


Hledání klíčových slov
Hledejte klíčová slova jako „baterie“ a „instalace“ a najděte příslušné téma. Pokud ke čtení tohoto dokumentu 
používáte Adobe Acrobat Reader, spusťte vyhledávání stisknutím Ctrl+F v systému Windows nebo Command+F v 
systému Mac.

Navigace k tématu
Zobrazit úplný seznam témat v obsahu. Kliknutím na téma přejdete do této sekce.

Tisk tohoto dokumentu

Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozlišení.



Použití této příručky
Legenda

Varování Důležité Tipy a triky Odkaz

Před letem
Byly vytvořeny následující dokumenty, které vám pomohou bezpečně provozovat a plně využívat vaše 
letadlo:

1. V poli
2. Uživatelská příručka

3. Průvodce rychlým startem

4. Vyloučení odpovědnosti a bezpečnostní pokyny

Doporučujeme sledovat všechna výuková videa na oficiálním DJITM před prvním použitím si přečtěte prohlášení o 
vyloučení odpovědnosti a bezpečnostní pokyny. Připravte se na svůj první let podle stručného průvodce. Další 
podrobnosti naleznete v této uživatelské příručce.

Video návody
Přejděte na níže uvedenou adresu nebo naskenujte QR kód vpravo a podívejte se na 
výuková videa, která ukazují, jak bezpečně používat P4 Multispectral: https://
www.dji.com/p4-multispectral/video

Stáhněte si aplikaci DJI GS Pro

Při použití s   P4 Multispectral je vyžadována nejnovější verze DJI GS Pro. 
Vyhledejte DJI GS Pro v App Store nebo naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci 
do iPadu. Další informace o DJI GS Pro najdete na oficiálním webu DJI. https://
www.dji.com/ground-station-pro

Stáhněte si DJI Terra
Multispektrální snímky zachycené P4 Multispectral lze importovat do DJI Terra pro rekonstrukce 2D 
multispektrálních map. Chcete-li si stáhnout nejnovější verzi DJI Terra a její uživatelskou příručku, 
navštivte: https://www.dji.com/dji-terra/info#downloads

Provozní teplota tohoto produktu je 0 ° až 40 ° C. Nesplňuje standardní provozní teplotu pro 
vojenské účely (-55 ° až 125 ° C), která je vyžadována pro zachování větší variability prostředí. 
Používejte výrobek přiměřeně a pouze pro aplikace, které splňují požadavky na rozsah provozních 
teplot dané třídy.
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Profil produktu
Tato část představuje P4 Multispectral a 
uvádí seznam součástí letadla a 
dálkového ovladače.
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Profil produktu
Úvod

P4 Multispectral je vysoce přesný dron schopný multispektrálních zobrazovacích funkcí. Zobrazovací 
systém obsahuje šest kamer s 1/2,9palcovými senzory CMOS, které jsou schopné pořizovat barevné i 
úzkopásmové snímky. OCUSYNCTM Přenos obrazu HD zabudovaný v letadle i dálkovém ovladači 
zajišťuje stabilní přenos. Pomocí DJI GS Pro si uživatelé mohou zobrazit obraz NDVI, GNDVI nebo 
NDRE v reálném čase a získat přehled o zdraví rostlin, porozumění růstu rostlin, půdním podmínkám 
a dalším. Obrázky lze také použít ke generování přesných multispektrálních indexových map pro 
podrobné analýzy stavu rostlin a půdy, které umožňují přesnější zemědělské operace. Letoun má 
vestavěný DJI Onboard D-RTKTM, který poskytuje přesná data pro přesnost polohování na úrovni 
centimetrů*.

Hlavní vlastnosti
Multispektrální zobrazovací systém P4 obsahuje šest kamer s 1/2,9palcovými CMOS senzory, včetně RGB 

kamery a multispektrálního kamerového pole obsahujícího pět kamer pro multispektrální zobrazování, 

pokrývající následující pásma: Modrá (B): 450 nm ± 16 nm; Zelená (G): 560 nm ± 16 nm; Červené

(R): 650 nm ± 16 nm; Červený okraj (RE): 730 nm ± 16 nm; Blízké infračervené záření (NIR): 840 nm ± 26 nm. 

Spektrální senzor slunečního světla v horní části letadla detekuje sluneční záření v reálném čase pro 

kompenzaci obrazu a maximalizuje přesnost shromážděných multispektrálních dat. P4 Multispectral používá 

globální závěrku, aby se vyhnul zkreslení, které může nastat při použití rolovací závěrky.

Multispektrální letoun P4 má vestavěný integrovaný D-RTK DJI, který poskytuje vysoce přesná data pro 

polohování na úrovni centimetrů při použití se službou Network RTK nebo DJI D-RTK 2. Surová satelitní 

pozorování a záznamy událostí expozice lze použít pro dodatečně zpracované kinematické (PPK) diferenciální 

opravy (podporováno později).

P4 Multispectral se může vznášet a létat v extrémně nízkých nadmořských výškách a vnitřním 
prostředí a poskytuje funkce vícesměrného snímání překážek a polohování zraku. Detekce a vyhýbání 
se překážkám ve velkém dosahu a ochrana při přistání zvyšují bezpečnost letu.

V dálkovém ovladači je zabudována nejnovější technologie DJI OcuSync s vylepšenou 
schopností rušení, která zajišťuje stabilnější a plynulejší přenos obrazu. V kombinaci s 
přijímačem v letadle má dálkový ovladač dosah až 7 km (verze kompatibilní s FCC). Připojte 
iPad k dálkovému ovladači přes USB port a použijte aplikaci DJI GS Pro k plánování a provádění 
misí.

Importujte obrazová data do DJI GS Pro nebo DJI Terra a generujte multispektrální indexové mapy a 
zobrazte analýzu.

* To by mělo být použito se službou Network RTK, DJI D-RTK 2 High-Precision GNSS Mobile Station 
(zakoupeno dodatečně) nebo s dodatečně zpracovanými kinematickými (PPK) daty (doporučeno, když je 
signál RTK během provozu slabý).

6 © 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.



P4 Multispektrální Uživatelský manuál

Příprava letadla
1. Demontujte závěsnou svorku z kamery, jak je znázorněno na obrázku.

