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PozoR:
KomerČ ní vyuŽitÍ (např, přo l€
t e(ké í otografování ) nebo provoz bezpilotní ho lé tají (í hopřostředku s autonomní m ří dí cí msysté mem
(bez řÍ .eni lé tajÍ CÍ hop] ostředku pilotem v pří mé viditelnosti pomo< i
Rc soupravy v reálné m č as€ po celou dobu letu) na ú zemí ee§ké

republikypodlé há zákonným omez€
n í m a vyž aduje(ertifika(i be2pilotní ho lé ta;í Cí ho prostředk; i pilota ú řadem pro < ivilní letectví
a ří dÍ 5e5měrnicemi tí ňto ú řadem vydávanými. Při neřespektování výš e uvedené ho
sevystavujet€
; iziku
postihu jlezákona.
Blahopřejeme vám k zakoUpení nové ho Výrobku DJl. Najděte 5i č a5 pro dů kladné prostudování
celé ho návodu, abyste se 5 ní m dobře seznámili, VŽdy se dŮsledně řidte Zde uvedeným' pokyny při instalaci obslUž né ho softwaru na váš poč í tač ,
stejnějako pí i instalaci aplikace D] l Go

4 na vaš e

mobilní zaří zení .

DoporuČ ujeme, abyste pravidelně naVŠ těVoVali stránku Věnovanou sparku na Www.dji.com, která je pravidelně
aktualizována. Zde najdete
č erstvé infoí mace o výrobku. popisy technických vylepš ení , aktualizací a oprav návodu.
vzhledem k mož ným změnám výrobku, které není
moŽno dopředu předvÍ dat, 5i Výrobce Vyhrazuje právo měnit informace obsaž ené V náVodu
bez předchozí Áo upozornění .
Tento náVod popisuje základní instalaci a nastaveni podrobnějš í iní ormace najdete V nápovědě při použ í Vání
obsluž né ho softwaru, Abyste
měli jistotu, Že máte nejnovějš í informace, navš tivte Webové stí ánky DJl a 5táhněte si nejnovělš í
verii návodu a aktuální software,

Pok!d máte nějaké dotazy nebo nejasnosti týkají cí se naš eho výrobku, obrať te se servis dovozce
Výrobků D] l, firmu PELlKAN DANlEL (WWW.
pelikandaniel.< om).

Tento výrobek a návod jsou z oficiální distribu< e pro Č eskou Republiku. Výhradní m dovozcem
DJl
výrobků je firma PELlKAN DANlEL (www.pelikandaniel.com).
POZOR: Tento výrobek není hraČ ka. Je urč en k samostatné mu provozování osobami starš í mi
15 let.

www.dji.com www.drona.Gz

www.stablecam.com
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Význam použ í vaných symbolů
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Poznámka
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Před první m vzletem
Před prVní m poUž itim spalk! pozorně pí o5tudujte:
1, obsah 5ady SPARK
2. NáVod k obslUze sPARK

Prů Vodce pro rychlý 5tart SPARK
Zá5ady bezpeč né ho provoZU a Proh áš eni 5PARK
5, Zá5ady bezpeč né ho provozu nte igentní ho akUmu átoru sPARK
neŽ poprVé VZ] é tnete, K pí Vní mu VzletU se
Dů razně doporuč ujeme §h é dnutí Vš ech in5trUktáž ní ch Videi a prostUdoVání ,,Prohláš ení " dřÍ Ve,
připlavte s pomocí ,,Prů Vodce pí o rych ý 5tart" a ,,NáVodU k ob5 Uze", Podrobnějš i informace najdete V,,NáVodU k ob5l!Ze"
3.

4,

lnstruktáž ní videa

poprVé zapnout:
Doporuč Ujeme Vám, abyste si proh] é dli instruktáž ní Videa dří Ve, než 5e Spark pokUsí te

http:,| WWW,dji,Com/ spark,'] nfo!Video
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Než zač nete výrobek použ í Vat, stáhněte si a nainstalujte aplikaci
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Go
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5 oPerač ní msYsté mem ios 9'0 nebo VYš š í m
připoien
adel za letu neni připojen
Omezen na výš ku da 30 m a vzdálenost do 50 m, když model
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Staž ení obsluž né ho programu DJl Assistant 2
Stáhné te

5i

obsluž ný pí oqram DJl A5s] 5tant
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VýZnam poUž í Vaných 5ymbolú
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VybaVení (EqUipment)

22

Pied prVnií n Vz -.tem
ln5truktáž ni videa

)

Ed tor (5ti] hač )

24

2

skyPixel

staž eni aplikace D] Go

,1

Staž ení ob5 už né hoplogramu D] l As5istant

2

2

] á (Me)

24

)

tÉ TÁNí

24

2

Pro5tředi a podminky pro lé tání

24

3

Letové limity a bezletoVé zóny

24

ú vod

3

Předletová

Dů lež ité lunkce

3

AUtomat .ký VZlet a automatické

HlaVní č ásti modeI U

J

Nd.la"o!dF

AktiVace

3

za é tání mode

4

Kallbí ace kompa5u

oBsAH
PoPl5 VÝRoBKu

MoDEL

,1

Letové rež imy

LED etový indikátol
3D 5enzorový 5ysté m a

AUtomat] cký

6

lnteli9entní letové í ež imy

8

Rež im oVládáni 9esty (GestUre Model

13

Zapisovač etových ú dajů
N4ontáž a demontáž ví tu i

]5

nteligentní pohonný akumulátor D] l
ZáVé s kamery a karnera

ov] ádání mode u mobilní m zaií zeninl
VYsÍ LAČ (tunin9ový)

7.\ I dvo)

Ť o'o'l

přistán
p'pa|

!

AKTUALlzAcÉ FlRMWARU
PŘí LoHA
Techoické ú daje

spodni systé m detekce piekáž ek

náVrat na Mí 5to VzletU (RTH)

25

kontrola (,,check ] st"j

l5
15
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]8

20

Popi5 VysiI ač e

2a

ProVoz Vy5ilač e

21

Párování Vysí lač e

22.

Přohláš ení o shodě, recyklaCe, zářuka

25
l'

):
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25
26
26
27
27

29

POPlS VÝROBKU
Tato kapitola před5taVUje 5park a popisujejednotlivé

č ásti modeiu a Vysí lač .

ú vod
spark je nejmenŠ Í mU] tikopté ra 5 kamerou D] l disponují cí 5tabi] izovanoU
kameroU, lnteí igentní mi letovýmí rež imy a systé mem detekce
překáŽekUVnitř ehké hoa5nadnopřeno5né hodraku,JeVybaven] Dsenzorovýmsysté memaspodní m5ysté memdetekcepřekáž
ekamú ž e
natáiet videa ] 080p, pořizovat í oto9rafie ] 2 meqapixe] ů v rezimech
Quicl5hoi (Rych] é sní mání j a s ovtaj;ni. q"rli, i.u"imální rychJostí *
aŽ5Okm/ hamaximálnidobou etUaŽ'l6minut* * je5parkrychlýazábavný5po] eč nik,kterýč iní ietecké fotografávání afiimovaní vzruš ulí cim
a
t)

snadným,
Pra dosož ení uvedené

**)

maXimáhí rychlosť ijevyž adovánaovlódónisparkuvysí lač em.

lÝ] aximólní dóba letu byla testovóna za bezvětří při 5táté rychtosť i
20 km/ h.Í uto hadnotu je třeba pavaž avot pouze za órienť ač ni
ú daj.

Dů lež itéfunkce
Spark UmoŽňUje oVládáni mobilní m zaří zení m a ge5ty, č í mždě
á ] é táni snadné jš í m, než kdy dří Ve. Pro nároč né jš Už
í ivatele Vyž adUjicí Ví ce
oVládací ch fUnkci je k dispozici tUningoVý Vysí | ač pro dálkové oVládání
umož ňují cínaplno výuž í vatschopnostl modelu,
Kameia a závěs: 5park umoŽňuje natáČ ení 1oBop Videa pří až ] 0 sní mcí chza
5ekUndu a pořizování 12megapixelových fotografií , které Vy_
padají 05třeji a č istěji než kdy dří Ve, kamerou na kompaktní m
stabi izované m záVesu,

Letová ří dí (í jednotkai Letová řrdí cijednotka nové
9enerace zajiš ť uje bezpeč nějš í let a spolehlivějš í ovládání , Model je 5chopen se automa_
ticky Vlátit na MGto Vz] etU, když dojde ke ztrátě ří diciho 5i9nálU neb;
k Vybití akumulátorU na nast;Venou mez. Kromó 5chopnosti
stabilní ho
Viseni V ní Zké Výš ce V mí stnosti, model také Umí detekovat překáž ky
na letové trase a vyhýbat
jim,
5e

Hlavní č ásti modolu
],

2,

Vrtule
Motory

3. Předni LED

indikátor

4, 3D 5enZorový 5y5té m
5,

ZáVěs

6, LetoVý

s

kamerou

indikátor

lnte] i9entní pohonný akUmulátoí
8, HlaVní Vypí nač
7,

lndikátoí 5taVu akUmUlátolu
Mikro USB polt
] l, Zá5uvka pro mikrosD kartu kamely

9.

] 0,

l2, Kontakty pro externi nabieč
l3, systé m detekce překáž ek

Aktivaie

:

,

před první m použ ltí m
] nteligentní ho pohonné ho akumulátoru a modelu je třeba prové st jejich
aktivaci.

AktivaCe I nteli9é ntní ho pohonné ho akumulátoru
Akumuiátory jsou z bezpeČ nostní chdŮVodŮ před expedicí z Výrobní ho
záVodu UVedeny c] o rež imu hibernace, Pro prvotní áktivaci a nabití
akumulátolu použ í jtenabí ječ dodávaný 5 modelem, Doporuč ujeme akumulátor
naplno nabí t před kaž dým vzleteml

-j-L-]
sí ť ová Zásuvka ] 00 240 V

UsB nabi] eč

Mikro UsB port

Aktivace modelu
5Pusť te aP] ikaci D] l Go 4, klePné te na ikonU V
Pravé m hornim rohu, 05kenujte QR kód na krabici nebo v prostoru pro akumu| átor v modelu a
dále se při aktiVaci řidte pokyny na obrazovce,

o)",Pro aktivaci modelu použ ijte

Váš D.] l ú č et,Pro aktivaci je třeba

připojení
3

k

internetu.

MoDEL
Tato kapitola popi5uje funkce letové ho ří dí cí ho5yté mu,

3D,enzolové ho systé mú , spodní ho systé mu detekce překáž ek a lnteli9entní ho

pohonné ho akumu| átolu.

Model 5palk 5e skládá z letové ří dí cí jednotky, VideopřenosoVé ho

a nteli9entní hopohonné hoakumUiátoru

zaří zení , 3D 5enzorové ho systé mU, záVěsU a kamely, pohonné ho systé mU

Vté tokapitolenajdetepopi5ietoVé ří dí cí jednotkrVideopřen05oVé hozaří zení adalš í chč á5tí

modelu,

K

dispozici j5oU ná5ledUjicí letové í ež imy:

použ í VáGPsasysté mdetekcepiekaž ekprourcení

P-rcž im(Po§itioning,Pozicé ):Nejlé pepracuje,je-likdispozici5ilnýGP5signál.Mode

vlastní pozice, automatickou stabilizacj a navigaci mezi překáž kami. V tomto rež imu j50u také do5tupné pokroč ilé fUnkce jako Quackshot,
TapFly

a

ActiveTrack,

,Je-li přední systé m detekce překáž ek zapnutý a ú roveň

osvětlení je dostač Ujicí , maximální náklon za letu je ] 5" a maximálni letová rychlo5t.ie
maximální náklon zd letu je 15' a maximální letová í ychlost je 21,6 km/ h.

10,8 km/ h..Je-li přední systé m detekce překáž ek VypnUtý,

Je-li GPs signál 5labý a ú roveň osvětleni je pří liš ní zká pro č innost předniho a spodní ho systé mu detekce překáž ek, model automaticky
přejde do ATTI rež imu, nebude schopen se vyhýbat překáž kám a bUde použ í Vat poUze barometí pí o stabilizaci výš ky. V ATT| rež imu nejsou

dostupné lnteI igentní etové rež imy.
Pozn.t P-í ež im vyž aduje Větš i Výchylku ovladač ů pro dosaž ení Vysokých rychlostí ,

s-l€
ž im (sport, sportovní ): Pro stabiljzaci pozice model poUž í vá GPs, Ve sportovní m rež imu je přední systé m detekce překáž ek vypnutý,
takž e model není 5chopen detekovat překáž ky a Vyhýbat se jim. lnteli9entní letové funkce, Pano ] Vlode a shalloWFocu5 nejsou V s-rež imU
rovněž dostupné ,

Pozn.i odezva modelU na ří zení je optimalizována pro vyš š í obratnost a rychlost, takž e 5park reaguje na pohyby oVladač ů cí tliVěji,

/

. V s-rež imu je vyiázen 3D senzorový 5y5té m, což znamená. ž e se model nebude schopen automaticky vyhnout překáž kám nacházejl(im se na jeho letové tra§e. Budte pozorni a udrž ujte bezpeč nou vzdálenost od okolní ch překáž ek.
. Maximální rychlost a brzdná Vzdálenost jsou V s-rež imu (5port) Výrazně zvětš eny, Za bezvětří je Vyž adoVána minimální
brž dná vzdálenost 30 metrů (= Vzdá| enost nutná pro bezpeč né zastavení modelu před překáž kou).
. Ry(i.lo5t sPslJpU je V s í ež imLvýznamně zvyš ena

/í \
| \

. odezva model u je V 5 rež imu (sport) Výrazně zvýš ena, což znamená, ž e malý pohyb ovI adač e na Vysí | ač ivyvolá Velký pohyb
modelU. Při lé tání dbejte zvýš ené opatrnosti a ponecháVejte si Vž dy dostateč ný mané Vrovací prostor.

ri+ 'v

spark

] 'e

. s-í ež imje k dispozici pouze při použ iti Vysí lač e spark, Při ří zení pomoci mobil ní ho zaří zení neni s,rež im dostupný
. pí o ?mé nu letové ho rež imu modelu slouž í přepinaa letovy( h rež imů .

Vybav€
n

přední mi LED pozič nimi svět] y a LED letovým indí kátorem, ] ejich poI oha je znázorněna na ná5ledují cí m obráZkU:

LED letovy ind;kátoPřední LED ukazují orientaci mode| U a stav některých fUnkcí (podrobnosti najdete V kapitole ,ovládáni 9esty"), Přední LED 5Ví tí po ž apnUtí
modelu nepřeruš ovaným č erveným svitem pro Vyznač ení polohy pří dě,
LED letový indikátor si9nalizuje provozní stavy řidí cí letové jednotky. Přehled 5ignalizaCe najdete V následUjí cí tabu ce:

Přehled

letové ho indikáto.u

Nořmální
Bliká střidavě č ervené - zelé ná - ž lutá

Zapí nání a autotest po zapnutí

)omalé blakání zelená

P rež im

s

GPs

)voiité zeI ené bliknutí

P-rež im

5

GP5 a systé mem detekce překáž ek

pomalé blikání ž lutá

Bez GPs a systé mu detekce překáž ek

Rychlé zelené blikání

BrZděni

/ ání mode

U

Výstí až ná signaliza(e
lycnte ntitani ziuu

pomalé b] ikáni č ervená

varovan n zke naóé tl

Rych| é biikání č erVená

]

Rych] e stří daVě bliká č ervená - ž lutá

5park] e VybaVen 3D 5enzorovým
za letu,

krrtlckv nlzke naoetr

-To,yb" Ň;i"ŇU

stiidavé č ervené b iknutí
Nepřeluš ovaná č ervená

lKni.k"ihVb"l

red""tk"

Kompas Vyž aduje kalí braci

5y5té mem ] ,sestáVají Cí m Ze 3D infrač elVené ho modUlU na pří di modelu,
který mů ž e detekovat překáž ky

Hlavni Č ásti 5podní ho 5y5té mU detekce překáŽekjsou umí sté nyna
spodní č ásti modelu kamera (2) a 3D infí ač ervený modul (3), spodni
5ysté m detekce překáŽek poUŽiVá data z 3D infrač ervené ho modulu a obrazová
C] ata pro pře5né stanovení a udrž ení aktuá ní polohy modelu,
což Umož ňUje Viset na misté přesné ji a | é tat pod střechoU nebo na mí stě,
kde není k di5pozici 5i9nál GP5.
3 D 5enzolový
systé m neUstá e skenuje okoli, aby zji5til připadné překáž ky, což Umož ňUje
Sparkuie vyhnout překáž kám, pokud je dostateč ná
ú roveň osvětlení ,

-

provozní í ozsah detekč ni(h senzolú

,l:::1'"]lli*\::|
9,:':kcesenzorŮ3Dsenzorové
hosy5té mujeznáž orné nnaobrázkudoe.Mějtenapamětí ,ž emode
VVn'o
e plp|
d/ kd- l te,ó,o, ř n o oro,ol-,,ol)dh
oeI o.r_| L^ .é nloll,

nemú ž ezaznamenata

]

§Ť č

it

#=V
Použ í vání spodní ho systé mu detekce překáž ek
spodni systé m detekce piekáŽek 5e aktiVuje automaticky po zapnutí mode] U,
Není třeba ž ádné ruč ní Zapí nání nebo na5tavováni, SpoC] ni

5y5
temdetekcepiekáŽeksetypickypouž í Vánamí stě,kdenení kdispozici5igná GPs,sjehopomocí mů ž emodelpřesné Visetibež GPssi9nálu.

Pro po!ž iti 5podniho 5ysté mu detekce překáž ek postupu] te ná5ledoVně:
Model postavte na rovný povrch, Mějte na pamé ti, ž e 5podní systé m detekce překáž ek
nemů ž e pracovat
spráVně na Uniformní ch površ í ch (jednobarevných bez proměnlivé
texiury nebo s opakují cí m se vzorem).
_
2, Zapněte model, Mode bUde po VzietU stabiině Viset
na mí 5tě. LED ietoVý i;dikátor blikne dVakrái ze] eně, což signa
izu] e, ž e spodni systé m
detekce překáž ek pracuje.
] , Ujistěte 5e, Že je mode] V P,reŽimU,

DÍ ky 3D senzorové mu systé mu je nyni mode] 5chopen iniciovat brzdný
mané Vr, pokud je detekována překáž ka před modelem, PamatUjte,
5enzolový systé m nejlé pe pracuje při dostateČ né m 05Vět] ení a v pří padě překáž ky
nepostrádalí cí zřetelnoU text!ru. NaViC, rych] o5t
modeJu nesmí překroč it ] 0,B km/ h, aby měl mode č a5 přeruš it let
a zastavii v bezpeč né VZdálenosti.

Že 3D

/N

/ l\

Č in nost 3 D senzorové ho systé mu je ovlivňová na charakterem povrchu, nad n í mž lé táte. lvlodel automaticky přejde z P rež imu
do ATT| rež imu, nen| -| i jak Gps, tak spodní systé m detekce překáž ek použ itelný s modelem proto lé tejte velmi opatí ně v
které koliv z následUjí cí .h situací :
. Lé tání Vysokou rychiostí veVýš ce pod 0,5 metru,
. Lé tání nad jednobarevným povrchem (např, celý č erný, celý bí | ý, č ervený zelený atd.)
. Lé tání nad materiálem s Vysokou odraziVostí .
. Lé tání nad Vodou nebo jinými prů hlednými povrchy.
. Lé tání nad pohybují cí mi se povrchy nebo objekty.
. Lé tání v prostoru kde se č asto nebo drasticky mění ú roveň osvětleni,
, Lé tání nad extré mně tmaVými (lux < ] 0) neboja5nýmj (| ux> 100 000) povrchy,
, Lé tání nad povrchy bez zřetelných obiastí jiné barvy,
, Lé tání nad povrchy s opakují cí mi se barevnými Vzory (např. dlaž dicemi 5e stejnými Vzory).
. Lé tání nad malými a tenkými objekty (např, Větve stromů , dráty elektrické ho Vedení ).
. Při lé tání rychlostí přes 1,8 km/ h ve výš ce 2 metry nad zemí ,

Automatický náv] at na Mí sto Yzletu (3TH)
Funkce automatické ho náVratu na Mí sto Vzletu Vrátí model zpět na pos edni zaznamenané Mí sto Vzletu, Ke spuš té níplocedUry náVratu
mů ž e dojí t ze tří d ů Vodú |aktlVace fUnk(e smart RTH, akt] Vace Výstrahy při ní zké m napé tí pohonné ho akUmUlátorU (LoW Battery RTH) nebo
aktiVace Failsafe (Fail5afe RTH).

GPs
N4í sto Vz] etu

(Home Point)

Popi5
Je-li pozapnutí model signál GPsdostateč něsilný Mí stoVzletuje mí sto,z né hož model vzlé tá.5í lu
GP5 si9nálU indikuje GPs ikona §| il ), Když dojde k zap5ání
Vzletu, LED letový indikátor bude
^ / í sta
rychle bI ikat,

Jr lt

5mart RTH (lnteligentní návřat na Mí sto vzletu}

Funkci smart RTH mů ž ete spustit, je li k dispozici silný signál GPS. Kl€
p něte na RTH tlač í tko V aplikaci DJl Go 4 a řidte se pokyny na obí azovce,
Proceduru smart RTH je mož no okamž itě ukonč it stiskem ikony Stop V aplikaci D] l Go 4.
5tiskem a podlž ení m tlač í tka RTH na Vysí lač i mů ž ete rovněž 5pustit smart RTH, Dalš í m stiskem tlač í tka jej opět ukonč ite,

LoW batteřy RTH (Návrat při ní zké m napětí )

Nouzový rež im LoW battery RTH je 5puš těn, jakmile je lnteligentní pohonný akumulátor Vybitý na ú roveň, při ní ž již mů ž e být ohrož en bezpeč ný náVí atmodelU.Jakmile5eobjeví Výstraž ná signalizace, pilot by5eměl s modelem ihned vrátitzpěta přistát,Aplikace DJl Go4zobrazí
doporUč ení , aby se neplodleně 5 modelem Vrátil na Mí sto VzletU, pokud dojde ke spuš tění výstraž né signalizace, Model 5e aUtomaticky Vrátí
na Mí sto Vzletu, pokUd pilot neUč iní nic během ná5ledují cí ch ] 0 5ekund, Už ivatel mů ž e automatický náVlat zruš it krátkým stiskem tlač itka
RTH nebo tlač í tkaPřeruš ení inteligentní ho letU na Vysí lač i, PrahoVé ú rovně Varování jsou automaticky stanovovány V záVi5lo5ti na aktuální
Výš ce modelu a.ieho Vzdálenosti od Mí sta Vzletu, Během letu se LoW battery RTH spustí jen jednoU.
Modei aUtomaticky přistane, pokud aktuální stav akumUlátoru stač í poUze na přistání ze souč asné Výš kýv ní ž model leti.
Podrobnosti o prahových ú rovní chsignalizace v aplikaci D] l Go 4 jsou uvedeny nlze:
Kriti(ky nedoí aiek enerq

e

(ieí Vená)

Ned05tatek

Doýdtek energ

e

ile] ená)

JŤ

eneí 9ie (ž lUtá)

0dhadovana zbyvail(í doba l€
tu

i4nož ství energie nUtné k
návratu

na i/ í sto Vz etu

lndikáto1 §tavu akumulátolu

fu

ú ro

Poznámka

Nedostatek ener

9ie

LED letový

Akumulátor má
nedo5tatek energie
přistaňte 5 mode

indikátoř

poma| é č ervené
b

AplikaCe DJl Go 4

co dělat

Klepnět€ na .Go Home" pro automatic
ký náVrat na Mí sto Vz etu a přistání nebo
^ a ,, d- ,e| ' plo po(.daovdn ! ^ orldln n
etu, Pokud neuděláte nic, model po 10 s
přejde do rež imu automatické ho náVratu
d o:'.ld"., VVslI aa bUde vvod\ aI VV.lrdlny

ikání

lem, pro5im,

co nejdří Ve

5e s

mode em

Vrať te zpět a při5taňte. Za

stavte motory a Vymé ňte
akUmU] átol,

zVukový siqnál.

