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Rozsah detekce
Dosah detekce kamerových systémů je znázorněn následovně. Pamatujte, že letadlo nedokáže vycítit nebo se 
vyhnout překážkám, které nejsou v dosahu detekce.

Kalibrace kamer kamerového systému

Systémy Vision nainstalované v letadle jsou kalibrovány z výroby. Pokud dojde ke kolizi, bude pravděpodobně nutné 

letadlo kalibrovat pomocí DJI Pilot nebo DJI Assistant 2 (Enterprise Series) pro Mavic.

Nejpřesnějším způsobem kalibrace kamer Vision System je použití DJI Assistant 2 (Enterprise Series) pro 
Mavic. Podle následujících pokynů proveďte kalibraci kamer systému vpřed Vision a opakujte tyto kroky pro 
kalibraci dalších kamer systému Vision.

01
将 飞行器 面向 屏幕

02
移动 位置 以 对准 方框

03
按照 提示 旋转 飞行器
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Systém předního vidění

Systém vidění dolů Systém infračerveného snímání dolů

Systém sestupného vidění
Pomocné spodní světlo

Nahoru infračervené
Snímací systém

Systém zpětného vidění

Boční vidění
Systém

Systém bočního vidění

signál není k dispozici. Navíc pomocné spodní světlo umístěné na spodní části letadla zlepšuje viditelnost 
systému pro sestupné vidění za slabých světelných podmínek.

Namiřte letadlo směrem k obrazovce Pan a nakloňte letadloZarovnejte políčka
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Systém Downward Vision se obvykle používá ve vnitřních prostředích, kde není k dispozici GPS. Systém Vision 
Downward funguje nejlépe, když je letadlo ve výšce od 0,5 do 11 m od 1,6 do 33 stop. Pamatujte, že umístění 
vidění může být ovlivněno, pokud je výška letadla nad 11 m.

Chcete-li používat systém sestupného vidění, postupujte takto:
1. Ujistěte se, že je letadlo v režimu P a umístěte letadlo na rovný povrch. Všimněte si, že 

sestupný systém vidění nemůže správně fungovat na površích bez jasných variací 
vzoru.

2. Napájení letadla. Po vzletu se letadlo vznáší na místě. Indikátory stavu letadla dvakrát bliknou zeleně, což 
znamená, že systém sestupného vidění funguje.

Díky systémům vidění vpřed a vzad může letadlo aktivně brzdit při detekci překážek vpředu. Systémy vidění 
vpřed a vzad fungují nejlépe s odpovídajícím osvětlením a jasně označenými nebo texturovanými překážkami. 
Abyste zajistili dostatečnou dobu brzdění, vyvarujte se letu letadlem rychlostí více než 50 km / h při letu vpřed 
nebo rychlosti více než 42 km / h při letu vzad.

Systémy laterálního vidění vyžadují lepší osvětlení a více texturovaných nebo jasně označených překážek a 
nemohou snímat dynamické objekty, jako jsou pohybující se lidé, vozidla, větve stromů nebo blikající světla.

Systémy laterálního vidění jsou k dispozici pouze v režimu stativu. Úhlová rychlost je omezena na 24 ° / s a   
boční rychlost letu je omezena na 18 mph (29 km / h).

Systémy laterálního vidění mají omezenou schopnost vnímat překážky a vyhýbat se jim a jejich výkon může 
být ovlivněn okolním prostředím. Ujistěte se, že udržujete přímou viditelnost letadla a věnujte pozornost 
výzvám v DJI Pilot. DJI nenese žádnou odpovědnost za jakékoli letadlo, které je při používání systémů 
laterálního vidění poškozeno nebo ztraceno.

Systém Dolního vidění nemůže správně fungovat na površích, které NEMAJÍ jasné variace vzorů. 
Systém sestupného vidění je účinný, pouze pokud je letadlo ve výšce 0,5 až 50 metrů. Pamatujte, 
že umístění vidění může být ovlivněno, pokud je výška letadla nad 11 m.
Pomocné spodní světlo se automaticky aktivuje v prostředí se slabým osvětlením, když letadlo 
pracuje ve výšce pod 5 m. Upozorňujeme, že výkon kamer Vision Systems může být ovlivněn, 
pokud je povoleno pomocné spodní světlo. Pokud je signál GPS slabý, létejte opatrně.
Systém sestupného vidění nemusí správně fungovat, když letadlo letí nad vodou nebo sněhem pokrytými 
oblastmi.

Používání kamerových systémů

Systém downview Vision a systém infračerveného snímání se aktivují automaticky, když je letadlo zapnuto. 
Není nutná žádná další akce. Při použití systému sestupného vidění se letadlo může vznášet přesně i bez GPS.

2 m 以上

TPS
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Pamatujte, že systémy Vision nemusí správně fungovat, když letadlo letí příliš rychle. Při letu rychlostí vyšší než 10 m 

/ s (32,8 ft / s) ve vzdálenosti 2 m (6,6 ft) nebo nad 5 m / s (16,4 ft) ve vzdálenosti 1 m létejte opatrně.

V jakékoli z následujících situací používejte letadlo opatrně:
a) Létání nad jednobarevnými povrchy (např. čistě černá, čistě bílá, čistě zelená).
b) Létání nad vysoce reflexními povrchy.
c) Létání nad vodou nebo průhlednými povrchy.

d) Létání nad pohyblivými povrchy nebo předměty.

e) Létání v oblasti, kde se osvětlení často nebo drasticky mění.
f) Létání nad extrémně tmavými (<10 lux) nebo jasnými (> 40 000 lux) povrchy.

g) Létání nad povrchy, které silně odrážejí nebo absorbují infračervené vlny (např. zrcadla).

h) Létání nad povrchy bez jasných vzorů nebo textury.
i) Létání nad povrchy s opakujícími se stejnými vzory nebo texturami (např. dlaždice se stejným designem).

j) Létání přes překážky s malými povrchy (např. větve stromů).
Senzory udržujte stále čisté. NEZAMĚŇUJTE senzory. Nezakrývejte infračervený snímací systém.

Systémy vidění vpřed a vzad nemusí být schopny rozpoznat vzory na zemi za špatných světelných 
podmínek (méně než 100 luxů). Pokud rychlost letadla překročí 50 km / h, systémy vpřed a 
zpětného vidění nemají dostatek času na zabrzdění a zastavení letadla v bezpečné vzdálenosti od 
překážky.
Pokud je letadlo v kolizi, může být nutné provést kalibraci kamerových systémů. Pokud vás k tomu aplikace 
vyzve, proveďte kalibraci systémů Vision.

Nelétejte, pokud je deštivo, mlha nebo není jasně vidět. 

Před startem pokaždé zkontrolujte následující:

a) Ujistěte se, že na skle infračervených systémů snímání a vidění nejsou žádné nálepky nebo jiné 
překážky.

b) Pokud jsou na skle infračervených systémů snímání a vidění nečistoty, prach nebo voda, použijte měkký hadřík. 

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, které obsahují alkohol.

c) Pokud dojde k poškození skla infračervených systémů snímání a vidění, kontaktujte podporu DJI.

Systém infračerveného snímání nahoru detekuje pouze přímou linii přímo nad senzorem a ne 
celou oblast nad letadlem. Navíc lze detekovat velké překážky, jako jsou střechy, ale malé 
překážky, jako jsou listy nebo elektrické dráty, nikoli. Létejte opatrně a nespoléhejte se pouze na 
systém infračerveného snímání vzhůru, který detekuje překážky nad letadlem.
Nezakrývejte před vzletem systém vidění dolů nebo systém infračerveného snímání dolů. Jinak 
nemůže letadlo po přistání znovu vzlétnout a bude muset být restartováno.

Letový zapisovač

Letová data včetně letové telemetrie, informací o stavu letadla a dalších parametrů se automaticky ukládají do 
interního záznamníku dat letadla. K datům lze přistupovat pomocí DJI Assistant 2 (Enterprise Series).

Ochrana heslem
Mavic 2 Enterprise Advanced podporuje ochranu heslem. Tato funkce pomáhá zajistit bezpečný přístup k 
letadlu a jeho palubnímu datovému úložišti, což pomáhá zabránit úniku citlivých informací.

Chcete-li nastavit, změnit nebo odstranit heslo, spusťte aplikaci DJI Pilot, vyberte Nastavení a poté 
Bezpečnostní heslo.
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Heslo je uloženo pouze v letadle a nebude nahráno na server DJI. Pokud dojde ke ztrátě hesla, 
musí být letadlo přeformátováno. Po naformátování letadla budou data uložená v letadle 
smazána.
Pokud letadlo vyžaduje údržbu, DJI přeformátuje palubní data letadla. Před odesláním letadla zpět 
do opravy odstraňte bezpečnostní heslo a zálohujte data. DJI nenese žádnou odpovědnost za 
ztrátu dat.

Připevnění a odpojení vrtulí
Mavic 2 Enterprise Advanced používá nízkohlučné vrtule. Existují dva typy vrtulí, které jsou navrženy tak, aby 
se otáčely v různých směrech. Bílé značky označují, které vrtule by měly být připojeny ke kterým motorům.

Výrazný Neoznačený

Připevněte na motory s bílými značkami

Otočením vrtulí v uvedeném směru jej namontujte a utáhněte.

Připevněte na motory bez bílých značek

Připevnění vrtulí
Připevněte vrtule s bílými značkami k motorům s bílými značkami a neoznačené vrtule k motorům bez značek. 
Uchopte motor, přitlačte vrtuli dolů a otáčejte ve směru vyznačeném na vrtuli, dokud nevyskočí a nezapadne 
na místo.

Odpojení vrtulí
Uchopte motor, přitlačte vrtuli dolů a otáčejte v opačném směru, než je vyznačen na vrtuli, dokud nevyskočí.

Lopatky vrtule jsou ostré. Zacházet opatrně.
Používejte pouze originální vrtule DJI. Nemíchejte různé typy vrtulí. 

V případě potřeby si vrtule kupte samostatně.

Před každým letem se ujistěte, že jsou vrtule a motory bezpečně nainstalovány.

Před každým letem se ujistěte, že jsou všechny vrtule v dobrém stavu. Nepoužívejte zastaralé, odštípnuté nebo 

zlomené vrtule.

Abyste se vyhnuli zranění, postavte se a nedotýkejte se vrtulí nebo motorů, když se točí.
Aby nedošlo k poškození vrtulí, umístěte během přepravy nebo skladování letadlo ve směru 
znázorněném v kufříku. Nestlačujte a neohýbejte vrtule. Pokud jsou vrtule poškozeny, je ovlivněn 
letový výkon.

Výrazný Neoznačený
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Funkce baterie
1.

2.

Zobrazení stavu baterie: LED diody úrovně baterie zobrazují aktuální úroveň baterie.

Funkce automatického vybíjení: aby se zabránilo bobtnání, baterie se automaticky vybije na méně než 
60% maximální úrovně baterie, když je nečinná déle než 10 dní. Vybití baterie na 65% trvá přibližně tři až 
čtyři dny. Během vybíjení je normální cítit mírné teplo vycházející z baterie.