2. Připevnění vrtulí

Namontujte vrtule s černými vrtulovými kroužky na motory s černými tečkami. Namontujte 
vrtule s pramennými vrtulovými kroužky na motory bez černých teček. Zatlačte vrtuli dolů na 
montážní desku a otáčejte ve směru zámku, dokud není zajištěna.

3. Instalace baterie

Zasuňte baterii do přihrádky na baterie ve směru šipky, jak je znázorněno níže.

Když jsou horní a dolní přezky na baterii na místě, zvuk kliknutí znamená, že je baterie bezpečně 
nainstalována. Pokud tak neučiníte, může to ovlivnit bezpečnost letu vašeho letadla.

© 2020 DJI Všechna práva vyhrazena. 7



P4 Multispektrální Uživatelský manuál

Příprava dálkového ovladače
1. Nakloňte držák mobilního zařízení nebo zobrazovací zařízení na dálkovém ovladači do požadované 

polohy a poté nastavte antény tak, aby směřovaly ven.

2. Připojení mobilního zařízení

1 Stisknutím tlačítka v pravé horní části držáku mobilního zařízení uvolněte svorku a poté ji upravte tak, 

aby odpovídala velikosti vašeho mobilního zařízení.

2 Zajistěte mobilní zařízení ve svorce stisknutím dolů.

3 Zapojte jeden konec kabelu do mobilního zařízení a druhý konec do portu USB
zadní straně dálkového ovladače.

2

1

3

Aktivace letadla
Když používáte svůj P4 Multispectral poprvé, aktivujte jej pomocí DJI GS Pro. Zajistěte, aby měl 
váš iPad přístup k internetu.

8 © 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.



P4 Multispektrální Uživatelský manuál

Přehled letadel

10914

8
13

76
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3
2

CbA 1
12 Fde

18

16 1715

1. Kardanové fotoaparáty

(se šesti kamerami odpovídajícími 
vlnovým pásmům níže)
A. Red Edge (RE) b. Infračervené (NIR)
C. Zelená (G) d. Viditelné světlo (RGB)
E. Červená (R) f. Modrá (B)

8. Přední LED diody

9. Motory

10. Vrtule

11. Indikátory stavu letadla

12. Antény OcuSync

13. Integrovaná anténa D-RTK

14. Spektrální senzor slunečního světla

15. Systém zadního vidění

16. Inteligentní letová baterie

17. Tlačítko napájení

18. Indikátory stavu baterie

2. Systém sestupného vidění

3. Port Micro USB

4. Indikátor stavu kamery/propojení a tlačítko 

propojení

5. Slot pro kartu microSD pro fotoaparát

6. Systém Forward Vision

7. Infračervený snímací systém
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P4 Multispektrální Uživatelský manuál

Přehled dálkového ovladače

7
8 9

3

1 17 17
19 18

4 2 10
5 11 12

13 146 15 16

1. Tlačítko napájení

Slouží k zapnutí a vypnutí dálkového ovladače.
2. Tlačítko Return to Home (RTH)

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka zahájíte RTH.

3. Ovládací páčky
Řídí pohyb letadel. Lze nastavit na režim 
1, režim 2 nebo režim 3.

4. Stavová LED
Udává, zda je dálkový ovladač spojen s 
letadlem.

5. LED diody stavu baterie

Zobrazuje stav baterie dálkového 
ovladače.

6. Napájecí port

Připojte nabíječku k nabíjení baterie 
dálkového ovladače.

7. Držák mobilního zařízení

Bezpečně připojí vaše mobilní zařízení k 
dálkovému ovladači.

8. Malé karty umístění zařízení (pro mobilní 
telefony)
9. Antény

Předává ovládání letadla a signály 
pro přenos obrazu.

10. Řídítka
11. Kardanový volič

Pomocí tohoto ovladače můžete ovládat náklon 

kardanu.

12. Vyhrazené vytáčení

13. Tlačítko pro nahrávání videa

Stisknutím spustíte nahrávání videa. Dalším stisknutím 

nahrávání zastavíte.

14. Přepínač letového režimu

Pozice P a S na dálkovém ovladači 
jsou pro režim P a poloha A je pro 
režim A.

15. Tlačítko spouště
Stisknutím pořídíte fotografii. Dvoustupňové 

tlačítko. Snímky budou pořizovány pouze při 

plném stisknutí tlačítka spouště.

16. Rezervované prázdné tlačítko

17. Tlačítka C1 a C2
C1: V zobrazení kamery stisknutím přepnete 
mezi živým zobrazením RGB a 
multispektrálním zobrazováním. Při přepnutí 
na multispektrální zobrazování je výchozí 
zobrazení NDVI. Pokud jste v režimu zobrazení 
před přepnutím živého zobrazení pomocí 
tohoto tlačítka vybrali NDRE nebo GNDVI, 
zobrazí se odpovídající živý náhled.
C2: Pokud vytváříte misi pomocí polohy 
letadla, jedním stisknutím nastavíte 
aktuální polohu letadla jako bod.

18. USB port (pro připojení mobilního zařízení) 
Připojení k mobilnímu zařízení pro DJI GS Pro.

19. Port Micro USB
Pro konfiguraci se připojuje k počítači 
pomocí kabelu Micro USB.

10 © 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.



Letadlo
Tato část představuje součásti, 
vlastnosti a funkce letadla.
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Letadlo
Profil

Multispektrální letoun P4 obsahuje letový ovladač, komunikační systém, polohovací systém, 
pohonný systém a inteligentní letovou baterii. Tato část popisuje funkce těchto komponent.

Letové režimy
P4 Multispectral poskytuje následující letové režimy. K přepínání mezi různými letovými režimy 
použijte přepínač letového režimu na dálkovém ovladači. Pozice P a S na dálkovém ovladači 
jsou pro režim P a poloha A je pro režim A.

Režim P (polohování): Režim P funguje nejlépe, když je signál GNSS silný. Letoun využívá modul 
GNSS / RTK a systém Vision k automatické stabilizaci a navigaci mezi překážkami. Když je signál 
GNSS silný, používá letoun k určování polohy GNSS. Když je modul RTK aktivován a přenos 
diferenciálních dat je dobrý, poskytuje polohování na úrovni centimetrů. Když je signál GNSS 
slabý a světelné podmínky jsou dostatečné, letadlo používá k určování polohy systém Vision. Je 
-li zapnuto snímání překážek vpřed a jsou dostatečné světelné podmínky, je maximální úhel 
letové polohy 25 ° a maximální letová rychlost 31 mph (50 km / h). Když je snímání překážek 
vpředu deaktivováno, maximální úhel letové polohy je 35 ° a maximální rychlost letu je 36 mph 
(58 km / h).