Kriti.ký nedostatek
ener9 ie

zbý

Odhadovaná

Vají cí doba ] etu

Mode] mu5í ihned
při5tát.

obrazovka ap ikace D] Go 4 bude b] ikat

Rychlé č ervené

odhadovaná zbýVa
jí cí doba let! zalo
ž ená na aktuá] ní m

b] ikání

Č erveně a model zaČ ne 5estUpovat, Vysí
bude VydáVat Výstraž ný zVukoVý sianál,

nenl

nen

aČ

Neche] te mode automaticky se5toUpit a přistát

nenl

l

stavu akumulátoru,

](

,"-

,

]e

i aktivována signa] izace klitické ho nedostatku enerqie a model ž ač neautomati.ky klesat, mů ž ete Vychýlení m
Virtuá|
ní ho joystickU nebo oVladač e plynu na Vy5í lač i nahorU model uvé 5t do Visení a naVé 5t jej na pří hodnějš í mí sto pro přistanl_

, Barevné zóny indikátorU 5taVu akumUlátoru
aktuálniho stavu mode u.

odráž ejí odhadovanou zbýVají cí

dobu

etU

a

jsoU automaticky nastavovány

dle

Failsafe RTH (Návrat při ztrátě ří dí cí hosignáI u z vysí lač e}

Model přejde do nouzové ho rež imu Í ai] -safe, pokud dojde ke Ztlátě signá u Z Vysí lač e po stanovenou dobU (delš i než 3 sekuncly při použ ití
použ iti Wi fi), ž a předpokladu, ž e Mí sto VZletU bylo 5práVně zaznamenáno a kompa5 pracuje normáiné , ProcedU_
ru automatické ho náVratU je mož no přerUš it a přeVž it Zpět ří zeni mode u, pokUd doš lo k obnovení pří jmu ří dí cí ho
5iqnálu,
Vy5Í laČ e nebo 20 5ekund při

pro(eduí a

RTH

AutomdtiCké zapsání Mí 5ta VZletU,
2, ] e spUš těna procedUra RTH, tj, smart RTH, LoW-Battery RTH nebo Fail5afe RTH,
3. Mí sto Vz] etu je potVí zeno a model na5taVi svoji orientaci,
],

4,a,Mode nastoUpádopiednastaVené Výš kyproRTHnáVí atapoté | etí ki\ lí stuVzetu,pokudsemodena.hází Ví cenež 2omodMí staVzletu,
b. KdyŽ je

model Ve Vzdáleno5ti mezi
nastavení V D] ] Go 4),
KdyŽ je model Ve Vzdálenosti mezi

3 až

3

20 m od Mista vzletu, aUtomaticky

při5tane, pokUd je Vypnuta Volba ,,current Altitude,, lVýchozí

až 20 m od Mí sta Vzletu, Ví átí 5e na Mí sto Vzietu

V

aktuální Výš ce, pokud je zapnUta Vo] ba ,,cUrrent

Altitude"amodel] etÍ VeVýš ce2,5mneboVyš š í ,Pokud etí vevýš ceniž š í než 2,5m,nejprvevystoupádo2,5mapoté 5evrátina11,4isto
VzletU.
c,

Model áUtomaticky při5tane, pokUd je spuš těna procedula RTH a mode se nacháž i Ve Vzc] álenosti menš í než

3 m

od Mí sta VzletU,

5,Mode přejdedoVi5enio,3mnadzemí aVyč káVánapotVrzení odpiloť a,Poobdrž ení potVrzení oclpilotemodelpřistaneaVypnemolory,
1

Zapsání Mí sta vzletu { HP)

1 Zt.áta
u+ .4rl.i^signálu
^ 4| ,
2

-,^ ,.il^ lač
;^ e
zVysí
-n.ř,j

x

žó
4

zpáteč ní let (výš ku ] ze nastavit)

x
Fg

,/ l\

i,
-;Ť
í

@

VýihMd| P-fulrkry{ i
ýLlolpi] ofu

r

ť lAlt

vylnmonr:t,tri;n

5 Přistání (po

+Ě

potwzení už ivateaem)

= F.
+

X
*Š l

=É Ě

",O

= Ť :E.-

Modelvisivo,] m

nadMú temvlfiu

, Model nemů ž e prové st procedUrU RTH, je li GP5 signál 5 abý nebo není Vú bec k dispozici,
, Je dŮ eŽité před kaŽdým etem nastavit Vhodnou Výš ku letu při aUtomdtické m
náVratu domů , spusť te aplika.i D] Go 4,
klepněte na ,,Go FLY" a potom na ji] pro nastavení Výš ky etu V rež imu Fai] safe,
, N4odei přestane 5toupat a ihned se Vlátí na Mí sto VZ etu, pokud pohnete oV adač em plynU,
když model dosáhne Výš kU 20
m nebo Vyš š íběhem plocedury Failsafe RTH

Vyhýbání se překáž kám při Automati.ké m náví atu RTH
5park se Vráti na Misto Vzletu ] etovoU rychlo5tí ] o m/ 5 a nemů ž e 5e Vyhýbat překáž kám, když je spUš těna RTH procedura zatí mco
5e mode]
nachází Ve Vzdáienosti Větš í než 1 00 m od Mista Vzletu,
5park mŮŽe bé hem AUtomatické ho náVratU RTH detekovat překáž ky a pokU5it sejim aktivně VyhnoUt za piedpok ad!, ž e 5Větelné podmí nky
jsou vhodné pro přední 5ysté m detekce překáž ek a RTH procedura byla 5pUš té na, Zatí mco
5e model naCházi Ve Vzdá| enosti menš i než ] o0 m
od Mí sta Vzletu, ] akmile model detek!je překáž ku, bude reagovat taktoI
] , ModeI zpomalí , je ] i detekována překáž ka Ve Vzdálenosti 5 m před pří dí .
2, Mode] 5e zastaVi, přejde do Visení a poté ] etí zpé t, dokud 3D senzolový sy5té m již nezaznamenáVá ž ádno! překáž kU,
3, Model poté bUde kolmo stoupat po dobu cca 5 sekund.
4,

Automatický naVrat RTH 5e poté obnoVí , model pokrač uje

V

] et! na Mí sto Vzletu

V

aktUální Výš ce,

I
stoupání po dobu

,/ '\

]5

.Detekcepřekáž ek5eVypne,mode

5

sekund

automatickyVystoUpádonastavené FailsafeVýš kyapoletí rychosti] Om/ snaMisto

VZ] etu, pokud mode 5tá e detekuje překáž k! i poté , co odletě dozadU o ] 0 m,
. N,4odel zopakuje kroky 1 3, pokud je překáž ka opé t detekována bé hem sroupán
. Mode] se nemů ž e Vyhnout překáž kám nad sebou, Vedie sebe nebo za sebou,

,

Přesné přistání (Precision Landing)
Bé hem Automatické ho náVí atU na Mí sto VZletU spark aUtomatí cky skenuje teré n pod 5ebou. ] akmi e teré n odpoVí dá teré nU V okolí Mí 5ta

VzI etu,zač neihnedpiistáVatprod05až ení přesné hopřistáni,Pokudteré nneodpoVí dá,VapikaciD.] lGo45eobjeVí hláš en Upozolnu] clna
od iš nost teré nu,

-/

,;.
:

.L_nl,é D,é .ré hop,:(l.n,ieovi\ ,ovd^ dnd,oou, . oodTl^ ldŤ ,
a,

b,
c,

Mlsto vzletu je zapsano pii vzletu a nemů ž e být mé né no v plů běhu letu,
Model musí Vzlé tat sVisI e, Výš ka do5až ená při VzletU mU5í být Vé tš ínež 7 m,
i Mí sta Vz etu musi zú stat povětš inoU nezměné ný.

Teré n V oko

teré n V oko í Mí sta Vzletu bez Výrazných od iš no5tí oV iVní f!ngoVáni Pře5né ho při5tání ,
osvé tlení nesmí být přiI iš ní zká nebo pří ] iš Vysoká,

d, ] ednotVárný
e, Úroveň

. Během při5táVání jsou k di5pozici ná5ledují ci akce:
a. Vychýlení oVladaae p yn! dolů pí o zrychlení se5tupU,
b. Pohyb oVladač i Vjaké mko lV jiné m 5měr! Pře5né při5tání ZastaVí , Spaí k bUde 5estUpoVat sVi5 e poté , co oVladač e UVolní te

I NTELI GENTNÍ tETovÉ REŽ| MY
(Rychlý Záběr), A.tiveTrack

5park nabí zí nteli9entní etové rež imy zahrnUjí ci rež imy QUickShot

tí m),Gesture(oVládání gesty)aTripod(Trojnož ka),Klepnětena

n.kiP,é ho7 nte igentn.h elovy-h,ež | nů
Qui(kshot (Ry(hlý záběr)

(AktiVní 5ledoVání ), TapFly (oVládání klepnu

@vapLikaciDJ Go4nebo5tiskněteí Unkč ní tlač í tkonaVysí ač iprozapnuti

Rež imy Quick5hot zahrnují lež imy Rocket (Raketa), Dronie (Droneč ek), circ] e (Krouž ek), He] ix (5pií á| a), 5paí k zaznamená Vjdeo dle zvolené ho
rež imu sní mání a poté automaticky Vygeneruje ] 0,5ekUndoVé krátké Video, Toto Video mů ž ete prohlí ž et, editovat nebo sdí et na 5ociální ch
mé dií chpomocí menu P ayback (PřehráVání J.

Droale lDroneč ek). Letí Vzacl a nahoru
f
(j , Crrl" K-un,: Ob^ ,o./ , LlI ovy oo,é Fl,

íó
\ 'r
J

f

5

kameroU namí řenoU na cí loVý objekt,

* "t, \ pi,a,a,:l^ l V7hU,JVe§pi,a.oLolo(l

o!.hooo] e\ l

l

no.1cr Ra.é la, \ loJpa. kaŤ AloJ naŤ l,ó^ oJ dol-,

Použ í váníí ež imU Qui.kshot

5e, ž e model je V P-rež imu a lnteligentní pohonný akUmUlátoí je dostateč ně nabitý, Při poUž í Váni QUickshotU postUpujte následoVné :
] ,s modelemVzlé tnětedoVýš kyaspoň ] ,5 metru nadZemí -

Uji5těte

2.

spustte aplikaci D] l Go 4, klepněte na ikonu

ó

a poté ZVolte

QUickshot a řid'te se pokyny na clisple] i,

@

:§

6\
§sz
q

E]
V náhled! kamely ZVo] te cí loVý objekt
se Vrátí Zpět na pů Vodní pozici,
3.

4. Proh] iž ejte nebo editUjte

,A

4

a

ž Vo] te rež im snimání , Klepněte na ,,Go" plo spUš té ni natáč ení , .] akmile je záběr dokonč en, mode

Vyqenerované nebo oriqinální Video

5

pomocí P] aVbackU,

. Quick5hot rež imyjsou k di5pozici pouze tehdrje-li GP5 signál 5ilný,
. Klepněte na § V aplikaci DJl Go 4 pí o opuš tění lež imu
Quickshot kdyko iV bé hem natáč eni.
, V reŽimu QUick5hot 5e model není 5chopen aUtomaticky Vyhýbat překáž kám,
Dbejte proto, abyste tento lež im poUž í Va] i na
otevřenem pro5tran5tVÍ ,

ActiveTra< k { Aktivní sledování )

FUnkce aktiVní ho 5ledoVání ActiVeTrack umož ňuje označ it

n sI edovan né n iié odldoneoal< | exLe.^ | 7ai| leaI
Spark mŮŽe aUtomaticky

identi6kovat

edovat pohybují cí se objekt na oblazovce Vaš eho mobilní ho zařizeni, Pro aktiV_

a sledoVat koia a da š í Vozidla, lidi a Zví řata a pro kaž dý objekt použ iVat rů Zné strategie

Použ í vání funk(e A(tiveT] a(k
ZkontroiUjte, Že lnteligentní pohonný akumulátor
následovně:
],

a 5

Vz é tněte a model uvedte do Visení Ve Výš ce nejmé ně ] ,5 metru,

1.5 m

2, V

apiikaci D] l Go 4 klepné te na

sledování ,

je p ně nabitý a model je V I etové m rež imu P Pro použ ití funkce ActiveTrack postupujte

ikonu (! volby etových rež imů

a poté zvo te ActiveTrack

a

@

a\

a
!i,

@
E

3.

Klepné te na objekt, který chcete sledovat a kI epnUtim potVrdte Volb!, Pokud není objekt aUtomaticky rozpoznán, pr5tem ] e] orámUjte,
identilikován,ajetřeba] ejzvolit
Rámeaek5ezbarViZe] ené ,jakmieje5] edoVánispuš těno,Pokud5elámeč ekzbarVič erveně,objektneby
znoVu.

.3

.iw$,e§§§§§§

@

]e

,@

c

=

E

A

detekovat překáž ky na letoVé tra5e a Vyhýbat 5e ] im. PokUd mode ztratí 9ledoVaný objekt, protož e 5e pohybuje pří lí š rych e
nebo byl ž akrytjiným objektem, cí | oVý objekt zvoI te znoVU pro obnovení sledování ,
A(tivé TŤ a(k zahrnuie následuií (í f unkCe:

4, Mode] bude

Tí ace (stopování )

Mode automaticky

Profile (Přofrl)

s] edUje objekt V konstantní VzdáLeno5ti, oV] adač

kloné ní na Vysi] ač i nebo posuvnik V D] l Go 4 mů ž ete použ í tpro obkrouž ení objektU,

, i.
.':l

, NeVolte obJa(t, kde ,e nacházejí osoby, zví řata, malé

a

Model 5leduje objekt V kon5tantní m ú hlU a Vzdálenosti z boku, oV a
dač k oné ní na Vysí ač i mů ž etepouž í tpro obkí ouž ení objektu. V re
ž imu Profile se mode nebude schopen Vyhýbat překáž kám, Tento
rež im použ í Vejte V otevřených prostoráCh.
tenké objekty { např, VětVe stí omú

a

e] ektrická Vedení ) nebo prů hled

npobjFl-y n.p| ,rloarod",,

, Udrž Ujte bezpeč nou Vzdáleno5t od překáž ek podé l etové trasy, zV áš té letí ] i model Vzad.
, V pří padé nouze model ovládejte ruč né nebo klepné te na ikonu i} V D,] l Go 4,
. BUdte zVláš tě opatlní , pokUd použ iVáte ActiveTra.k V nás edují cí chsituacich:

sledované ho objekt! 5e neodehráVá na VodoroVné pI oš e,
5e za pohybu dra5ticky mění ,
objekt mů ž e být blokován nebo mimo dohled po dlouho! dobU,
d) sledovaný objekt se pohybUje po sněhem pokryté m povrchU,
e) Lé táte za slabé ho (< 300 l!xú ) nebo Ve mi silné ho (> ] 0 000 uxů ) osvět ení
í ) sledoVaný objekt má podobnou barVu nebo barevnoU teXtUru jako okolní plostředí .
. Při poUž ití ActiveTrack mUsite dodí ž ovat zákony a předpi5y chlánicí 5oukromi,
a) Pohyb

b) TVar

sledoVané ho objektu

c) Sledovaný

opuš tění řež imu ActiveTra(k
Rež im ActiVeTrdck mů ž ete opUstit dVěma zpú sobyi
l, Krátce stiskněte t ač itko přerUš eni inteligentní ho etu na Vysí ač i
2, Klepněte

na

ikonU .,: na obrazovce.

",uo

.6t \
Wg ,
,^ \
7

Model 5e po Ukonč ení rež imu ActiveTrack zastaVí a přejde do Vi5ení . N4ů ž ete b!d'Urč it noVý cí loVý objekt, nebo pokrač ovat V letU s ruč nim
ří zení m.

TapFly (Ovládání klepnutí m)
ú vod
Funkce TapF y nyní nabizí dva nové rež imy Coordinate Mode (5ouřadnicový

rež im) a Dire.tion Mode (směrový rež im), souřadnicoVý í ež im

jeVýchozí ,Mode semů ž eaUtomatickyVyhýbatpřekáž kámneboseza et!zastavitaautomatickyVisetzapředpokadu,ž enení pří iš tma
(< 300 ux) ani přiliš intenzí Vní osvětlení (> ] 0,000 luXJ.

Coordinate Mode (Souřadnicový rež im)

Kepné tenaUrč ité mistonaobrazoVce,Mode poletí ktomutobodUVaktUá] nivýš ce,poté přejdedoVisení ,
]0

použ ití souřadni(ové ho rež imu
Zkontro ujte, Že inteligentní pohonný akUmulátor je plně nabitý a modei
] e letové m rež imU P Pro poUž ití souřadnicové ho rež im! postupUjte
ná5] edoVně:

], 5

mode em Vz é tněte do Výš ky aspoň ] metru nad zemí ,

2,SPUsť teaPlikaciD] lGO4aklepnětenaikonu

EffiE

Ó.ZvoteTapFly,CoordinateModeapoté seřidtepokynynaobrazovce,

@
^§

.,

.:

3, K] epné te jednoU na cil a Vyč kejte, až se

objeví ikona ,,Go", Klepněte nó ikonu ,Go" pro potVrzení Volby a model se automaticky Vydá 5mě
rem ke zvolené mu cÍ | i. Pokud není mož né cí le dosáhnoUt, na obrazovce 5e ob] eví pří 5lUš né upozornění . V takové m pří padé zvo] te
] iný cí l
a ZkU5te to znoVU,

@

at

@
*

4.

cí l mů ž ete změnit

V prů bé huletu kiepnUtí m na obrazovku.
podrž te prst na obrazovce po cca 2 sekundý dokud 5e neobjevi modrý kruh. KrUh posunujte nahoru nebo dolů pro nastavení
05e k openi (namiření kamery nahoru/ do| ů J.

5. Klepné te a

záVěsu

V

A

, PřipouŽÍ Vání souřadnicové horež imUdbejte,abysecí ] nacháZe

narovné p| oš e,] inakmode] nemusidosáhnoutpřesněcie.

ukonč ení souřadni(ové ho rež imu
Pro ukonč ení souřadnicové ho rež imU použ ijte násI ed!jí cí postUpy]
l, K epné te na

ikonu

§

na obrazovce.

ovladač klopeni na Vysi ač i 5táhněte dolú na 3 sekundy nebo dé le.
inteliqentniho ] etu na Vysí .ai.
4, Modrý kr!h p05uňte do] eva nebo dopraVa,
2,

3. Krátce 5ti5kněte t ač í tko přeluš ení

Direction Mode (Směrový rež im)
Klepněte na Urč ité mí sto na obrazovce, Model ooletí Ve směru

použ ití směrové ho rež imu

k

tomUto bodtl

zkontro !jte, ž e inteligentni pohonný ak!mulátor je p] né nabitý a model je letové m rež imu
5oUřadnicové ho rež imu postUpljte ná5ledoVně:
] , s mode] em Vz é tné te do Výš ky aspoň ] metru nad zemi,

p,

pro použ iti

2,

spusť te aplikaci D] l Go 4 a klepné te na

ikonU

Ó

,

ZVoI te

TapFlý Direction Mode a poté 5e iidte pokyny na obrazovce,

] ffi§K3

:

._.§x

a

3.Kepné tejednounací aVyč kejte,až seobjeviikona,,Go",Kepné tena] konU,,Go"propotvrzeniVolbyamodelseautomatickyVydásmé
rem ke zvoiené mu ci

i,

-+ _

c

o

e
o
Po potv rzen í Vo by m ode1 a utomati.ky po letí Ve 5měru Vyznač ené m ko nou ,,Go", M ode a uiomatl cky u praVí 5Voj] rych] ost, pokUd d ete kuje
překáž kU Ve 5mé lU letU nebo pokUd leti pří liš b í zko k zemi. Pilot by Vš ak neměl spolé hat na tuto funk.i pro naVigoVání mode] u mezi piekáž
]

kam i,

] e li GPS §ignál

s

abý, fa l safe procedura do9tane přednost před

í !nkcemi TapFly; model !konč i autonomní et a altomaticky

se

Ví átí na

Mí sto VZ etU,

ukonč ení směrové ho rež imu
Pro !konč ení 5mé rové ho í ež imu použ ] jte ná5 edUjí ci postupy:
] , Klepněte

na

ikonu ;i]

na obrazovce.

klopení na Vysí lač i stáhné te dolů na J sekundy nebo dé le,
3, Klátce sti5kné te tlaaí tko přerUš ení inteligentní ho letU na Vysí ač i.

2, oV adač

ffi
lr.n§§

Mode] se po Ukonč ení Smé lové ho rež imU zastaVí a přejde do Visení , Mů ž etebud'klepnUtim uí č itnoVý

re-ffi

r&ř-

,r\ ,

. ModelU nedavejte pove] l ] etu směrem

k

.í oVý

5mé r, nebo dále I eté t s

ruč ní m

1m\
* ,uoffi
No/ l

*

Y* š

§rDř-

§§

T| ač í tkopřeruš ení inteligentnlho] etu

osobám, ž Ví řatů m, ma] ým

a

tenkým objektů m { např, Vé tVí m stromú

a

elektr ckým

plochou pokrytou vodou nebo sněhem,
, Vš í mejte 5i potenciálnich překáž ek na letové trase a drž te se V bezpeč né Vzdálenosti od nich.
. 5kuteč ná a předpokládaná tra5a letU se při poUž ití funkceTapt ymů ž e ] iš it.
. Volitelný rozsah na obrazovce je omezený. Není mož né ZVo it polohu pro í apF| y v blí zkosti horní ho nebo dolniho okI aje
obrazoVky,
, Budte Velmi opatrní , pokud lé táte za slabé ho (< 300 luXů ) nebo Ve

m

si né ho

(> ] 0

000 lUXů ) osvé t ení ,

Rež im trojnož ky (Tripod Mode)
Klepněte na ] konu V ap ] kac D.ll Go 4 pro zapnutí rež imu Trojnož ky, V tomto rež imU je rychlost letu omezena na maX.3,6 km/ h a brzdná
VZdálenost omezena na 1 m, odezvy na pohyby oVladač ů jsou rovněž omež eny plynUle oV ádaný pohyb,

Á

. Rež im Tlojnož ky použ í Vejtepouze tehdy, je i GPS siqnál silný a světe né podmí nky jsou ideální pro í !ngování systemu
detekce překáž ek. PokUd dojde ke ztí áté GPs 5igná u a 5y5té m detekce překáž ek nemů ž espráVně fungovat, mode aUto
maticky přejde do ATT] rež imu. V takové m připadé se etová rychlost zVýš í a model nebUde schopen Vjset na mí stě, Rezlm
Trojnož ky poUž iVejte s Ve kou opatrností ,
12

schopnost rozpoznávat 9esta umož ňuje pořizovat selfie záběly jednoduchými pohyby ruky. spark disponUje novýmí funkcemi oVládání
z dlaně), Palmcontrol (ovládání d| ani), Beckon (Přjlákání ) a selfie.

gest, jako j5ou PalmLaUnch (Vzlet
Popis í unkce
PalmLaunch

obí ázek

Přední LED

(vzlet z dlaně)

l. Zapněte mode| , zatí mco jej drž í te V ruce. Vyč kejte, dokud LED letový insvití č erveně

pod rameny modelU,

dvakí át stiskněte tlač í tkolnteligentní ho pohonné ho akumulátoru.
Přední LED by měly pomalu blikat ž lutě,

2, Poté

3. Funkce FaceAWare (Rozpoznání tváře) zač ne automaticky fungovat. .rak
mile je FaceAware ú 5pěš ně aktivováno, model dvakrát pí pne a předni LED

se rozsví ti zeleně. Pokud přední LED bliknou dvakrát č elvené ,aktivace FaceAwale 5e nezdařila. Zopakujte krok 2.

4, Jakmile 5e

motory zač nou otáč et, přední LED 5e rozsVí tí č erveně, Model

uVolněte z ruky, bude viset na mí stě,

spuš těni/ za5tavení

Blikají ž lutě

sví tí zeleně

]

É5J:>
4-

svití č erveně

Palmcontrol (ovládání dlani)

] , Postavte se před model, poté zvedněte jednu z Vaš i€
h rukou směrem k
modelu. zvedněte dlaň vzhů rU, prsty drž te těsně při sobě, Dlaň Umí 5těte
před
pří
d'modeI
u
podobu
cca 0,7 m
2 sekund,

sví tí zeleně
2,

Předni LED budou svitit ze| eně, pokud bylo ovládání dlaní Palmcontrol

ú 5pěš ně aktiVoVáno. Změňte Vzdálenost dlaně od modelu, až přední LED
zač nou blikat ž lUtě. To znamená, ž eje Vaš e dI aň bud'pří liš blí zko, n€
b o pří liš
daleko od modelu.

-É
-ř
\ ..LP
3, Rychlým spuš tění m dlaně dolů ukonč í teovládáni dlaní Palmcontrol a
přední LED by 5e měly rozsví tit č erveně.

sví tí č erveně

Nastavení pozi< e
] . Dlaní pomalu pohybujte nahoru nebo dolů pí o ovládání výš ky modelu,
zatí mco budete zachovávat konstantní vzdálenost mezi vaš í dlaní a mo
delem.

2, D| aň udrž Ujte v konstantní Vzdálenosti od těla (ViZ obrázek), poté d| aň
vychylujte dopí ava nebo doleva pro oVládání oí ientace modelu.

3, D aň udrž ujte V konstantní Vzdálenosti od těla, pohybujte 5e dopřed!
nebo dozadU, aby model letěl dopředu né bo dozadu,

]3

sví tí zeleně

Popis funkce

obrázek

Přední LED

FolloW (Ná§ledování )

l, PostaVte 5e před model, poté zvedněte jednU rukU a ry.hle jl zamáVejte
pií dí modelu po dobU cca 2 sekund,

na kameru, D aň mé jte asi 0,7 m před

§aEi€
é
Blikají ž luté

2.

Přední LED bliknoU dVakrát,] estliž e qesto bylo ú 5pé š něrozpoznáno.