Vyvážené nabíjení: napětí článků baterie se během nabíjení automaticky vyrovnává. Ochrana proti 

přebití: baterie se přestane nabíjet automaticky, jakmile je plně nabitá.

Detekce teploty: baterie se nabíjí pouze tehdy, když je teplota mezi 5 ° a 40 ° C.

Ochrana proti nadproudu: baterie se přestane nabíjet, pokud je detekován nadměrný proud. 

Ochrana proti přebití: vybíjení se automaticky zastaví, aby nedošlo k přebíjení. Ochrana proti 

zkratu: napájecí zdroj se automaticky přeruší, pokud je detekován zkrat.

Ochrana před poškozením bateriového článku: v případě detekce poškozeného bateriového článku se v DJI Pilot zobrazí 

varovná výzva.

10. Režim hibernace: baterie se vypne po 20 minutách nečinnosti, aby se šetřila energie. Pokud je úroveň 
nabití baterie nižší než 10%, přepne se baterie do režimu hibernace, aby se předešlo jejímu vybití. V 
režimu hibernace nesvítí indikátory stavu baterie. Nabijte baterii, abyste ji probudili z hibernace.

11. Komunikace: do letadla jsou přenášeny informace o napětí, kapacitě a proudu baterie.

12. Vytápění: baterie Mavic 2 Enterprise Advanced se samočinně ohřívají, což jim umožňuje pracovat v drsných 
a chladných podmínkách již od -20 ° C.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Inteligentní letová baterie

Inteligentní letová baterie Mavic 2 je 15,4 V, 3850 mAh baterie s funkcí inteligentního nabíjení a vybíjení. K 
nabíjení baterie používejte pouze napájecí adaptér schválený společností DJI.

Ujistěte se, že jsou motory bezpečně namontovány a hladce se otáčejí. Okamžitě přistejte s letadlem, 
pokud uvízl motor a nemohl se volně otáčet.

Nepokoušejte se upravovat konstrukci motorů.
NEDOTÝKEJTE se a nedovolte, aby se ruce nebo části těla dostaly do kontaktu s motory po letu, protože 

by mohly být horké. Neblokujte žádný z ventilačních otvorů na motorech nebo na těle letadla. 

Zkontrolujte, zda jsou ESC po zapnutí normální.

Inteligentní letová baterie AC napájecí adaptér
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Používání baterie

LED diody stavu baterie Tlačítko napájení

Nízký

Vysoký

Před použitím si přečtěte Bezpečnostní pokyny pro inteligentní letovou baterii Mavic 2. Uživatelé přebírají plnou 

odpovědnost za všechny operace a použití.

Kontrola stavu baterie
LED diody úrovně nabití baterie zobrazují zbývající úroveň nabití. Pokud je baterie vypnutá, stisknutím tlačítka 
napájení rozsvítí LED diody úrovně baterie, aby se zobrazila aktuální úroveň baterie.

Zapnutí / vypnutí napájení

Jedním stisknutím tlačítka napájení a podržením po dobu dvou sekund baterii zapnete nebo vypnete.

Zahřívání baterie
Ruční ohřev: ujistěte se, že je baterie vypnutá. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu pěti sekund 
baterii zahřejete ručně.

Jak se baterie zahřívá, jas LED diod úrovně baterie se změní z žádného světla, slabého světla, středního světla 
na vysoké světlo. Baterie se přestane zahřívat, když dosáhne 46 ° F (8 ° C), a LED diody úrovně baterie budou 
blikat ve směru hodinových ručiček, což znamená, že teplota baterie je mezi 46 ° až 50 ° F (8 ° až 10 ° C). To 
bude trvat přibližně 20 minut, než se baterie automaticky vypne.

Automatické vytápění: vložte baterii do letadla a zapněte ji. Pokud je teplota baterie nižší než 6 ° C (43 ° F) a 
úroveň nabití baterie je vyšší než 45%, automaticky se zahřeje a teplota zůstane mezi 8 ° až 10 ° F (46 ° až 50 ° 
F). .

Upozornění na nízkou teplotu

1. Kapacita baterie je výrazně snížena při letu v prostředí s nízkou teplotou -20 ° až 5 ° C. Doporučuje se baterii 
před použitím zahřát a před startem baterii plně nabít.

2. Baterie nelze používat v extrémně nízkých teplotách do -20 ° C.

3. Abyste zajistili optimální výkon baterie, před použitím baterii zahřejte na teplotu vyšší než 8 ° C.

4. Snížená kapacita baterie v prostředí s nízkou teplotou snižuje odpor letadla k rychlosti větru. Létejte 
opatrně.

5. Létejte se zvýšenou opatrností na vysoké hladině moře.

6. Funkci ohřevu nelze spustit, pokud je teplota baterie vyšší než 6 ° C nebo je úroveň nabití baterie nižší než 
45%.

7. Pokud je teplota nižší než -4 ° F (-20 ° C), spustí se ochrana proti nízké teplotě a baterie se nezapne. Letadlo 
opustí ochranu při nízké teplotě, když teplota baterie dosáhne 5 ° F (-15 ° C).
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Nabíjení baterie
Před prvním použitím plně nabijte inteligentní letovou baterii:

1. Připojte napájecí adaptér ke zdroji napájení (100–240 V, 50/60 Hz).

2. Připojte inteligentní letovou baterii k napájecímu adaptéru pomocí nabíjecího kabelu baterie s vypnutou 
baterií.

3. LED diody stavu baterie zobrazují aktuální úroveň nabití baterie během nabíjení.

4. Inteligentní letová baterie je plně nabitá, když všechny LED diody úrovně nabití baterie zhasnou. Když je 
baterie plně nabitá, odpojte napájecí adaptér. Plné nabití trvá 1 hodinu a 30 minut.

Nenabíjejte inteligentní letovou baterii ihned po letu, protože teplota může být příliš vysoká. Před 
dalším nabíjením počkejte, až se ochladí na pokojovou teplotu.
Síťový napájecí adaptér zastaví nabíjení baterie, pokud teplota článků baterie není v provozním 
rozsahu 5 ° až 40 ° C. Ideální teplota nabíjení je 22 ° až 28 ° C (71,6 ° až 82,4 ° F).

Nabíjecí rozbočovač baterií (není součástí dodávky) může nabíjet až čtyři baterie. Další informace najdete v oficiálním 

internetovém obchodě DJI.

AC napájecí adaptér Inteligentní letová baterie

Zásuvka

LED diody stavu baterie během nabíjení

LED1 LED2 LED3 LED4
LED diody stavu baterie
Během nabíjení

Stav baterie 0% ~ 25% 25% ~ 50% 50% ~ 75% 75% ~ 100%

Ochrana baterie

Mechanismy ochrany baterií

LED1 LED2 LED3 LED4 Blikající vzor Popis ochrany baterie

LED 2 bliká dvakrát za sekundu

LED 2 bliká třikrát za sekundu

LED 3 bliká dvakrát za sekundu

LED 3 blikne třikrát za sekundu

LED 4 bliká dvakrát za sekundu

LED 4 blikne třikrát za sekundu

Zjištěn nadproud

Byl zjištěn zkrat

Bylo zjištěno přebití

Zjištěno přepětí nabíječky

Nabíjecí teplota je příliš nízká 

Nabíjecí teplota je příliš vysoká
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Vložení inteligentní letové baterie
Vložte inteligentní letovou baterii do bateriového 
prostoru letadla. Ujistěte se, že je bezpečně namontován 
a že západky baterie zacvakly na místo.

Vyjmutí inteligentní letové baterie
Posunutím západek baterie po stranách Inteligentní letové baterie otevřete prostor pro baterii.

NEVKLÁDEJTE ani nevyjímejte baterii, když je zapnutá. Ujistěte 

se, že je baterie bezpečně namontována.

Klepněte na

Gimbal a fotoaparát

Gimbal
Tříosý závěs Mavic 2 Enterprise Advanced poskytuje stabilizaci fotoaparátu a umožňuje uživatelům pořizovat jasné a 

stabilní snímky a videa. Kardan má rozsah náklonu -90˚ až +30˚. Uživatelé mohou také přejít na nastavení kardanového 

kloubu, aby nastavili režim kardanového kloubu a povolili automatickou kalibraci.

Naklánění fotoaparátu můžete ovládat pomocí otočného ovladače na dálkovém ovladači. Alternativně zadejte živý 

náhled v DJI Pilot. Dvojitým klepnutím vycentrujete nebo stisknete obrazovku, dokud se neobjeví modrý kruh, tažením 

kruhu nahoru a dolů ovládáte náklon kamery a doleva a doprava ovládáte orientaci letadla.

Provozní režimy kardanového kloubu

K dispozici jsou dva provozní režimy kardanového kloubu, které lze nastavit v nastavení fotoaparátu v DJI Pilot.

Režim sledování: úhel mezi orientací kardanového kloubu a přední částí letadla zůstává po celou dobu 
konstantní.

Režim FPV: kardan se synchronizuje s pohybem letadla a poskytuje zážitek z létání z pohledu první osoby.

Když je letadlo zapnuté, neklepejte na něj a neklepejte na něj. Vzlétněte z otevřené a ploché země, abyste 
chránili kardan během vzletu.

Přesné prvky v závěsu mohou být poškozeny kolizí nebo nárazem, což může způsobit abnormální 
fungování závěsu.
Vyvarujte se vnikání prachu nebo písku na kardan, zejména v motorech kardanu.

K chybě kardanového motoru může dojít, pokud je letadlo na nerovném podkladu, je zakrytý kardan nebo pokud dojde ke kolizi 

nebo havárii kardanového kloubu.

NEPOUŽÍVEJTE vnější sílu na kardan po zapnutí kardanového kloubu. NEPŘIDÁVEJTE na kardanový kloub žádné další užitečné 

zatížení, protože by to mohlo způsobit abnormální fungování kardanového kloubu nebo dokonce vést k trvalému poškození 

motoru.

Před zapnutím letadla sejměte kryt závěsu. Nezapomeňte také namontovat kryt závěsu, když se 
letadlo nepoužívá.
Létání v husté mlze nebo oblacích může kardan navlhnout a vést k dočasnému selhání. Nechejte kardanový 

vyschnout, aby se obnovila plná funkčnost.
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Fotoaparát

Mavic 2 Enterprise Advanced je vybaven termální kamerou a vizuální kamerou, které poskytují současně 
infračervené i viditelné světlo. Vizuální kamera využívá snímač CMOS 1/2 '' a podporuje až 32 × digitální zoom 
s rozsahem zaostření 1 m až nekonečno.

Mavic 2 Enterprise Advanced natáčí až 4K 30fps video a 48MP fotografie. Režimy fotografování zahrnují Single 
Shot, Interval a Panorama.

Během používání a skladování se ujistěte, že teplota a vlhkost jsou pro fotoaparát vhodné. K čištění objektivu 

použijte čisticí prostředek na čočky, aby nedošlo k poškození.

Neblokujte žádné ventilační otvory na fotoaparátu, protože generované teplo může poškodit zařízení a 
poranit uživatele.