Režim A (Attitude): GNSS se nepoužívá k určování polohy a letadlo může udržovat výšku pouze 
pomocí barometru.

Attitude Mode Warning
Letadlo přejde do režimu A v následujících dvou případech:

Pasivní: Když je slabý signál GNSS nebo když kompas zaznamenává rušení, kde není k dispozici 
systém vidění.

Aktivní: Uživatelé přepnou přepínač letového režimu do režimu A.

V režimu A jsou Vision System a některé pokročilé funkce deaktivovány. Letoun proto v tomto 
režimu nemůže polohovat ani automaticky brzdit a je snadno ovlivňován okolím, což může mít 
za následek horizontální řazení. Umístěte letadlo pomocí dálkového ovladače.

Manévrování s letadlem v režimu A může být obtížné. Před přepnutím letadla do režimu A se 
ujistěte, že vám létání v tomto režimu vyhovuje. NELETTE s letadlem příliš daleko, protože 
byste mohli ztratit kontrolu a způsobit potenciální nebezpečí. Vyhněte se létání ve stísněných 
prostorách nebo v oblastech, kde je signál GNSS slabý. Jinak letadlo přejde do režimu A, což 
vede k potenciálním letovým rizikům. Přistupte s letadlem na bezpečné místo co nejdříve.

12 © 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.



P4 Multispektrální Uživatelský manuál

Indikátory stavu letadla
P4 Multispectral má přední LED diody a indikátory stavu letadla. Pozice těchto LED diod jsou 
znázorněny na obrázku níže:

Indikátory stavu letadla
Přední LED diody

Přední LED diody ukazují orientaci letadla. Přední LED diody svítí červeně, když je letadlo 
zapnuto, což indikuje přední část (nebo nos) letadla. Indikátory stavu letadla sdělují stav 
systému letového ovladače. Další informace o indikátorech stavu letadla najdete v níže 
uvedené tabulce.

Indikátor stavu letadla Popis

Normální

Zapnutí a nastavení diagnostického 
testování

Střídavě bliká červená, zelená a žlutá

Střídavě bliká zelená a žlutá 

Pomalu bliká zeleně

Dvě zelené záblesky

Zahřívání

Režim P s GNSS nebo RTK 

Režim P se systémem Vision× 2

Režim A, ale bez systému GNSS 

nebo Vision
Pomalu žlutě bliká

Rychle bliká zeleně

Varování

Rychle žlutě bliká

Pomalu červeně bliká

Rychle bliká červeně

Brzdění

Signál dálkového ovladače 

varoval před vybitím baterie

Kritické varování baterie

Nerovnoměrné umístění nebo zkreslení velkých 

senzorů
Červená bliká

- Svítí červeně

Střídavě bliká červená a žlutá

Kritická chyba

Vyžaduje se kalibrace kompasu

© 2020 DJI Všechna práva vyhrazena. 13



P4 Multispektrální Uživatelský manuál

Návrat domů (RTH)
Funkce Return to Home (RTH) vrací letadlo zpět k poslednímu zaznamenanému domovskému 
bodu. Existují tři typy RTH: Smart RTH, Low Battery RTH a Failsafe RTH. Tato část podrobně 
popisuje tyto tři scénáře.

GNSS Popis

Pokud byl před vzletem získán silný signál GNSS, je Home Point místem, 
odkud letadlo odstartovalo. Síla signálu GNSS je indikována ikonou GNSS 
(Méně než 4 pruhy jsou považovány za slabý signál GNSS).
Po zaznamenání domovského bodu budou indikátory stavu letadla rychle blikat.

Domov

Směřovat

Letoun dokáže detekovat překážky a vyhýbat se jim, pokud je zapnutý systém Forward Vision System a světelné 

podmínky jsou dostatečné. Letoun se automaticky vyšplhá nahoru, aby se vyhnul překážkám, a při návratu do 

domovského bodu pomalu klesá. Aby bylo zajištěno, že se letadlo vrátí domů vpřed, nemůže se během RTH otáčet ani 

létat doleva a doprava, když je zapnutý systém Forward Vision System.

Failsafe RTH
Systém Forward Vision System umožňuje letadlu vytvářet v reálném čase mapu své letové trasy za 
letu. Pokud byl Home Point úspěšně zaznamenán a kompas funguje normálně, Failsafe RTH se 
automaticky aktivuje, pokud dojde ke ztrátě signálu dálkového ovladače na více než tři sekundy. 
Letoun naplánuje zpáteční trasu a navrátí původní letovou trasu domů. Pokud je během RTH obnoven 
signál dálkového ovladače, mohou uživatelé ovládat výšku a rychlost letadla. Jedním stisknutím 
tlačítka RTH zrušíte RTH.

Bezpečné ilustrace

1 Zaznamenejte domovský bod 2 Potvrzení domovského bodu 3 Ztráta signálu dálkového ovladače

×

Bliká zeleně Bliká zeleně Rychle bliká žlutě

4 ztracený signál (po 3 s) 5 RTH (nastavitelná výška) 6 Přistání (po vznášení po dobu 5 sekund)

> 3S Výška nad HP> Failsafe Altitude
× × ×

Elevate to Failsafe Altitude 
Failsafe Altitude

Výška nad HP <= bezpečná nadmořská výška

Rychle bliká žlutě Rychle bliká žlutě Rychle bliká žlutě

Chytrý RTH
Pokud je k dispozici GNSS, můžete pomocí tlačítka RTH na dálkovém ovladači zahájit Smart RTH. 
Letoun se pak automaticky vrátí k poslednímu zaznamenanému domovskému bodu. Pomocí 
dálkového ovladače ovládejte rychlost nebo nadmořskou výšku letadla, abyste předešli kolizi během 
procesu Smart RTH. Když se letoun vrátí, bude pomocí primární kamery identifikovat překážky až 300 
m vpředu, což mu umožní naplánovat bezpečnou cestu domů. Jedním stisknutím a podržením 
tlačítka Smart RTH zahájíte proces a dalším stisknutím tlačítka Smart RTH ukončíte postup a znovu 
získáte plnou kontrolu nad letadlem.