9\ .

Mo

:

de po etí nahoru a dozadu, poté přejde do Visení 3 m od mista, kde stojí te,
2,3 m nad zemí , í ělem nepohybujte, dokud model nepřejde do Viseni,

3. Přední LED 5e

lozsví tí ze] eně a model zaane aUtomaticky

5

edoVáni,

5ví tí zeleně
Pokud rozpoznáni gesta ž amáVáni lUky se ha o nebo Vá5 mode| ztratil,
mú ž ere rež im Ná5 edování aktivovat zvednutim obou rukou nad hlavu do
tvaru Y a podrž ení m po dobu 2 sekund,

4,

poří zení selfie

] , Zatí mco Vás mode] nás edUje, Ve VZdá enosti do 7 m od od něj í ukama
Vytvořte rámeč ek a model zač ne pořiZovat selfie,

2,

Gesto pro poří zení se| fie by o ú spěš něrozpoznáno, pokud piední LED

b ikaji pomaI u č erveně. Vyč kejte na odpoč í táni selfie po dobu 3 sekUnd,
Přední LED Zač noU bI ikat lych] e č ervené , č í mž signalizuji, ž e je kamera pii
praVena pořidit 5e] fie,

BeCkon (Přilákání )
].

ZVedné te obě ruce nad h avu do tvalU Y po dobu

2

5ekUnd poté , co mo

de zač ne 5] edoVání
2,

jde do Visení

3,

ÉÉE

Když je Při ákání ú 5pé š néaktivováno,
V

mode poletí smé rem

k Vám a

pre-

u a umí stěte Vaš i dlaň cca 0,5 m

pod

mí 5tě ] ,5 m nad zemí a ] ,2 m od Vá5,

sviti č erveně

Předni LED 5e roz5Ví ti č erveně,

PalmLand (Při§tání na dlaň)

]
Postavte se tVáří ke kameře

na mode

mode Ve Vzdálenosti ne Ví ce než ] ,5 m od Vá5, Model bude pomalU klesat
a přistane

A
-'!'.

svití č erveně

na Vaš í d] ani,

. Pí o bezpecne poUZltl oVladání gesty dů razně dopoí uč ujeme předem na spark namontovat ochranné ob] o!ky Vrtulí ,
. Ovladan qestyJe treba umož nit v aplikaci D] GO 4 k epnutí m na ikonu
. Mějte na pamé ti,ž e rozliš ení í otografiiV rež imu oVládání gestyje ] 440X] 080,
. V rež imU Pa mLaunch bude LED letový indikátoí modelu noí málně blikat a nebude signa izovat ztí átu 5igná U Z Vysí laae
dálkové ho ovládání dokonce, i když nebude př] pojeno mobilní zaří zeni nebo Vy5í ač ,
. Rež im ovládání gesty použ í Vejtejen na Vo né m prostran5tVí ,
. Rež im ovládáni gesty je mož no použ í tpouze pro pořizování fotoqrafi i,
. ZapnUtí GP5 na Vaš em telefon! Umož ní mode u při ] é tání V rež imu ovládání qesty nás edovat přesněji,
14

Zapisovač letových ú daiů
Model automaticky zaž namenáVá etová data do ú ož iš té V modelU, To zahrnuje telemetrické ú daje, informace o stavu systé mů modelu
dalš í parametry, K těmto datů m ziskáte pří 5tup po připojení modelu k Pc prostředniCtVí m mikro-UsB portu.

a

Montáž a demontáž vrtulí
Použ í Vejte pouze vrtule doporuč ené a schválené DJl pro spark. Bí lý krouž ek nebo ž ádné označ ení na středu vrtule indikuje smy5l otáč ení
vrtule, a na který motor přijde namontovat,
Bí lý krouž ek

VrtUle

-----Has-

obrázek

_______> €
< ---Motory

eVnit

iJ

Popis

Uzamknout:

5

-,----l

bí lými znač kami

8ez označ ení

Motory bez bí lých znač ek

Ví tuli otoč te ve vyznač ené m směru pí o nasazení a dotaž ení .

Upevnění vltulí
Vrtule

s

bí lými krouž ky upevněte na motory

5

bí lými znač kami. Vrtuli přitlač te dolů na desku unaš eč eaotoč t€ Ve směru pro Uzamč ení až je
na motory bež bí lých znač ek, Listy Ví tulí napřimte do provozní polohy.

zajiš těna na mí 5tě. VrtUle bez bí lých krouž ků namontujte

Wffi
se

zn.akou

Demontáž vrtulí
] ednou rukou přidrž te motor, druhou rUkou vrtu
.
.
.
.
.

/ ;\

/ l\

Be7 znaaky

i

přitlač te doiů a otoč te Ve směru pro odemknUtí

Polor na o\ tré hí any vrtulí . 7d( hazeiie 5 niml opatrně.
Použ ivejte pouze Vrruie schválené DJl. Nemí chejte rú zné typy Vrtulí .

Nedotýkeite §e otáč ejí cí (hse vrtulí a motoí ů ,vž dy se pohybujte v bezpeč né vzdálenosti od
Před kaž dým vzletem 5e Ujistěte. ž e jsou VrtUle a motory správně a spolehliVě upevněné .

ni(h.

Před kaž dým letem 5e ujistěte, ž e jsou Vrtule v dobré m stavu. Nepouž í Vejteopotřebené , poš krábané , naš tí pnuté nebo
naI omené Vrtule.

. Použ í Vejte pouze originá| ní vrtule DJl pro zajaš těni Vysoké ho výkonu a bezpeč né hoprovozu.

lnteligentní pohonný akumulátor DJl
nte igentní pohonný akUmu átor má kapacitu ] 480 mAh, jmenoVité napé tí ] ] ,4 V a systé m inte igentniho ří Zení nabí jení
látor by měl být nabijen pouze nabú eč em schváleným D] .

a

Vybí jení . AkumU

lnteli9entní pohonný akUmulátor
. Akumulátor musí být před pí Vní m použ ití m plně nabitý.

,/ N

Funkce lnteligentní ho pohonné ho akumulátoí u DJl
1,

lndikace kapacity akUmulátoru:

LED indikátor 5i9nalizuje aktuální stav nabití .
automatické ho Vybí jení | AkumUiátor 5e automatí cky Vybije pod 70olo celkové kapacity, pokud je ponechán V neč innosti dé le než ] 0
dní , aby 5e předeš lo samovolné mu nafukování . Vybiti na 650ó zabere cca 2 dny. ] e normální , ž e během vybí jecí ho procesu je akumulátor

2. FUnkce

na dotek,,Vlaž ný".

balancování m: Automatické Vyrovnáváni napětí na jednot] ivých č láncí chpři nabú ení ,
proti nadměrné mu nabiení : Nabiení se aú tomaticky zastaví , je,li akumUlátor plně nabitý.
pí oti přehřátí : AkUmulátor dovolUje nabiení jenom tehdy, je-li jeho teplota mezi 5oc a + 40"c,
proti nabí jení nadměrným proudemI Akumu| átol ukonč í nabijení , pokud nabí jecí proud překroč í 8,5 A.
proti hI Uboké mU vybití : Vybí jení se automaticky zastaví , pokud napěti akUmulátoru poklesne pod bezpeč nou mez,
proti zkratU: AUtomaticky odpojí napájení je,li zaznamenán zkrat,
9. Automatické Vypnutí při neč innosti (rež im hibernace): Akumulátor přejde pro ú 5poru ener9ie do pohotovostní ho rež imu po 20 minutách
neč innosti, AkumUlátor přejde do rež imu hibernace po 6 hodinách neč innosti, pokud je vybitý na ú roveň niž š ínež ] 0oÁ, aby se předeš lo.ieho
hluboké mU vybití . Pokud se tak stane, LED indikátor stavu akumulátore se neí ozsví tí ; z rež imU hibeí nace akumUlátor pí obudí tejeho nabití m.
] 0. Komunikace:
Napětí akumulátoru, kapacita, proud a dalš í relevantní ú daje jsoU předáVány do letové ří dí cí jednotky modelU.
3, Nabijení

5

ochrana
5, ochrana
6. ochrana
Z ochrana
8. ochí ana
4,

/N
/ -j-\

. Před použ itim pí ostudujte
bezpeč né hoprovozU lnteli9entní ho pohonné ho akumulátoí u spaí k". odpoVědno5t za
"Zá5ady
be7peč ný pí ovoz a poUž í Vání jeplně nd už ivateli,
]5

použ í vání akumulátoru

lndikátor stavu akumulátolu

zapí nání a vypí nání
zapnutí : stiskněte jednou kí átce hlavni Vypí nač a poté jej

LED1

5tiskněte a drž te po dobu 2 sekund pro zapnUtí . LED indikátor
stavu akumulátoru ukáž e aktuální stav nabití .
vypnutí : stiskněte jednou krátce hlavní vypinač a poté jej

LED3

stiskněte a drž te po dobu

LED2
LED4

Hlavní vypí nač

2 5ekund, až se Vypne.

Upozornění pro provoz při ní zké teplotě:
1. Při provozu při nizké teplotě (0"c až 5"c) je kapacita akUmulátoru znač ně omezena.
2. Nedoporuč ujeme akumulátor použ í vatpři Velmi ní zkých teplotách (< 0"c),
3. Při lé tání za ní zkých teplot let Ukonč ete, jakmile 5e v apI ikaci DJI Go 4 objeví výstraha při ní Zké m napětí ,,LoW Battery LeVel Warnin9"
4, Pro zajiš tění maximá ní Výkonností akUmulátoru dbejte, aby jeho teplota by| a nad 20"c,
. Za chladné ho poč así lnteligentni pohonný akumulátor

A

pí o zahřátí zapněte zasunutý v modelu 1-2 minuty před Vzletem.

kont] ola §tavu akumuláto] u

lndikátor 5tavu akUmulátorU 5ignaI izuje množ ství energie zbýVají cí V akUmulátoru, Po zapnUtí akumulátoí u krátkým stiskem h] avní ho Vypí ,
nač e zjistí te aktú ální stav akUmUlátoru. LED andikátor 5e rozsví tí a Ukáž e stav akumulátoru- Podřobnostj Viz dále.

. AktUální 5tav nabití akumulátoru

Er:]
LJJ

.

LED

sví tí o

LED

je signalizován během nabú ení í Vybú ení . Podrobnosti najdete

bliká

o

LED

V

následujicí

tabUlce,

nesví tí O

stav akumulátoru
LED1

LED2

O

o

o

o
o
o

C
o

o
o
O

o

.J

a

o

o
o
o

LED3

o

c

o
o
o

o
o
o
o

LED4

o
o

o
o
o
o

o

o
o

stav akumuláioru
88-] 0Oo/ o

75 88oó
63-15o/ o

50

630lo

38-50o/ o

25 38oÁ
13-25ob

0

13ó/ o
0o/ o

Nabí iení lnteligentní ho pohonné ho akumulátoru
] , Nabí ječ zapojte do sí tě,

port na modelu připojte k nabú eč i pro zahájení nabí jení ,
LED indikátor na akumulátorU V prů běhu nabú ení signalizuje aktuální stav nabití akUmUlátoru,
4. AkUmulátorje plně nabitý,jakmale LED indikátorU stavu akumulátoru zhasnou, Plné nabití akUmUlátoí u
odpojte akUmulátor od nabí ječ e, prosí m, jakmile je nabú ení ukonč eno.
2, Mikro UsB
3,

si

Vyž ádá cca

1

hodinu a 20 minut

@

siť ová zá5uvka

. Před za5Unutí m nebo Vyjmutim z modelU Vž dy akUmulátor vypněte. Nikdy nezasunujte nebo neVysunujte zapnutý akumulátor
. Před nabú ení m nebo ulož ení mpo delš í dobU mimo provoz vž dy nechejte akumulátor Vychladnout na pokojovou teplotU.
stane mimo provozní roz5ah tepI ot pro nabí jení (5"c až 40'c),

/ l\

siqnaliza(e při nabiiení
LED]

O

o
o
O

LED2

LED3

LED4

o

o

o
o
o
o

o
o
o

c
o
()

stav nabiti
0

50o/ ó

50-75
75
PI ně

100o/ o

nabito

signalizace o(hranný(h lunkcí akumuláto] u při nabí ,iení
Ná5ledují cí tabulka podává přehled signalizace

ochranných

funkcí akUm!látoru,

5ignalizace ochí an při nabú €
ní
LED]

LED2

LED3

o

o

o

c

,)

o

o

o

o

o

zpú §ob blikání

chybový stav

LED2 blikne dvakrát za sekUndU

Detekován nadměrný proud

o

LED2 blikne třikrát za sekundU

L)

LED3 blikne dvakrát za sekundu

o

!)

o

c

LED4

Detekován

zkrat

Detekováno nadměrné nabití

LED] blikne třikrát Za 5ekundu

Detekováno

nadmé rné nabí jecí napé ti

o

,)

LED4 blikn€ dvakrát za sekUndu

Nabí jeci teplota pří liš ní zká

C

o

LED4 b] ikne třikrát za 5ekundu

Nabú ecí teplota pří liš Vy§oká

Pokud nastane některý z Výš e uvedených stavů a jeho pří č inabyla odstraněna, §tiskněte hlavní vypí nač pro vypnUtí LED indikátoru. lnteli
gentní akUmulátor odpojte od nabí ječ e a poté jej znovU připojte pro obnovení nabiení . V pří padě nevyhovují ci okolni teploty pro nabí jení
nemU5í te akumUlátor odpojovat a znoVu připojovat. Nabú eč nabú ení znoVu 5pustL jakmile 5e teplota dostane na přijatelnou hodnotU,

A

. D] l ani dovozce zaří zení nemohou převzí t jakoUkoliV zodpovědno5t za š kody způ sobené použ í Vání mnabú eč e jiné ho vy-

-,n,_

Jakvybí t lnteli9entní pohonný akumulátoí pí o bezpeč nou přepravu:

4

robce.

.

s mode| em lé tejte Venku, dokud kapacita nepoklesne pod

30o/ o

nebo dokud již neni mož né akumulátor

zapnout.

ZÁVĚS KAMERYA KAMERA
Závěs kamery
Popis závé su
2-o5ý záVě5 kamery poskytuje stabilní základnu pro připojenou kameru a umož ňuje pořizovat stabilizované foto9rafie a Videa. Závěs mů ž e
kamelou otáč et o 85'V 05e kiopení (nahoí U/ dolů ),

Go 4 kiepněte a podrž et pr5t na oblazovce, dokud se neobjeví modrý kruh. Poté posouVání m kruh!
plstem doleVa a doprava bUdete oVládat orientaci modelu a posoUVání m kruhu nahorU a dolů mů ž ete oVládat náklon kamery,

Na stránce náhledU kamery V apLikaci D] l

Pí ovozní í ež imyzávěsu
na stránce nastavení

EF
/\

./ !

\

,t

Follow Mode (sledovací rež im)

lN

FPV

Mode (FPV rež im)

Úhel mezi oí ientací závěsu

a

D,] l

Go 4.

orjentací pří dě modelu zů stává stále stejný

Závěs 5e synchronizuje s pohyby modelu pro zajiš těni pohI edu pilota sedí cí ho V
kokpitu modelu (First Person View, FPV),

. Vzlé tejte z Vodoí ovné ho povrchu a záVěs po zapnutí chraňte před nárazy,
. chyba motoí J záVesu se mů ž e objevit v té Chlo situd(i(h:
(1) Model se závěsem je postaven na nerovnou podlož ku.
(2) Závěs byl vystaven nadměrné vnějš í sile, napi při haVárii.
. Lé tání V husté mlze nebo v mraku mů ž e způ sobit kondenzaci vlhkosti na záVěsU a k doč asné muselhání . Funkce záVé su
obnovi po jeho vyschndti,
. ZáVěs přejde automaticky do rež imu FPV když je model ve sportovní m s-rež imu,

§e

Kamera
Palubní kamera Mavic Pí o použ í vá cM05 5ní mač 1/ 2,3" pro sní mání až 1080p videa při 30 snimcí ch za sekundu nebo 12 meqapixel fotografií .
Video mů ž ete zaznamenáVat bud'Ve formátu MoV nebo MP4. Fotografické í ež imyzahí nují 5ní mání .iednotlivých záběrů , dávkové , interva,
ioVé , panoramatické sní mání a 5halloWFocUs. Aplikace DJl Go 4 nabí zí ž ivý náhled obrazu sní mané hokamerou na obrazovce připojené ho
mobilní ho zaří zení ,

zásuvka pí o ml(ro-sD kartu kameí y
Pro záznam fotografií a Videa do zá5uvky na kameře zasuňte micro-sD kartu dří Ve, než 5park zapnet€
, Model podporuje karty s kapacitou až
64GB, Doporuč Uje se použ í Vat micí o-sD kaí ty typu UH5l, protož e jejich 5chopnost rychlé ho č tení a zápisu umož ňuje ukládat Video data s
Vysokým rozliš ení m.

:]

@
_,-''V'

. Micro 5D kartu do kamery nezasunujte

nebo ji nevyjí mejte, pokud je mode ZapnUtý,

. Pro zajiš těni stability systé mů kameryje doba natáč ení jednoho Vi(leozáznamU omezena na 3o minut.
. Na poč í tač ichMacje VZhledem k 5y5té movým omezení m mož no použ ivat pouze mikrosD karty 5 kapa.jtou ] 2GB nebo
menš í ,
. obrazový záznam je mož no ulož it do mobilní ho zaří zeni, pokud V mode u neni mikrosD karta nebo karta plná, Mějte na
pamé ti, ž e rozliš ení foto9rafií je ] 024x768 a Videa 1 2BOX720,

Datový poí t kameřy
Zapné te Spark a poté připojte miklo USB kabe do mikro UsB portu pro staž ení fotografií

/ l\

. Než se pokusí te soubory stáhnout, Zapněte napájení mode

U,

a

videa na Váš poč í tač

abyste mě] i pií stup

k

datú m na microsD kartě,

ovládání modelu mobilní m zaŤ í zení m
Pro oVládá ni model U

p řipoj] t mobi ln í zařizen í p rostředn ictVim Wi fi pro oV ádán í model !
pop §Jje ja| o! dddl rodel porocl w' É ,
] . Zapněte model,
2, Zapněte Wi fi na Vaš em mobi ní m Zaří zení , zvo te sí ť Sparku a Zadejte Wi-fi heslo,
3. spusť te ap ikaci D] l Go 4, Klepněte na ,,Go FLY" pro Vstup na 5tránku náh edu kamery,

s po

mo.í

a

pl

ikace

D] l

Go 4. Násled ují cí č ást náVod

u

4.KiepnětenaikonUE proaUtomatiCkýVzletmodelU,Přiož teobapalcenaobrazovkuapouž í VejteViltUální joystickyprořizení modelU.
,/ '\

4

. Wi fi frekvenci na Vaš em mobilní m zaří zení mů ž etenastavit na 2,,1GHz (VýchoZí nastavení ) nebo na 5,8GHz, Na zaří zenich,
která to umož ňUjí , nastaVte 5,8GHz, plotož e toto pásmo je mé ně rUš ené ,
. Stiskněte a drž te párovdcí t ač í tko dé Le než 9 sekund, dokud neuslyš í te tři pí pnutí pro resetováni Wi fr he5] a, 5s D a rese
továni přeno5oVé frekvence na 2,,1GHz, Nebo klepné te na ,,He] p" V aplikaci D.] l Go 4 a poté 5e iidte pokyny na obrazovce.
. řizeni prostřednictVí m Wi ll použ í Vejte jen na otevřené m prostranstVí jen s ma
ým elektromagnetickým rUš ení m, Pokud je
spojení neqativně oV ivňováno ruŠ enim, doporuč Ujeme použ í vatpro oV] ádáni Vysí aa nebo se piesunout na mí sto 5 men5 m
rUš ení m,

Použ ití viřtuální Ch joysti< ků
Před poUž ití m VirtUální ch joysticků 3e Uj] 5těte, ž e Vaš e mobilní zaří zení je připojeno k mode u. NasledUjí cí obráZky odpoVidají poUž jtí oV] a
. \ r'oo l l ply^ n.,evpr o\ 'ddar

dd.f

Už lVatelské rozhrani

5

Virtuá] ní mi joysticky

5tiskemodpoVí dají cí hosymboluna eVé pooViněobrazovkymú ž etemodelnechat5toUpatnebokesatč i5nimotáč etdolevanebodcprava
Stiskem odpoví dají cí hosymbolu na pravé poloviné obrazovky mů ž ete mode nechat etět dopředu nebo dozadu, do] eva nebo doprava

Klepnutí mnatlač itko Virtuání joystickyzapneteneboVypnete.

/ i\

. ob a5t Vné bí lé hokruhu rovněž redguje na ří dí ci povely,

ovládánj modelu

Tato kapitola popisuje, jak použ í vat jednotlivé funkce vysí lač e. Vysí lač mů ž ete nastavit do Módu ] , MódU 2. MódU 3 nebo do Už avatelské ho
(custom) módu.

Mód

l

Dopředu

{4\
e)

Levý ovladač

Pravý ovladač

z"r
!j

\ + -/

(e)
.ó\

\ Ý-l

*

Nahoru

íř
_:,

l

Dol ů

Dozadu

\7

á^ .\

(\

\t

otáč ení v

evo

otáč eni Vpravo

e,

< ii

Mód 2
Levýovladač

Á\
(o)

\ !/

Mód 3

\ !/

+

Dolů

(!)
@
otáč ení Vlevo

.J'

a§\
(e)

,V

otáč eniVpí avo

@

Doprava

Dopředu

Pravýovlódač

?T"

*

Doleva

*,

+
€

Doleva

Doprava

Dopředu

Levý ovladač

Plavý ovladač

''# "

--*

+

Dozadu

€ i

1ge+ ) Dotev6
\ __./

EF

|

+

Doprava

. ,,ovladač V neutrálu/ Ve 5tředu": Páka oVladač eje Ve středoVé poloze.
. ,,Pohyb ovladač e": ovladač na Vysí lač ijeVychýlen ze 5tředové polohy.

(l)

otáč ení Vlevo

otáč ení vpravo

Vysí lač { Mód 2)

Model

(

indikuie smě, pří dě)

Po2námky

Plyn

ov| adač plynu s oUž í pro ovládání pohybu modelu naholu a do ú .
Vychylte oVladač nahoru pro 5toupání a dolů pro klesáni,
_] sou li oba oV adač e Ve stiedové poloze, mode Visí na mistě.

LeVý oVladač

cí m Vice ovladač Vychýlí te ž e sti'edoVé po ohy, tí m rych eji mode
změní Výš ku, oVladač plyn! Vž dy VychylUjte jemné a
Zabránili náh| é a neč ekané změné výš ky mode u,

+

5

Cltem, abyste

oV adač boč ení s ouž i pro oVládání otáč eni modelU okolo 5Vislé 05y.
Vychý ení V| eVo způ sobí otáč ení mode] ! proti směru hodinových
rUč ič ek; Vychýleni Vpravo způ 5obi otáč ení mode!u po smé ru hodino
Vých ruč ič ek, ] e i ov] adač Ve středU, model Vž dy po] etí 5 pří dí nami
řenoU Ve 5tejné m směru,

cí m Vé tš í je Výchy ka ovladač e od středu, tim í ychieji 5e bude mode|
na danou stranu otáč et,

Klopení

t

PlaVý oV adač

Klonění

oV adač kI openi oVládá náklon a pohyb dopiedu/ dozadu,
Vychy] ie oVladač nahorU pro let dopiedu nebo dolů pro let dozadu,
\ ov| lo.aé r \ é .'ré d l ] e mooé !p vodolov'p po oze ( m / é I . p

* .;

t

Výchy ka ovladač e od 5tředU, tí m Větš í jenák on a

Pravý oVladač

mode etí rych

eji,

oV adač kloné ni oV ádá nák on a pohyb doleva/ dopí ava, Vychylte
doleva pro let V evo nebo doprava pro ] et Vpravo,
5 ovladač em Ve stiedL] je model Ve Vodorovné po] oze, cí m Vé tš ije
Výchylka oVladaae od středu, tí m Větš í jenáklon a model letí rych ejl,

§+

oV adač

VYsí LAČ
Tato kapito a popi5U] 'e fUnkce Vysilač e

a

ob5ahuje pokyny pro ovládání mode

U a

kamery.

Popis vysí lač e
Vysí lač Sparku je noVý Wi fi přenosový 5y5té m 5chopný oVládat mode a záVěs kamery na VZdálenost až 0,5 kmn, Vysí ač 5e mů ž e bezdrátoVě
připojit k mobi ní mu zaií zeni azoblazovatž iVý náhled obrazu snimané ho palUbní kameroU pomocí aplikace D-] l Go 4, 5klopné drž áky Umož ,
ňují bezpeč né upevné ní Vaš eho mobilní ho zaří zení , Maximální doba provozu vy5í lač e je a5i 2,5 hodiny,
* )Vysí lač mů ž edasáhnout

1.

maximální ho dosdhu

(CE)

na otevřené m prcstransť ví bezelektromagnetické ho

7,

Tlač í tko přeruš ení inteliqentní ho letu

Vy5í lač e,

(RTH),
2.