Ukládání fotografií a videí
Mavic 2 Enterprise Advanced je dodáván s 24 GB interního úložiště pro ukládání fotografií a videí. Povolte 
ochranu heslem, abyste ochránili data a zajistili bezpečný přístup k zařízení.

Kartu microSD lze také použít k ukládání fotografií a videí. MicroSD karta UHS-I Speed   Grade 3 je vyžadována 
kvůli rychlé rychlosti čtení a zápisu potřebné pro video data s vysokým rozlišením.

Chcete-li zobrazit datum a čas pořízení fotografií a videí, otevřete aplikaci a povolte Přidat časové razítko a 
GPS informace v nastavení fotoaparátu.

Nevyjímejte kartu microSD z letadla, když je zapnuto. V opačném případě může dojít k poškození 
karty microSD.
Aby byla zajištěna stabilita kamerového systému, jsou jednotlivé videozáznamy omezeny na 30 minut. Před použitím 

zkontrolujte nastavení fotoaparátu, abyste se ujistili, že jsou správně nakonfigurovány.

Před pořízením důležitých fotografií nebo videí pořiďte několik snímků a vyzkoušejte, zda fotoaparát funguje 
správně.

Fotografie a videa nelze přenášet ani kopírovat z fotoaparátu, pokud je inteligentní letová baterie 
vypnutá.
Nezapomeňte správně vypnout inteligentní letovou baterii. V opačném případě nebudou parametry fotoaparátu uloženy a 

veškerá zaznamenaná videa se mohou poškodit. Vezměte na vědomí, že bez ohledu na důvod není společnost DJI odpovědná za 

jakékoli selhání záznamu nebo videa, které má být zaznamenáno nebo které bylo zaznamenáno způsobem, který není strojově 

čitelný.

U Mavic 2 Enterprise Advanced budou mít časové razítko a informace GPS pouze fotografie a videa 
zaznamenaná vizuální kamerou.

Při použití režimu rozdělení obrazovky budou uloženy tři soubory.

Zobrazovací mód Fotografie

Tepelný Viditelné + IR

Viditelné Viditelné + IR

Rozdělit Viditelné + IR + Split

Video
Viditelné + IR

Viditelné + IR

Viditelné + IR

Úpravy videa

Mavic 2 Enterprise Advanced podporuje formát videa MP4, stejně jako formát kódování H.264 a snímání 
viditelného světla a tepelné zobrazování.
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DJI AirSense
Letadla s posádkou s vysílačem a přijímačem ADS-B aktivně vysílají informace o letu, včetně jejich polohy, 
dráhy letu, rychlosti a nadmořské výšky. DJI AirSense přijímá tyto informace z transceiverů ADS-B 
prostřednictvím palubního přijímače nebo připojení k internetu. UAV s nainstalovaným DJI AirSense mohou 
získávat informace o poloze, orientaci a rychlosti z vestavěného vysílače ADS-B (1090ES nebo UAT) letadla s 
posádkou, vypočítat úroveň rizika kolize v reálném čase a odeslat varování uživateli . DJI AirSense poté 
analyzuje potenciální riziko kolize porovnáním polohy letadla s posádkou a prostřednictvím DJI Pilot zasílá 
včasné varovné výzvy uživateli.

DJI AirSense poskytuje informace o letadlech s posádkou v okolí, aby byla zajištěna bezpečnost letu. Aktivně 
nekontroluje dron, aby se vyhnul příchozím letadlům. Vždy létejte se svým letadlem v zorném poli a buďte 
vždy opatrní. Po obdržení varovných výzev snižte nadmořskou výšku. Uvědomte si, že DJI AirSense má 
následující omezení:

1. Může přijímat pouze zprávy odeslané letadly s posádkou s nainstalovaným výstupním zařízením ADS-B v 
souladu s 1090ES (RTCA DO-260) nebo UAT (RTCA DO-282). Zařízení DJI nemohou přijímat související 
rozhlasové zprávy ani varovné výzvy z letadel s posádkou, která nejsou vybavena funkčními zařízeními 
ADS-B out.

2. Pokud se mezi letadlem s posádkou a letadlem DJI nachází překážka nebo ocelová konstrukce, nebude 
společnost DJI AirSense schopna přijímat zprávy ADS-B odeslané letounem s posádkou ani zasílat varovné 
pokyny uživateli. Věnujte pozornost svému okolí a létejte opatrně.

3. Varovné pokyny se mohou zpozdit, pokud DJI AirSense narazí na okolní prostředí. Pečlivě sledujte okolní 
prostředí a létejte opatrně.

4. Varovné pokyny nemusí být přijaty, pokud letadlo DJI není schopno určit svou polohu.

5. Pokud je zakázáno nebo nesprávně nakonfigurováno, DJI AirSense nemůže přijímat zprávy ADS-B odeslané letadlem 

s posádkou ani odesílat varovné výzvy uživateli.

Když DJI AirSense detekuje možnost kolize, odešle řadu varovných výzev na základě vzdálenosti mezi letadlem 
s posádkou a letadlem DJI (když je spojení mezi letadlem DJI a dálkovým ovladačem stabilní). Po obdržení 
první výstražné výzvy se doporučuje okamžitě sestoupit nebo zvolit jinou dráhu letu, aby nedošlo ke kolizi.

Varování Eskalace:
1. Varování nejnižší úrovně se objeví, když je detekováno letadlo s posádkou. V DJI Pilot lze najednou zobrazit 

až 10 detekovaných letadel. Věnujte pozornost zajištění bezpečnosti letu.

2. Varování střední úrovně se objeví, když je letadlo DJI dva km od letadla s posádkou. Věnujte pozornost tomu, abyste 

předešli jakýmkoli bezpečnostním rizikům.

3. Varování nejvyšší úrovně se objeví, když je letadlo DJI vzdálené jeden km od letadla s posádkou. Okamžitě 
sestupte nebo změňte dráhu letu, abyste se vyhnuli letadlu s posádkou.

Červená: Varování třetí úrovněModrá: Varování první úrovně Žlutá: Varování druhé úrovně
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Modulární příslušenství

Mavic 2 Enterprise Advanced nabízí rozšířený port pro připojení dalšího kompatibilního modulárního 
příslušenství DJI, které je uvedeno níže:

M2E Beacon: pomáhá identifikovat letadlo během letu v noci nebo v oblastech se slabým osvětlením.

M2E Spotlight: používá se pro osvětlení na velké vzdálenosti při hledání za špatných světelných podmínek a pomáhá při 

fotografování s fotoaparátem v noci.

M2E Speaker: používá se pro dálkové vysílání v reálném čase nebo přehrávání zvuku.

Modul M2EA RTK: podporuje NTRIP a je schopen přesnosti polohování na centimetr.

1

2

4. Zapněte letadlo a vypněte maják pomocí DJI Pilot.

Pomocné spodní světlo lze použít jako maják. V aplikaci přejděte do Nastavení vizuální navigace a nastavte 
Spodní pomocné světlo na Noční světlo.

Používání

Následující příklad ukazuje, jak nainstalovat a používat modulární příslušenství. Jako příklad je použit maják 
M2E.

1. Sejměte rozšířený kryt portu na horní straně letadla. Ujistěte se, že je uložen na bezpečném místě pro budoucí 

použití.

2. Namontujte maják na prodloužený port letadla.

3. Utáhněte knoflíky na obou stranách, abyste se ujistili, že je maják pevně připevněn k letadlu.

Maják M2E Reflektor M2E

M2E reproduktor Modul M2EA RTK
(není v ceně)
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Pomocí modulu RTK
Povolit / Zakázat RTK

Před každým použitím zkontrolujte, zda je povoleno umísťování RTK a zda je typ služby RTK správně nastaven na 

Network RTK nebo Custom Network RTK. Přejděte na Zobrazení fotoaparátu> > RTK pro nastavení služby

typ. Jinak nebude letadlo schopno vzlétnout, pokud nebudou k dispozici diferenciální data.

Použití s   vlastní sítí RTK
Připojte klíč k dálkovému ovladači nebo pomocí aplikace připojte k Wi-Fi a použijte vlastní síť RTK. Místo 
základnové stanice RTK lze použít vlastní síť RTK. Připojte účet Custom Network RTK k určenému serveru 
NTRIP, abyste mohli odesílat a přijímat rozdílová data. Během používání této funkce nechejte dálkový ovladač 
zapnutý a připojený k internetu.

1. Ujistěte se, že jsou dálkový ovladač a letadlo propojeny a aplikace je připojena k internetu.

2. Přejděte na Zobrazení fotoaparátu>

informace o hostiteli NTRIP, portu, účtu, hesle a bodu připojení.

3. Počkejte na připojení k serveru NTRIP. V nastavení RTK se poloha letadla zobrazuje jako FIX, což znamená, 
že letadlo získalo a použilo rozdílová data z vlastní sítě RTK.

> RTK pro nastavení typu služby RTK jako Custom Network RTK a vyplnění

Před použitím se ujistěte, že je příslušenství na letadle správně a bezpečně namontováno. V 
opačném případě mohou během letu spadnout z letadla.
NEMÍREJTE reflektor nebo maják přímo do očí lidí.
NEPOUŽÍVEJTE reproduktor v blízkosti lidí nebo v městských oblastech, kde jsou soustředěny struktury 
citlivé na hluk, protože hlasitost může vést k nehodám nebo zraněním.
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Inteligentní ovladač
Tato část popisuje funkce dálkového 
ovladače a obsahuje pokyny pro ovládání 
letadla a kamery.
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Inteligentní ovladač

Profil inteligentního řadiče

Řídicí jednotka DJI Smart Controller využívá technologii přenosu s dlouhým dosahem OcuSync 2.0 společnosti 
DJI, která nabízí maximální dosah přenosu 10 km a zobrazuje video z letadla na DJI Pilot na mobilním zařízení 
v rozlišení až 720p. Palubní tlačítka usnadňují ovládání letadla a jeho odnímatelné ovládací páky usnadňují 
skladování.

V široce otevřených oblastech bez elektromagnetického rušení přenáší OcuSync 2.0 plynule video odkazy až 
do 720p bez ohledu na letovou polohu. Přenos dálkového ovladače pracuje na 2,4 GHz i 5,8 GHz a 
automaticky vybere nejlepší přenosový kanál.

OcuSync 2.0 také snižuje latenci na 120 - 130 ms zlepšením výkonu kamery pomocí algoritmu dekódování 
videa a bezdrátového spojení.

Inteligentní ovladač má vestavěnou 5,5palcovou obrazovku s vysokým jasem s mnoha funkcemi, jako je 
připojení Bluetooth a satelitní určování polohy GNSS. Dálkový ovladač se může také připojit k internetu přes 
Wi-Fi a má maximální pracovní dobu 2,5 hodiny.

Provoz inteligentního ovladače

Zapnutí a vypnutí inteligentního ovladače
Při zapínání a vypínání dálkového ovladače postupujte podle následujících pokynů.

1. Stisknutím tlačítka napájení jednou zkontrolujte aktuální úroveň nabití baterie. Pokud je úroveň nabití baterie příliš nízká, 

nabijte dálkový ovladač.