14 © 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.
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Nízká baterie RTH
Bezpečná ochrana proti vybití baterie se spustí, když je inteligentní letová baterie DJI vybitá do 
bodu, který může ovlivnit bezpečný návrat letadla. Uživatel může proceduru RTH zrušit 
stisknutím tlačítka RTH na dálkovém ovladači. Prahové hodnoty pro tato varování jsou 
automaticky určeny na základě aktuální výšky letadla a vzdálenosti od domovského bodu. 
Nízká baterie RTH bude spuštěna pouze jednou během stejného letu.

Letoun přistane automaticky, pokud současná úroveň baterie může letoun podporovat pouze 
dostatečně dlouho na to, aby sestoupil z aktuální výšky. Uživatel nemůže zrušit automatické přistání, 
ale může použít dálkový ovladač ke změně orientace letadla během procesu přistání.

Indikátor stavu baterie se zobrazuje v DJI GS Pro a je popsán níže:

Kritické varování při nízké úrovni nabití baterie Dostatečná baterie

(Červené)
úroveň (zelená)

Slabá baterie
výstraha úrovně (žlutá) Zbývající doba letu

Napájení vyžaduje návrat domů
12:29

Indikátor stavu baterie

Úroveň baterie

Varování

Letadlo
Postavení

Indikátor
Poznámka DJI GS Pro Letové pokyny

Letadlo se automaticky vrátí do 
domovského bodu a vznáší se 2 
metry nad domovským bodem. 
Uživatelé mohou také zrušit 
proces RTH a přistát ručně. 
Poznámka: Upozornění na 
nízkou úroveň nabití baterie se 
nezobrazí poté, co uživatelé zruší 
RTH a znovu získají kontrolu.

Slabá baterie

výstraha úrovně

baterie
síla je
nízký. Létat

letadlo
zadní.

Letadlo
postavení

indikátor
bliká ČERVENĚ

pomalu.

N/A

DJI GS Pro
displej bude
bliká červeně a
letadlo
začne
sestoupit.
Ovladač
ovladač bude
znít jako
poplach.

Kriticky nízká
úroveň baterie

Varování

Letadlo
musí přistát
ihned.

Letadlo
postavení

indikátor
bliká ČERVENĚ

rychle.

Nechte letadlo automaticky 
klesnout a přistát.

Odhadované

zbývající
založené na letu

na proudu
baterie
úroveň.

Odhadované

zbývající let
čas

N/A N/A N/A
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Když se spustí upozornění na kritickou nízkou úroveň nabití baterie a letadlo začne automaticky 
přistávat, zatlačte levou páčku nahoru, aby se letadlo vznášelo v aktuální výšce, což vám dává 
příležitost navigovat na vhodnější místo přistání.

Barevné zóny a značky na liště indikátoru stavu baterie odrážejí odhadovanou zbývající dobu letu. 
Automaticky se upravují podle aktuální polohy a stavu letadla.

Prah varování o nízké baterii nastavený na stránce Nastavení baterie letadla v aplikaci slouží pouze pro 
výstrahu a nespouští RTH.

Přesné přistání
Během návratu domů letadlo automaticky skenuje a pokouší se přizpůsobit terénní vlastnosti pod 
ním. Když se aktuální terén shoduje s domovským bodovým terénem,   letadlo začne okamžitě 
přistávat, aby dosáhlo přesného přistání.

Při přesném přistání je aktivní ochrana při přistání.
Výkon přesného přistání podléhá následujícím podmínkám:
a) Výchozí bod je zaznamenán při vzletu a nelze jej během letu obnovit.
b) Letadla musí vzlétnout svisle. Vzletová výška musí být větší než 7 metrů.
c) Vlastnosti terénu domovského bodu zůstávají do značné míry nezměněny.

d) Terén domovského bodu bez výrazných vlastností ovlivní výkon.
e) Světelné podmínky nemohou být příliš světlé ani příliš tmavé.

Během přistání jsou k dispozici následující akce:
a) Chcete -li přistání urychlit, zatáhněte plyn.
b) Přesunutím ovládacích páček jakýmkoli jiným směrem se zastaví přesné přistání. Letadlo bude klesat 

svisle a ochrana při přistání zůstane aktivní.

Bezpečnostní upozornění RTH

Letoun se nemůže vyhnout překážce během RTH, když je deaktivován 
systém Forward Vision. Uživatelé mohou pomocí dálkového ovladače 
ovládat výšku a rychlost letadla. Před každým letem je důležité nastavit 
vhodnou nadmořskou výšku. V DJI GS Pro přejděte na Camera View, 
klepnutím na text pod tlačítkem Smart RTH nastavte nadmořskou 
výšku RTH.

Pokud letadlo letí pod 65 stop (20 metrů) a RTH (včetně Smart 
RTH, Low Battery RTH a Failsafe RTH), letoun nejprve automaticky 
vystoupá na 65 stop (20 metrů) od aktuální nadmořské výšky. 
Vzestup můžete zrušit pouze ukončením RTH.

20m

Letoun automaticky klesne a přistane, pokud je spuštěno RTH, 
když letadlo letí v okruhu 16 stop (5 metrů) od domovského bodu 
a když je výška letadla menší než 30 metrů, nebo pokud je funkce 
snímání překážek zakázáno. Letoun nevystoupí a okamžitě 
přistane na aktuálním místě.

5 m
H
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Letadlo se nemůže vrátit do domovského bodu, když je signál GNSS 

slabý ([] se zobrazuje šedě) nebo je modul nedostupný.

Pokud pohnete páčkou plynu poté, co se letadlo zvedne nad 20 metrů, 
ale pod předem nastavenou nadmořskou výšku Failsafe RTH, letoun 
přestane stoupat a okamžitě se vrátí do výchozího bodu.

Vyhýbání se překážkám během RTH
Letadla nyní mohou vnímat a aktivně se snažit vyhýbat překážkám během RTH za předpokladu, že 
světelné podmínky jsou adekvátní systému Forward Vision. Po zjištění překážky bude letoun 
postupovat následovně:

1. Letoun bude pomocí primární kamery identifikovat překážky až 300 metrů vpředu, což mu umožní 
naplánovat bezpečnou cestu domů.