] ednou krátce sti5kné te pro nouzové ž astaveni,

Nabí i€
cí

4. Dtž ák mobilniho září 2ení
5 ouž i pro bezpeč né L] peVněni Vaš eho mobi ní ho zaří zení
5.

k

slouž í pro VyVolání inte igentní ho letové ho menu

ovladač e

oV| ádají oí ientacl a pohyby modelu,

Vy5ilač i,

9,

Přepí nač letový(h řež imú

Pro přepináni ] etových rež imů

Go 4.

P a 5,

Anté ny

Pienáš eji siqnál pro ovládání mode
11. LED

D.] ]

indikátoí stavu vysí lač ové hoakumulátoí u

ndikUje 5tav nabití Vy5i ač oVé ho akUmulátorU,

10.

Funkč ní tlač í tko

6. Křiž ové

.] ednoU krátce stiskněte pro kontí o u staV! Vy5í ač oVé ho akUm! áto
í U. Krátce sti5kněte a poté stlskné te a podrž te pro z.pn!tí ,/ Vypnut
8. LED

zá5uvka (mikí o UsB)
SJouž i pro připojení Vné jš í honabieč e pro nabí jení vysí ač ové ho akum!látoru,
3.

Hlavní vypí nač

Tlač í tko Automatický náví at (RTH)
a drž te pro aktivaci automatické ho náVlatu na Mí sto VzletU
opé toVným 5tiskem náVrat přerUš í te,

Sti5kněte

ruš ení a ve výš ce osi 1)a m

u a

Video signá

indikátor provozní (h stavů

signa] izuje provozní 5taV Vy5í ač e.
12. Knoí lí k ovládání závě§u
otáč ení m knoflí k! 5e ovládá nák on kamery,

,

13. Přiřadit€
lné

tlač í tko

15.

VykonáVá rů zné funkce dle nastavení
14.

V

Tlač í tko 5pouš ti í otoapaí átu

5ti5kem poří dí te fotoqí afi

aplikaci D] l Go 4.

i,

Tlač í tko záznamú videa

5ti5kem spustí te záznam Videa; dalš í m stiskem jej Ukonč í te.

. Shoda: Vysí lač vyhoVuje pož adaVků m cE i Fcc směrnic,
. Mód kří ž ových ov adač ů : Lze nastavit do Módu ] , MódU 2 nebo] iné ho d e Vaš eho přáni,

EE

Vysí lač má zabudován akumulátor

zapí nání

a

s

kapacitou 2970 mAh.

vypí nání vysí lač e

, Jednou k.átce stiskněte tlač í tko hI avniho Vypí nač e a LED indikátor zobrazí stav nabití Vysí lač ové ho akú mUlátoru,
. ] ednou krátce 5ti5kněte tlač í tko hI aVní ho Vypí nač e a poté je stjskněte a dí ž te pí o Zapnutí nebo Vypnutí Vysí ] ač e.

Nabí iení vysilač ové hoakumulátoí u
nabú ejte

Vysí lač oVý akumulátor

5

pomocí dodávané ho nabiječ e.

ovládání k.mely
K pořizováni fotografií a Videozáznamů a nastavování kamely 5louž i

í lač í tkospouš ti fotoaparátu, Knoflí k na5tavování kamery a Tlač itko

záznamU Videa na vysí lač i.

ovládání modelu
Mód křiž ových ovladač ů bude stejný, jaký je nastaven pro virtuální joysticky.
Přepí nač latových rež imů
Přepnutí m přepinač e mů ž ete zvolit pož adovaný letový rež im, Mů ž ete Volit mezi P-rež imem
a s-rež imem.
poloha piepí nač e Letový rež im

/ ffil

/\ §ry

@

P rež im

s,rež im

Tlač í tko Automati(ký návrat na Mí §to vzletu (RTH)
sti5kněte a drž te RTH tiač í tkopro 5pUš tění procedury automatické ho návratu na Mí sto Vz| etu (RTH), Model se poté Vrátí na pos] ední zaznamenané Mí sto Vzletu. opětovným stiskem tI ač í tkaRTH procedurU přeruš í te a mů ž ete znovU přeVzí t ří zení modelU.
s optimální mi podmí nkami pro přenos signálu
Přenos si9nálu mezi modelem a Vysí lač em je nejlepš í V oblasti dle obrázku při dodrž ení znázolněné sVi5lé polohy anté n vysí lač eI

Oblast

Obla§t§optimální mipodmí nkami
propřeno§
é8

lUL
J
€
silný

F"l\
€
§"

,#

I

*

5labý

'> a_

Vysí | ač je

5

Ve Výrobě,

modeI em spárován

pokud zakoupí te spaí k combo (sestava dodáVaná

i s

vysí lač em), Při páí oVání postUpujte násle

doVně:

mode , Vyč kejte, dokud LED letový indikátor modelu nezač ne blikat ž lUtě,
2. stiskněte a drž te t| ač í tko vypí nač e lnteligentní ho pohonné ho akumUlátoru po dobu 3 sekund. Jakmile u5lyš í te jedno pí pnutí , tlač í tko
uvolněte. Přední LED na modelU budoú blikat č erveně.
3. souč asně 5ti5kněte a drž te Tlač í tko přeruš ení lnteli9entní ho letU, Funkč ní tlač í tko a Přiřadite] né tlač í tko. Párování započ ne, jakmi] e zvuková
5i9nalizace přejde ze stří davé ho jednodUché ho a dvojité ho pí pnUtí na rychlé jednoduché pí pání .
] . Zapněte Vy5í lač a

dh

\3

o

@@
J+
4. Přední LED modelU 5e rozsví tí

č elVeně poté , co bI ikaly zeleně. ] akmile se LED indikátor provozní ch 5taVů na Vysí lač i rozsVí tí zeleně, je pá,

rování dokonč eno.

A

. Dbejte, aby 5e při párování Vysí lač nacházel ve vzdálen05tí

menš í než 20 cm od modelu,

Odpojení vysí lač e

Kromě vysí lač emů ž etemodei ovládat také pomoci vií tuální ch joysticků V aplikaci D] l 60 4, Když je vš ak vysilač §párován 5 mode| em, je
oVládáni Virtuální mi ioysticky zablokováno, Abyste mohli Virtuální joysticky použ í Vat, musí te Vysí lač od modelu odpojit.
] , Zapněte model.
2. Stiskněte a drž te tlač í tko Vypí nač e lnteligentní ho pohonné ho akumulátorU po dobU 6 sekund, dokud neuslyš í te dvojité pí pnUti, což si9na
lizuje, ž e model byl odpojen od vysllač e.
Po

odpojení Vysí iač e od modelu pro použ ití Virtuální ch joysticků připojte Wi-fi sí ť modelu

k

Vaš emu mobilní mu zaří zení .

APLI KACE DJ! Go 4
Tato kapitola popisuje hlavní funkce aplikace D] l Go 4, Apljkaci použ í Vejtepro ov| ádání závěsu, kamery a dalš í chfunkcí Vaš eho modelu.
souč ástí aplikace jsou stránky Vybavení (Equipment), Editor (střjhač ), 5kyPixei a ] á (Me) pro nastaVoVání Vaš eho modeI U, editová.í a sdí Lení
fotografi í a videí s přáteli.

ra
Na stránkU kamery,,cam€

VieW" obsahují cí ž iVý náh| ed obrazu Z kamely Vstupte klepnutí m na tlač í tko,,Go FLY" na ÚVodní obrazovce

aplikace DJl Go,

Náhlé d kameí y (camera View)

EJ

hnotÍ (GPs)

É tp-e §í

.a _€ krí

10

a

]1
12
.:3

í

a

@

1f

15

,6
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l. st.v §y§té mů modelu
Tato ikona zobrazuje aktuální stav systé mů mode| u a rů zná Vý5traž ná hláš ení .
2, stav systé mu detek(e překáž é k
č ervené pruhy isou zobí azovány, pokud jsou překáž ky v blí zkosti modelu. oranž ové pruhy jsou zobrazovány, pokud jsou
překáž ky v dosahu detekce senzorů .
22

lndikátor 9t.vu akumulátoru

3.

_"

lndikátor stavU pohonné ho akumulátorU zobrazuje dynamicky aktuální 9tav akumulátoru 5 ohledem na Vzdálenost
zóny indikátoru signalizuií ú rovně množ ství energie potřebné pro provádění rů zných funkcí ,

"

modelu. Barev,

né

4. Letový rež im (Flight mode)
3€ Texl Vedle té to ikony signalizuje

aktuální letový rež im.
Klepněte pí o vstup do nastavení ří dí cí jednotky (Mc, Main controller).

Na té to stránce mů ž ete nastavovat

letové limity a nastavovat hodnoty

li5k l,

Parametry kameí y

5.

Fm

Zobrazuje nastavení parametrů kamery a kapacitu mikro 5D karty. zobrazení parametrů ka
meí y zapněte v Nastavení kamery (camera settings).

6. sí la GPs §i9nálu

§,,il|

Tato ikona si9nalí zuje aktuální sí lu GPs signálU. Bí lé sloupce indikují dostateč nou 5í lu GP5 5i9nálu,

stav 3D senuorové ho systé mu
.D] klepnutí mnatototlač í tkozapnetenebovypnetefunkcezajiš ť ované 3Dsenzorovýmsysté mem,

7,

8.

N.§tav€
n í wifi

9,

lndikátorstavu Pohonné ho akumulátoru (Battery Level)

a,*

Klepněte pro vstup do menu nastavení Wi fi.

a61%

Tato ikona indikuje 5tav nabití lnteli9entniho pohonné ho akumu| átoru
nastavení prahových ú rovní Výstraž nésignalizace a náhled histoí ie Výstrdž -

Klepněte na ikonu pí o V§tup do menu anformací o akumUlátoru.
ných hláš ení pro akUmulátor,

lo. vš eob€
Cná na5tavení (GeneraI settin9§)
... K| epněteproVstupna5tránkuVš eobecnýchnastavení (Geneí alsettin95).Mů ž eteVolitjednotkypaí ametrů ,umož nitž iVýpřimýpřenos,
zobrazoVat
1

letoVé trasy atd.

ovládání náklonu závěsu otáč ení m mobilní ho zaří zení (Gimbal Pit(h TraCkin9)

r.

Po klepnutí na tuto ikonU mů ž ete nastavovat náklon záVé sU s kamerou otáč ení m Vaš eho mobilní ho zaří zeni.

@
12.

Po§uvní k ovládáni závěsu
..,,.,.....o 70brdlJ_e

13.

Přepí nač Foto/ Video
KlepnUtí m přepnete mezí rež imem pořizování fotografií a natáč ení m Videa,

e

'jhe naí lonJ/ áVé sL,

l4, í lač í tkofoto§pouš t7nahrávání videa
o/ a Klepněte pro poří zení fotografre nebo 5puš tění / zastavení záznamu Videa,

kamery
pí ovstupdo menu nastavení kamery.

l5. Nastav€
ní

&.

Klepněte

o pro nastavení lso, závěrky a parametrů automatické expozice
a pro Volbu fotografických rež imů ,spark umož ňuje rež imy Jednotlivý sní mek (Sin9le shot), Dávkové 5ní mkování (Burst shot),
lnteí valové sní mkování (lnterval Shot), Panoramatické sní mkování (Pano) a sní mkování s maloU hloubkou ostro5ti (shallowFocus).

Klepněte na

Klepněte na
Klepněte

na

o

pro vstup do menU Vš eobecných nastaveni kamery,

Při pořizování fotografrí V rež imU shaI lowFocus mějte na paměti:
. Rež im je vhodný pro sní mání statických scé n. Pokud fotografujete o5oby, dbejte, aby se během 5ní mání nepohybovaly,
jinak se fotografie s malou hloubkou ostrosti nemusí podařit,
. Před poří zení m sní mkU mode vystoupá asi o 20 Cm. Dbejte, aby 5e nad ní m nenacházela ž ádná překáž ka,
. Vhodný rozsah pro fotografování ] 'e do 30 m,

/ l\

E

Přehrávání
KlepněteprovstupnastránkUpřehráVání ,kdemů ž eteprohlí ž etfotografieaVideaihnedpoté ,cobylypoří zeny.

17.

Letová t€
lem€
t rie

16.

H 9_6M
D 9.6M
5 1-1M/ 5

Výš ka nad zemí .

VzdálenostmezimodelemaMí stemVzletu.
Rychlost modelu,

l8. vypanač vi] luální .h joy§tiCků
Klepněte pro Vypnutí / zapnutí Virtuální ch joysticků . Po zapnuti tohoto vypí nač epolož te vaš e prsty na obrazovku pí o použ ití virtuální ch
joystickŮ pro ovládání modelu. Po VypnUtí tohoto vypí nač ese mů ž ete dotýkat obrazovky pro ovládání jiných funkcí ,

O
'l9.

lnieligentní letové rež imy
Klepněte proVolbu lnte| igentní ch letových rež imů ,

Ó

20. Automati< ký návrat na Mí §to vzlé tu smařt RTH
d§: 5pouš tí procedulU smart RTH, Klepnutí m zahájí te návrat na posI ední ulož ené Mí sto Vzletu.
21.

Automati< ký vzlet/ Při5tání
Klepnutí m 5pustí teaUtomatickýVzletnebo

i!é

22, Návrat

qr,

iÓ
'v'!

přistání .

zpět

Klepnutí m na tuto ikonu se Vrátí te na hlavní 5tránkU už ivatelské horozhrani,
. V náhledu kameí y stiskné te a podlž te obrazovku, dokud 5e neobjeví modrý kruh, Posouvání m ktuhu doleva a doprava
budete ovládat oí ientaci modelu; posouvání m nahoru a dolů budete naklánět kameru nahoru a dolů ,

Editor (§třihač )
Edí tor je inteligentní Video editor Vestavěný V apI ikaci D] l Go 4, Po natoč eni několika zábé rů a jejich staž eni do mobilniho zařizeni p.ostě
klepněte na "Editor" na domov§ké stránce aplikace, Potom mů ž ete zvolit š ablonU d urč it poč et klipů , které j§oU automaticky zkombinoVány
do krátké ho filmu, který mů ž ete okamž itě sdilet,

SkyPixel
Proh í ž ejtea sdí lejte fotoglafie

a

Videa na 5tránce 5kyPixel.

Já (Me)
Máte

Ii

již VytVořený D] l ú č et,budete se mocí zú č astnit di5ku5í

a

sdí let Vaš e VýtVory

5

komunitou už iVatelů prodUktů

D.] l.

LÉ TÁNí
Tato kapitola popisuje zásady bezpeč né ho lé tání a letová omezeni,
] akmile dokonč í tepředI etovoU připí aVU, doporuč ujeme vám použ í t letový simulátor V aplikaci D] l Go 4, abyste 5e nauč ili ié tat bezpeč ně a
připravili se na piI otáž při nároč nějš í ch mané vrech, Dbejte, abyste Vž dy lé tali na bezpeč né mmí stě.

Prostředí a podní nky pro I é tání
],

Nelé tejte zá š patné hopoč a5í za deš tě, za silné ho větru (přes ] 0 m/ s),5něž ení , smoqU nebo mlhy.
otevřených prostranství ch, Vysoké budoVy a Velké kovové kon5trUkce mohou ovliVňovat přesno5t palubní ho kompasU a GP5
5ysté mu,

2. Lé tejte na

3,Za etumode] udrž ujteVbezpeč né Vzdálenostiodpřekáž ek,přihlí ž ejí cí cho5ob,elektrickýchVedení ,stromů ,jezer,řekapod,
rUš ení jinými bezdlátovými zaří zení mi, V okolí ne5mějí být ž ádné převadé č e, Vysí | ač eapod.

4, snaž te 5e zabránit

V mí stech, kde dochází k Velké / plUdké změně ú rovně zemé (např. I et z Vnitřku budoVy ven) a když je GP5 signál sldbý
vtěchto pří padechje ne9atiVné ovlivňoVána spolehlivo5t systé mů stabilizace pozice, což ovlivňUje bezpeč nost lé tánl,
modelu a pohonné ho akumu| átolu záVisejí na Vlive.h okolní ho prostředí , jako hustota VzduchU a teplota, Budte Velmj opatrní ,
pokUd lé táte V nadmoř5ké Výš ce nad 4000 m, protož e Výkony modelu a akumu] átoru mohou být Výrazné omezeny,
ModeI není mož né provož ovat V P-rež imu V po] ární ch obI astech,

5. s

mode] em ne| é tejte

6. Výkony
7,

zóny

Letové limity a b€
zletové

Vš ichni už iVatelé UAV (Unmanned Aerial Vehicle, Bezpilotní lé tají cí prostředek) by se měli 5í iktně ří dit Vš emi předpisy stanovenymi or9aniza
cemi,jakoje lcAo (lnternational civil AViation organizatition, Mezinárodni organí zace pro civilní etectví ) a zákonnými předpi5y platnými V

zemi,kdejeUAVprovozován,Zbezpeč no5tní chdů Vodů jeveVýchozí mnastaveniaktí VoVánafunkceletové
imity,kterápomů ž eproVoZoVat
model bezpeč ně a legálně. Letové limity zahrnUji omezení výš ky, Vzdáienosti a Bezletové zóny (No-Fly Zone),

Přilé tání VP,í ež imuí mityVýš ky,Vž dálenostiaBezletové zónyspoleč něomezují prostoI Vněmž mů ž emode
lé tat,

Maximální limity výš ky a vzdálenosti
Maximální Výš ka a Vzdálenost (akč ní rádiu5) omezují Výš ku letu a Vzdálen05t, Hodnoty je mož no nastavovat V apI ikaci D] l Go 4, Mějte na
paměti, ž e maxí mální ietová výš ka nemů ž epřekroč it 500 m, Po nastaveni bude mode lé tat uVnitř Vymezené ho Vá] covité ho prostorU (Viz
obrázek)

Max, letová Výš ka

-

Mí sto vzletu (Home Point)
Výš ka modelu

5ilný GPs 5iqnál - LED l€
t ový indikáto] bliká zeleně
Letové li
Maximálni Výš ka

Aplika(e DJl Go 4

Vzdálenost modelu musí být menš í
než max. rádiu5.

m

lvlax.

í

LED lé tový

indikátoí

itu.)

Warnin9: Distance limit reached.

lvaí ování : Bylo dosaž eno limitu

slabý GPs §iqnál - LED letový indikátor bliká ž lutě
Leiové li

MaXimá ni Výš ka

okamž ikU zapnuti

Warning: Height imit reached.
Letová Výš ka nemů ž e překroč it na(Varování | Bylo dosaž eno Výš kové ho ž ádná
stavenou hodnotu.
i

l,/ ax. rádiUs

V

Rychlé č ervené blikání , když se model blí ž ík limitu vzdálenosti.

Aolika(e DJl Go 4
LED letový indikátoí
Letová Výš ka je omezena na 5 m,
když je GPs 5i9nál slabý a spodní sysWarnin9: Hei9ht limit reached.
té m deté kce překáž ek je v provozu.
(Varování : Bylo dosaž eno Výš kové ho ž ádná
Výš ka je omezena na 30 m, když je
limitu,)
GPs signál slabý a sy5té m detekce
překáž ek ie vypnutý.

zadny llmlt
)4

. Pokud model Vylé tne za letový limit, mů ž ete je.i stá le ří dit, ale nemů ž ete 5 ní m letět dá le.
. z bezpeč nostní ch dů vodů nelé tejte v blizkosti letiš i dálnic, ž eleznič ní chstanic, ž eleznič ní chtratí , center měst nebo vjiných
citlivých oblastech. s mode| em lé tejte poUze v oblasti pří mé dohlednosti.

,A

4

Bezletové zóny

UVedeny na oficiální ch webových stránkách DJI http:/ / WWW.dji,com/ flysafe/ no-í ly. Tyto oblasti jsoU rozděleny
omezení m- Kategorie Letiš tě pokrývá oblasti hlavní ch mezanárodní ch letiš ť amenš í letiš tě, kde lé ta.ií letadla a VrtUlní ky
ní zkých výš kách, oblasti 5 omezení m zahí nUjí pohranič ní oblasti států nebo oblasti 5 citlivými zaří zení mi,

Vš echny bez| etové zónyjsou
na Letiš tě
V

a

ob| asti

s

Předletová kontrola ("checklist"l
akUmu| átoryve Vysí lač i,vmobilnim zaří zení a lnteligentni pohonný akumulátoí plně nabité .
ZkontrolUjte, zda jsou vrtule spí áVně a pevně namontovány.
ZkontrolUjte, zda byla vI ož ena MikrosD karta (je-li třeba),

] .Zkontrolujte,zdajsou
2.
3,

zda záVěs kamery funguje normálně,

4. Zkontrolujte,
5.

zda je mož né nastartovat

Zkontrolujte,

motory

a

fungují normálně,

zdaje aplikace D] l Go 4 ú spěš ně připojena k modelu.
ž e senzory 3D senzorové ho systé mu a spodní ho systé mu detekování překáž ekjsoU č isté ,

6. Zkontrolujte,

Z Zkontrolujte,

Automatický vz] et a automatické přistání
Automatický vzlet
Funkci automatacké ho vzletu mů ž ete použ í t pouze, pokud LED letový indikátor bliká zeleně, Postupujte ná5ledovně:
1. Spusť te aplikaci DJl Go 4, přejděte na 5tránkU,,Camera".
pří pravy dle seznamu na předchozí straně.
3.Klepnětena,, < ! ",apotvrdte,ž epodminkyjsoubezpeč né proI et,PosunUtí mprstupotvrdtea5pUstteVzlet.
Model Vzlé tne a přejde do Visení ve výš ce 1,2 m nad zemi,

2, Provedte ú kony před5tartovní
4.

,/ l\

. Při použ í Vání spodní ho systé mu detekce překáž ek pro stabilizaci LED letový indikátor í ychle bliká. illodel bude automaticky
Viset Ve výice pod 30 m. Před použ ití m funkce automatické ho vzletu je třeba Vyč kat na zachycení dostateč ně 5ilné ho GPs
signálu.

AutomatiCké přistání
FUnkci automatické ho přistání mů ž ete použ it poUze, pokud LED letový indikátoí bliká zeleně. Postupuj'te následovně:

] ,Klepnětena,, cL",abystemělijistotu,ž epodmí nkyVmistěpři5tání jsouideální .PotVrdteposunutí mpr§tu.
2.Probí hají cí aUtomatické přistání mů ž eteihnedpřeruš itstiskemtI ač í tka x naobrazovce.
3, Model aUtomaticky přistane a motory se Vypnou,

Nastartování / za§tayaní rnoioí ú
Nastartování motorů

Plo 5puš tění motolů 5e z bezpeč nostní ch dů vodů použ í váKombinovaný pohyb oVladač j (csc) namí sto poUhé ho přidání plynu, aby se zabránilo náhodné mU nechtěné mu roztoč ení Vrtulí , Pro nastartování motorů Vychylte oba kří ž ové ovladač e souč asně do rohoVé polohy 5měrem
dolů a ke středu nebo Vnějš ku vysí lač e, Jakmile 5e motory roztoč í , oba ovladač e souč asně Uvolněte.

,r-\

,''', ]

zastavení motorú

/ a-\

t}
',

r,reoo

,r1- , / -

-'/

'

:

\ 4otoí y mů ž ete zastavit dvěma Způ soby:
Metoda 1| Jakmile modeI dosedne, stáhněte ovladač plynU zcela dolů a drž teje,i tam, Motory 5ezastaví po 3 sekundách,
Metoda 2: ] akmile mode| dosé dne, stáhněte ovladač plynu zcela dolů a poté provedle csc jako při startování motorů . N4otory 5e ihned
zastaví . ] akmile

5e

zastaví , uvolněte ovladač e.

o

@
@

Q)

Metoda

""* ,
A
A

2

Nouzové vypnuti motořů ra letu
Zastavenl motorů provedení m

csc za

| etu

způ sobí okamž itý pád modelU

a ] 'eho

havárii. V urč itých nouzových situacich ale

mů ž e být ú myslné zastavení motorů za letU způ sobem,jak 5ní ž it následky htozí cí nehody (např, zasáhnout o50bu modelem
není nikdy dobré , ale následky budou mnohem horš i, pokud se budou motory a Vrtule otáč et na pI ný plyn).
Pro noUZoVé zastavení motorů za letu provedte CSC a ovladač e drž te po dobu ] ,5 sekundy.

Vzlet a přistání
],
2,
3.
4,

5.

6.

Model postavte na zem tak, aby indikátor napěti pohonné ho akumulátorU mí řii §měrem k Vám,
Zapné te lnteligentní pohonný akUmUlátor.
spusť te ap ika.i D] l Go 4 a přejdé te na stránku náhledu kamery,
Vyč kejte, dok!d LED ] etový indikátor nezač ne b ikat zeleně, To znamená, ž e elektronika modelu byla inicializována a bylo zaznamenáno
i\ ,4í sto Vz etu, Vzlé tněte 5 pomocí funkce aUtomatické ho VZletu.
Před při5tání m 5e ujistěte, ž e Visí te nad rovným a peVným poVrchem, Pro při5tání použ ijte funkci aUtomatické ho při5tanl,
Vypněte lnteligentní pohonný akUmulátor.