2. Podržte tlačítko napájení nebo stisknutím a podržením tlačítka napájení zapněte dálkový ovladač.

3. Opakováním kroku 2 vypněte dálkový ovladač.
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Nabíjení baterie
V dálkovém ovladači jsou dva páry vestavěných 18650 Li-ion baterií. Nabijte dálkový ovladač pomocí portu 
USB-C.

Doba nabíjení: přibl. 2 hodiny a 15 minut. (pomocí standardního USB nabíjecího adaptéru)

K nabíjení dálkového ovladače použijte oficiální napájecí adaptér USB DJI. Pokud oficiální adaptér DJI není k 
dispozici, doporučuje se použít certifikovaný adaptér USB s certifikací FCC / CE 12V / 2A.

Baterie se při delším skladování vybije. Dobijte baterii alespoň jednou za tři měsíce, aby nedošlo k 
jejímu vybití.

Ovládání fotoaparátu
Pořizujte fotografie a videa pomocí tlačítka zaostření / spouště a záznamu na dálkovém ovladači.

1. Tlačítko ostření / spouště

Stisknutím pořídíte fotografii.

2. Tlačítko záznamu

Jedním stisknutím spustíte nahrávání videa a dalším stisknutím zastavíte.

3. Vytočte nastavení fotoaparátu

Otočením upravíte přiblížení fotoaparátu.

Zásuvka
100 ~ 240 V

USB nabíječka Kabel USB-C

Ovládání letadla
Ovládací páky ovládají orientaci letadla (vybočení), pohyb vpřed a vzad (stoupání), nadmořskou výšku (plyn) a 
levý a pravý pohyb (klopení). Režim ovládací páky určuje funkci každé ovládací páčky. V DJI Pilot lze 
konfigurovat tři předprogramované režimy i vlastní režimy. Režimy jsou Režim 1, Režim 2 a Režim 3. Výchozí 
režim je Režim 2. V každém ze tří předprogramovaných režimů se letadlo vznáší na místě v konstantní 
orientaci, když jsou obě páčky vycentrovány. Na obrázcích níže můžete zkontrolovat funkci každé ovládací 
páky ve třech předprogramovaných režimech.
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Následující obrázek vysvětluje, jak používat jednotlivé ovládací páky. Jako příklad je použit režim 2.

Středová poloha: ovládací páky jsou vystředěny.

Pohyb ovládací páky: ovládací páky jsou tlačeny směrem od středu.

Pravá páčkaLevá páčka

Odbočit vpravoOdbočit vlevo

NAHORU

Dolů

Že joVlevo, odjet

NAHORU

Dolů

Odbočit vpravoOdbočit vlevo
Že joVlevo, odjet

Vpřed

Zpět

Levá páčka Pravá páčka

Vpřed

Zpět

Pravá páčka
NAHORU

Dolů

Vpřed

Zpět

Levá páčka

Odbočit vpravoOdbočit vlevo

Že joVlevo, odjet

Režim 2

Režim 1

Režim 3
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Dálkový
Ovladač
(Režim 2)

Letadlo
Označuje směr nosu) Poznámky(

Pohyb levou pákou nahoru nebo dolů mění 
nadmořskou výšku letadla.

Zatlačte na páku nahoru pro výstup a dolů pro 
sestup.

Čím více je hůl odtlačena od středu, tím rychleji 
letadlo mění nadmořskou výšku. Jemně zatlačte na 
páku, abyste zabránili náhlým a neočekávaným 
změnám výšky.

Pohyb levou pákou doleva nebo doprava ovládá 
orientaci letadla.

Zatlačením páčky doleva otočíte letadlo proti směru 

hodinových ručiček a doprava otočíte letadlo ve směru 

hodinových ručiček.

Čím více je hůl odtlačena od středu, tím rychleji se 
letadlo otáčí.

Pohybem pravé páčky nahoru a dolů můžete 
změnit výšku letadla.

Zatlačte páku nahoru, abyste letěli dopředu a dolů, 
abyste letěli dozadu. Čím více je hůl odtlačena od 
středu, tím rychleji se letadlo pohybuje.

Pohybem pravého páčky doleva nebo doprava 
změníte otáčení letadla.

Zatlačte páku doleva, abyste letěli doleva a doprava, 

abyste letěli doprava. Čím více je hůl odtlačena od 

středu, tím rychleji se letadlo pohybuje.

Dálkový ovladač udržujte v dostatečné vzdálenosti od magnetických materiálů, aby nebyl ovlivněn magnetickým 

rušením.

Aby nedošlo k poškození, doporučuje se během přepravy nebo skladování vyjmout ovládací páky a 
uložit je do úložného slotu na dálkovém ovladači.
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Přepínač letového režimu

Přepnutím přepínače vyberte letový režim. Vyberte si mezi režimem T, režimem P a režimem S.

Mavic 2 Enterprise Advanced začíná ve výchozím nastavení v režimu P bez ohledu na to, v jaké poloze je přepínač na dálkovém 

ovladači. Chcete-li přepnout letové režimy, nejdříve přejděte na Pohled kamery v DJI Pilot, klepněte na a
povolit více letových režimů. Po povolení více letových režimů přepněte přepínač do polohy P a poté do polohy S nebo T 

pro přepnutí letových režimů.

Tlačítko RTH

Stisknutím a podržením tlačítka RTH zahájíte RTH a letadlo se vrátí do posledního zaznamenaného 
domovského bodu. Opětovným stisknutím tlačítka zrušíte RTH a znovu získáte kontrolu nad letadlem. Další 
informace o RTH najdete v části Návrat domů.

Přizpůsobitelná tlačítka

Na ovladači jsou tři přizpůsobitelná tlačítka: C1, C2 a tlačítko Potvrdit. Pokud dálkový ovladač není spojen s 
letadlem, potvrďte výběr stisknutím tlačítka Potvrdit. Pokud je dálkový ovladač spojen s letadlem, tlačítko 
nelze použít k potvrzení výběru. Funkci tlačítka, když je propojen s letadlem, lze však upravit v DJI Pilot.

Funkce tlačítek C1 a C2 jsou nastaveny v DJI Pilot. Výchozí konfigurace pro tlačítko C1 je zaostření na střed a 
výchozí konfigurace pro tlačítko C2 je přehrávání.

P 位os 置iti Tna T

P 位os 置iti Pna P

P 位os 置iti Sna S

Pozice Letecký mód

T

P

S

Režim T (stativ)

Režim P (polohování)

Režim S (Sport)
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Optimální přenosová zóna
Níže je zobrazen optimální dosah přenosu inteligentního ovladače:

Tlačítko propojení

Během propojování se ujistěte, že je dálkový ovladač ve vzdálenosti do 0,5 m od letadla.

Při přihlašování pomocí účtu DJI se ujistěte, že je dálkový ovladač připojen k internetu.
Další metody propojení naleznete na stránce https://www.dji.com/smart-controller/downloads a stáhněte si 

uživatelskou příručku DJI Smart Controller.

Před každým letem plně nabijte dálkový ovladač.
Pokud je dálkový ovladač zapnutý a po dobu 5 minut se nepoužívá, zazní výstraha. Po 10 minutách 
se automaticky vypne. Varování zrušíte přesunutím ovládacích páček.

80 °

Ujistěte se, že antény směřují k letadlu. Signál mezi dálkovým ovladačem a letadlem může dosáhnout svého 
optimálního výkonu, když je úhel mezi anténami a zadní částí inteligentního ovladače 80 ° nebo 180 °.

Všimněte si, že výše uvedené ilustrace neodrážejí skutečné vzdálenosti mezi uživatelem a letadlem a slouží 
pouze pro informaci.

Pokud je přenosový signál slabý, zobrazí se v DJI Pilot výstražná výzva. Upravte antény, abyste se 
ujistili, že letadlo je v optimálním dosahu přenosu.

Propojení inteligentního ovladače

Pokud je inteligentní ovladač zakoupen společně s letadlem, byl již dálkový ovladač propojen s letadlem a lze 
je přímo použít po aktivaci dálkového ovladače a letadla. Pokud byl inteligentní ovladač a letadlo zakoupeno 
samostatně, připojte dálkový ovladač k letadlu podle následujících pokynů.

1. Zapněte letadlo a dálkový ovladač.

2. Stiskněte současně přizpůsobitelné tlačítko C1, C2 a tlačítko Nahrát. Stavová LED dioda bliká modře a řídicí 
jednotka dvakrát pípne, což znamená, že propojení bylo zahájeno.

3. Stiskněte odkazovací tlačítko na letadle. Pokud je připojení úspěšné, bude stavová LED dálkového ovladače 
trvale svítit zeleně.
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Ujistěte se, že jsou antény dálkového ovladače rozloženy a nastaveny do správné polohy, aby bylo 
dosaženo optimální kvality přenosu.

Dálkový ovladač v případě poškození opravte nebo vyměňte. Poškozená anténa dálkového ovladače 
výrazně snižuje výkon.

Chcete-li zachovat dobrý stav baterie, baterii alespoň jednou za tři měsíce plně nabijte.

Stavové LED a indikátory stavu baterie Popis
LED diody úrovně baterie zobrazují úroveň baterie ovladače. Stavová LED dioda zobrazuje stav propojení a 
varování, když je nízká úroveň nabití baterie, vysoká teplota a ovládací páky nejsou vycentrovány.

Stavová LED Popis

Svítí červeně

Svítí zeleně

Bliká modře

Bliká červeně

Dálkový ovladač není spojen s letadlem. Dálkový 

ovladač je spojen s letadlem. Dálkový ovladač se 

připojuje k letadlu.

Teplota dálkového ovladače je příliš vysoká nebo je nízká úroveň nabití baterie 
letadla.

Úroveň baterie dálkového ovladače je nízká. 

Ovládací páky nejsou vystředěny.

Firmware dálkového ovladače se úspěšně aktualizoval. 

Aktualizace firmwaru dálkového ovladače se nezdařila.

Bliká žlutě

Bliká azurově

Plně modrá

Plně žlutá

Indikátory stavu baterie Stav baterie

75% ~ 100%

50% ~ 75%

25% ~ 50%

0% ~ 25%

Stavová LED Indikátory stavu baterie



MAVIC 2 ENTERPRISE Advanced Uživatelský manuál

© 2021 DJI Všechna práva vyhrazena. 41

Varovné zvuky inteligentního ovladače

Inteligentní ovladač bude vibrovat a / nebo pípat, když se objeví varovná výzva. Pokud chyba souvisí se 
stavem letadla nebo letu, dálkový ovladač pípne a stavová kontrolka LED svítí zeleně. Pokud chyba souvisí s 
inteligentním ovladačem, na obrazovce dálkového ovladače se zobrazí varovná výzva.

Chcete-li vypnout pípání, zapněte dálkový ovladač a klepněte na a pak a deaktivujte oznámení
Objem.
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Aplikace DJI Pilot

V této části jsou představeny hlavní funkce 
aplikace DJI Pilot.
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Aplikace DJI Pilot

Ruční let
Mise letu

kflows hodně

Ruční let
Pohled z kamery

Vstupte do pohledu kamery klepnutím na Ruční let.

