akumu|átor 3950 mAh

Proudovtí odběr l800 mA pÍi 3,83 V

Podporovaná mobiIní zaiízení T|oušťka:6,5.8,5 mm, max. dé|ka ' l60 mm

Podporované tvpV UsB Doítrj Lightning, mikro USB (Typ B), USB Typ C

t{abíieč
Naoáiení 100-240V/50-60 Hz; 1,8 A

Vfstup
H|avní:,|7,6V/3,4l A nebo 17,ov/3'53 ̂

USB:5 V/2 A
Napětí 126+0,1 V nebo lZ0i0,1 V

JmenovitÝ vÝkon 60w
!nteliqentnI oohonnÝ akumulátor

Kapacita 3850 mAh

Jmenovité napětí 15,4 V

Max. nabíjecí napětí 17,6V
Typ akumu|átoru LiPo 45

Eneroie 59,29 Wh

Hmotnost cca297 a
Provozní tep|ota 5"C až 40.C

Max. pŽíkon pro nabí,iení 80w
Aplikace

Svstém oienosu obrazu OccuSvnc 2.0
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Název apIikace DJI GO 4

KVaIita ŽiVého náhIedu

Vysí|ač: 720p pii 30 snímcích/s / 1080p pŤi 30 snímcích/s
DJI GoqqIes: 720p pii 30 snímcích ls / 1o8oo oii 30 snímcích/s
DJ| Goqqles RE:720p pii 30 snímcích/s / l080p pii 30 snÍmcích/s

Dopravní zpoždění (|atence) |20-l30 ms (závisÍ na okoIních podmínkách a mobiIním zaíízení)

Požadovan;/ operační systém
ioS 9.0 nebo vyšší

Android 4'4 nebo vyšší

Kallbrace kompriu
Pied prvním vz|etem, na každém novém |etovém místě, a když vás k tomu Vyzve h|ášení v ap|ikaci DJ| Go 4 nebo
signa|izace LED Ietového indikátoru na mode|u, provedte kaIibraci kompasu. KaIibrace je nutná, pokud pŤi |étání
venku nastane některá z násIedujících situací:
1. Létáte na místě vzdá|eném více než 50 km od oos|edního |etového místa.
2.  5 mode|em jste ne|éta| i  dé|e než 30 dní'
3. V ap|íkaci DJI Go 4 se objeví vfstraha tlkající se rušení kompasu nebo LED Ietové indikátory na mode|u rych|e

blikají stiídavě červeně a ž|utě.

. Ka|ibraci neprovádějte v místech se si|nfm magnetick1im nebo e|ektromagnetíckfm po|em (v b|íz-
kosti kovov1ich konstrukcí, most , aut, lešení, na žeIezobetonovlch pIochách apod.)

. Nenoste u sebe magnetické materiá|y azdroje e|ektromagnetickfch po|í (k|íče, magnety, mobi|ní
telefon apod.).

. Pokud |étáte v místnosti, ka|ibrace kompasu není nezbytná.

Provedení kalibrace
Pro provedení kaIibrace si zvoIte otevŤen]i prostor.
l' V ap|ikaci DJI Go 4 k|epněte na ikonu Stavu systém mode|u a zvo|te,,Ca|ibrate,,pro provedení ka|ibrace. Poté

se iidte pokyny na obrazovce.
2. Model držte ve vodorovné po|oze a otočte se s ním o 360" ve vodorovné rovině, LED |etové indikátory se roz-

svítí nepŤerušovan1|'m zeIen!m svitem.
3. Mode| držte ve svis|é po|oze, pÍídímíiící ko|mo do| a otočte jej o 360".
4. Pokud LED letové indikátory b|ikají červeně, ka|ibrace se nezdaii|a. Piesurite se s mode|em na jiné místo a

kalibraci opakujte.

:Ó.- . Mode| je schopen vz|étnout bezprostÍedně poté, co by|a rjspěšně provedena ka|ibrace kompasu..\/. 
Pokud s mode|em nevz|étnete do tÍí minut po dokončení kaIibrace,je možné, Že se objeví vlstraha
rušení kompasu, zatímco je mode| na zemi. Pokud k tomu dojde, signa|izuje to, že stáVající místo
není vhodné pro |étání s mode|em v dús|edku pÍí|iš vysokého magnetického rušení'

Aktuallzacc firmwaru
Pro aktua|izaci firmwaru mode|u použijte ap|ikaci DJIGo 4 nebo obs|užnf software DJI Assistant 2.