A

. Pokud LED etový indikátoí za letu b iká rych e ž lutě, mode přeš e do nouzové ho Fai -safe rež imU,
. Výstraha při nedostatkU energie V pohonné m akumulátorU je signaiiZoVána pomaI ým nebo ry.hlým č elVeným bI ikánim za
etu,
. 5hlé dné te Video prarVodce pro rychlý start pro ž í skáni dalš í chinformací o lé tán ,

Dopořuč ení

a

tipy pí o fotogřaí ování a natáč ení videa

Před kaž dým letem dů s edně projděte,,checkI i5t" pied etové kontroly,
ZVolte pož adoVaný provozní rež im záVěsu kameí y V aplikaci D.] l Go 4,
3, Fotogr.fujte a natáč ejte pouze při lé tání V P rež imU,
4, Vž dy lé tejte pouze za dobré ho poč a§í , Vyhněte 5e é tání V deš ti nebo silné m Vé trU,
5, Změňte na5tavení kamery, tak, aby Vyhovova o pož adované mu ú č eI u, To zahlnUje nastavení formátU a eXpozice.
6, Ne] plVe uskUteč né te Zkuš ební lety, při nichž se 5eznámí te s letovým prostorem a scené rií , promyslete si, jak budete snimat, berte do ú Vahy
osvět eni v závisl05ti na denní době atd,
Z Pii řizeni se snaž te Vyhnout prudkým pohybů m ovladač ů , ř] d'te s.item a s předví davostí odmé noU Vám bude k] idný a stabilní let ideální
pro fotografování nebo natáč ení Videa,
1,

2,

kompasu provádé jte jen tehdy, když Vá5 k tomu Vyzve ap] ikace D] l Go 4 nebo signalizace LED letové ho indikátoru na mode U, Pří
provádé ní kaI ibrace berte oh ed na následují cí ž ásady:

Ka ibraci

§:

. KaI ibraci neprovádějte V mí stech 5e 5i ným magnetickým nebo e ektí oma9neti.kým polem (V b í Zko5ti kovových konstrUkci,
aUt, na ž e] ezobetonoVých p oCháCh apod,)
N enoste U sebe magnetické materiá ly a zd roje eI ektlomaq
net'ckých po í (ki ič e, magnety, mobil ní te] efon apod.).
. Ap| ika.e D] l Go 4 Vá5 Vyzve k Vyřeš eni problé mU 5 kompasem, pokud je č inno§t kompasu ovlivněna silným ruš ení m poté ,
co by a provedena kalibrace, Při ieš eni plob é mU se řidte pokyny na obrazovce,

.

přovedení kalibřac€
Pro plovedení kalibrace 5i zvolte otevřený prostor,
] , V aplikaci D.] l Go 4 klepněte na ikonu stavu systé mů model! a zvo] te,, calibrate" pro plovedení ka ibrace, Poté 5e řidte pokyny na obraž ovce,
2. Model drž te Ve Vodorovné poioze a otoč te se s nim o 360'Ve Vodorovné roviné , LED letový indikátor 5e rozsví tí nepřeruš ovaným ze eným

._l

....* ] ]

,= -'= _= :

ffi
I

3,

Model drž te Ve svislé po oze, pří dí mí iici ko mo
dolů a otoč te jej o 360',

4, Pokud se

LED etový indikátor roz5Ví tí č erveně, celý

M

post!p kalibrace zopakUjte.
/ l\

l-!-\

V

. Pokud po ú 5pěš né ka ibraci LED | etový ] ndikátor b iká č erveně a ž lUtě, přesuňte se

5

modelem

na

jiné mí sto a kalibrac] opa

kUjte,

, KalibracineprovádějteVblí zko5tiVekýchkovovýchobjektů ,jakojsoukovové mosty,auta,leš eniapod.
, PokUd po ka] ibraci LED I etový indikátor bliká č erveně a ž lUtě, kompas zachy.Uje maqnetlcké ruš eni ZkUste 5e piesUnout na
jiné mí sto.

26

Aktiralizace

fi

rrnrrárir

Pro aktualizaci firmwaí u modelU použ ijte obslUž ný software DJl A55i5tant
poUž í t pouze aplikaci D] l Go 4.

2

nebo aplikaci D] l Go

4. Pro

aktualizaci fií mwaru Vysí lač ejemož no

Použ ití aPlika< eDJl Go 4
Použ ití aplikace DJl Go 4
K vysí lač i a modelu připojte mobilní zaří zení 5 aplikací D] ] Go 4.,] akmile je k di5pozici noVá verze firmwaru, budete na to Upozorněni
ci, Pro provedení aktualizace Vaš e mobilní zaří zení připojte k internetu a dále 5e řidte pokyny na obrazovce.

V

aplika-

Použ ití DJl A§sistant 2

3.

firmwaru modelU postupUjte následovně:
i
m mikro UsB portu a pomocí mikro UsB kabelU,
VypnUtý model připojte k poč í tač prostřednictví
Zapněte mode| .
spustte DJl Assistant 2 a přihlaste 5e k vaš emu ú č tuDJl,

4.

Zvolte,,spark" a klikněte na "Firmware Updates"

5.

ZVolte Verzi firmwaru, nd kte.ou

Při aktualizaci
1.

2.

5i

V levé m panelu.
přejete aktualizovat.

6, Vyč kejte na staž ení firmWaru a automatické

spuš tění aktua] izace,

7 Po dokonč ení aktUa] izace firmWarU model restartujte Vypnutí m a opětovným zapnutí m,
. Ujistěte se, ž eje model piipojený k po(itaai dřlve, než jej zapnete,
. Aktualizace firmwaí U zabere a5i 15 minut. ] e noí mální , ž e záVěs kamery ochabne, LED letový indikátoí nenormálně bliká a
model se restartuje. Vyč kejte, prosim, tí pělivě, až je aktUalizace dokonč ena.
. Ujistěte 5e, ž e poč í tač má funkč ní internetové připojení .
. Ujistěte 5e, ž e nteligentn í pohonný aku m Ulátor je nabitý a5poň na 50% a a ku m ulátor Vysí lač e a5poň na 30o/ o,
. Během aktualizace model neodpojuite od poč í tač e.

A
A

l

PŘí LoHA
Techni< ké
Model
Hmotnost

300 g

Rozměry

l43x] 43x55 mm

UhlopilCny í ozmé r(bez VrtU

lJ

] 70 mm

Max, rvchlost stoupání

3 m/ s (V

Max- rychlo5t klesání

] m/ 5 při

Max. rychlo5t

50 km/ h (v rež imu sport, za

Max, do§tup

4000 m nad mořem

Max, doba letu

] 6 minUt (za bezvé tří , při konstantní rych] 05ti 25 km/ h)

Max, doba Viseni
provozní tepI ota

yc až 40'c

systé m satelitní naViqace
přesnost Gps stabi izace visení

Vertikální :

rež í mu soort)

použ ití Automatické ho přistaní

] 5 minut

bezvětří )

(Za

GPS/ GLONASS

t0,] m

(5e

Horizontální : t0,3 m
Vyzářený

výkon vysí lač e (ElRP)

Provozní í rekvence Vy5ilač e

bezvětří )

2,4 GHz:

cE

5,8 GHz:

cE ] 4dBm

18

5oodnim 5V5té mem detekce překáž ek); t0,5 m (ien

5

GP5)

spodní m systé mem detekce překáž ek); r] ,5 m (jen

(5e

s

GP5)

dBm

2,400 2,4835 G| z:5,725 5,8)5

G| z

závěs kamely
Riditelný roz5ah pohVbu

K

stabi] izace

2-osá (klopení , klonění )

opení : B5'až 0'

3D §enzoí ový 5y5té m
Roz5ah detekce

c,25m

Provozní pí o5tředí

Poví ch zč ásteč ně pohlcují cí ho a odráž ejí cí homateí iálU, rozměry Větš í než 20x20 mm
zivostí > 20% (jako isoU zdi, stromý osoby atd.)

spodni sy§té m detek< e překáž ek
Roz5ah rychlo5ti

< 36 km/ h Ve Výš ce 2 m nad

Výš koVý rozsah

0 8m

ploýozní rczsah

0-30 m

Provozní plo5tředí

Povrchy sjasně roz| iš itelnou texturou z č ásteč ně pohlcují cí ho a odráž ejí cí homateriálu
> 2090 při dostateč né mosvětlení (> ] 5 lux)

Kameí a
Senzor

] / 2,3" CN4oS, Efektivni poč et obrazových bodů

objektiV

Zorný ú he 8'1,9', 25 mm (ekviva ent 35 mm formátu) f/ 2,6
Rozsah ostření 0,5 m až

lso

-

] 00 3200 (Video), ] 00-] 600 (foto)

Rychlosl elektí onlcke záVé rky

2 5

Max. í ozmé roblazu

3968x2976

až ] / 8000

s

27

odra-

5

odra-

zemí

zivostí

Rozsah

5

12

meqapixelú

Fotoqí afrcké rež imy

] ednotliVý zábé r
DáVkovÝ: 3

Video rež imy

FHD: ] 920X] 080

Rychlost ukládáni videa

24 Mb/ s

] Vane

30p

FAT32

Foto foí máty

JPEG

Video foí máty

Podporované sD karty

Doporuč ené typyi
sandisk ] 6/ 32 GB UHs ] Micro SDHC
Kingston 16132 GB UHsl Micro SDHc
samsung ] 6/ 32 GB UH5-1 Micro sDHc
sandisk 64 GB UH5-] Micro 5Dxc
Kingston 64 GB UHs-] Micro 5DXc
samsunq 64 GB UHs-] Micro sDxc

Wi_fi

pí ovozni frekvence

2,4 GHz; 5,8

í \ 4aximální dosah (bez překáž ek a

l00m ldáikový),50 m í Výš koVý)

Gllz

Vysí lač
provozní frekvence
2.4 GHz:0.5 km (cE)

Max, dosah 1volné prostranství bez překáž eka ruš ení )

5,8 GHz:0,3 km (cE)

Provozní teplota

0"c

až 4O'c

2970 mAh
Vyzářený

Výkon (ElRP)

2,4 GHz CE: < 18
5,8 GHz cE:

ldoVÝ odbé r

dBm

š ] 4 dBm

950 mA při3,7 V
T ouš ť ka:6,5-8,5 mm, maX,

Nóbí ieč
',lapájení
r'ýstup

5vl3 A,9v/ 2 A,12v/ l,5
í

pqhonný

(apaCita
lmenoVité napětí
lvó ákumulátór!

^

1480

,l,| ,4v

mAh

LiPo 35

Enerq ie

l6,87 Wh

] motnost

cca 95 q
5"c až 40"c

dé lka ] 60 mm

| iiL:'.] :.,| i] 'i-i:r§§ři] ] ,i.

Recyklace (Evropská unie)

* ?§§§§§§§§§§§§§§

ektrická zaří Zení opatřená symbolem přeš krtnUté pope nice nesmé jí být Vyhazována do běž né ho domácí ho odpadU, namjsto \ /€
toho je n Utno je odevzd at Ve special izova né m Za ří zení plo sběl a recyklaci,
,/ -\
V zemí ch El] (EVropské unie) nesmé jí být e] ektrická zaří zení Vyhazována do běž né ho domáciho odpadu (WEEE Waste of Electí ica _
and Electronic EqUipment LikVidace e ektlických a elektronických zaří zení , smé rnice 2002/ 96lEG). Než ádoUcí Zaří Zení mů ž ete dopravit do nejb iž š í hozaří Zeni pro sběr nebo recyklač ní ho střediska, Zaří Zení poté budou 1ikvidována nebo recykloVána beZpeč ným způ 5o
bem zdarma. odevzdání m než ádoUcí ho zaří zení mů ž ete !č init dú lež itýpří 5pěVek k ochraně ž ivotní ho prostředí .
E

Prohláš ení o shodě CE (Evropská ulie)
Timto sZ D] ] TECHNoLoGY co, Ltd. prohlaš Uje, ž e typ rádiové ho zaří zení : D] l spark, Rc souprava a da] š í zaří zení s nimi dodáVaná jsou
5oUladu se směrnicí 2014/ 53/ 'EU,
Úp] né zněni EU plohláš eni o shodě je
h

t

tp:/ / Www.d

j

i.com/ eu

rc

.am pl

ia n

C€

k di5pozici na té to inteí netové adre5e:
W Ww. p e li ka nda n el. co m/ d oc/
je 5chVáleno pro poUž ití bež předchozí registrace nebo indiVlduální ho schvaI oVání Ve Vš e.h zemich

ce nebo

Toto í ádioVé zaří Zení 2,4GHzl5,8GHz

V

i

EVrop5ké !nie-

Záruka
Pelikan Dan el zaruč Uje, ž e tento Výrobek je V okamž iku prodeje prost Vad jak V materiáLu, tak i V provedení . Tato záruka nekryje ž ádné č á5tl
poš kozené poUž í Vání m nebo V dů 5] edku jejich ú pravy; V ž ádné m piipadě nemú ž e odpoVé dnost Výrobce a dovozce přesáhnout pú Vodní

pořizovací cenu zaří zení , Firma Pelikan Daniel si také VyhlazUje práVo zmé nit nebo upravit tuto zárUkU bez předchož iho Upozornenl, zaiizenl
je předmětem prů bé ž né hoVy epš oVání a zdokonalování - Výrobce 5i Vyhí azUje práVo změny konstrukč ní ho provedení bez předchoziho
Upozornění ,
Protož e firma Pelikan Daniei nemá ž ádno! kontroI u nad mož ným poš kození m při přepí aVě, způ sobem stavby a nebo materiá y poUž itými
modelářem při instalaci tohoto Zaří Zení do modelU, nemů ž ebýt předpokládána ani přijata ž ádná odpoVědnost za š kody spojené 5 použ í
vání m už iVatelem 5estavené ho modelU, okamž ikem, kdy se už iVatel lozhodne použ it jim sestaVený mode] , přejí má Veš keroU odpové dno5t,
Pokud není kup!jí cí připraven přijmout tUto odpoVědno5t, mě by staVebnici neprodI eně Vlátit V ú plné ma nepoUž ité m 5tavU na mí 5tě, kde
ji zakoupil,
V pří padé , ž e Vaš e zaří Zení Vyž aduje serVi5, řidte 5e, pro5í m, ná5 edUjí cimi zá5adami, -lejich nedodrž eni mů ž e být dú Vodem k neUznáni záruky.
] , K opravě předáVejte celé Zaří zení , pokUd se předem nedohodnete 5e 5erVisnim teahnikem jinak,
2, ] e li to mož né , poUž ijte pro Zaba ení Zařizení pů Vodni oba] , Nepouž í Vejte pů Vodni kartónoVý oba jako koneč ný obal,
] , Přilož te podrobný popi5 Vaš eho použ í Vání zaří ž eni a ploblé mu, 5e kterým jste se setka i, Přilož te oč í slovaný seZnam při ož ené hopří 5] Uš en,
5tVí a uVed'te jaké koliV ddlš í ú daje, které mohoU serVlsu Usnadnit pláci, Listek ož nač tedatem a ZnoVU 5e Ujistěte, ž e je opatřen Vaš í p noU
adresou a telefonní m č í 5em,
4. UVed'te 5Voje jmé no, adresU a telefonní č í 5o, kde b!dete k Za5tiž ení během pracovní ho dne. Při ož te kopii dokladU o zakoupení zaří zení ,
í ento záruč ní list opravňuje k provedení bezplatné zárUč ní opravy výrobku dodávané ho i rmou Pe ikan Daniel Ve lhů tě 24 měsiců , Záruka se
neVztah!je na přirozené opotřebeni V dů 5] edkU bé ž né ho provož U, protož e jde o Výrobek pro profe5ioná ní po!ž ití , kdyjednotliVé dí ly pracuji
pod mnohem Vyš š í mzatí ž ení m, než jaké mUj5ou VystaVeny bé ž né hrač kyZárUka se nevztahuje také na jakouko] iV č á5t zaří zení , kteí á byla nespráVně instaioVána, by o 5 ní hí ubě nebo nespráVně zacházeno, nebo
byla poš kozena pii haVálii, nebo na jakouko] iV č á5t zaří zení , která byla oplavována nebo měněna neaUtorizovanou osobou, Stejně jako jiné
Výlobky jeí nné elektroniky nevystavujte toto zaří zení pú sobení Vy5okých tep ot, ní zkých tep ot, Vlhkosti, praš né mu prostředí pludkým me
chanickým rázů m a nárazů m, NeponecháVejteje po de] š í dobU na pií mé m sluneaní m svět e.
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sPARK
obsah balení
ZkontrolUjte,

z nich chybÍ , kontaktUjte, prosí m, prodejcezda balení obsahuje dále uvedené polož ky. Pokud některá

pár

Model 1 x*

Nabí ječ 1x* *

Pouzdro

1

vrtulí 1 x

W

x

Micro USB kabel 1x

Návody

ffi
* )Vč etněvrtulí alnteligentní hopohonné hoakumUlátoru.MikroSDkartanení souč ástibalení .
* ;)

Provedení nabí leč ese

I iš i

dle země/ regionu, do ní ž je sestava dodáVána,

sPARK

Prů vodce pro rychlý start Vl.0
Revize: č erven2017

Blahopřejeme vám

k

zakoupení nové ho výrobku DJl. Najděte si č as pro dů kladné prostudování celé ho ná-

vodu, abyste se s ní m dobře seznámili.

Doporuč ujeme, abyste pravidelně navš těvovali stránky věnovanou Sparku na www.drona.cz a www.dji.
com, které jsou pravidelně aktualizovány. Zde najdete č erstvé informace o výrobku, popisy technických
vylepš ení , aktualizací a oprav návodu. Vzhledem k mož ným změnám výrobku, které není mož no dopředu
předví dat, si výrobce vyhrazuje právo měnit informace obsaž ené v návodu bez předchozí ho upozornění ,
Pokud máte nějaké dotazy nebo nejasnosti týkají cí se naš eho výrobku, obrať te se servis dovozce výrobků
DJl, firmu PEL| KAN DANlEL (www,drona.cz a www.peI ikandanie| .com).
POZOR:

Komerč ní využ ití (např. pro letecké fotograí ování } nebo provoz modelu s autonomní m ří dí cí msysté mem (bez ří zení modelu pilotem v pří mé viditelnosti pomocí RC soupravy v reálné m č ase po celou
dobu letu) na ú zemí Č eské republiky podlé há zákonným omezení m, vyž aduje certifikaci modelu i
pilota Úřadem pro civilní letectví a ří dí se směrniCemi tí mto ú řadem vydávanými. Při nerespektování výš e uvedené ho se vystavujete riziku postihu dle zákona.
Tento výrobek a návod jsou z oficiální distribuce pro Č eskou Republiku. Výhladní m dovoz< em DJl
výrobků je firma PELlKAN DANlEL (www.pelikandaniel.com} .
POZOR:
Tento výrobek není hrač ka. Je ulč é nk samostatné mu provozování osobami sta] š í mi 1 5 let.

WWW.dji.Com

WWW.drona.cz

WWW.stablecam.com

Sparkje nejmenš í multikopté í a ! kamerou D] l disponUjí cí stabilizovanou kamerou, lnteligentní mi letovými í ež imya systé mem detekce pře,
káŽek Uvnitř lehké ho a snadno přenosné ho draku. Je vybaven 3D senzoí ovým systé mem a spodní m systé mem detekce překáž ek* a mů ž e
natáč et Videa ] 080p, pořizovat fotogí afie ] 2 megapiXelů V rež imech Quickshot (Rychlé 5ní mání ) a s ovládánim gesty. 5 maxjmální rychlostí
až 50 km/ h a maXimální doboU letu až 16 minut* * je 5park rychlý a zábavný společ ní k,který č iní letecké fotografování a filmoVání VzrUš ují cí m
a

5nadným.

],

ZáVěs s kamerou

8. Přední LED

2,

5podní systé m detekce překáž ek

9,

indikátor
LED etový indikátor
] 0, Mikro { ] sB port
11, Zásuvka pro mikrosD kartu kamery
] 2, lndikátor stavu akumulátoru
13, HlaVní Vypí nač

3.3D senzorový systé m
4. I nteligentni

pohonný akumulátor

Nabú ecí konektoí

5.

6,

Motoí y

Z

Vrtule

*)

Č innost 3D senzorcvé ho | ysť é mu a spodní ho systé mu detekce překáž ekje ovlivňovóno podmí nkami v okolní m prcstředí . Podrobnosti najdete v
0 Zá,odóch bezpeč né ho plovozu spork" ov instruktóž ní ch videí ch v oplikoci DJl Go nebo no webových stí ónkách DJt: http:/ / www.dji.

,,Prohláš ení
com/ spoí k
**)

Moximólní

Vyhledejte

doba letu byl7testovónaza bezvětří při 5ť álé lychlosti 20km/ h.Tutohodnotuje?řeba

,D,] l

považ oýat pouzezo orientač ní ú daj.

Go 4' v App store nebo na Google Play nebo o5kenujte tento QR kód pro staž ení aplikace D] l Go 4 na

vaš e mobilní zaří zení .

/A
Z-jl

. AplikdLe DJ Go je vyž adU,e mobllal
5 Andí oidea r',4 ^ ebo VyislŤ ,

zdí zenl § ios

9,o

nebo

Akumu átor před první m použ ití m aktjvujte plným nabití m,
. Akumulátor je plné

nabitý když jeho LED

indikátor stavu nabití zha5ne,

. Doba nabú ení : cca l h 20 min

. JednoU kí átce stiskněte hlavní Vypí nač pro
kontrolu stavu. Jednou stiskněte a poté
znovu stiskněte a drž te pro zapnutÍ nebo
vypnUtÍ .

VybitoH

o

E---@

sitbváž ;§uvkd
] 00-240

V/ 50

60 Hz

2

UsB nabí j€
a

Mikro !s8 port

Nabito

fi-* Tl
l\ l:\ ll
l1l[ _Ld,lll

l!\
= { 1|ÝÝ\
w_-t

N,l

AKTI VACE A PŘlPorE§Í
Spusť te aplikaci D] ] Go 4, k epněte na ikonU V pravé m horní m rohu, oskenujte QR kód na krabici nebo
dá e 5e pii aktivac] řid'te pokyny na obrazovce,

p_,, ero

aktlvacl nodelU poUž ijte Váš D] l ú č et,Pro aktivaci je třeba připojení

oooo

.€
§
?,

ť

Zapné te model

k

prostoru plo akumU átor

V

V

mode] U

a

inteí netu,

DJl Go 4
App

§pxlk-XXX

Spusť te ap ikaci D] ] Go 4

Kjeho Wi fr sí ti připojte Vaš e
mobi ní zaří ž ení

OVLÁDÁNÍ MODELU
nastavení jsou křiž ové oV adaae na Vy5í iač ]na5taveny do l\ lódu 2, LeVý oVladač slouž í pro oVládání p] ynU (Výš ky letU) a
boč ení 1směrU pří dě), ž atimco praVý oV adač s ouž í k oV] ádé ní klopeni 1pohyb dopředU/ dozadU] a klonění (pohyb do] eva/ doplaVa),

Ve VýchoZí m továrnlm

Pravý ovladač

Levý ovladač

Dopředu

*

+-

i

t

ž(

t

*

Vysí lač

Model
1ozmé ry
Ňlax, í yCh o5t
\ ,1aí ,

doí UD

Pí oVoznl tep] Otd

provoziifrekv8nce

] 00q
'l4] x] 4] X55
50 km/ h

(V

dolah (Volné

mm
í ezimU 5poí t, ld belVé tiil

^(Vibel
4ax,
přek;ž ek d

4000m nad moiem

Nabí ieč

0'c

Napá] eI i

až 40 "c

2,400,2,48] 5 6Hz; 5,745-5,825

pí oí nI
ruie| i)

V/ fi] 'l00m idálkový] .50

5

Vn poiet obrazo!ý(h bodů l2 m€qa

1i2,] " ttr/ 05, Ef€kt

pxeů
FHD:

] 0p

!biektiV

loí nýU] ] e 8'1,9,25mn] iekVVaent] 5mnrlormatU] fi2,6

u ú u, ? É L,

K R N D

PEL| W DAtlEL

eNrEL.aom

V/ 50-60 Hl,0,5 A

V/ ] A,9

V12 Á,

teliqentní pohonnÝ akumulátor
Kapacib

] 920x] 080

video rež im

] 480 mAh

Typ Jkumulátoru

L Po35

Pí oVOlni teDI ota

5'Caž 40'(

r€
i

lql,,i-..

m

6Nz

lýikový]

2,4Gl] z:0,5kml(E] ;5,86Hz:0,] kmi(E)

] 00-240

Kam€
]a
5enlOr

*š

'

TECHNrcKÉ ÚDAJE
HmOtno(

EA

)Ě

:t§

] ] V] ] ,5 A

lNTELlGENTNí
POHONNÝAKUMU,
LATOR Spark
Zásady bezpeč né ho provozu Vl.0

cI Jt
PoZoR: Toto zaří zení není hrač ka. Je urč eno pro provozování osobami starš í mi 15 let.