1,5 mil

1,5 mil

120 mH 1m23456
V / s. S12345624,0 m / s

+ 147,498992, - 122,274800
123456
123456

+ 147,498992, - 1

2021-2-5 13:14

147,498992, -122,274800

A
E

ISShOutter ISO
11/100000 100 1/10000 0

ShutEteVr EV

Za letu （ GPS ）
19:29

GPS 12 2,4G 61%

JÍDELNÍ LÍSTEK

00:05

12 12

VIDITELNÝ 1,0x

ROZDĚLIT

IR

2 X

1 X1 X
VIDITELNÝ

9 10 11

13

14
15
16

17
18

19

2021

12

23
22

24
25

87654321

S

Automatický letRuční let
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1. Stavový řádek systému
Za letu (GPS) : označuje stav letu letadla a zobrazuje různé varovné výzvy.

2. Stav detekce překážek
: červené pruhy se zobrazují, když jsou překážky blízko letadla. Oranžové pruhy jsou

se zobrazí, když jsou překážky v dosahu detekce. Šedé pruhy se zobrazí, pokud v dosahu detekce nejsou 
žádné překážky.

3. Lišta indikátoru stavu baterie
: indikátor stavu baterie poskytuje dynamické zobrazení úrovně baterie. Barevné zóny na 

indikátoru stavu baterie představují úrovně energie potřebné k provádění různých funkcí.

4. Letový režim
: text vedle ikony označuje aktuální letový režim. Klepnutím nakonfigurujete nastavení řídicí jednotky 

letu. Tato nastavení vám umožňují upravit letové limity a nastavit hodnoty zisku.

5. Stav DJI AirSense

: zobrazuje informace o blízkých letadlech s posádkou, aby byla zajištěna bezpečnost letu, včetně vzdálenosti 
mezi letadly DJI a letadly s posádkou. DJI AirSense bude instruovat uživatele, aby přistáli, pokud jsou detekována 
blízká letadla.

6. Síla signálu GPS

: zobrazuje aktuální sílu signálu GPS. Bílé pruhy označují dostatečnou sílu GPS.

7. Stav kamerových systémů
: zobrazuje stav všech systémů Vision. Zelená ikona označuje, že je odpovídající systém vidění k 

dispozici, zatímco červená ikona znamená, že není k dispozici. Klepněte na nastavení ikon a povolte nebo 
zakažte funkce systémů Vision.

8. Signál dálkového ovladače

: zobrazuje sílu signálu dálkového ovladače. Ikona bude blikat, když je během letu zjištěno rušení. 
Rušení neovlivní provoz ani celkový letový zážitek, pokud
neexistují žádné další varovné výzvy.

9. Síla signálu HD Video Link
: zobrazuje sílu HD videa sestupného spojení mezi letadlem a dálkovým ovladačem. Ikona bude 

blikat, když je během letu zjištěno rušení. Rušení neovlivní provoz ani celkový letový zážitek, pokud 
nebudou k dispozici žádné další varovné výzvy.

10. Nastavení baterie

61%: zobrazuje aktuální stav baterie. Klepnutím zobrazíte informace o baterii, nastavíte různé prahové 
hodnoty upozornění na baterii a zobrazíte historii upozornění na baterii.
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11. Obecná nastavení
: klepnutím otevřete Obecné nastavení a nastavíte jednotky měření, povolíte nebo zakážete přímý 

přenos atd.

12. Režim zobrazení

Klepnutím přepínáte mezi režimy zobrazení Viditelný, IČ a Rozdělit.

Viditelný režim: zobrazuje pouze záběry, které zachycuje vizuální kamera.

IR režim: zobrazuje pouze záběry, které snímá infračervená termální kamera.

Rozdělený režim: zobrazuje infračervené a vizuální záběry vedle sebe. Bodový měřič a měření plochy jsou 
k dispozici pouze v infračerveném režimu.

13. Nastavení fotoaparátu

Klepnutím otevřete nastavení fotografií a videa. Formát 

klepnutí a obrázku. Klepněte na konfigurovat nastavení videa, jako je velikost a formát videa. Klepněte na

konfigurovat titulek videa, řádky mřížky, LED inteligentního ramene, teplotní výstrahy, nastavení režimu zesílení a 

další.

konfigurovat nastavení fotografií, například režim fotografií

na

14. Přepínač Foto / Video

: klepnutím přepínáte mezi režimy záznamu fotografií a videa.

15. Posuvník závěsu

: zobrazuje úhel náklonu kardanového kloubu.

16. Nabídka zvětšení

a) Viditelný režim: klepněte nebo přetáhněte

b) IR režim: klepněte na k nastavení rychlosti přiblížení termální kamery.

c) Režim rozdělení: klepněte na pro současné nastavení rychlosti přiblížení vizuální kamery a termální kamery.
Uživatelé mohou také použít ovladač dálkového ovladače pro přiblížení.

pro nastavení rychlosti přiblížení vizuální kamery.

17. Tlačítko spouště / záznamu

/
na obrazovce. Klepnutím na ikonu pořídíte fotografii během nahrávání videa.

: klepnutím pořídíte fotografii nebo nahrajete video. Při nahrávání videa se zobrazí ikona závěrky

18. Album
: klepnutím zobrazíte náhled fotografií a videí ihned po jejich pořízení.

19. Nastavení parametrů

: klepnutím nastavíte hodnoty expozice.

20. Letová telemetrie
D 30 m : vzdálenost mezi letadlem a domovským bodem.

H 10,0 m : výška od domovského bodu.

HS 10,0 m / s : horizontální rychlost letadla.

VS 2,0 m / s : vertikální rychlost letadla.

N 010 ° : orientace a úhel letadla.

113,95, 22,54 Souřadnice: zeměpisná délka a šířka letadla.

10 ： 15 : zbývající kapacita nebo doba záznamu interního úložiště.

12 ： 45 : zbývající kapacita nebo doba záznamu na kartu microSD.

2 
X

1 
X

1 
X

VIDITELNÝ

1X

1X
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21. Mapa
Klepnutím zobrazíte mapu.

22. Čas a informace GPS
Zobrazuje aktuální datum, čas a zeměpisnou délku a šířku letadla. K dispozici pouze ve viditelném režimu.

23. Příslušenství

Ukazuje, zda je připojeno příslušenství, například sada majáků 
nebo použití.

, reflektor nebo reproduktor . Klepněte na

24. Úprava orientace kardanového kloubu

: klepnutím vyberte Gimbal Orientation Adjustment jako Gimbal Laster, Recenter Gimbal Yaw, Gimbal 
Yaw Downward nebo Gimbal Downward.

25. Zpět
: klepnutím se vrátíte do hlavní nabídky.
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IR pohled

4,0X29 ° C 29 ° C

120 mH 1m23456

V / s. S12345624,0 m / s

122,27 4800

123456

123456

2021-2-5 13:14
147,498992, -122,274800

FFC

Za letu （ GPS ）
19:29

GPS 12 2,4G 61%

JÍDELNÍ LÍSTEK

12 12

IR 1x

ROZDĚLIT

VIDITELNÝ

1X
IR

8 X

2 X

4 X
VIDITELNÝ

1. Paleta

: Mavic 2 Enterprise Advanced nabízí celou řadu možností palety. Výrazné barvy se používají k 
zobrazení teplotních rozdílů v termálním obrazu, které souvisejí s intenzitou ve stupních šedi. Teplotní 
rozsah obrázku je mapován na 256 barev a zobrazen v 8bitovém formátu JPEG nebo MP4. V následující 
tabulce jsou uvedeny všechny možnosti palety.

2. Kalibrace FFC
Poklepáním na toto tlačítko povolíte kalibraci FCC v IR režimu. Kalibrace FCC se používá k optimalizaci kvality 

obrazu, během níž může obrazovka na okamžik zamrznout.

3. Měření teploty
Klepnutím povolíte měření teploty. Bodový měřič a měření plochy jsou k dispozici v IR režimu. Měření v 
blízké oblasti ukončí měření teploty.

a) Bodový měřič: lze měřit teplotu jakékoli polohy v obraze. Další informace o přesnosti měření najdete ve 
specifikacích.

1 2

34

Rozpálený do běla

Fulgurit

Železná červená

Horké železo

Lékařský

Arktický

Duha 1

Duha 2

Nádech

Black Hot
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b) Měření plochy: přetáhněte oblast v oblasti měření teploty na obrazovce. Zobrazí se průměrná teplota, 
nejnižší teplota, nejvyšší teplota a odpovídající umístění této oblasti.

Přesnost měření teploty je ovlivněna různými faktory:

a) Odrazivost předmětů - lesklé kovy s vysokou odrazivostí budou odrážet více záření pozadí a povedou k 
nižší přesnosti, zatímco předměty s matným povrchem budou mít vyšší přesnost.

b) Teplota záření pozadí - sluneční světlo má velký vliv na přesnost měření teploty, přímému nebo 
odraženému slunečnímu záření je třeba se vyhnout z infračervené termální kamery.

c) Teplota a vlhkost vzduchu - teplota a vlhkost byly před dodáním kalibrovány, ale některé chyby měření 
teploty jsou nevyhnutelné. Extrémní teploty nebo vlhkost ovlivní přesnost měření.

d) Vzdálenost mezi kamerou a objektem - výchozí vzdálenost použitá při kalibraci je 5 m a měření teploty 
je v této vzdálenosti nejpřesnější. Odchylky od této vzdálenosti sníží přesnost.

e) Emisivita objektů - emisivita objektu ovlivní přesnost měření teploty. Obecně se přesnost zvyšuje 
úměrně s emisivitou. Emisivita je ovlivněna faktory, jako je materiál, drsnost nebo stupeň oxidace 
povrchu objektu.

Při měření černého tělesa vzdáleného 5 m v režimu s vysokým ziskem při bezvětří v místnosti 25 
provides poskytuje kamera přesnost až ± 2 ℃ nebo ± 2% (podle toho, která hodnota je větší). Protože 
se emisivita různých objektů liší, představuje tento výsledek měření pouze přesnost testovaného 
černého tělesa, pouze pro informaci.

4. Vizuální kamera FOV
: rozsah FOV vizuální kamery v IR režimu. Rozsah FOV se změní, pokud je upraven zoom vizuální 

kamery.
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Misijní let
Úvod
Klepnutím otevřete knihovnu misí. Prohlédněte si vytvořené letové trasy nebo nejnovější lety Waypoint, mise 
Mapping nebo mise Oblique Photography. Mise mapování a šikmé fotografie se generují pomocí aplikace a 
lety Waypoint lze vytvářet výběrem Set Waypoint Points nebo Live Mission Recording.

Bod na trase Mapování Šikmý Nastavit WaypiontsLineární boj
Mise

Živá mise
Záznam

Pomocí položky Nastavit body na trase můžete vytvořit trasu přidáním upravitelných bodů na mapě. Pomocí 
záznamu živých misí vytvořte trasu zaznamenáním informací o poloze podél trasy.

Bod na trase Mapování Šikmý Nastavit WaypiontsLineární boj
Mise

Živá mise
Záznam
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Nastavit trasové body

Klepnutím na Vytvořit trasu, Let trasového bodu a poté Nastavit trasové body vytvoříte novou letovou trasu a upravíte trasové 

body.