2. Letoun zpomalí, když je překážka ucítena ve vzdálenosti 49 metrů (15 metrů) před sebou.

3. Letoun zastaví a vznáší se a poté začne stoupat svisle, aby se vyhnul překážce. Nakonec 
letoun přestane stoupat, když je alespoň 16 stop (5 metrů) nad detekovanou překážkou.

4. Pokračuje postup Failsafe RTH, letadlo bude pokračovat v letu do domovského bodu v 
aktuální výšce.

5 metrů300 metrů

15 metrů

Funkce Snímání překážek je během sestupu RTH deaktivována. Pracujte opatrně.

Aby bylo zajištěno, že se letadlo vrátí domů vpřed, nemůže se během RTH otáčet, když je zapnutý systém Forward 

Vision System.

Letoun se nemůže vyhýbat překážkám nad, vedle nebo za letadlem.

Funkce ochrany při přistání
Během automatického přistání se aktivuje ochrana při přistání.

1. Ochrana přistání určuje, zda je půda vhodná pro přistání. Pokud ano, letadlo jemně přistane.

2. Pokud Landing Protection rozhodne, že pozemek není vhodný pro přistání, letadlo se vznáší 
a čeká na potvrzení pilota. Letoun se bude vznášet, pokud zjistí, že země není vhodná k 
přistání, a to ani při kriticky nízkém napětí baterie. Pouze při nabití baterie
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sníží na 0% přistání letadla. Uživatelé si ponechávají kontrolu nad letovou orientací letadla.

3. Pokud je ochrana přistání neaktivní, DJI GS Pro zobrazí výzvu k přistání, když letadlo klesne 
pod 0,3 metru. Klepnutím potvrdíte nebo na 2 sekundy stáhnete ovládací páčku a 
přistanete, když je prostředí vhodné pro přistání.

• Ochrana přistání nebude aktivní za následujících okolností:
a) Když uživatel ovládá páčky klopení/klopení/škrticí klapky (detekce přistávací plochy se znovu aktivuje, když 

ovládací páčky nepoužíváte)
b) Když polohovací systém není plně funkční (např. chyba polohy driftu)
c) Když systém Downward Vision potřebuje novou kalibraci
d) Pokud světelné podmínky nejsou pro systém sestupného vidění dostatečné

• Pokud se překážka nachází do 1 metru od letadla, letadlo klesne do 0,3 m nad zemí
a vznášet se. Letoun přistane na základě potvrzení uživatele.

Letecké fotografické mise
Vytvářejte automatizované letové mise v DJI GS Pro plánováním letových cest a nastavením 
parametrů. Podrobnosti o plánování letu a provádění mise najdete v uživatelské příručce DJI 
GS Pro. Následující část vás provede nastavením parametrů pro RGB a multispektrální 
zobrazování a také pro ukládání fotografií.

Nastavení fotoaparátu

Přejděte v aplikaci na Camera View a klepněte na

V nakonfigurujte nastavení zobrazování RGB a nastavení multispektrálního zobrazování.

pro vstup do nastavení fotoaparátu.

Nastavení zobrazování RGB:

Camera View zobrazí během konfigurace obraz RGB.
1. Vyberte mezi automatickým a manuálním režimem. Uživatelé mohou upravit hodnoty ISO a závěrky, když 

je vybrán manuální režim.

2. Nastavte hodnotu expozice (EV).

Nastavení multispektrálního zobrazování:

Camera View zobrazí během konfigurace v reálném čase multispektrální obraz. V seznamu parametrů se 

zobrazí vlnová délka pro každé zobrazovací pásmo a jeho odpovídající zisk. V současné době jsou 

podporovány mapy indexů NDVI, GNDVI a NDRE. Uživatelé si mohou vybrat požadovanou indexovou mapu v 

režimu zobrazení. Další informace naleznete v níže uvedené části.

1. Vyberte mezi automatickým a manuálním režimem. Uživatelé mohou upravit hodnotu závěrky, když je vybrán 

manuální režim.

2. Nastavte EV.

• Když je v zobrazení kamery pro misi vybrána multispektrální kamera, tato mise se nezachytí
Fotografie RGB, které jsou nutné pro rekonstrukci 2D multispektrální mapy v DJI GS Pro nebo DJI Terra. 
Doporučuje se vybrat viditelnou kameru v Camera View před zahájením mise, aby bylo zajištěno 
shromažďování RGB obrazů pro rekonstrukci v DJI GS Pro nebo DJI Terra.

• Při konfiguraci parametrů pro misi se doporučuje nastavit úhel střelby na kurz
Zarovnáno tak, aby byla zajištěna přesnost mapování.
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V nastavení režimu snímání, ukládaných pásem, režimu zobrazení a barevné mapy.

Režim snímání:
Vyberte si mezi jednorázovým a časovaným výstřelem. Minimální časový interval časovaného výstřelu lze nastavit na 1 s.

Když je časový interval nastaven na 1 s, je vyžadována karta microSD s rychlostí zápisu alespoň 50 
MB/s, například karta microSD dodávaná s letadlem. Při tomto nastavení lze uložit maximálně 3 
pásma obrázků (JPEG*1 + TIFF*2) a snímky nelze použít k rekonstrukci v DJI Terra.

Pásy, které mají být uloženy:

Podle aplikace vyberte, které fotografie spektrálního pásma chcete uložit.
Při konfiguraci nastavení viditelných obrázků mohou uživatelé vybrat RGB, MODROU, ZELENOU, ČERVENOU, RE a NIR. 

Při konfiguraci nastavení multispektrálního zobrazování mohou uživatelé vybrat NDVI, BLUE, GREEN, RED, RE a NIR.

Budou uloženy pouze fotografie vybraných pásem. Mělo by být vybráno alespoň jedno pásmo. 
Režim zobrazení: Vyberte mezi RGB, NDVI, GNDVI a NDRE.
Barevná mapa:

Nastavte barevnou stupnici vykresleného zobrazení a rozsah hodnot v živém zobrazení podle číselné 
hodnoty indexu vegetace.
1. Vyberte barevnou mapu mezi výchozími, spektrálními a RdYlGn. Zobrazte odpovídající barevný 

pruh umístěný nad možností. Výchozí barevné schéma je vhodné pro rozpoznávání mezi vegetací 
a jinými objekty. Spektrální barevné schéma je podobné termálnímu obrazu. Pro RdYlGn je toto 
barevné schéma schopné trefně splnit lidský vizuální systém pro vegetaci.