Tento výrobek a návod jsou z ofi< iální distribuce pro Č eskou Republiku. Výhradní m dovozcem DJt
výrobků je fi rma PELlKAN DANlEL (www.pelikandaniel.com).

www.dji.com www.drona.cz

www.stablecam.com

UPOZORNĚNÍ
5ZD] TECHNoLoGYco,Ltd.5iVyhraZujepráVomé nitVš echnynáVodyadoplovodné dokumentyadoproVodné dokumentybezpředchoz
ho upozorné ní ,Pro nejaktuálnějš í infoí mace naVš tiVte http:rWWW,dji,com

a přejděte

na stránkU

tohoto Výrobku,

PozNÁMKY
V náVodech a da š ich dok!mentech j50u poUzí Vány nás edují ci terí ní ny plo označ ení rú zných uí oVní polenciální ho r] zika při provozování
dané ho Výrobku:

UPozoRNĚNÍ : Postupy,
PozoR: Po5tUpy,

při

při je] ichž

nedodrž ení Vzniká nebež peč íš kod na majetk! a malé nebo ž ádné nebezpeč í zrané nl.

jejichž nedodí ž ení Vzniká nebezpeč í š kod na ma] etku a nebezpeCi zraněn

,

VARoVÁNÍ : Po5iUpy, při jejichž nedodrž eni Vzniká nebezpeč í š kod na majetku a da š í chdoprovodných š kod stejně jakó nebezpeč i Váž neho
zranění .

VARoVÁNí :

.

Dří v€ než s€ pokusí te spark uvé st do provozu, pí ostudujte návod kjeho obsluze a vš e< hny dopí ovodné dokumenty. Nesprávné
použ í vánívýrobku mů ž evé st k poš kození výrobku, š kodám na ňai€
t ku a k váž ným zí anění m osob.
Toto je vysoCe sofistikovaný výřobek. Musí být provozován opatřné , v souladu se 2dí avým rozumem a vyž aduje uřč ité základní
znalo5ti a dovednosti me< haňiCké a elektroni(ké . Pokud nebudete vý] obek přovozovai bezpeč ným a odpovědným způ sobem,
vzniká nebezpeč í š kod na májetku a dalš í (hdopí ovodných š kod §tejně jako nebezpeč í váž né ho zí anění . tento výřobek není hí ač ka a není u.č en přo použ í vání dětmi. tento výrobek nepouž í vejte 5 nekompatibilnim pří 5luš enství m nebo iej neupí avujte za ráme(
te(h ni< ký(h §pe(ifka< í a doku menta< e poskytované sz DJl TEcH No LoGY co. Ltd. Tyto Bezpeč nostn í zásady obsah ují pokyny pro
n á v návodu k obsluze Sparku.
bezpeč ný pí ovoz a ú dí ž bu.Je n€
zbyiné prostudovat a pří §ňě dodrž ovat pokyny a valování uved€
zpeč ně a
s pokyny se §eznamte dří ve. než s€ výí obek poku5í te poprvé nastávovat nebo použ í vat.abyste jej mohli provozovat b€
vyhnuli se š kodám na majetku nebo váž né mu zranění .

ZÁSADY BÉ ZPEČ NÉ HO
PROVOZU I NTELI GENTNÍ HO POHONNÉ HO AKUMUI ÁTORU
VARovÁNí :

Abyste se vyhnuli pož ár, váž né mu zřanění a š kodám na majetku, při použ í vání ,nabiení a skladování akumulátorů
dují Cí mi bezpeč nostní mizásádami.
použ í vání akumulátořu

]

se

řidte ná§le-

Nedovolte, aby akumUlátory přiš iy do styk! s jakoUkoliV kapalinou, Nepone.háVejte akumu átory na deš t nebo Ve V hké m pí ostiedí ,
AkUmulátory neháZejte do Vody, Pok!d do akUmUlátoru pronikne Voda, mů ž e dojit ke zkorodoVáni Vnitinich č ástí a V krajnim pří padě až
k chen] ické í e.kci, která mů ž e Vé 5t ke Vzní cení ak!mUlátorú nebo dokonce k exploZi,

2, Vž dypouž í Vejteoriginá| ní akumulátoryD] ,obrať te5enanejbliž š í prodejnuZásobovano!dovozcemD] ,lirmouPELKANDANEL,D.]ani
doVozce nepřijí mají ž ádnou odpové dnost za š kodu způ 5obeno! poUž itim ak!mulátorů jiných, než originá] ní ch DJl

3 Nikdynepouž í VejteakUmulátoryabaterie,které zvětš ilysvů jobjem,unikáZnicheektrolytnebojsoupoš kozené ,Pokudktomudojde,
kontaktujte

D] nebo aUtolizované ho dovozce a pož áde] teje o a5i5tellcl,

4, Nikdyakumulátoryneinstalujtedomode] UnebojeneodpojUjte,pokudjemodeZapnutý,NezasUnUjteakL] mUátory,jejichž pa5tovýkí yt
byl roztrž en nebo jakko iV me.hanicky poš kozen.

5, Akumuátorybyměybýtpouž iványVrož mezí tepot 10"caž + 40'c._] ejichpouž í Vání přitepotáchnad5O'cmú ž eVé stkpož árUaexplozi,
PoUž í Vání akUmulátorů při tep otách pod 0'c mů ž e Vé st kjejich trValé mu poš kození .

6, AkUm!átoryabaterienepouž ivejteVprostředí sesilnýme] ektro5tat] ckýmneboeektromaqnetickýmpolem,MohobytoVé 5tk5elháni
Vestavěné ří di.í eI ektroniky

5

rizikem Váž né nehody za letu modelU.

7, AkUmUlátory a baterie nerozebirejte, nepí opichUjte nebo neupraVujte. Mohly by 5e Vzní tit a explodovat.
8, Elektrolyt V akumulátoí ech je silné ž í ravý, Pokud dojde k potří sné nípokož ky nebo proniknUtí do oka, onlýVejte zasaž ené misto pí oudem
Vody po dobU aspoň ] 5 minut a poté ihned Vyhlede] te é kaiskou pon] oc.

9, Nepouž í vejteakum!látory, kteí é by y Vystaveny haVárii nebo tVrdé m nar azu,
] 0.Pokudakumuátorspo] usmodeemspadneZalet!doVody,ihnedjejVyjměteaumí stětenabezpeč né misto
Vzdálenosti, dokud .kumu átor ú p né nevyschne. Nlkdy již jej nepouž ivejte a akumUlátor

Zdlž ujeteseVbezpeč né

ž ikvidU.jte d e pokynů V kapitole ,,Likvida.e

akumulátorU",
11.
1

2.

AkUmulátory neUmlsť ujte do m] krov nné troUby nebo V tlakové ho kontejnerU
AkUmulátoly neU m sť U] te na VodiVé poVrchy, jako jsou třeba stoly s kovovoU de5koU,

č lánky neUk] ádejte Volné do kapes, sáč kú nebo Zá5uVek, kde by 5e moh y zkratovat ndVZájem, o jiné piedmé ty tamté ž umistě
mohlo dojí t ke Vzájemné mU kontaktu je] ich VýVodú ,
] 4,Akumu átory a batelie nevystavujte mechanickým rázum, neházejte 5 nimi, Na akumulátory a nabú eč nepokládejte těž ké předměty,
Zabí aňte pádu akumUlátorů
1

3,] ednotliVé

né nebo kde by

] 5,AkUmu átory neZahřivejte,
] 6,Kontakty

Připadný pož ár uha5te

s

piskem nebo pláš kovým hasicinr pří strojem Pro haš ení n kdy nepouž ivejte VodU,

akUmUlátorU č i5těte sUchým č l5tým hadřikem,

Nabí jení akumulátorů
] , AkumuátornepiipojUjtenikdypří modosí tbvé zásuVkynebodozásuvkyVa!té .Vž dypouž ljtenabú eischváenyD_] l,D] lanidovož ce
nepřijí mají ž ádnou odpové dnost za š kody Vznlk é V soUV] 5 osti 5 použ í Vánim jiné ho nabú eč e než D] ] ,
2, AkumU átor neponecháVejte při nabijení nikdy bež dozoru, Akumulátor nenabí jejte V b izkosti hoř aVýCh materiálů nebo na hoř avých
podlož kách, jako jsou kobelce nebo dřevo,

3, AkumL] látornenabú ejtebež prostředněpopiistáni,plotož ejehotep] otamů ž ebýtpiiiš Vysoká,AkUn] uátolnenabiejtediive,než Vy,
chladne zhrUba na pokojovoU teplotU, Nabí jeni mimo rozmezi teplot

l

5'c až 40'c mů ž e Vé st

k

přehřátí , ú nikU elektrolytU nebo poš kození .

4, Pok!dnabí ječ nepoUž í Váte,odpojtejejodnapájecí hozdroje,NabijeÉ praVidené kontroUjte-neporUš enostkabelU,konektor!,skří ňky
nebodaš í chč ástí ,Nabieč neč istětedenaturovaným
ihemnebojinýmhoilaVýmrozpoUš tědlem,Nabí ječ nikdynepoUž í Vejte,je-ipoš kozeny.

5kladování akumulátorů
] , AkUmulátory

a baterie uchováVejte

2, Ak!mu átory

a baterie nepřechováVejte

mimo do5ah děti a zVí řat,
V prostiiedí s Vysokou tep] otou Uako je UzaVřený interié r auta stojí cí ho

V

lé tě na pří mé m

5

unci,

V

blí zkosti kamen nebo pecí ), Jinak hrozí nebezpeaí přehřátí akum!iátoru, které mů ž eV krajní m pří padě Vé 5t až k samoVZnicení a způ sobit
poŽár; kaŽdopádné bude negativně oV] iVněna Výkonno5t akumulátorU a ž krátí 5e jeho ž ivotnost, ldeální sk adovací tepiota je 22-28"C,
] . AkumUlátory udrž Ujte V 5UchU. Nikdyje nevhazujte do Vody,
4, sakumU| átoryneháZe] te,neVystaVUjtejemechanickýmrázů m,ú derů m,nepropiChUjtejeaninezkratujtejeJ'ichVýVody.

5, AkUm!látorychraňtepředkontaktem5kovovýmipředmé ty,jakoj5ouhodinkrbrýle,náhrdeLní kyasponkydoVa5ú ,
6. Nikdy nepřepraVujte poikozené akumu átory nebo akumu| átory nabité na Ví ce než 3Oo] ó,

Likvidace akumulátorů

'l, AkUmUlátoí ypředejteklikVidaci/ recyklaciVmí stnim§tiediskUprolikvidaci/ recyklacie] ektrickýchzaří zení poté ,cojeú plné Vybijete,AkUmUlátory ne5mějí být vyhazovány do běž né hodomácí ho odpadU.

ú drž ba akumulátorů
],

AkumU átory nikdy nepoUž ivejte, je

2, AkumU] átory

nikdy neskladujte

V

Ii

okolní teplota pří

plostředí

5

iš

Vysoká nebo pří liš ní zká,

tep] otou Vyš š ínež

60'c,

Poznámky pto přepravu
],

Než lnte i9entní pohonný akumulátor zabaií te přepravu V etadle, je třeba jej nejprve z bezpeanostní ch dů Vodů Vybí t na ú roveň pod 5.b,
je moŽné prové st ,,Vy é tání m" V modelU, AkUm!látor Vybiejte pouze na mí sté , dostateč né Vzdálené m od hořlaVých piedmětú , Umí s
těny -d nPhol ldve d ^ e!od;!e podlo/ , p,

To

UPOZORNĚNÍ
použ í vání akumulátorů
1, Dbejte, aby by y akumUlátory

před kaž dým Vzletem p ně nabité .

2, smodelempřistaňteihned,.jakmi] ejeaktiVoVánaVýstrahapřiní zké mnapětí VaplikaciD] lGo4,

Nabí jení akumulátorů

] , lnteligentní akumu| átoí D] ljekonstr!oVántak,abyUkonč ilnabrení ,jakmiI ejepné nabitý,JeVhodné ale5ledovatceýprů běhnabú ení a
ákUmUlátor

odpojit od nabí ječ e, jakmile je plně nabitý,

2, Dbejte,abylnteligentní pohonnýak!m!látorbylběhemnabijení Vž dyVypnutý,

skladování akumulátorů

] , Pokudakumulátorynebudetepouž í Vatpodobudelš í než lOdni,Vybijtejena40-650/ ó.Tí mmů ž eteVýzn.mné prodloUž itž ivotnostakU
mUlátorú .

2, Ak!mulátorseautomatickyVybijena659bcekové kapacity,pokUdjeponechánVneč innostidé lenež ] odní ,abysepředeš lo5amovolné ,
mu nafukování , Vybití na 650ó zabere .ca 3 dny, Je normální , ž e během Vybí jecí ho procesu je ak!mu átor na dotek ,,v až ný", ú roveň pro
Ukonč ení Vybiení je mož no nastavit V aplikaci D] Go 4,
3, AkUmu] átorneskladuj'tepodeš í dobupoté ,cojstejejú p] něVybii,Pokudtakuč iní te,mů ž etoVé stkjehohI uboké muVybití azpú sobit
neVratné poš kozeni jeho č lánků ,
4, AkUmulátor přejde do rež imu hibernace, ] e-] i vybit a ulož en po dlouhou dobu. Z lež imu hibernace akumulátol k normální mu provozu
připraví te nabití m,
5. PokUd 5 mod€
iem delš í dobu nelé táte,Vyjmé te pohonnýakumu] átor,

Likvidace akumulátorů

] . PokudjeTač í tkooN/ oFmimoprovoz,aakUmUátortaknení mož né ú plněVybí t,kontaktujteodborní kyVmí 5tní m5třediskuprolikVidaci/
recyklaci elektí ických zaří zení a Vyž ádejte

5i

jejich asistenci,

ú drž baakumulátoí ů

'l. AkumU átory njkdy neVybú ejte nadměrné , protož e to mů ž e Vé st kjejich poš lozen| .
2, Životno5t akumu| átorů mů ž e sní ž it dlouhé sk] adoVání mimo provoz,
3, AkUmUátornabijteaVybijtenejmé nějednoukaž dé třiměsí ce,abystejeudrž eliVdobí é mstavu,

Poznámky pro přepravu
] , AkUmulátoryskladujte

na

dobieVé trané m misté ,

RECYKLACE
Baterie, akumulátory a elektrická zaií Zení opatřená symbolem přeš krtnuté pope nice nesmé jí být vyhazována

do běž né ho domáciho odpa

du,namí stotohojenutnojeodevzdatVespecializované mZaří zení prosbé rarecyklaci

V zemí ch EU (EVropské Unie) ne5mějí být baterie, akUmu átory a elektrická zařizeni VyhaZoVány do běž né ho domácí ho odpddU (WEEE
Waste oí EI ectrical and Electronic Equipment LikVidace elektrických a elektronických zaří zení ,5měrnice 2002196/ EG), Než ádouci
zaří ž enímů ž ete dopraVit do nejbliž š í hozaií Zení pro 5běr nebo recyk] ač niho středi5ka, Zaří zení poté budou ikVidoVána nebo recy_

kloVána bezpeč ným ZpŮ5obem zdarma, odeVZdání m než ádoUciho zaří zení mů ž ete uč ] nit dů ] ež itý pří 5pěVek
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prohláš ení
Zásady bezpeč né ho
provozu
Spark
Zásady bezpeč né hoprovozu Vl.0

cI Jl
-

Tento výrobek a návod jsou z oficiální distribuce pro Č eskou Republiku. Výhradní m dovozcem DJl
výrobků je firma PELlKAN DANlEL (www.pelikandaniel.com).

www.dji.com www.drona.cz

www.stablecam.com

PozoR
Tento model není hrač ka. Je urč en pro provozování osobami starš í mi 15 let.
Mějte, prosí m, na paměti. ž e,,Bezpeč nost ve zk] atce"jejen ry< hlý přehled bezpeč nostní < h zásad. Dří ve, než
se model pokusí te poprvé zapnout, p] ostudujte v ú plnosti celé Prohláš ení a Zásady bezpeč né ho provozu.
'l. Prostředí pro

lé tání apovětrnostní podmí nky

. Vž dy lé te.ite na mí stech bez budov

a

jiných překáž ek.

. Nelé tejte v blí zkosti lidí a nad lidmi,
. Vyhněte se letániVe výš ce nad ] 20 m'.
. Při lé tání V nadmořské Výš ce nad 4000 m bUdte velmi opatí ní .
. Lé tejte za pří zní Vých povětrno5tní ch podmí nek při teplotách mezi
. Nelé tejte, pokud rychlo5t větru pře5ahuje ] 0 m/ 5.

0 a

40"c,

2. Předletová kontrola

.
.
.
.
.
.

Ujisté te se, ž e jsou Vysí lač ové i pohonné akumU látory

pl ně

nabité .

Ujisté te se, ž e Vrtule jsou V dobré m stavU a bezpeč ně utaž ené .
Uji5těte se, ž e nic nebí áni Ve volné m otáč ení motorů .
Kompas kalibrujte pouze tehdy, když vá5 k tomu aplikace DJl Go 4 nebo 5ignalizace LED letové ho indikátoru Vyzve.
Ujistěte se, ž eje objektiv kamery č istý
Úpravy nebo pozměňování modelu mohoru oVlivnit] 'eho

3.

stabilitu,

Pí ovoz

. Drž te 5e mimo dosah otáč ejí cí ch 5e vrtulí a motorů .
. Mode| mějte za letu stále V pří mé m dohledu.
. Pokud model letí , nevychylujte 50uč asně levý a pravý ovladač do vnitřní ho dolní ho rohu, ledaž e byste chtěli okamž itým vypnutí m motoí ů
5ní ž it riziko š kod nebo zranění v pří padě mimořádné nouzové situace.
. za letU nepřijí mejte pří chozí hovoí y, neč těte textové zpráVy na vaš e mobalní nebo neděle.ite nic, co by vás mohlo dovádět od použ í Vání
vaš eho mobilní ho zařizení pro ovládání modelu,
. Nelé tejte pod Vlivem a] koholu nebo drog,
. Nel é tejte ní zko nad reflexivní mi povrchy, jako je voda nebo sní h, protož e ty mohou negativně oViiVňovat č i nnost systé m u detekce překáž ek.
. V pří padě Výstrahy při ní zké m napětí akumulátorU s modelem ihned přistaňte na bezpeč né mmí stě,
. Po při5tání nejprve zastavte motory, Vypněte model (lntela9entní pohonný akumUlátor) a až nakonec Vypněte vysí lač ,
. PoUž í Váte li funkce TapFly a ActiveTrack, bud'te vž dy připí aveni převzí t ří zení modelu nebo 5tisknout tlač í tko,,sToP" na oblazovce pro
pří pad nouze.
. 8ez ohledu na množ ství nejmodernějš í ch technologii během letu je vyž adována neu§tálá pozornost pilota, Bezpeč nostni a pomocné
fUnkce, jako je Vyhýbání 5e překáž kám, stabilizace modelU a automatický náVlat j50U Urč eny pro usnadnění provozu modelu, njkoliV jako
náhlada pilota.
. FUngoVání a ú č inno5t 5y5té mu detekce překáž ek mohou ovlivňovat podmí nky panují cí V okolní m prostředí , jako je ú roveň osvětlení nebo
textura poVrchu překáž ek,

. 3D 5enzolový 5y5té m a spodní systé m detekce jsou za urč itých situací vyřazeny z pí oVoZU. Podrobnostj najdete v návodu
. Výš kU letU pro automatický návrat na Mí sto vzletu (RTH) nastavte v aplikaci DJl Go 4 vyš š í ,než je Výš ka překáž ek V okolí .
. Funkce automatický návrat na Mí sto vzletu (RTH) neumož ňUje náVrat na pohybují Ci 5e Mí sto Vzletu,

k

obsluze.

4. Úd] ž ba a oš etřování

. Nepouž í Vejte staré , naš tí pnuténebo ji na k poš kozené vltu le.
. Doporuč ená skladovací teplota| 22 28'c.
. Pod robné nformace o bezpeč né m použ í Ván í nteI i9entní ho pohonné ho
i

l

akU mu

látoru najdete V náVodU

k

jeho obs] uze,

5. Dodrž ujte mí stní zákony a předpisy
. Nelé tejte V bezletových zónách. Kompletní seznam těchto oblastí najdete na http| / / WWW.dji,com/ flysafe
. Bezletové zóny D] l nenahrazují dodí ž ování mí stní ch zákonů a předpisů a použ í Vání zdravé ho rozumU. Nikdy nelé tejte
povolují zákony a předpisy platné V zemi, kde jej provozuiete,
. Vyhněte 5é lé tání na mí stech, kde záchranářské týmy aktivně využ í Vají Vzduš ný prostor
*)

výš kový limit

5e

mů ž e liš iť

v

závislosti no zákonech o dalš í ch předpisech platí cí ch

v

zemi, kde

s

§

modelem Výš e, než

modelem lé ť áť e.Nikdy nelé tejte

s

modelem výš e,

než pavolují plotné zákony a předpisy.

lů

-@+

t.:]
ř
ť
Lé tejte na otevřených

stranství ch

plo-

se silným GPs

signálem

Udrž ujte model
v prlmem dohledu

Lé tejte Ve Výš kách

pod ] 20 m

*§

. Vyhněte se lé tání nad nebo

V

blí zkosti překáž ek, lidí , e ektrických Vedení ,5tromů , Vodní ch ploch

a

toků ,

.Nelé tejteVblí Zko5tizdí ojú 5ilnýchelektlomaqnetickýchpoí ,jakoj5oUelektlickáVedení aVysilač e,protož emoho!oVllVnitfunkcipalubni
ho kompasu a e ektroniky.

lJ
?

Model neprovozujte

j/ /

Ý n

n] ix

:::

*

!

za nepří znivých povětrnostní ch podmí nek, jako.je dé š ť ,sněž ení , mlha

a

,s
Ví tr lych] o5ti přes 10 m/ s

:1_

Nelé tejte

]]]

Drž te se mimo dosah otáč ejí cí ch 5e
VrtUlí a motora] ,

V

BezletoVých

zó| ách

Podrobnosti najdete na:
http:/ / f] ysafe.djl,com/ fl ysafe

UPOZORNĚNÍ
sZ D] l TEcH NoLoGY co, Ltd, si Vyhrazuje práVo měnit Vš echny náVody a doprovodné dok!menty a doprovodné dokUmenty bez předchoZí ho Upozornění , Pro nejaktuá] né jš í ] nformace navš tiVte httpi/ WWW.dji,com a pře] děte na 5tí ánkU tohoto Výí obku,

PozNÁMKY

V navodech a da] š í ch dokUmentech jso! použ í Vány násI edu] í cí termí ny pro označ ení rů zných ú rovní potenciá ní ho rizika při provozování
dané ho výrobku:

UPozoRNĚNÍ : Postupy,
PozoR: Po5tUpy,

při

při jejichž

nedodrž eni Vzniká nebezpeč í š kod na majetku a ma é nebo ž ádné nebezpeč i zraněnr,

jejichž nedodrž ení VZniká nebezpeč i š kod na majetku a nebeZpeal Zrané nl,

VARoVÁNÍ : PostUpy, při jejichž nedodrž eni VZniká nebezpeč í š kod na majetku a da| š í ch doprovodných š kod stejné jako nebezpeč í Váž né ho
zrané ni,

VARovÁNí :
Dří ve než se pokusí te spaí k Uvé §t do přovozu, plostuduite návod k ieho obslu2é a vš e(hny doprovodné dokumenty. Nespřávné
použ í vání výrobku mů ž evé 5t k poš kození výrobku, š kodám na maietku a k váž ným zrané ní m osob.
Toto ie vyso< e sofi5tikovaný výrobek. Musí býi provozován opatrně, v souladu se zdravým rozumem a vyž aduuí č itézákladní znat e výrobek provozovat bezpeč ným a odpovědným způ 50bem, vzniká
losti a dovednosti mechani(ké a elektroniCké . Pokud nebud€
nebezpeč í š kod na majetku a dalš í (h doPřovodný(h š kod steině jako neb€
zpeč í váž né ho z] anění , Tento výlobek není hřač ka a
není uřč en Přo použ í vání dětmi. tento výrobek nepouž í vejtes n€
kompatibilní m pří sluš enství m nebo jej neupravuite za řáme(
t€
( hni< kýCh spe(ifkací a dokumentace poskytované sz DJl TECHNoLoGY co. Ltd, Tyto Bezpeč no§tní zásady obsahuripokyny pro
2bytné pí ostudovat a pří sně dod] ž ovat pokyny a vařování uvedená v návodu k obsluž e spařkU.
bezpeč ný provoz a ú drž bu. Je n€
S pokyny se seznamte dří ve, než se výrobek poku9í t€ popí vé nastavovat nebo použ í vat, abyste jei mohli provozovát bezpeč ně a
vyhnuli 5e š kodám na majetku nebo váž né mu zrané nt.