Klepnutím na mapu přidáte trasové body a nakonfigurujete nastavení trasy a trasových bodů.

1. Bod zájmu (POI)

: klepnutím povolíte BZ. Na mapě se zobrazí BZ a lze jej upravit přetažením. Když je POI povoleno, lze 
vybočení letadla nastavit tak, aby vycentrovalo na POI tak, aby přední strana letadla během mise 
směřovala k POI. Dalším poklepáním na tuto ikonu zakážete BZ.

2. Obrácená cesta
S : t koláč a koncové body, které obrátí dráhu letu. S označuje začátek
po E 

ap pro výměnu int.

3. Vymazat trasové body

: klepnutím vymažete všechny přidané body na trase.

4. Odstranit vybraný trasový bod

: klepnutím odstraníte vybraný trasový bod.

5. Seznam parametrů

Upravte název trasy, nastavte typ letadla jako Mavic 2 Enterprise Advanced a nakonfigurujte kardan a 
kameru.

6. Nastavení trasy

Nastavení trasy se aplikuje na celou trasu, včetně akce po dokončení, ovládání kardanového kloubu a 
rychlosti, výšky a zatáčení letadla.

7. Nastavení trasového bodu

Vyberte trasový bod a nastavte parametry trasového bodu. Klepnutím na <nebo> přepnete na předchozí nebo následující

S

E

Waypoint1

Mavic 2 Enterprise Advanced

Vyberte Letadlo

Výška Nadmořská výška

Rozdíl mezi aktuální výškou letadla a 
bodem takeo ff

Zobrazit nadmořskou výšku / výšku

Název trasy letu

Za letu （ GPS ）
19:29

GPS 12 2,4G 61%

24. 8 m

54. 8 m

58. 8 m

54. 8 m

3

4 5

S

193,2 m 12 m 28 s
Vzdálenost Předpokládaný čas

5
Trasové body

10
Fotky

1
2
3
4

8

9

10

5

6

7

2
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bod na trase. Nastavení se použijí na vybraný trasový bod, včetně rychlosti, výšky, vybočení, délky, 
zeměpisné šířky a typu a akcí trasového bodu letadla.

8. Informace o misi

Zobrazuje délku letu, odhadovaný čas letu, množství trasových bodů, množství fotografií, zeměpisnou délku a šířku.

9. Proveďte

: klepněte a v rozevíracím kontrolním seznamu zkontrolujte nastavení a stav letadla. Klepnutím na 
Start to Fly proveďte misi.

10. Uložit

: klepnutím uložíte aktuální nastavení.

Úpravy trasových bodů

Vstupte do knihovny misí, vyberte vytvořenou letovou trasu a klepněte na

1. Informace o omezení letu

: klepnutím zobrazíte informace o omezení letu.

2. Umístění

: klepnutím vycentrujete mapu kolem polohy letadla.

3. Zámek mapy

: rotace mapy je ve výchozím nastavení uzamčena, sever v horní části mapy. Klepnutím odemknete 
rotaci. Držte dva prsty na mapě a otočením upravte orientaci.

4. Režim mapy

: klepnutím přepnete mezi standardním a satelitním režimem.

upravit letovou trasu.

193,2 m 12 m 28 s
Vzdálenost Předpokládaný čas

5
Trasové body

10
Fotky

24. 8 m

54. 8 m

58. 8 m

54. 8 m

3

4 5

S

S

E

Za letu （ GPS ）
19:29

GPS 12 2,4G 61%

21 3 4 5

2
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Živý záznam mise

1. Klepněte na C1 a přidejte nový trasový bod.

2. Celkový počet trasových bodů.

3. Klepnutím otevřete mapu pro úpravy. Klepněte na pro uložení aktuálního nastavení a vytvoří se letová trasa.

5. Vymazat obrazovku

: klepnutím vymažete dráhu letu aktuálně zobrazenou na mapě.

120 mH 1m23456
V / s. S12345624,0 m / s

+ 147,498992, - 122,274800
123456
123456

+ 147,498992, - 1

C1

Trasové body 1

AE
ISShOutter ISO

11/100000 100 1/10000 0
ShutEteVr EV

Za letu （ GPS ）
19:29

GPS 12 2,4G 61%

JÍDELNÍ LÍSTEK

00:05

12 12

VIDITELNÝ 1,0x

ROZDĚLIT

IR

2 X

1 X1 X
VIDITELNÝ

1

2

3
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27. ledna 20:16:21:23

Jeden snímek (3 fotografie)

Klepnutím zobrazíte fotografie nebo videa, která lze uložit do mobilního zařízení.

Při ukládání fotografie nebo videa se formát bude lišit v závislosti na režimu zobrazení. Odkazovat na

Uložení sekce Fotografie a videa pro více informací. Klepněte mezi záběry 
fotografie nebo videa.

Jeden snímek (3 fotografie) přepnout

Album
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Let
Tato část popisuje bezpečné letové postupy 
a letová omezení.
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Let
Jakmile je předletová příprava dokončena, doporučuje se zdokonalit vaše letové dovednosti a bezpečně trénovat létání. 

Zajistěte, aby všechny lety probíhaly na volném prostranství. Výška letu je omezena na 500 m. Nepřekračujte tuto 

výšku. Při létání přísně dodržujte místní zákony a předpisy. Před létáním si nezapomeňte přečíst prohlášení o odmítnutí 

odpovědnosti a bezpečnostní pokyny řady Mavic 2 Enterprise, abyste porozuměli bezpečnostním upozorněním.

Požadavky letového prostředí
1. Nepoužívejte letadlo za nepříznivých povětrnostních podmínek, včetně rychlosti větru přesahující 10 m / s, 

sněhu, deště a mlhy.

2. Létejte pouze na otevřeném prostranství. Vysoké konstrukce a velké kovové konstrukce mohou ovlivnit přesnost 

palubního kompasu a systému GPS.

3. Vyvarujte se překážek, davu lidí, vedení vysokého napětí, stromů a vodních ploch.

4. Minimalizujte rušení vyhýbáním se oblastem s vysokou úrovní elektromagnetismu, jako jsou místa v 
blízkosti elektrických vedení, základnových stanic, elektrických rozvoden a vysílacích věží.

5. Výkon letadla a baterie podléhá faktorům prostředí, jako je hustota a teplota vzduchu. Při letu nad 6000 m 
nebo více nad mořem buďte velmi opatrní, protože může dojít ke snížení výkonu baterie a letadla.

6. Letadlo nemůže používat GPS v polárních oblastech. Při létání na takových místech používejte systém vidění 
dolů.

Letové limity a zóny GEO
Při letu dodržujte všechny zákony a předpisy. Ve výchozím nastavení jsou používána letová omezení, která uživatelům 

pomáhají bezpečně a legálně provozovat letadlo. Letová omezení zahrnují limity nadmořské výšky, limity vzdálenosti a 

zóny GEO.

Limity nadmořské výšky, limity vzdálenosti a zóny GEO fungují současně pro řízení bezpečnosti letu při 
provozu v režimu P.

Omezení letové výšky a vzdálenosti

V programu DJI Pilot lze nastavit limity výšky letu a vzdálenosti. Maximální nastavení nadmořské výšky letu 
nesmí překročit 1640 stop (500 m). Na základě těchto nastavení bude letadlo létat v omezeném válci, jak je 
uvedeno níže.

Max. Nadmořská výška letu
Max. Poloměr

Domovský bodVýška letadla
při zapnutí
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Signál GPS silný

Letové limity

Bliká zeleně

Aplikace DJI Pilot Indikátor stavu letadla

Max
Nadmořská výška

Max
Poloměr

Nadmořská výška letadla nesmí 
překročit zadanou hodnotu.

Letová vzdálenost musí být v 

maximálním poloměru.

Varování: Výškový limit
dosáhl.

Varování: Omezení vzdálenosti

dosáhl.

N / A

Rychle bliká červeně
když se blíží limitu 

maximálního poloměru.

Slabý signál GPS

Letové limity

Bliká žlutě

Aplikace DJI Pilot Indikátor stavu letadla

Max
Nadmořská výška

Výška je omezena na 16 stop (5
m) když je signál GPS slabý a je 
aktivován systém vidění dolů.

Výška je omezena na 30 metrů
m) když je signál GPS slabý a 
systém vidění dolů je neaktivní.

Bez omezení

Varování: Výškový limit
dosáhl.

N / A

Max
Poloměr

Pokud letadlo dosáhne jednoho z limitů, uživatelé mohou letadlo stále ovládat, ale nemohou s ním létat 
dále. Pokud letadlo letí mimo maximální poloměr, bude automaticky létat zpět v dosahu, když bude silný 
signál GPS.

Z bezpečnostních důvodů nelétejte v blízkosti letišť, dálnic, železničních stanic, železničních tratí, center měst nebo 

jiných citlivých oblastí. Letět s letadlem pouze ve vizuální přímce.

GEO zóny
Všechny zóny GEO jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách DJI na adrese http://www.dji.com/flysafe. Zóny GEO 

jsou rozděleny do různých kategorií a zahrnují místa, jako jsou letiště, letové oblasti, kde letadla s posádkou operují v 

nízkých nadmořských výškách, mezinárodní hranice a citlivá místa, jako jsou elektrárny.



MAVIC 2 ENTERPRISE Advanced Uživatelský manuál

© 2021 DJI Všechna práva vyhrazena. 57

Předletový kontrolní seznam

1. Ujistěte se, že dálkový ovladač, mobilní zařízení a inteligentní letová baterie jsou plně nabité.

2. Ujistěte se, že inteligentní letová baterie a vrtule jsou bezpečně namontovány.

3. Ujistěte se, že jsou ramena a vrtule letadla rozložené.

4. Ujistěte se, že kardan a kamera fungují normálně.

5. Ujistěte se, že motorům nic nebrání a že fungují normálně.

6. Ujistěte se, že DJI Pilot je úspěšně připojen k letadlu.

7. Ujistěte se, že jsou všechny objektivy a snímače fotoaparátu čisté.

8. Před použitím se ujistěte, že je veškeré příslušenství správně a bezpečně namontováno na letadle.

9. Používejte pouze originální díly DJI nebo díly certifikované společností DJI. Neautorizované díly nebo díly od výrobců, 

kteří nemají certifikaci DJI, mohou způsobit poruchy systému a ohrozit bezpečnost.

Spuštění / zastavení motorů
Spuštění motorů
Ke spuštění motorů se používá kombinovaná páka (CSC). Pro spuštění motorů zatlačte obě páčky do vnitřního 
nebo vnějšího dolního rohu. Jakmile se motory začnou točit, uvolněte obě páčky současně.

Zastavení motorů
Existují dva způsoby zastavení motorů:

Metoda 1: Když letadlo přistálo, stiskněte a podržte levou ovládací páku dolů. Po třech sekundách se motory 
zastaví.

Metoda 2: když letadlo přistálo, proveďte stejný CSC, který byl použit ke spuštění motorů, jak je popsáno výše. 
Motory se okamžitě zastaví. Jakmile se motory zastaví, uvolněte obě páčky.