Použití ap!ikace DJI Go 4
Když k vysí|ači nebo mode|u piipojíte mobi|ní zaÍízení s ap|ikací DJ| Go 4, budete upozorněni, jakmi|e je k dis.
pozici nová verze firmwaru. Pro provedení aktua|izace vaše mobi|ní zaiízení piipojte k internetu a dá|e se iidte
pokyny na obrazovce. Pamatujte, že firmware není možné aktuaIizovat, pokud vysí|ač není spárován a spojen s
modelem.

Použ.t. DJI As3istant 2
Pro piipojení mode|u k počítači pro aktuaIizaci firmwaru se používá USB-C port.
Pii aktuaIizaci firmwaru pomocí programu DJI Assistant 2 postupujte násIedovně:
1. Mode| mějte Vypnut}i; mode| piipojte k počítači prostiednictvím mikro USB portu a mikro USB kabe|u.
2 '  Mode| zaoněte '
3. Spusťte D.,| Assistant 2 a piih|aste se k vašemu čtu DJ|.
4.  zvo|te, ,Mavic 2, ,a k| ikněte na,,F i rmware Updates, ,v levém pane|u.
5. Zvolte verzi firmwaru, na kterou si piejete aktualizovat.
6. Vyčkejte na staŽení firmwaru a automatické spuštění aktuaIizace.
7. Po dokončení aktuaIizace firmwaru modeI restartujte vypnutím a opětovnÝm zapnutím.

Dbejte, aby by| mode| k počítači pÍipojen! dŤíve, nežjej zapnete.
AktuaIizace firmwaru zabere asi l5 minut. Je normá|ní, že závěs kamery ochabne, LED Ietovf indiká-
tor bIiká a modeI se restartuje. Vyčkejte, prosím, trpě|ivě, až je aktuaIizace dokončena.
Ujistěte se, že počítač má funkční internetové piipojení.
Ujistěte 5e, že Inteligentní pohonn! akumu|átor je nabitÝ aspo|i na 50olo a akumu|átor vysí|ače aspori
na 3070.
Během aktuaIizace modeI neodpojujte od počítače.
Z bezpečnostních dtivodt3 vždy aktuaIizujte firmware na nejnovějšíverzi, jakmiIe se v apIikaci DJl Go
4 objeví upozornění, že nová verze je k dispozici.
Upozornění na aktua|izaci vás bude žádat, abyste aktua|izaci proved|i ihned nebo nejpozději bě.
hem tÍí dn . Pokud se rozhodnete ignorovat aktua|izací firmwaru, budete požádáni' abyste piija|i
proh|ášení, které se zobrazí v ap|ikaci. Dá|ejste srozuměni a souh|asíte s tím, že vaše - včetně, a|e
nejenom . data |etové te|emetrie a záznam o provozu mohou za určitfch podmínek b1it načtena a
soravována na DJI určeném serveru.
Po aktua|izaci mŮŽe dojít ke zrušení spárování vysí|ače a mode|u. Po aktua|izaci provedte znovu
párování vysí|ače a modeIu.
PŤed provedením aktuaIizace firmwaru zkontroIujte všechna zapojenía z motorrj odmontujte VrtuIe.
ModeI nebo vysílač neodpojujte od počítače nebo internetu, kdyŽ aktuaIizujete firmware'

ť
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p
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[lÍomrcr nt LcD dbpt.'l v'tiÍ|r!.
Provozní stlv vvsílače
BATxx PCT Stav nabití wsí|ačového akumu|átoru
SHUTDOWN_ VysÍ|ač se vypíná
CHARGING Probíhá nabíiení vvsí|ače
USB PLUGGED Mavic 2 ie piipoien k počítači