PŘEDI ETOVÁ KONTROLA

] Zkontí olUjte,

ž e Vš echny č á5ti modelU jsoU V

dobí é m stavU, Nelé tejte, j5ou li né které č ásti opotřebené nebo poš kozene,
mobilnim zaří zení a lnteliqentní pohonný akumUlátoí plně nabité .
3, Ujisté te 5e, ž e na objektivu kamery neuváz ž ádný cizí obj'ekt, do kamery by a vlož ena mikro SD karta a ZáVěs kamery se pí ed ZapnUtí m

2, Dbejte, aby byly akUmUlátory

Ve Vysí ač i, V

mů ž e volné otáč et,
4, Udrž ujte
5,

senZory spodniho 5ysté mu detekce překáž ek a ] D 5enzorové ho 5ysté mu neu5tále č isté ,
5práVně a jsou řádně utaž ené , motory je mož no nastartovat normá né ,

Ujistěte se, ž e j5ou Vrtule namontovány

6, Dle

pokynů na displeji mobilniho zaří zení proved'te ka ibraci kompasu,
]

Z Ujistěte

5e,

ž e aplikace Djl Go 4

a

veš kerý firmWare modeI u je aktualizován na nejnovějš í Verzi.

8. Ujistěte 5e, ž e mí sto, kde chcete lé tat,5e nachází
5

9.

mimo bezletové zóny a povětrnostní podmí nky

a

okolní prostředí jsou Vhodné pro | é tání

modelem.

Dbejte, abyste se o Vzlet

5

modelem nepokouš eli, jste-li pod Vlivem alkoholu, drog nebo jiných látek, které by mohly ovliVnit Vaš e rozumo

Vé a fyzí cké s.hopnosti,
] 0, Dbejte, abyste 5e předem dů kladně seznámili

5

fungoVání m zvolené ho letové ho rež imu a rozuměli vš em bezpeč nostní m a ochranným

funkcí m a varovným hláš ení m.
5i potřebná povolení a Vž dy konejte 5 plným vědomim mož ných rizjk,
PAMATUJTE: Dodlž ování Vš ech zákonú a mí 5tní ch předpisů je zcela na Vaš í Vlastní odpovědnosti,
] 2. lMoDEL NEUSTÁLE UDRŽUJTE V PŘlMÉ M DoHLEDU VAŠ lcHoČ i, Pii oviadani modelu nespolé hejte na obraz přenáš ený z FPV kamery,
] ] . Dbeite, aby byla apI ikace DJl Go 4 řádné spUš těna pro pomoc při plovozování modelu. Bez letových dat zaznamenáVanýCh aplikací D.] l
Go 4 V Urč itých sitUací ch (vč etně ztráty vaš eho modelU) nemu5í být Djl schopno vám poskytnout pří slUš noU podporU nebo převzí t od,
1

1,

Při lé tání Vž dy dodrž ujte Vš echny zákony a mí stní předpisy, opatřete

povědnost.

PRoHtÁŠ ENl A vARoVÁNÍ
Tento výrobek neni urč en pro provozování

o5obamí mladš í mi] 5 let, Tento Výrobek není hrač ka a nepatří do rukoU dětem, Dospělé o5oby by
pokud model provozují v pří tomno5ti dětí .

měly zajistat, ž e spaí k se bude vž dy nacházet mimo dosah dětí , a dbát zvýš ené opatrnosti,

Ač koliv tento Výí obek použ í vávyspělé technolo9ie, jeho nesprávné použ í Vánímů ž e vé st ke zranění o5ob nebo ikodám na majetku. Před
prVní m použ ití mVýrobkU, prosí m, dů kladně prostUdUjte Vš echny souVisejí cí dokumenty a mateliály. í yto dokUmentyjsoU přilož eny k Výrob
a jsoU také dostupné on-line na Webové stránce Výrobku na httpi/ / WWW,d.ii.com

ku

5 kameroU, kte.ý nabí zí mož nost lé tání venkU i Ve Velké mí stnosti, je-li řádně provozována a V dobré m tech
nické m stavu, Navš tivte http:/ / Ww.dji.com a http:/ / WWw.drona.cz pro nejaktuáI nějš í znění bezpeč nortní ch pokynů a upozorněni a http:/ /
knowbeforeyoufly.org/ (platí pro UsA) pro dalš í informace o bezpeč né m provozu,

Tento Výrobek je lé tají cí model

lnfolmace v tomto dokumentu mají vI iV na Vaš i bezpeč nost a na Vaš e práva a povinnosti. Peč livě prostudujte celý dokument, abyste zajisti i
n ství a vybavení před ] 'eho uVedení m do provozu, Pokud se neseznámí te, a nebudete se
5práVnoU pří pravU modelU a Vš eho dalš í hopří 5luš €
dů 5ledně ří dit náVodem k obsluze a V něm (a V dalš í chdoprovodných dokumentech) uvedenými pokyny a upozornění mi, mů ž e to Vé st k
poš kozeni nebo ztrátě Vaš eho modelu,

k

Váž né mu zrané ní osob nebo dalš í m š kodám na majetku.

s tí mto prohláš ení a 5tvrdí te, ž e jste 5e 5 ní m V ú plnosti seznámili, souhlasí te s
odpovědností za Vaš e jednání a nakládání s tí mto výrobkem, s odpovědností Za jaké koliV přimé nebo nepří mé š kody ž pů sobené nedodrž e
ní m tohoto náVodu, poruš ení m nebo nelespektování m jakýchkoliV mí 5tní ch zákonů , předpisů a pravidel. 5ouhlasí te s tí m, ž e bUdete tento
Výrobek použ í vat V souladu 5 jeho Urč ení m a V souladu se zákony, předpisy a jinými práVn'mi normami platnými ve Vaš í zemi a pokyny a
dopoí uč ení midanými DJl V minUlosti nebo V budoucnosti. Dále iste 5rozuměni a souhlasí te s tí m, ž e Vaš e Vč etně, ale nejenom , data letové
telemetrie a záznamů o provozu mohou za urč itých podmí nek být nač tena a spravována na DJl ulč ené m5ervelu,

Tí m, ž e tento výrobek zač nete poUž í vat, VyjadřUjete 5ouhlas

Výrobce Djl lnnovations a dovozce PELlKAN DANlEL nepřijí mají ž ádnou odpovědnost za š kody nebo zranění 5pojené pří mo nebo nepřimo s
použ í Vání m VýrobkU, Už iVatel je povinen 5e seznámit s plavidly bezpeč né hoa zákonů m a mí 5tní m předpisů m způ 5obů mpouž í Vání Výrobku
vč etně těch (ale nejenom) uvedených v těchto Bež peč nostní chzásadách.

Ukládání a použ í vání dat
Když poUž í Váte naš i mobilni aplikaci nebo naš e výrobky nebo jiný software, data týkají ci 5e použ í vání a provož u VýlobkU, jako jsoU letová
telemetrická data (napi rychlost, Výš ka, ž ivotnost akUmulátoru a informace o záVěsu a kameře) a záznamy o provozu mohoU být automati.,
ky nebo rUč ně 5tahoVány a ukládány na serveru k tomu ú č elUurč ené m D] l, Způ sob, jakým poUž í váme Vaš e už í Vatel5ké jmé no a jiné o50bní
ú daie, j5ou popsány na http:/ / WWW.dii.com/ poI icy.
Kteí ákoliV č ást tohoto prohláš eni mů ž e podlé hat změně bez předchozí ho Upozornění , na WWW.dja,com najdete nejnovějš í znění , Toto pro
hláš ení je vyhotoveno V rů zných jazykových velzich; v připadě rozdí lů mezi Verzemi je 5měrodatné ori9inální anglické zné ni_

DŘí vE ilEž

zAč ilETE

Pro obs| uhu a provoz sparku jsou
Obsah sady Spark
Návod k obsluze 5park

k

dispozici následují cí návody a instruktáž ní pomů cky|

Prů Vodce plo rychlý start spark
Zásady bezpeč né hoprovozu a Prohláš ení spark
Zásady bezpeč né hoprovozu lnteligentniho akUmUlátorU spark
Zkontrolujte viechny č á5ti modelU dle
sady spark'. Prostudujte ,,Zá5ady bezpeč né hoprovozu a Prohláš ení spaí k",,,Zásady bezpeč "obsahu
né ho pí ovozu lnteligentniho akumulátoru 5paí k" dří ve, než poprvé vzlé tnete, K první mu Vzletu 5e připí avte prostUdoVánim ,,Prů Vodce pro
rychlý start spark" a zhlé dnutí m Vš ech instruktáž nich videí na Webových stránkách D] l (http:/ / WWW.dji,com), Podlobnějš í infoí mace najdete
V,,NáVodu k obsiuze spark", Věnujte maximální pozornost a ú 5i í seznámení a porozumění fungoVání jednotlí Vých č á5tí 5ady 5park, pož adaVků m a fungování ] etovýCh rež imů , klí č ovýchfunkcí bezpeč nostní ch a Výstraž ných funkci/ systé mů a vš em zákonným a mí stní m předpi5ů m
dří ve, než s modelem Vzlé tnete, Pokud budete mí t otázky nebo narazite na problé my v prů běhu pří pravy k letu, ú drž bynebo použ í vání
tohoto Výrobku, kontaktujte, prosí m, DJl nebo autoí izované ho prodej(e DJl.

JEDiloTtlvÉ č ÁsTl SADY SPARK
ORlGlNÁLNÍ Č ÁSTl MODELU A PŘÍ SLUŠ ENSTVÍ
vARoVÁNÍ
Abyste předeš li selháni č ástí §ady, váž ným zřanění m a š kodám na maietku, řidte 5e následuií Cí mi zásadami:
1) Použ í vejt€ pouze ořiginální dí ly DJl nebo dí ly DJl (ertifikovanými. Neschválené dí ly nebo dí ly od výrob< ů n€
ceť tifikovaný(h
DJl
mohou zpú sobit poru(hy systé mů a ohrozit bezpeč nost Provozu modelu.
2) Uji5těte §e, ž e 5e uvnitř modé lu n€
b oieho č ástí n€
n acházeií cizí objekty (jako je voda, olej€
, pů da, pí sek atd,).
3) Ujistět€ 3e, ž € model a ié ho č ásti - vč etně. ale nejenoň - vysí lač e pro dálkové ovládání . kame] y, závě§u kamerý kompa§u, pohonné ho 5ysté mu a akumuláto] uisou v dob] é m plovozní m 5tavu, nejsou Poš kouené , a fun9uií §p] ávně. Podlobněiš í pokyny pí o

4.

d notlivý(h č ástí sady spařk najdete v následuií < i č ásti tohoto dokum€
n tu.
zajiš tění funkč nosti j€
h o č á5ti a dí ly. Neautorizované ú plavy mohou způ 5obit selháni a ovlivnit í unkč no5t
NeUpí avuite nebo nePozměňuite mode| , j€
a bezpeč nost modelu.

KAMERA

PozoR
Abyste předeš li Váž ným Zí anění m a š kodám na ma] 'etku, ř d'te se nás edUjí cí mi zá5adami:
] , NezaklýVejte ž ádné Větraci otvory na kameie, protož e qenerované teplo Vám mů ž e způ 5obit poranění a poš kodit toto zaří zení ,

UPOZORNĚNÍ
l, 5eznamte 5e 5 na5taVoVání m kamery pied použ ití m,aby5te mě i jistotU, ž e je spráVně na5taVena,
dle Vaš ] .h pož adaVků .

a V

pří padé potřeby ji mŮž ete nastavovat

fotografovat nebo natáč et Video ,,nao§tro", otestujte spráVn05t í ungoVáni kamely poiizení m zkUš ební ch záběí Ů.
li modelzapnutý,
4. Fotografie nebo Videa neni mož né z kamery Vysi at nebo kopí rovat, je ] i nte igentní pohonný akumulátor Vypnutý.
5,Dbe] te,abyste nteI lgentní pohonnýakumUátorspí áVné Vypnu] i,jinakNEBUDoUspráVněUož enyparametrykamery,ajaké ko] iVVideozáznamy moho! být poš kozeny, Pozn,: Bez ohledu na pií č inU, D.] a jeho dovozce nepone5ou odpoVé dn05t za jaké koliV selhání při poiizování

2, Než zač nete

3,MikroSDkartuzkameryNEVY] lME] TE,je

L

fotografie nebo V] dea nebo nemož nosti již poií zené lotoqralie nebo Videa nač í st V.jiné m zaří zení .

ZÁVĚS KAMERY
UPOZORNĚNÍ
] , ZáVé s kamery a konektor

] , Na ZáVé s nepřidáVe] te

nespráVno! fUnkci.
pú sobenim Vné jš í chsiI nebo kontaktU 5 jinými objekty.

záVěsU j§oU Ve mi c] tI iVé , HaVárie nebo náí az mohoU zpú 5obit

2, Po Zapnuti záVěsU 5e Vyhněte tomu, aby byl VystaVen namáhání

ž ádná dalš í zaří zení , protož e to mů ž e zpú 5obit, ž e záVěs nebude fUn9ovat normálné , nebo dokonce to mú Že Vé 5t k

poš kozeni motorú ,

KoMPA5

PozoR
Aby5te předeš li Váž ným zrané nim a š kodám na majetkU, řid'te se nás edují cí m] zá5adam] ]
] , lhned piistaňte, pokud 5e za etu projeVi 5ilný drift (snáš eni), tj, pokud n] ode] NELETi po pi me linl

,

UPOZORNĚNÍ
Kalibracikompasuprovádějtejentehdy,když Vá5ktomuVyž VeaplikaceD] lGo4nebosignalizaceLED

etové hoindkátorunamodelu.Při

provádění ka ] brace berte ohled na následUjicí Zásady:
] , Kalibraci neprovádé jte V mistech 5e 5i ným magnetickým nebo elektlomagnetickým po em (v b izkosti kovoVý.h konstrukcí , aut, na ž e e
zobetonoVých plochách apod.]
2, Nenoste u sebe magnetické materiály a zdroje elektí omaqnetických polí (klí č e,magnetý mobilni te efon apod ),
3. Aplikace D] Go 4 Vás Vyzve k Vyieš ení problé mu 5 kompasem, pokud je č lil| ost kon] pasu oV ivněna 5llným ruš ení m poté , co by a prove
dena ka ibrace, Při ieš eni prob| é mu se řidte pokyny na obrazovce,

POHONNÉ SYSTÉ MY

VARovÁNí

Aby§te předeš li váž ným zřanění m a š kodáň na ňaietku, které mohou být způ sobeny otáč eií < í mise vřtulemi a motorý řidte 5e
následuií cí mi zásadami:

Vřtule
l. Nepouž í veit€ stařé , poš krábané , prasklé nebo jinak poš kozené vrtule.
2. Vž dy neipřve model vypněi€
, než 5e budete dotýkat vřtulí .
3. Při montáž i nebo demontáž i ví tulí beřte ohled na jeji(h ostré hřany. Použ í vejte rukavi< e nebo riné vhodné o(hřanné pomŮCky.
je
přo
montáž nebo demontáž vllulí použ ijt€ vhodné nástloie (např. klič . š roubovák, kleš tě atd.).
4. Kdykoliv
třeba,
5, Vž dy 5e uiistěte, ž é ví tule,isou spolehlivě upevněný abyste zabránili jejiCh uvolnění z moto] ů .
6. N€
zapí nejte motory, pokud jsou na modelu namontovány ví tule, a v bé zpí oš tředníblí zkosti §e na< házejí jiné o5oby nebo zví 7.

řata.
Použ í vání ví tulí iiný(h výrobCů mů ž enegativně ovlivnit aerodynámické
dopo] uč ujeme použ í vatVýhřadně originální vrtule DJl.

vlastnosti mod€
lu.

Pro vyš š ívýkony a větš í

bezpeč ňost

Motořy
1.

vněnyavolně
Dbejte, aby motory byly bezpeč ně up€

se otáč ely.

2. Nepokouš ejte 5e motory upřavovat.
3.

Po letu se í ukama nebo jinými č ástmi těla nedotýkejte motoí ů ,přotož e mohou být hoí ké .

PozoR
Abyste předeš li Váž ným zlanění m a š kodám na majetku, řidte se nás edUjicí m] zá5adamiI
] , NeZakrýVejte ž ádný z Větracich otvorú na motoí ech,
2, NezakryVejte ž ádný z Vé trací ch otVorů na mode u.

UPOZORNĚNÍ
Motory
l, Motory chraňte pied prachem,
2, PokUd ] e

motoí zab okovaný a nemů ž e se Vo ně otáč et, ihned proved'te csc (kombinovaný pohyb ov adač ů ) pro zastaVení motorť l,

Elektí oni(ké regulátořy otáč ek
] . Ujistěte 5e, ž e reqUlátory

po zapnUtí VydáVaji normální ZVukoVý signá,,

UPOZORNÉ NÍ
Go 4 se ujistěte, ž e je Vaš e mobilní zaří zení plně nabité .
aplikace D] l Go 4jsoU Vyž adoVáno mobilní datové připojení . Podrobnosti o podmí nkách datové ho připojení Vám 5dělí Váš
mobilní operátor
3. Použ í váte-li mobilní telefon jako zaří zení pro zobrazení obrazu z kamery Věnujte se nadá| e pilotáž i, pokud 5e ozve Vyzvánění pří chozí ho
] . Před spUš tění m aplikace DJl

2. Pro použ í Vání

hovoí U, Za letu NEBERTE hovory!

Věnujte pozoí nost Vš em bezpeč nostní m tipů m, Výstraž ným hláš enim a zpráVám, kteí é se objeví na displeji. seznamte 5e zákonnými a
mí 5tní mipředpisy, které platí v oblasti, kde b!dete lé tat, ] ste to Vy, kdo je zcela zodpovědný za dodrž ování Vš ech pří sluš ných zákonů a
předpisů d la bezpeč ny způ sob letáni,
a) seznamte se s Výstraž nými hláš ení mi před použ itim fUnkcí Automatické ho vzletu a Automatické ho přistání .
b) seznamte 5e s výstraž nými hláš ení mi a tí mto Prohláš ení m předtí m, než nastaví te výš ku letu za Výchozí limit.
c) seznamte se s vý5traž nými hláš ení mi a tí mto Prohláš ení m předtí m, než zač nete přepí nat mezi letovými rež imy,
d) seznamte se s Výstraž nými hláš ení mi a upozornění mi objevují cí mi 5e uvnitř nebo v blí zkosti bezletové zóny.
5. Pokud 5e V aplikaci DJí Go 4 objeví Výstraž né hláš ení , ihned přistaňte.
6, Prověřte a zkontroI ujte Vš echna Výstraž ná hláš ení na ,,checklistu" zobrazovaná V aplikaci před kaž dým letem.
pro procvič enivaš ich pilotní ch dovedno5tí , pokudjsteješ tě5 modelem mUltikopté rynelé tali
Z Použ Ute letovýsimulátorobsaž enýVaplikaci
nebo pokud nemáte dostateč né zkuš enosti projejí bezpeč né ovládáni.
8, Po první m spuš tění aplikace je aktivován Zač áteč nický rež im (Be9inner Mode). Při lé tání V Zač áteč nické mrež imU je omezena maximální
Výš ka letu a vzdálenost od Mí sta Vzletu. Doporuč ujeme Vám nejprve lé tat v Zač áteč nické mrež imu, abyste zdokonalili svoie pilotáž ní
schopnosti. 5e 5kUteč ným modelem Vzlé tněte až tehdý kdy zí skáte jistotu, ž e jste zí skalj odpoví dají cí pilotní zkuš enosti.
9, Před kaž dým Vzletem 5i po připo] ení k internetu stáhněte mapová data pro oblast, kde chcete 5 modelem lé tat.
] 0. ApI ikace slouž í jako pomocní k při Vaš em provozování modeiu. PoUž í vejte, pí osí m,sVů j vlastní zdravý rozum a nespolé hejte se na to, ž e
aplikace bUde za Vás ří dit model,
] ] , Vaš e použ í vání aplikace podlé há Podmí nkám použ í tíaplikace DJl Go 4 a Politice soukromí D] l, Proč té te 5i tyto dokumenty v apiikaci,

4.

prosí m.

FlRMWARE
vARovÁNí
Abyste předeš li váž ným,ranění m dětí a zví řat, řiďte se ná5leduií cí mi zásadami:
1. Při aktualiza(ifilmwaru,
kaliblaci systé mů a nastavování pa] ametřů ud] ž ujte děti a zví řata v berpé č né vzdál€
n o§ti.

UPOZORNĚNÍ

l. Z bezpeč no§tní ch dů Vodů vž dy aktUalizujte firmWare na nejnovějš í Verzi, jakmile 5e v aplikaci D] l Go 4 objeví upozorné ni, ž e noVá Verze
je k dispozjci.

2,

Upozornění na aktualizaci Vás bude ž ádat, abyste aktualizaci plovedli ihned nebo nejpozději během tří dnů . Pokud 5e rozhodnete ignorovat aktuaI izaci firmwaru, budete pož ádáni, abyste přijali prohláš ení , které se zobrazí v aplikaci. Dále jste srozuměni a souhlasí te s tí m, ž e
vaš e - Vč etně, ale nejenom - data letové telemetrie a záznamů o provozu mohou za urč itých podmí nek být nač tena a 5pravována na DJl

3.

Dbejte, abyste aktualizač ní balí č ek stahovali

urč ené m serveru,
s pomocí DJl Assistant 2, Před spuš tění m aktualizace oVěřte integritu aktuaI izač nich souborů ,
aktualizaci mů ž e dojí t ke zruš ení 5párování vysí lač e a modelu, Po aktualizaci provedte znovu párování Vysí lač e a modelu.
Před provedení m aktualizace firmwarU zkontrolujte Vš echna zapojení a z motolů odmontujte vrtule.

4, Po
5.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA
vARovANÍ
Abyste předeš li váž ným zí anění m dětí a zví řat, řiďté s€ následují Cí mi zásadami:
t, Malé dí ly. jako jsou kabely a §tahovací pásky jJou nebe.Peč né ,pokud do| de k jeii< h Jpolknutí nebo vd€
( hnutí .
dřž te ňimo dosah dětí a zví řat.

vš e(hny dí ly

UPOZORNĚNÍ
1,

2.

3.

lnteligentní pohonný akUmUlátoí 5kladUjte na sUché m chladné m mí 5tě, které není vystaveno pří mé mU5luneč ní mU záření , abyste měli
jistotU, ž e se Vestavěné LiPo č lánky nebudou přehří Vat. Doporuč ená 5kladovací teplotaI mezi 22'c až 28'c pro 5kladoVání po dobu delš í
než 3 měsí ce. Akumulátory nikdy neskladUjte V prostředí 5 teplotou vně rozmezí 0"C až + 45'c,
Zabraňte styku 5 nebo ponoření kamery do vody nebo jiných kapaI in. Pokud kamera zV| hne, osuš teji otření m 5uchým měkkým hadří kem.
Zapnutí modelU, který spadl do vody, mů ž e způ sobit jeho trvalé poš kození . Pro č iš tění a ú drž bu kamery nepouž í Vejtealkoho , benzí n,
ředidla nebo jiné hořlavé látky, Kameru neskladUjte ve vlhkých nebo praš ných prostorách,
Tento Výrobek NEPŘlPo] U] TE k jaké mUkoliV UsB rozhraní , které je starš í než Verze 2,o, Nepřipojujte tento Výrobek k jakýmkoliv ,,power
UsB" nebo podobným zaří zení m.

ÚDRŽBA A OŠ ETŘOVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
jaké koliV haVárii nebo 5ilné m nárazu kontrolujte
rl7ované ho pí odej(e DJl,

1, Po

Vš echny č ásti modelu. PokUd máte problé my nebo dotazy, kontaktujte,

prosí m, auto,

'

PODMÍ NKY PRO LÉ TÁNÍ
POVĚTRNOSTNÍ PODMÍ NKY A OKOLNÍ PROSTŘEDÍ

VAR)VÁNí
Model je kon5truován pro lé tání za doblých povětrno§tní (h podmí nek. Aby9te předeš li havářií m, váž ným zřaněnim a š kodám na
majetku. řidte se následuji(imi zá5adami:
1. Nelé tejte za š patné hopoč a5i - za deš tě. za 5ilné ho větru (přes 'l0 m/ s), 5něž eni 5m09u, mlhy bouřký krupobití , tořnáda nebo

hurikánu.

Model za letu ud] ž uit€ ve vzdáleno9ti aspoň 'l 0 mé třů od překáž ek, osob. zví řat, budov. veřejný< h komunikací ,5tí omů a vodní < h
a toků , elektři(ký(h vedení . s ro§toU< í nadmoř5kou výš kou udrž uite ješ tě větš í odstup od zmí něnýCh objektů .
3) Budte ExTRÉ MNĚ opatrní , pokud 5 modelem lé táte uvnitř budovy. Některé í unkce modelu. zvláš tě ty souvisejí Cí 5 ieho stabiliza(í , tí m mohou být ovlivněny,

2.

plo(h

UPOZORNĚNÍ
].