NEBO

Metoda 1 Metoda 2

NEBO

Zastavení motorů v polovině letu

Zastavení motorů v polovině letu způsobí havárii letadla. Motory by měly být zastaveny pouze v polovině letu v 
nouzové situaci, jako je například situace, kdy je letadlo v kolizi, motor se zastavil, letadlo se valí ve vzduchu 
nebo letadlo je mimo kontrolu a stoupá nebo klesá velmi rychle. Chcete-li zastavit motory v polovině letu, 
proveďte stejný CSC, který byl použit ke spuštění motorů.
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Letový test

Postupy vzletu / přistání
1. Umístěte letadlo do otevřené rovné oblasti tak, aby ukazatele stavu letadla směřovaly k vám.

2. Zapněte letadlo a dálkový ovladač.

3. Spusťte DJI Pilot a přejděte do živého zobrazení.

4. Počkejte, až indikátor stavu letadla bliká zeleně, což znamená, že byl zaznamenán domovský bod a nyní je 
bezpečné létat.

5. Pomalu zatlačte plynový pedál nahoru, abyste vzlétli.

6. Chcete-li přistát, najeďte na rovný povrch a jemně zatlačte páčku plynu dolů, abyste sestoupili.

7. Po přistání přidržte páčku plynu úplně dolů, dokud se motory nezastaví.

8. Vypněte inteligentní letovou baterii před dálkovým ovladačem.

Návrhy a tipy pro videa
1. Kontrolní seznam před letem je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně létat a zajistil, že můžete během letu natáčet 

video. Před každým letem projděte celý předletový kontrolní seznam.

2. V režimu DJI Pilot vyberte provozní režim kardanového závěsu.

3. Natáčejte video pouze při letu v P-režimu nebo T-režimu.

4. NELETTE za nepříznivých povětrnostních podmínek, například když prší nebo je větrno.

5. Vyberte nastavení fotoaparátu, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Nastavení zahrnuje formát fotografie a kompenzaci 

expozice.

6. Proveďte letové testy, abyste stanovili letové trasy a zobrazili náhledy scén.

7. Jemně zatlačte na ovládací páky, aby byl pohyb letadla plynulý a stabilní.

Je důležité porozumět základním letovým zásadám pro bezpečnost vás i lidí kolem vás.

Nezapomeňte si přečíst zřeknutí se odpovědnosti a bezpečnostní pokyny.
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slepé střevo
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slepé střevo

Specifikace

Letadlo

Vzletová hmotnost (bez příslušenství) 

Max. Vzletová hmotnost

Rozměry

909 g

1100 g

Skládané: 214 × 91 × 84 mm
Rozložené: 322 × 242 × 84 mm

354 mm

6 m / s (režim S)
5 m / s (režim P)

Diagonální vzdálenost

Maximální rychlost výstupu

Maximální rychlost klesání Svislé klesání
5 m / s (režim S)
4 m / s (režim P)

7 m / s (režim S)
4 m / s (režim P)

72 km / h (režim S, bez větru)

Náklon

Maximální rychlost

Maximální servisní strop nad hladinou moře

Max. Doba letu

6000 m

31 min (měřeno při letu rychlostí 25 km / h za bezvětří) 28 
min (připojený modul RTK)
29 min (se zapnutým majákem) 30 min (se zapnutým majákem) 24 min 
(se zapnutým reflektorem) 28 min (s vypnutým reflektorem) 27 min (se 
zapnutým reproduktorem) 28 min (s vypnutým reproduktorem)

10 m / s (stupnice 5)

35 ° (režim S, s dálkovým ovladačem) 25 
° (režim P)

200 ° / s (režim S)
100 ° / s (režim P)

14 ° až 104 ° F (-10 ° až 40 ° C) 

GPS + GLONASS

Maximální odpor větru 

Maximální úhel sklonu

Maximální úhlová rychlost

Rozsah provozních teplot

GNSS
Rozsah přesnosti vznášení Vertikální:

± 0,1 m (s RTK)
± 0,1 m (s polohováním Vision) ± 
0,5 m (s polohováním GPS)

± 0,1 m (s RTK)
± 0,3 m (s polohováním Vision) ± 
1,5 m (s polohováním GPS)

2,4-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz

2,4 GHz
FCC: ≤ 26 dBm; CE: ≤20 dBm; SRRC: ≤20 dBm; MIC: ≤20 dBm
5,8 GHz
FCC: ≤ 26 dBm; CE: ≤14 dBm; SRRC: ≤ 26 dBm
24 GB

Horizontální:

Provozní frekvence

Výkon vysílače (EIRP)

Vnitřní úložiště
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Termální kamera

Senzor

Ohnisková vzdálenost

Nechlazený mikrobolometr VOx

Cca. 9 mm
Ekvivalent 35 mm formátu: přibl. 38 mm

640 × 512 při 30 Hz

16 ×
12 μm

8-14 μm

640 × 512

Jediný výstřel

Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

640 × 512 @ 30fps

FAT32, exFAT

R-JPEG

MP4
Bodový měřič, měření plochy 

automaticky / ručně

Rozlišení senzoru

Digitální zoom

Rozteč pixelů

Spektrální pásmo

Formát fotografie

Režimy fotografování

Rozlišení videa

Podporované formáty souborů

Formát fotografie

Formát videa

Metoda měření teploty

FFC
Vizuální kamera

Senzor

Objektiv

1/2 ”CMOS, efektivní pixely: 48 MP

FOV: přibl. 84 °
Ekvivalent 35 mm formátu: 24 
mm Clona: f / 2,8
Zaostření: 1 m až ∞

Video: zoom je podporován pouze v rozlišení 1080p; v živém zobrazení a 
během záznamu je podporován digitální zoom až × 4
Fotografie: v živém zobrazení je podporován digitální zoom až × 32

Video: 100-12800 (auto)
Foto: 100-1600 (auto)

Režim P (programováno 

automaticky) 8000 × 6000

Jediný výstřel
Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Panorama: Koule

3840 × 2160 při 30 sn./s

1920 × 1080 při 30 sn./s

95,37 Mb / s

FAT32, exFAT

JPEG
MP4

Digitální zoom

Rozsah ISO

Režim závěrky

Maximální velikost obrazu

Režimy fotografování

Rozlišení videa

Max. Datový tok videa

Podporované formáty souborů

Formát fotografie

Formát videa

Gimbal

Řiditelný rozsah Naklonění: -90 ° až + 30 

° Pan: -75 ° až + 75 °

Naklonění: -135 ° až + 45 ° 

Rolování: -45 ° až + 45 ° 

Pan: -100 ° až + 100 °

Mechanický rozsah
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Stabilizace

Maximální regulovatelná rychlost

Rozsah úhlových vibrací

3osá (naklánění, otáčení, 

otáčení) 120 ° / s

± 0,005 °

Snímací systém

Snímací systém

FOV
Všesměrové snímání překážek

(Vpřed) Horizontální: 40 °, Vertikální: 70 ° 
(Zpět) Horizontální: 60 °, Vertikální: 77 °
(Dolů) Přední a zadní: 100 °, Levý a pravý: 83 ° (boční) 
Horizontální: 80 °, vertikální: 65 °

(Vpřed) Rozsah přesného měření: 0,5 - 20 m 
Detekovatelný rozsah: 20 - 40 m
Efektivní rychlost snímání: ≤ 14 m / s
(Zpět) Zpět: Přesný rozsah měření: 0,5 - 16 m Detekovatelný 
rozsah: 16 - 32 m
Efektivní rychlost snímání: ≤ 12 m / s
(Dolů) Rozsah přesného měření: 0,5 - 11 m 
Detekovatelný rozsah: 11 - 22 m
(Laterální) Rozsah přesného měření: 0,5 - 10 m 
Efektivní rychlost snímání: ≤ 8 m / s
(Nahoru) Rozsah přesného měření: 0,1 - 8 m

Povrch s jasným vzorem a odpovídajícím osvětlením (lux> 15) 
Difuzní reflexní povrch, jako jsou stěny, stromy, lidé (> 20%)

50 km / h (6 m nad zemí)

0,1 až 11 m

0,3 až 50 m

Dosah snímání překážek

Provozní prostředí

Rozsah rychlosti

Rozsah nadmořské výšky:

Provozní rozsah

Dálkový ovladač

Ocusync 2.0

Provozní frekvence

Maximální přenosová vzdálenost

(bez překážek, bez rušení)

2,4-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz

2,400 - 2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz 
FCC: 10 km
CE: 6 km
SRRC: 6 km
MIC: 6 km

2,400 - 2,4835 GHz:
25,5 dBm (FCC); 18,5 dBm (CE); 19 dBm (SRRC)
5,725-5,850 GHz:
25,5 dBm (FCC); 12,5 dBm (CE); 18,5 dBm (SRRC)

Přenosový výkon (EIRP)

Wi-Fi

Protokol

Provozní frekvence

Přenosový výkon (EIRP)

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, 802.11a / g / n / 
ac Wi-Fi s podporou 2 × 2 MIMO

2,400 - 2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz

2,400 - 2,4835 GHz:
21,5 dBm (FCC); 18,5 dBm (CE)
18,5 dBm (SRRC); 20,5 dBm (MIC)
5,725-5,850 GHz:
21 dBm (FCC); 13 dBm (CE) 
21 dBm (SRRC)

Bluetooth

Protokol Bluetooth 4.2
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Provozní frekvence

Přenosový výkon (EIRP)

2,400 - 2,4835 GHz

4 dBm (FCC); 4 dBm (CE)
4 dBm (SRRC); 4 dBm (MIC)

Ostatní

baterie

Režim nabíjení

Jmenovitý výkon

Úložný prostor

Doba nabíjení

Zdroj napájení

Port video výstupu

Napájecí proud / napětí USB-A portu

Rozsah provozních teplot

Skladovací teplota

5 V / 900 mA

- 20 ° až 40 ° C (-4 ° až 104 ° F)

<1 měsíc: -30 ° až 60 ° C (-22 ° až 140 ° F)
1 - 3 měsíce: -30 ° až 45 ° C (-22 ° až 113 ° F) 
3 - 6 měsíců: -30 ° až 35 ° C (-22 ° až 95 ° F)
> 6 měsíců: -30 ° až 25 ° C (-22 ° až 77 ° F)

5 ° až 40 ° C (41 ° až 104 ° F)

SanDisk Extreme 32 GB UHS-3 microSDHC 
SanDisk Extreme 64 GB UHS-3 microSDXC 
Panasonic 32 GB UHS-3 microSDHC 
Panasonic 64 GB UHS-3 microSDXC 
Samsung PRO 32 GB UHS-3 microSDHC 
Samsung PRO 64 GB UHS-3 microSDXC 
Samsung PRO 128 GB UHS-3 microSDXC

GPS + GLONASS

177,5x121,3x40 mm (složený bez ovládací páky
177,5x181x60 mm (rozloženo s ovládacími pákami)

Cca. 630 g

Vstup: 100-240 V, 50-60 Hz, max. 0,8 A 
výstup: 3,6-8 V 3,0 A / 12 V 2,0 A

18650 Li-ion (5 000 mAh @ 7,2 V) Nabíjeno 

pomocí USB nabíječky při 12 V / 2 A 15 W.