2. U každé možnosti barevné mapy mohou uživatelé vybrat rozsah hodnot pro vykreslenou barevnou 
stupnici zobrazení indexu vegetace mezi výchozími, automatickými a vlastními. Výchozí rozsah je 
[-1, 1]. Auto znamená, že rozsah je určen min. A max. Hodnotou v obrazech z kamer. Vlastní 
znamená, že rozsah může mít nastavitelné minimální a maximální hodnoty a uživatelé mohou 
nastavit minimální a maximální hodnoty v rozmezí [-1, 1], v závislosti na jejich požadavcích.

Pokud je vyžadováno dlouhodobé sledování změn vegetačního indexu v určité oblasti v různých 
obdobích (prostřednictvím přenosu obrazu v reálném čase), doporučuje se použít rozsah vlastních k 
nastavení rozsahu hodnot. Pokud je vyžadováno pozorování růstu vegetace na velké ploše v určitém 
období, bez srovnání mezi různými obdobími se doporučuje volba Auto.

Úložiště fotografií

V závislosti na zvolených pásmech bude vždy pořízeno a uloženo až 6 fotografií. Fotografie pro 
každou skupinu ve skupině má svůj vlastní název souboru. Pravidlo pojmenování je „DJI_XXXY“. XXX 
označuje číslo skupiny fotografií. Y s hodnotou 0 až 5 odpovídá různým zobrazovacím pásmům:
Y 0 1 2 3 4 5
Zobrazovací pásmo RGB, NDVI, GNDVI nebo NDRE, podle BLUE GREEN RED RE NIR

do zvoleného režimu zobrazení

Generování multispektrálních map

Importujte obrazová data do DJI GS Pro nebo DJI Terra a generujte multispektrální mapy. Podrobnosti najdete v jejich 

uživatelských příručkách.
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Funkce RTK
P4 Multispectral má vestavěný DJI Onboard D-RTK, který poskytuje přesnější data pro 
polohování na úrovni centimetrů, aby se zlepšila přesnost provozu při použití se službou DJI D-
RTK 2 High Precision GNSS Mobile Station nebo Network RTK. Integrovaný D-RTK, poskytující 
přesné informace o poloze a rychlosti v kombinaci s optimalizovanými algoritmy, je přesnější 
než standardní snímač kompasu a funguje i při magnetickém rušení kovových struktur, což 
zajišťuje stabilní let. Pokud je signál RTK slabý a diferenciální data nelze během mise přenášet, 
mohou uživatelé po letu přečíst surová satelitní pozorování* zaznamenaná na kartě microSD v 
letadle a poté pomocí technologie PPK dosáhnout polohování na úrovni centimetrů.

* Podporováno později.

Použití s   mobilní stanicí DJI D-RTK 2
1. Přejděte na stránku Mission v DJI GS Pro, klepněte na

do nabídky nastavení RTK a poté vyberte D-RTK 2 jako zdroj dat RTK. Povolte RTK letadla v 
dolní části nabídky, abyste zajistili, že letadlo bude mít přístup k datům RTK.

ikonu nebo RTK v horní části obrazovky

2. Klepněte na odkaz. Dálkový ovladač začne pípat. Poté stiskněte tlačítko odkazu na mobilní stanici.

3. Klepnutím na Připojit navážete spojení se serverem. Počkejte, až ikona RTK zobrazí FIX, což znamená, že je 

výpočet diferenciálních dat dokončen a letadlo může použít RTK pro určování polohy.

Použití se službou Network RTK
Služba Network RTK používá dálkový ovladač místo základny k připojení ke schválenému 
serveru Network RTK k odesílání a přijímání rozdílových dat. Při používání této funkce 
ponechte dálkový ovladač zapnutý a mobilní zařízení připojené k internetu.

1. Zajistěte, aby byl dálkový ovladač připojen k letadlu a mobilní zařízení mělo přístup k 
internetu.

2. Přejděte na stránku Mission v DJI GS Pro, klepněte na

Nabídka nastavení RTK a poté jako zdroj dat RTK vyberte Síťový účet RTK.
ikonu nebo RTK v horní části obrazovky a přejděte na

3. Na stránce nastavení účtu Network RTK klepněte na Nový. Po konfiguraci se vraťte do 
nabídky nastavení a vyberte přidaný účet.

4. Povolte RTK letadla ve spodní části nabídky, abyste zajistili, že letadlo bude mít přístup k datům RTK.

5. Klepnutím na Připojit navážete spojení se serverem. Počkejte, až ikona RTK zobrazí FIX, což znamená, že je 

výpočet diferenciálních dat dokončen a letadlo může použít RTK pro určování polohy.

Systém vidění a infračervený senzorový systém
Hlavní součásti systému Vision jsou umístěny na přední, zadní a spodní části letadla, včetně [1] 
[2] [4] tří stereofonních senzorů vidění a [3] dvou ultrazvukových senzorů. Systém Vision 
využívá data z ultrazvuku a obrazu, aby pomohl letadlu udržet si aktuální polohu, což 
umožňuje přesné vznášení uvnitř nebo v prostředích, kde není k dispozici signál GNSS. Systém 
Vision neustále hledá překážky a umožňuje letadlu se jim vyhýbat přejetím, kolem nebo 
vznášením se.
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Infračervený snímací systém se skládá [5] ze dvou 3D infračervených modulů na obou stranách letadla. Ty 

vyhledávají překážky na obou stranách letadla a jsou aktivní v určitých letových režimech.

[5]

[1]
[2]
[3]

[4]

Rozsah detekce
Dosah detekce systému Vision a infračerveného snímacího systému je znázorněn následovně. 
Všimněte si, že letadlo nemůže vnímat překážky, které nejsou v dosahu detekce, a vyhýbat se jim.

0,7 m
13,1 cm

6,8 m
7 m

6,8 m
7 m

0,7 m

V režimu P fungují přední i zadní systémy Vision, pokud je rychlost do 22 km / h. Při vyšších 
rychlostech je aktivní pouze systém vidění směřující ke směru jízdy.