FC U-DISK Letová Ťídící iednotka načítá data
UPGRADING Probíhá aktuaIizace fi rmwaru
BINDING Probíhá oárování modeIu s vvsí|ačem
PÍcd |ctcm
CONNECTING Vvsí|ač se oŤiooiuie k mode|u
SYS INITING Probíhá iniciaIizace systému
READYTO GO Mode| ie oŤioraven ke vz|etu
Lctové rcžlmy
BEGINNER ZačátečnickÝ režim
GPS MODE ReŽim P-GPS
OPTI MODE ReŽim P-oPT|
ATTI MODE Režim P-ATT|
SPORT MODE Režim Soort
Lctové 3t.Yy
TAKING OFF Probíhá vzIet
LANDING Probíhá piistání
GOING HOME Automatickti návrat na Místo vz|etu
NAVGOHOME AutomatickÝ návrat na Místo vz|etu
NAV LANDING Probíhá oÍistání
MAX ALT. Mode| dosáh| maximálního Iimitu vtíšky
MAX RADIUS Mode| dosáhI maximálního Iimitu vzdá|enosti
OBSTACLE By|a detekována piekážka

NO FLYZONE Model se nachází v bez|etové zÓně
lnt.l|g.ntní lctové režimy
TRIPOO ReŽim Troinožkv
ACTIVETRACK PouŽívá režim aktivního s|edování ActiveTrack
TAP FLY PouŽívá režim ov|ádání k|eonutím TAP FLY
COURSE LOCK Používá reŽim Course Lock (UzamčenÝ kurs)
HOME LOCK PouŽívá reŽim Home Lock (Uzamčení na Místo vz|etu)
POI MODE Používá reŽim Point of Interest (Místo záimu)
WAY POINT Používá reŽim Wayooints (Bodv trasv)
FOLLOW ME Používá režim Fo||ow Me (Následui mě)
TERRAIN Používá režim Terrain Fo||ow (Kooírování terénu)
Svstémová varování a chvbová hIášení
SYs WARNING+CHECKAPPsystémové varování. Více informacív ao|ikaci D.JI Go 4.
UNACTIVATED+CHECK APP Mode| neby| aktivován. Více informací v ap|ikaci DJ| Go 4.
MAG INTERF+CHECKAPP Chyba (rušení) kompasu. Více informací v aolikaci DJI Go 4.
BATTERY ERR+CHECK APP Chyba akumu|átoru. Více informací v apIikaci DJI Go 4.
5D ERR+CHECK APP Chvba mikro 5D kartv. Více informací v ao|ikaci DJ| Go 4.
CALIBRATING Kalibrace IMU/Model neby| restartován po dokončení kalibrace.
Systémová varování e chybová hIášcní
STICK ERR+RE.CTR STCK KÍížovÝ ov|adač není ve stŽedu. Vraťte iei do stiedu.
WHEEL ERR+RE-CTR WHEL LevÝ knoflík na vvsí|ači není ve stiedu. Vraťte iei do stiedu.
STICK ERR Chyba kiížovÝch ovladačú. Provedte ka|ibraci kiížovÝch ov|adačrj v ap|ikaci DJI Go 4.
MECH ERR Chyba vysí|ače. Proveďte kaIibraci vysí|ače v ap|ikaci DJI Go 4. Pokud prob|ém pie.

trvává, obraťte se na technickou podporu DJ|.
42

STICK EMI3+AUTO RTH Kžížové ov|adače jsou vystaveny siInému e|ektromagnetickému rušení a nemohou
správně funqovat. Mode| se vrátí na Místo vz|etu a pŤistane.

STICK EMI2+MANUAL RTH KÍížové ov|adače jsou vystaveny e|ektromagnetickému rušení a nemusejí správně
fungovat. Použijte funkci Smart RTH a s mode|em piista te co nejdiíve' jakmi|e je
to moiné

STICK EMII Kiížové ov|adače jsou vystaveny sIabému e|ektromagnetickému rušení, s mode|em
ože|étněte na iiné místo'

SO FULL SD MikrosD karta ie p|ná.
NO PROP Neisou namontovánv vrtuIe.
BAT TEMP HI TepIota Inte|iqentního pohonného akumu|átoru ie pÍí|iš vysoká.
BATTERY ERR Chvba InteIioentního oohonného akumu|átoru.
BAT TEMP LO TepIota Inte|iqentního pohonného akumu|átoru ie pÍí|iš nízká.
LOW BATTERY Inte|ioentní oohonnÝ akumu|átor ie wbitÝ.
RC LOW BAT VysÍ|ačovÝ akumu|átor ie vybitÝ.
NO RC SIGNL Doš|o ke ztrátě sioná|u z wsí|ače
RC TEMP HI TepIota vysí|ače ie pží|iš vysoká.
NO RTH Automatick návrat na Místo vz|etu RTH není možn'í.
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