ROM 16 GB + rozšiřitelné úložiště prostřednictvím karty 

microSD * 2 hodiny (s USB nabíječkou při 12 V / 2 A)

2 hodiny 30 minut 

HDMI port

Teplota nabíjení

Doporučené karty microSD:

Modul satelitního určování polohy

Rozměry

Hmotnost

24W USB nabíječka

Inteligentní letová baterie

Kapacita

Napětí

Typ baterie

Energie

Hmotnost

Teplota nabíjení

Rozsah provozních teplot

Způsob ohřevu

Teplotní rozsah ohřevu

Doba ohřevu

Topný výkon

3850 mAh

17,6 V (max.)
15,4 V (obvykle)

LiPo
59,29 Wh

Cca. 297 g

5 ° až 40 ° C (41 ° až 104 ° F)

- 10 ° až 40 ° C (14 ° až 104 ° F) ručně / 
automaticky

- 4 ° až 43 ° F (-20 ° až 6 ° C) 
500 s (max.)

55 W (max.)
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Doba nabíjení

Maximální nabíjecí výkon

1 hodina 30 minut 

80 W.

Inteligentní letová baterie

Vstup

Výstup

100-240 V, 50-60 Hz, max. 0,8 A

Hlavní: 17,6 V 3,41 A nebo 17,0 V 3,53 A 
USB: 5 V 2 A

60 W.Jmenovitý výkon

APLIKACE

název

Systém přenosu videa

Kvalita živého zobrazení

Latence (v závislosti na prostředí a 
mobilním zařízení) 

120 - 130 ms

DJI Pilot (verze pro Android) 

OcuSync 2.0

720p @ 30fps

Modul M2EA RTK

Rozměry

Typ portu

Napájení

GNSS
Přesnost pozice RTK

69 × 69 × 59 mm

USB Micro-B

Cca. 3 W.

GPS L1 / L2, GLONASS F1 / F2, BDS B1 / B2, GALILEO E1 / E5

V RTK FIX
1 cm + 1 ppm (horizontální) <br> 1,5 cm + 1 ppm (vertikální)

Maják M2E

Rozměry

Typ portu

Napájení

Osvětlení

Max. Viditelná vzdálenost

68 × 40 × 27,8 mm

USB Micro-B

Prům. 1,6 W

Min. úhel: 55 cd; intenzita světla: 157 cd

5 000 m (s dobrou kvalitou vzduchu a vysokou viditelností)

Reflektor M2E

Rozměry

Typ portu

Napájení

Osvětlení

Osvětlovací oblast

68 × 60 × 41 mm

USB Micro-B

Max. 26 W.

FOV 17 °, max. 11 luxů při 30 m rovně 30 

m

M2E reproduktor

Rozměry

Typ portu

Napájení

Decibel

Přenosová rychlost

* DJI Smart Controller podporuje microSD s kapacitou až 128 GB.

68 × 55 × 65 mm

USB Micro-B

Max. 10 W.

100 dB na 1 m (mezinárodní standard) 16 

kbps
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Pokud indikátor stavu letadla po dokončení kalibrace střídavě bliká červeně a žlutě, znamená to, že aktuální 
poloha není vhodná pro létání letadlem kvůli úrovni magnetického rušení. Vyberte nové umístění.

Pokud je před vzletem vyžadována kalibrace kompasu, objeví se v DJI Pilot výzva.

Po dokončení kalibrace může letadlo okamžitě vzlétnout. Pokud uživatelé čekají na vzlet déle než 
tři minuty, bude pravděpodobně nutné letadlo znovu kalibrovat. Je možné, že se na zemi objeví 
další varování před interferencí kompasu. To znamená, že aktuální poloha není vhodná pro létání v 
letadle kvůli úrovni magnetického rušení.

Kalibrace kompasu
Letadlo
Při létání venku se doporučuje kompas kalibrovat v následujících situacích:

1. Létání v místě vzdáleném více než 50 km od místa, kde byl dron naposledy letěl.

2. Letoun neletěl déle než 30 dní.

3. V DJI Pilot se objeví varovná výzva na rušení kompasu nebo indikátory stavu letadla střídavě blikají červeně 
a žlutě.

NEKALIBRUJTE kompas na místech, kde může dojít k magnetickému rušení, například v blízkosti 
magnetitových usazenin nebo velkých kovových konstrukcí, jako jsou parkovací konstrukce, ocelové 
vyztužené sklepy, mosty, auta nebo lešení.

Nenoste během kalibrace v blízkosti letadla předměty, jako jsou mobilní telefony, které obsahují 
feromagnetické materiály.

Při letu uvnitř není nutné kompas kalibrovat.

Postup kalibrace
Chcete-li provést následující postup, vyberte otevřený prostor.

1. Klepněte na stavový řádek systému v DJI Pilot, vyberte Kalibrovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.

2. Držte letadlo vodorovně a otočte jej o 360 °. Indikátor stavu letadla bude svítit zeleně.

3. Držte letadlo svisle přední stranou směřující dolů a otočte jej o 360 ° kolem svislé osy.

4. Pokud indikátor stavu letadla bliká červeně, kalibrace selhala. Změňte umístění a zkuste kalibraci znovu.

Horizontální kalibrace Vertikální kalibrace
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Před zapnutím se ujistěte, že je letadlo připojeno k počítači.
Aktualizace firmwaru bude trvat přibližně 15 minut. Je normální, že kardan ochabne, indikátory 
stavu letadla budou blikat a letadlo se během aktualizace restartuje. Počkejte, až se aktualizace 
dokončí.
Ujistěte se, že je počítač připojen k internetu.
Před provedením aktualizace se ujistěte, že inteligentní letová baterie a dálkový ovladač mají 
alespoň 50% výkon.
Během aktualizace neodpojujte letadlo od počítače.
Upozorňujeme, že aktualizace může obnovit výchozí nastavení různých nastavení hlavního ovladače, jako 
je nadmořská výška RTH a maximální letová vzdálenost. Před aktualizací si poznamenejte preferovaná 
nastavení DJI Pilot a po aktualizaci firmwaru je upravte.

Inteligentní ovladač

Po použití dálkového ovladače v místech s elektromagnetickým rušením může být nutné kompas kalibrovat. 
Pokud kompas vyžaduje kalibraci, zobrazí se varovná výzva. Klepnutím na výstražnou výzvu zahájíte kalibraci. 
Pokud se výzva neobjeví, proveďte kalibraci dálkového ovladače podle následujících pokynů.

1. Otevřete Centrum aplikací a klepněte na

2. Podle pokynů na obrazovce proveďte kalibraci dálkového ovladače.

3. Po úspěšné kalibraci se zobrazí výzva.

, pak přejděte dolů a klepněte na Kompas.

Aktualizace firmwaru

Letadlo
K aktualizaci firmwaru letadla použijte DJI Pilot nebo DJI Assistant 2 (Enterprise Series).

Používání DJI Pilot

Když je letadlo nebo dálkový ovladač připojen k DJI Pilot, zobrazí se výzva, pokud je k dispozici nová 
aktualizace firmwaru. Chcete-li provést aktualizaci, připojte mobilní zařízení k internetu a postupujte podle 
pokynů na obrazovce. Firmware nelze aktualizovat, pokud není dálkový ovladač připojen k letadlu.

Používání DJI Assistant 2 (Enterprise Series)

Port USB-C se používá při připojení letadla k počítači k aktualizaci firmwaru. Podle pokynů níže aktualizujte 
firmware pomocí DJI Assistant 2 (Enterprise Series):

1. Když je letadlo vypnuté, připojte letadlo k počítači pomocí portu Micro USB pomocí kabelu Micro USB.

2. Napájení letadla.

3. Spusťte DJI Assistant 2 (Enterprise Series) a přihlaste se k účtu DJI.

4. Vyberte Mavic 2 a klikněte na Aktualizace firmwaru na levém panelu.

5. Vyberte verzi firmwaru, kterou chcete aktualizovat.

6. Počkejte na stažení firmwaru. Aktualizace firmwaru se spustí automaticky.

7. Po dokončení aktualizace firmwaru restartujte letadlo.
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Inteligentní ovladač

Metoda 1: Bezdrátové připojení

Během aktualizace se ujistěte, že je dálkový ovladač připojen k internetu.

1. Zapněte dálkový ovladač. Klepněte na a pak a přejděte do dolní části stránky a klepněte na
Aktualizace systému.

2. Klepnutím na Zkontrolovat aktualizace zkontrolujte firmware. Pokud je k dispozici aktualizace firmwaru, zobrazí se 

výzva.

3. Dokončete aktualizaci podle pokynů.

4. Po dokončení aktualizace se dálkový ovladač automaticky restartuje.

Metoda 2: DJI Assistant 2 (Enterprise Series)
1. Ujistěte se, že je dálkový ovladač vypnutý a připojte jej k počítači pomocí kabelu USB 3.0 typu C.

2. Zapněte dálkový ovladač.

3. Spusťte DJI Assistant 2 a přihlaste se pomocí účtu DJI.

4. Klikněte na ikonu Smart Controller a poté na Aktualizace firmwaru.

5. Vyberte a potvrďte verzi firmwaru, na kterou chcete provést aktualizaci.

6. DJI Assistant 2 automaticky stáhne a aktualizuje firmware.

7. Po dokončení aktualizace se dálkový ovladač restartuje.

Před aktualizací zkontrolujte, zda má dálkový ovladač nabitou baterii více než 50%. 
Během aktualizace NEODPOJUJTE kabel USB-C.
Během aktualizace se ujistěte, že je dálkový ovladač nebo počítač připojen k internetu. Aktualizace 
trvá přibližně 15 minut.

Poprodejní informace
Navštivte https://www.dji.com/support a dozvíte se více o zásadách poprodejního servisu, opravách a 
podpoře.

Během jakékoli aktualizace firmwaru, kalibrace systému nebo nastavování parametrů udržujte lidi a 
zvířata v bezpečné vzdálenosti.

Z bezpečnostních důvodů vždy aktualizujte na nejnovější verzi firmwaru.

Pokud je k dispozici aktualizace firmwaru, uživatelé budou vyzváni k aktualizaci okamžitě nebo do tří dnů. Pokud 

bude aktualizace firmwaru ignorována, uživatelé musí souhlasit s odmítnutím odpovědnosti. Rozhodnutí uživatele 

neaktualizovat na nejnovější firmware je zaznamenáno, aby bylo nahráno a udržováno na serveru určeném DJI.

Dálkový ovladač se může po aktualizaci firmwaru odpojit od letadla. Znovu propojte dálkový 
ovladač a letadlo.
Před aktualizací firmwaru nezapomeňte zkontrolovat všechna připojení a demontovat vrtule z 
motorů.



Tento obsah se může změnit.

Stáhněte si nejnovější verzi z
www.dji.com/mavic-2-enterprise-advanced

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto dokumentu, kontaktujte DJI 
zasláním zprávy na adresu DocSupport@dji.com.

MAVIC je ochranná známka společnosti DJI.

Copyright © 2021 DJI Všechna práva vyhrazena.

Podpora DJI
http://www.dji.com/support
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