Kalibrace senzorů
Kamery Vision Systems instalované v letadle jsou kalibrovány při dodání. Tyto kamery jsou však citlivé 
na nadměrný náraz a budou vyžadovat příležitostnou kalibraci pomocí DJI Assistant 2 pro Phantom. 
Při kalibraci senzorů postupujte podle níže uvedených kroků.

01 02 03
do letadla směrem k obrazovce Zarovnejte políčka Posuňte a nakloňte letadlo

Použití Vision Positioning
Vision Positioning se aktivuje automaticky, když je letadlo zapnuto. Není vyžadována žádná další akce. 
Vision Positioning se obvykle používá ve vnitřním prostředí, kde není k dispozici GNSS.
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Díky senzorům zabudovaným do systému Vision se letadlo může vznášet přesně i bez GNSS. 
Systém sestupného vidění funguje nejlépe, když je letadlo ve výškách pod 10 m. Při létání 
vysokou rychlostí v malých výškách (pod 0,5 m) provozujte letadlo velmi opatrně.

Chcete -li použít Vision Positioning, postupujte takto:

1. Zapněte letadlo. Indikátor stavu letadla dvakrát blikne zeleně, což znamená, že poloha vidění 
je připravena.

2. Opatrně zatlačte levou páčku nahoru, aby se letadlo vznášelo na místě.

Asistované brzdění ze snímání překážek
Díky technologii rozpoznávání překážek bude nyní letadlo schopno aktivně brzdit, pokud jsou kolem 
letadla detekovány překážky. Funkce rozpoznávání překážek funguje nejlépe, když je osvětlení 
dostatečné a překážka je jasně označena nebo texturována. Letoun musí letět rychlostí nejvýše 50 
km / h, aby byla zajištěna dostatečná brzdná dráha.

Systém 3D infračerveného snímání je aktivní pouze v režimu pro začátečníky* a v režimu stativu*. Létejte opatrně.
Výkon vašeho systému Vision a systému infračerveného snímání je ovlivněn přeletěným povrchem. 
Ultrazvukové senzory nemusí být schopny přesně měřit vzdálenosti při provozu nad materiály 
pohlcujícími zvuk a kamera nemusí v suboptimálním prostředí správně fungovat. Letadlo se 
automaticky přepne z režimu P do režimu A, pokud nejsou k dispozici ani snímače vidění, ani 
ultrazvukové senzory a infračervený snímací systém. Obsluhujte letadlo velmi opatrně v 
následujících situacích:
a) Létání nad jednobarevnými povrchy (např. čistě černá, čistě bílá, čistě červená, čistě zelená).
b) Létání nad vysoce reflexními povrchy.
c) Létání vysokou rychlostí nad 50 km / h na 2 metry nebo nad 18 km / h na 1 metr.
d) Létání nad vodou nebo průhlednými povrchy.
e) Přelet nad pohybujícími se povrchy nebo předměty.

f) Létání v oblasti, kde se osvětlení často nebo drasticky mění.
g) Let nad extrémně tmavými (lux <10) nebo jasnými (lux> 100 000) povrchy.
h) Létání nad povrchy, které mohou absorbovat zvukové vlny (např. silný koberec).
i) Létání nad povrchy bez jasných vzorů nebo textury.
j) Létání nad povrchy se stejnými opakujícími se vzory nebo texturami (např. obklady).

* Tento režim bude podporován později.
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k) Let nad šikmými povrchy, které budou odklánět zvukové vlny od letadla.
l) Let přes překážky s příliš malou účinnou infračervenou odraznou plochou.
m) NEUMÍSŤUJTE   boky dvou letadel k sobě, abyste předešli interferenci mezi 3D 

infračervenými moduly.
n) NEZAKRÝVEJTE ochranné sklo infračerveného modulu. Udržujte jej čistý a nepoškozený.
o) Létání vysokou rychlostí v malé výšce (pod 0,5 m).

Udržujte senzory vždy čisté. Nečistoty nebo jiné nečistoty mohou nepříznivě ovlivnit jejich 
účinnost. Pozice vidění je účinná pouze tehdy, když je letadlo ve výškách 0,3 až 10 metrů. Pokud 
letadlo letí nad vodou, nemusí funkce Vision Positioning správně fungovat.
Systém Vision nemusí být schopen rozpoznat vzor na zemi za špatných světelných podmínek (méně než 
100 luxů).
Pokud je Vision System v provozu, nepoužívejte jiná ultrazvuková zařízení s frekvencí 40 kHz.

Záznamník letů
Letová data se automaticky zaznamenávají do interního úložiště letadla. Chcete -li získat přístup k 
těmto datům, připojte letadlo k počítači přes port Micro USB a spusťte DJI Assistant 2.

Připevnění a odpojení vrtulí
S letadlem používejte pouze vrtule schválené společností DJI. Šedý a černý kroužek na vrtuli udává, 
kde mají být připevněny a ve kterém směru by se měla syrovátka točit.

Vrtule Stříbrný prsten Černý prsten

Postava

Připojit Motory bez černých teček Motory s černými tečkami

Zámek: Otočte vrtuli v uvedeném směru a namontujte a utáhněte.
Legendy Odemknutí: Otáčením vrtulí v uvedeném směru povolte a 

vyjměte.

Připevnění vrtulí
1. Před připevněním vrtulí nezapomeňte z motorů odstranit výstražné nálepky.

2. Namontujte vrtule s černými kroužky na motory s černými tečkami. Namontujte vrtule s 
pramennými vrtulovými kroužky na motory bez černých teček. Zatlačte vrtuli dolů na 
montážní desku a otáčejte ve směru zámku, dokud není zajištěna ve své poloze.
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Odpojení vrtulí
Zatlačte vrtule dolů do držáku motoru a otočte je ve směru odemknutí.

Dávejte pozor na ostré hrany vrtulí. Zacházet opatrně. 
Používejte pouze vrtule schválené DJI. Nemíchejte typy vrtulí.
Před každým letem zkontrolujte, zda jsou vrtule a motory správně a pevně nainstalovány.
Před každým letem zajistěte, aby všechny vrtule byly v dobrém stavu. NEPOUŽÍVEJTE staré, štípané 
nebo rozbité vrtule.
Abyste se vyhnuli zranění, VYSTOJTE SE a NEDOTÝKEJTE se vrtulí nebo motorů, když se točí. 
Pro lepší a bezpečnější letový zážitek používejte POUZE originální vrtule DJI.