Výkony modelu a pohonné ho akumulátoru záVi5ejí na VliVech okoI ní ho pro5tředí , jako hustota VzdUchu

2,

a.BudteVeimiopatlni,pokud é táteVnadmořské Výš cenad4000m,protož eVýkonymodelUaakumUátorumohoUbýtVýraž né omezeny,
s modelem nelé te] 'te V blí zko5ti dopraVnich nehod, pož ár[ ] , exp ozi, záplaV, tsunami, ] aVin, sesuvú pů dy, zemětře5ení , pí seč ný.h nebo

a

tepI ota,

prachoVých boUií .

RUŠ ENÍ LETOVÉ ŘÍ DÍ CÍ JEDNOTKY, SPOJENÍ MEZl MODELEM A VYSÍ LAČ EMA VPS sYSTÉ MU
UPOZORNĚNÍ
] , Letový pro5toí by měl být otevřený, Vy5oké bUdoVy a oce] oVé kon5trukce

mohou oV iVňovat přesnost pal!bní ho kompa5u a blokovat GPS

5igná,
lnými magnetickými/ elektromagnetickými poli, jako např, V blí zkosti Vysí lací ch Věž í , eI ektrických rozvodných 5tanic,
Vedení Vysoké ho napětí , Wi fi hot 5potú , routerú , Bluetooth zaří zení apod, V opač né mpřipadě mů ž e být ohrož ena kvaiita přenosu ří dí cí ho
5i9nálU a Video s gnálU, což mi] ž e ovlivnit přesnost stanovení po ohy a zeměpisné pozice mode u, ModeI se mů ž e chovat nenormá| né
nebo se zce a Vymknout kontro e V oblastech 5e 5i] ným r!š ení m,

2. NeLé tejte

V

ob asti se

ZODPOVĚDN

É

s

PROVOZOVÁNÍ

MODELU

vARovÁNÍ
Abyste předeš li váž ným zranění m a š kodám na majetku, řidte se ná§ledují (í mi zásadami:
l. Dbejté , abyste se o vzlet s modelem nepokouš eli. iste-li pod vlivem alkoholu, dro9, anestetik nebo.iiný(h látek, nebo netřpí te
nevolností . malátností , ú navou nebo jinými potí ž emi, kteí é by mohly ovlivnit vaš e 5< hopnosti bezpeč né ho ovládání modelu.
2. souč a9né vy(hýlení levé ho a pravé ho ovladač do vnitřní ho dolní ho rohu zPú sobí zastavení moto.ů , pokud model letí . Tí mto
způ sobem §e nespustí automati< ké přistání modelu. Tento kombinovaný pohyb nepí ovádějte. l€
d až e byste (htěli okamž itým
vypnulí m ňotofů sní ž it,i2iko š kod ňebo 2řaňění v pří padě mimořádné nouzové situa< e.
3. Po při§tání neiprve vypněte model, až nakoneC vypineite vysí láč .
b€
zpeč né
náklady na nebo v jaký< hkoliv budo4. Neshazuite, nevypouš tějte, neodPalujte nebo jinak neuvolňujte iaké koliv n€
vá< h, na osoby nebo zví řata nebo kteí é by mohly způ sobit zranění osob nebo š kody na maielku.
pí
ovozovat
poš
kozen
model, kte] ý havaroval, byl
nebo není v dobré m techni(ké m stavu.
5. Nepokouš ejte 5e

UPOZORNĚNÍ
dostateč né zV] ádat pi] otáž V podmí nkách, za jakých chcete s modelem lé tat a měli připraVený p án plo řeš ení
nehod dří Ve, než k nim dojde.
letovým p] ánem, nikdy nelé tejte jen tak Zbů l] dalma a bež starostně.
3, Při použ í Váni kamery respektUjte 5o!kí omí 05tatní ch, Dbejte, aby5te Vž dy VyhoVé li Zákonú m, jiným předpisú m a společ enským zVyklos
tem platným V mí stech, kde model provozUjete.
] , Dbejte, abyste byli 5chopni

2. Dbejte, abyste Vž dy | é tali 5 peVným záměrem,

4,Mode nepouž í Vejtekjiné mu,než proosobní rekí eacl,Nepouž ivejtejejpí ojaké kolivneegální nebonepatřič né ú č eyljakoješ pionáž ,
5,

Vojenské opelace, prů zkum a 5 edoVání bez povoleni),
ModeL nepoLlž í Vejte k poí r] ouVání , pronásledoVáni, Vyhrož ování , Vydí lání nebo j né mu poí uš oVání zákonnýCh práV { jako je pí áVo na 5ou,
kromí J jiných 05ob,

6. NenarLlš Ujte

souklomé VI astnictVí jiných osob a

5

tim souVlsejicí pláVa,

LETOVÉ REŽI MY, FUť KCE A VÝSTRAŽNÁ HLÁŠ ENÍ
LETOVÉ REŽlMY
UPOZORNĚNÍ
Model bude Ve Výchozí m nastavení lé tat V P-rež imu; do A rež imu se přepne automaticky, pokud není k dispozici 5i] ný GP5 siqnál, Mějte na
paměti, ž e V A,rež lmu nej5ou některé fUnkce do5tupné , a é táni V A rež imu je třeba VěnoVat ZVLAsTE VELKoU pozorno5t,
l, P rež im: (Posit] oning, PoziCe) nej é pe pracUje, je li k di5pozi.i si ný GPs 5igná] , ModeI použ í Vá GPs a spodní 5ysté m detekce překáž ek pí o
aUtomati.kou stabilizaci, naVlgaci mezi piekáž kami nebo ke §ledoVáni pohybUjicí ho se objektu, V tomto rež imu jsou také dostupné po
2,

3,

kroč ilé fUnkce jako TapF y a ActiveTrack,
k di5pozici, mode poUž í Vá pouze baí ometrický Výš koměr
pro stabilizaci Výš ky letU,
s-rež im (spoí t5, SportoVní ): ] e mož né jej Zapnout poUze při použ ití Vy5í lač e; 5,rež im je identický 5 P rež imem Ve smys] U na5tavení letové
ří dí cí jednotky,5 Vyjí mkou toho, ž e hodnoty Zi5ků letové ří dí cí jednotkyjsoU upraveny tak, aby se zVýš i y n] ané Vrovací 5chopno5ti model!,
Maximální rych ost etU je V tomto rež imu také Vyš š í ,

A,rež im (AttitUde, Nák on): Když není GPS ani spodni systé m detekce piekáž ek

Pokud hodláte přepnout do rež imů , které Vyiazuji z funkce GP5 (např, do A rež imu), jste pož ádáni, abyste přija i proh áš ení , které se objevi
aplikaci DJl Go 4. Pokud do tohoto í ež imU pře] dete, jste dá e srozuměni a souhlasí te s tí m, ž e Vaie Vč etně, ale nejenom data etové te] e
metrie a záZnamů o proVoZU mohoU Za Urč itých podmí nek být nač tena a 5pravována na DJl Urč ené m 5erVeru.

V

FAlL5AFE A AUTOMATlCKÝ NÁVRAT NA MÍ STO VZLETU
UPOZORNĚNÍ

automatické ho návratu na Misto vzletu nebude fUngovat, pokud GP5 5i9nál není dostateč ně 5ilný nebo GPs není aktivní .
Překáž ky mohou negativně ovlivnit funkci automatické ho návratu, Nastavte, prosí m, pozici modelu, Výš ku a í ychlost př! návratu zpět tak,

] . Funkce
2,

abysre se vyhnUli přlpadným piekáž kám.
s modelem lé tali pouze V rámci dosahu vysí lač e pro dálkové oVládání ,
automatické ho návratu RTH poUž í vejte poUze V pří padě nouze, protož e mohou být ovlivněny povĚtrnostní mi Vlivy, vlivy
okolní ho pro5tředí , nebo (elektro)ma9netickými poli.
5, Model 5e v prů běhu automatické ho náVratu mů ž e vyhnout překáž kám jen V blí zké mokolí (do 100 od Mí sta VzletU).Funkce vyhýbání 5e
překáž kám je vyřazena, pokud světelné podmí nky nej50u ideální nebo pokud je systé m detekce překáž ek jinak vyřazen z č innosti, Ne5polé hejte na 3D senzorový systé m, Během letu je Vyž adován zdí aVý ú 5udek pilota. Pro ovládání modelU, abyste se VyhnUli překáž kám nebo
zrUš ili proces aUtomatické ho návratu mú ž ete použ í tVysí lač ,

3,

Vž dy dbejte na to, abyste

4, Funkce failsafe a

NÍ ZKÉ NAPĚTÍ
UPOZORNĚNÍ
1.

2.

Je li aktivována signalizace kritické ho nedostatku energie a model zač ne automaticky klesat, mů ž ete Vychýlení m ovI adač e plynU nahorU
model uVé st doVisení a navé stjej na pří hodnějš i mí sto pro přistání .
Je-| i aktivována signalizace nedostatkU energie, neprodleně model přivedte do blizkosti Mí sta Vz| etu a přistaňte, abyste 5e Vyhnuli nouZoVé mu přistáni pro nedostatek energie, kteí é by mohI o zpú 5obit poš kození modelu, š kody na majetku, zrané ní 05ob nebo zví řat.

3D sENZOROVÝ SYSTÉ M A SPODNÍ SYSTÉ M DETEKCE PŘEKÁŽEK
UPOZORNÉ NÍ
1,

2.
3,

systé m detekce překáž ek nemusí pracovat spráVně nad povlchem, ktelý nemá jasně rozliš itelnou textUru, Efektivní rozsah Výš ek modelu
pí o spráVnou č inno5t 5y5té mU detekce překáž ek je 0,3 až 30 metrů , Pokud.je model Ve výš ce nad 8 m, č innost spodniho systé mu detekce
překáž ek tí m mů ž e být ovlivněna, lé tejte opatrně,
spodní systé m detekce překáž ek nemusí pracovat správně, pokud model letí nad vodou nebo sněhem pokrytým poVrchem.
systé m detekce překáž ek nemusí pracovat 5pí ávně pokUd model leti pří | iš rychle nebo pří liš ní zko.
5práVně v které koliv z následují cich situací :
jednobarevným povrchem (napí . celý č emý, cel'ý bí lý, č ervený, zelený atd.)

4. 5y5té m detekce překáž ek nemU5í pracovat
a) Lé tání nad

b) Lé tání nad materiá| em

5

Vysokou odrazivo5tí .

vysokou ry(h] ostí (nad 0 m/ s Ve 2 metrech nebo nad 5 m/ 5 V
d) Lé tání nad vodoU nebojinými prů hlednými povrchy.
e) Lé tání nad pohybují cí mi se poví chy nebo objekty.

c) Lé tání

1

f) Lé tání v prostoru kde se č asto nebo drasti€
ky

1

metru).

mění ú roveň osvětleni,

(lUx> ] 0000) povrchy.
9) Lé tání nad extré mně tmavými (lux < 10) neboja5nými
h) Lé táni nad povrchy silně odráž ejí cí minebo pohlcují cí mi infrač eí venévlny (napi zrcadlo).
Lé tání nad povrchy bez zřetelné textury nebo Vzorů .
opakují cí mi 5e barevnými Vzory (např, dlaž dicemi se stejnými Vzory),
k) Lé tání nad překáž kami 5 povrchem pří liš malým pro dostateč ný odraz infí ač ervenýchVln,
i)

j) Lé tání nad povrchy s

5. Vš echny senzory Udrž ujte neustále č isté .Senzory nijak nezakrývejte a neblokujte nebo neomezujtejejich zorné pole.
textury/ barevné vzory na zemi při 5labé m osvětlení (< ] 00 luxů ).
Z 5y5té m detekce překáž ek a 3D senzorový 5y5té m nejsou schopny zabrzdit a zastavit V bezpeč né Vzdálenosti od paekáž ky, pokud rychlost
letu mode UjeVyš š í než 3,5 m/ 5.

6. systé m detekce překáž ek nemU5í být schopný

TAPFLY

PozoR
Abyst. předeš li váž ným zranění m
])

2)

3)

a š kodám na majetku, řiďt€ se ná§leduií (í mi zásadamiI
letu směrem k o5obám, zví řatů m, malým a tenkým objektú m (napi VětVí m 5tlomú a elektlickým vedení m) nebo
prů hledným objektů m (napi 5klo nebo Voda).
Vš í mejte 5i potenciá| ní ch překáž ek Ve Vaš em okolí (zvláš tě za modelem a pojeho levé a pravé straně) a udrž ujte bezpeanoU vzdálenost od

ModelU nedáVejte povel

k

nich, abyste se Vyhnuli nehodám.
Budte Vž dy připraveni převzí t ří zení modelU nebo 5ti5knout tlač í tko,,sToP" na obrazovce nebo tlač í tkopře.uš ení lnteli9entní ho I etu na
vysí lač i V pří padě nouze.

uPozoRNÉ Nl
])
2)
3)

skuteč ná a předpokládaná trasa letu 5e při použ ití funkce TapFly mů ž e liš it.
Volitelný rozsah na obrazovce je omezený, Neni mož né zvolit polohu pro TapFly v blí zkosti horní ho nebo dolní ho okraje obrazovky,
Rež im TapFly nemu5í pí acovat 5pí áVně, pokud model letí nad plochou pokrytou vodou nebo 5něhem.

ACTlVETRACK

PozoR

Aby§te předeš li váž ným zrané ní m a š kodám na maietku, řiďte5e následují (í mi zásadami:
1) Dbejte, aby se podé l pož adované tí asy letu nenacházely
osoby, zví řata, malé a tenké objekty (napi Větve 5tromů a elektí ická vedeni) nebo
pí ů hledné objekty (napi, sklo a vodal.
(zvláš
tě
překáž
ek
Ve vaš em okolí
za modeiem a po jeho levé a pravé straně) a udrž Ujte bezpeč nou Vzdáleno5t od
2) Vš í mejte 5i potenciální ch
nich, abyste 5e vyhnú li nehodám.
3) Budte vž dy připraveni převzí t ří zení modelu nebo §tisknout tlač í tko,,5ToP" na obrazovce nebo tlač í tkopřeruš eni lnteligentniho I etu na
Vysí lač i v pří padě nouze.
4) Dbejte, aby 5e za modelem nenacházely ž ádné překáž ky, pokud provádí aktivní sledoVání ActiveTrack V letu dozadu,

UPOZORNÉ NÍ
])

Budte zV| áš tě opatrní , pokud použ í váteActiveTrack

V následují cí ch 5ituací ch:
objektu 5e neodehrává na Vodorovné ploš e,
5e za pohybU dlasticky mění .
5ledovaný objekt mů ž e být b| okován nebo mimo dohled po dlouhou dobu,

a) Pohyb 5ledované ho
b) Tvar
c)

5ledované ho objektu

objekt 5e pohybuje po sné hem pokryté m poVrchu,

d) sledoVaný

e) Lé iáte za slabé ho (< 300 Luxů ) nebo Ve] mi slI né ho (> 10 000 ] uXů ) osvět| eni

objekt nrá podobnou barVU nebo baí evnoU textUru jako okolna pro5tředí .
mu5í te í e5pektov.t pI atné zákony a mí 5tní pí edpi5y.

f) s edoVaný

2) Při použ í Vání ActiVeTra.k

OVLÁDÁNÍ GESTY

PozoR
] ,Dbe] 'te,abystemode drž elipřiVzletunebopři5tání zabezvé tři,zabránilipřib] í ž ení modelukosobámnebojinýmpřekáž kámaprstyVž dy
mé | ó n,ž e, ^ Pž lé loVi, d o-;ie1 VlI Ll,,
2. Vž dy §e drž te mimo otáč ejí cí se VrtU] e, Použ í Vejte ochranné ob oUky VrtUli,
3, Dbejte, aby se Vaš e té o nacházelo
4, Při oV ádání
5,

nejmé ně 50 am od jaké koliV zdi nebo 5 oUpU, aby senzory mohly Vaš e 9e5ta spí áVně rozeznat,
pří iš rychle, a na letové tra5e 5e nenacházely ž ádné osobý zVí řata nebo

modelu 9esty dbejte, aby se Vaš e ruce nepohybovaI y

překáž ky,
Vž dy VěnUjte pozorn05t modelU, aby5te měli jistotU, ž e následuje pohyby Vaš ich rukou, Pro opuš tění rež imU oVládání qe5ty
ze 5pusť te Vaš e rUce dolů nebo je přitiskné te k hlUdi,

V

pří padé nou

UPOZORNĚNÍ
] ) BUdte zV áš tě opatrni, pokUd poUž í Váte oVládáni

gesty

V

následUjí cí ch sitUacich:

a. Lé táte Zó slabé ho í < 300 lUxů ) nebo Velmi silné ho (> ] 0 000 l!Xú ] osvětleni,

nacházejí jiné o5oby.
c, Když rychlo5t Vé trU pře5áhne 3. stupeň Beaufortovy stupnice,
d. Lé táte na mí 5té ,kde je V b] í zkosti pří iš mnoho předmé tú nebo objektú nebo kde jso! znač né Výš koVé rozdily (např, kanceláře, obyd] í ,
b, Lé táte na mí sté , kde se

balkóny nebo ú te5y),
e. Pokud n] á

mode Vybitý pohonný akUmUlátor.

QUlcKsHoT
PozoR
l, TUto fUnkci, prosí m, poUž ivejte na mí stech, kde nejsou budovy nebo jiné piekáž ky. Dbejte, aby 5e
osoby, ZVí iata nebo překáž ky,
2,

Vš í mejte si potenciálni.h překáž ek

V

okolí mode

U a

n. ] etové trase se nenacháž ely ž ádné

poUž ijte Vysi ač , abyste se VyhnU] i nehodám (jakojsoU sráž ky] ,

UPOZORNĚNÍ
] , Bud'te zV áš tě opatrní , pokUd poUž í Váte oV] ádání ge5ty V nás

edují cí chsit!ací ch]
objekt blokován po delš í dob! nebo je mimo doh] ed,
objekt nacháZí Vice než 50 m od modelu,
c. Když n] ; snimaný objekt podobnou barvu nebo texturu jako oko í ,
d, Když je snimaný objekt Ve VZdUchU,
e, Když 5e snimaný objekt rych e pohybuje,
f, Lé táte za 5labé ho (< ] 00 ] Uxú ) nebo Ve ml si] né ho | > ] 0 000 Uxů ) o5Vé t] ení ,
2, QUickShot nepoUž í Vejte na mí stech, která 1sou blí zko budov nebo kde je 6Ps 5] gnál sI abý, abyste se Vyhnuli nestabi ité etové tra5y,
3, Při poLrž í Vání rež imU QUickshot mu5í te respektovat p atné zákony a mí 5tní předpisy,
a. Když je sní maný

b, Když se 5ní nraný

soUtAD sE zÁKoNY A PiEDPlsY, BEzLETovÉ zóilY
vARoVÁNÍ
Abyst€ předé š li poruš eni zákonů a předpisů , váž ným zranění m a š kodám na majetku. řidte se následují (í mi zá5adami:
l. Nelé terte v blí zko5ti letiš ť a v blí zkosti letadel 5 posádkou - bez ohledu na výš ku letu. Je-li třeba, ihned při5taňte.
2. s modelem nelé tejtev hustěosí dlený(h oblastech, vč etně mě5t, sPortovní (h a kultuřní (h událo§tí , výstaÝ veřejný(h vystoupení atd.
3, s modelem nelé teite ve větš í než povolené výš (e. Dřž te §e v bezpeč né vzdálenosti a nenaí uš uite pí ovoz letadel a vrtulní ků s
lidskou Po§ádkou. Budte §tále ve střehu a vž dy se vyhýbeit€ o§tatní m lé taií (im pí o§tředků m a vš m
€ překáž kám.

PozoR
Abyste předeš | i poruš eni zákonů a předpisú , Váž ným zrané ní m a š kodám na majetkU, iidte 5e následUjí cí mi zásadamiI
] . 5 mode em nelé te] te uvnitř, V b| í zkosti nebo jakkoliv V rám.] bez etových Zón stanovených mistní mi zákony a předpisy. Bez| etové zóny
zahrnují : ei] š té , hran] ce mezi dVěma 5!Veré nnimi státy nebo regiony, města atd, a j5ou pí ú bé ž néaktualiZoVány, Nelé tejte V oko] í c tI iVý.h
zaří zení nebo budoV, jako j5ou elektrárny a lozvodny, Zařlzeni pro ú pravu pitné Vod, nápraVná Zaií zení , komunikace s hustým provoZem,
ádni zaií Zeni a bUdoVy, Vojen5ké pí ostory apod,
mode em nelé tejte Ve Větš í než povolené Výš .e,
] , Mode Vž dy Udí ž !] teV pří mé m dohledU, použ ijte pomocní ka, je-] i třeba.
4. Model NlKDY nepouž í Vejte pro přenáš ení i eqálniho nebo nebezpeč né ho nák] adU,
V

2. s

UPOZORNĚNÍ
pozornost porozumění Způ 50bu provozováni Vaš eho mode U (jako je í ekreač ní , pro Veiejné ú č ely,komerč ní ) a dbejte, abyste před
letem ž iskali odpoVidají cí licenci nebo povolení pří 5lUš ných ú řadů . Poradte se s mí §tní mi olgány 1Úřad pro civi ní letectVi V Č eské í epUbli
o p] atných předpisech a z toho VyplýVají cí ch pož adaVci.h,
2, Mé jte, pí osí m, na paměti, ž e použ iVání dálkově ov| ádaných mode] ů ke komerč ní m aktlVitám mů ž e být V některých ž emí ch nebo ob astech
l, Věnujte

ce), abyste ž í ska i přehled

omezeno nebo zakázáno, Před é tání m ověřte a nadále dodrž ujte mí stni zákony a předpisy, pí otož ety 5e mol] ou liš it od toho, co je UVe
deno v tomto proh áš ení ,
] , Při použ í Vání kamery respektujte soUkromí ostatní ch. Neprovádějte plů zkumné nebo Výzvědné operace jako je fotogí afování nebo na
táč ení jaké koliV osoby, !dá osti, Výstavy a majetku bez povo eni nebo kde 5e předpok ádá soukromí , a to i V pří padé , ž e í otografie nebo
Videozáznamy j5ou poiizovány pro osobní použ ití .
4, N4ějte, pí osí m, na pamé ti, ž e kopirování fotografii nebo Videozáž namů Ze společ enských akcí , sportovní ch a kulturnich udá ostí nebo
komerč nich akcí mú ž e být poruš ení m aUtor5kých práV nebo jiných právní ch nároků dokonce i tehdy, by1-1j záznam poří zen pro soUkromé
ú č ey,

BEZLETOVÉ ZÓNY
UPOZORNĚNÍ

Měit€ na Paměti, ž e za vaš e jednání při lé tání 5 modelem DJl nes€
t€

výhí adní odpovědno5t vy. DJl Vž dy klade na první mí sto bez
peč nost é tání a Vyvinulo proto rů zné pomocné prostředky, které už ivatelů m pomáhají provozovat model V souladu 5 mí stní mi zákony a
předpisy, Avš ak tyto pomocné Prostř€
b o t] e5tu, pokud poruš í temí 5tní
d ky vám nebudou schopny Pomoci se vyhnout pokutě n€
zákony nebo Předpi5y. Dů razné doporuč ujeme, aby§te firmWare Vaš eho modelu Vž dy aktualizovali na nejnovějš í Verzi, abyste měli jistotu,
ž e následUjí cí fUnkce jsoU plně aktuálni:

Bezletové zóny
1.

Bezletové zóny zahrnUji (ale neomezuií se na) hlaVni letiš tě po celé m své tě, hí anice mezi dvěma 5lveré nnimi státy nebo regioný oblasti

2.

Velkých měst atd.
Kompletní seznam bezletových Zónje uveden na oficiální ch 5tránkách D] l http:/ / flysafe.dji.com/ no,fly
du s nejnovějš í mi zákonnými pož adavky a í egulacemi bez předchozí ho upozo.né nl,

aje prů běž něaktualizován

V

5oula,

bezletové zóny sestávají z několika dí lč í chzón. Kaž dá zóna představuje kruh o í ú znéVelikosti, l\ 4odel nebude schopen vzlé tnout
bezletové zóny a 5e5toupí do předep5ané Výš ky při přibliž ování k Vnitřní č ásti bezletové zóny, V oblasti bezletové zóny je
znemož něno po!ž í Vání funkce GroUnd station,
V plostorU bez] etových zón už ivatelé nemohoU nastavit Body tra5y (Waypoints).

3. Některé

Ve Vnitřni č á5ti
4,

Výš kové omezení

vzdálenosti od jakýchkoliV překáž ek V okolí ,
Pokud hodláte lé tat nad Výchozí m Výš kovým I imitem, jste pož ádáni, abyste přijali prohláš eni, které se objeví V aplikaci DJl

] , Nelé tejte výš e než ] 20 metrů nad ú rovní země a drž te se V bezpeč né
2.

Go

teprve

potommů ž etezadatnovývýš kovýlimit,] estliž eje2adánnoVývýš kovýlimit,jstedálesrozumé niasouhI así te5tim,ž eVaš e Vč etně,ale
nejenom, data letové telemetrie a záznamů o provozu mohou Za urč itých podmí nek být nač tena a 5plavována na DJl Uí č ené mserverU.
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