Inteligentní letová baterie DJI
Inteligentní letová baterie DJI má kapacitu 5870 mAh, napětí 15,2 V a inteligentní funkci nabíjení/vybíjení. 

Nabíjení by mělo být prováděno pouze pomocí příslušného napájecího adaptéru schváleného společností DJI 

a nabíjecího rozbočovače.

Inteligentní letová baterie AC napájecí adaptér Nabíjecí rozbočovač

Inteligentní letová baterie musí být před prvním použitím plně nabitá. Nikdy 
nevkládejte ani nevyjímejte baterii, když je zapnutá.
Ujistěte se, že je baterie pevně namontována. Pokud je baterie nesprávně namontována, letadlo nevzlétne.

Inteligentní letové baterie DJI
1. Zobrazení stavu baterie: LED indikátory zobrazují aktuální stav baterie.

2. Funkce automatického vybíjení: Aby se zabránilo nabobtnání, baterie se automaticky vybije 
pod 65% celkového výkonu, když je nečinná déle než deset dní. Vybití baterie na 65%trvá 
přibližně dva dny. Je normální cítit při vybíjení mírné teplo z baterie.

3. Vyvážené nabíjení: Při nabíjení automaticky vyrovnává napětí každého článku baterie.

4. Ochrana proti přebití: Nabíjení se automaticky zastaví, když je baterie plně nabitá.

5. Detekce teploty: Baterie se bude nabíjet, pouze pokud je teplota mezi 5 ° C (41 ° F) a 40 ° C 
(104 ° F).

6. Nadproudová ochrana: Baterie se zastaví nabíjení, když je detekován vysoký proud (více než 
8 A).

7. Ochrana proti nadměrnému vybití: Aby se zabránilo poškození při nadměrném vybití, vybíjení se 

automaticky zastaví, když napětí baterie dosáhne 12 V.
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8. Ochrana proti zkratu: Automaticky přeruší napájení, když je detekován zkrat.

9. Ochrana proti poškození článku baterie: DJI GS Pro zobrazí varovnou zprávu, když je detekován 
poškozený článek baterie.

10. Režim spánku: Aby se šetřila energie, baterie přejde do režimu spánku po 20 minutách nečinnosti.

11. Komunikace: Informace týkající se napětí, kapacity, proudu atd. Baterie jsou přenášeny do 
hlavního ovladače letadla.

Před použitím si přečtěte Bezpečnostní pokyny pro inteligentní letové baterie řady Phantom 4. Uživatelé 

přebírají plnou odpovědnost za všechny operace a použití.

Používání baterie

LED 1

LED2
LED3
LED4
Tlačítko napájení (vestavěná LED)

Indikátory stavu baterie

Zapnutí/vypnutí
Zapnutí: Jedním stisknutím vypínače, poté dalším stisknutím a podržením po dobu 2 sekund zapněte.

LED dioda napájení se rozsvítí zeleně a indikátory stavu baterie zobrazí aktuální úroveň 
baterie.

Otáčení Vypnuto: Jedním stisknutím vypínače, poté dalším stisknutím a podržením po dobu 2 sekund vypnete. The

LED napájení baterie bude blikat, když vypnete Phantom, aby bylo možné automatické 
zastavení záznamu během nahrávání události nebylo zastaveno.

Upozornění na nízkou teplotu:

1. Kapacita baterie je výrazně snížena při letu v prostředí s nízkou teplotou (<0 ° C).

2. Nedoporučuje se používat baterii v extrémně nízkých teplotách (<-10 ° C). V provozním 
prostředí s teplotami mezi -10 ° C a 5 ° C by napětí baterie mělo dosáhnout příslušné 
úrovně.

3. Ukončete let, jakmile DJI GS Pro zobrazí „Nízké napětí baterie“ v prostředí s nízkou teplotou.

4. Před létáním v prostředí s nízkou teplotou ponechejte baterii uvnitř, aby se zahřála.

5. Abyste zajistili optimální výkon baterie, udržujte teplotu baterie nad 20 ° C.

6. Nabíječka zastaví nabíjení baterie, pokud teplota článku baterie není v provozním rozsahu (0 
° C ~ 40 ° C).

V chladném prostředí vložte baterii do prostoru pro baterie a zapněte letadlo přibližně na 1–2 
minuty, aby se zahřálo, než vzlétnete.
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Kontrola stavu baterie
Indikátory stavu baterie ukazují, kolik energie zbývá. Když je baterie vypnutá, jednou stiskněte 
vypínač. Indikátory stavu baterie se rozsvítí a zobrazí aktuální stav baterie. Podrobnosti viz níže.

Indikátory stavu baterie také zobrazují aktuální úroveň baterie během nabíjení a vybíjení. Indikátory 
jsou definovány níže.

: LED svítí. : LED bliká.

: LED nesvítí.

Indikátory stavu baterie

LED1 LED2 LED3 LED4 Úroveň baterie

87,5%~ 100%

75%~ 87,5%

62,5%~ 75%

50%~ 62,5%

37,5%~ 50%

25%~ 37,5%

12,5%~ 25%

0%~ 12,5%

= 0%

Nabíjení inteligentní letecké baterie

Po každém letu vzduchem ochlaďte inteligentní letovou baterii. Před nabíjením nechte jeho teplotu 
klesnout na pokojovou teplotu.
Rozsah teplot nabíjení je 5 ° až 40 ° C. Systém správy baterie zastaví nabíjení baterie, pokud je 
teplota článku baterie mimo rozsah.
Před vložením nebo vyjmutím baterie z letadla vždy vypněte baterii. Nikdy nevkládejte ani nevyjímejte 
baterii, když je zapnutá.

K nabíjení používejte pouze napájecí adaptér

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

2. Připojte inteligentní letovou baterii k napájecímu adaptéru a spusťte nabíjení. Pokud je úroveň 
baterie vyšší než 95%, před nabíjením baterii zapněte.

3. Indikátor stavu baterie zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie.

4. Inteligentní letová baterie je plně nabitá, když jsou všechny indikátory stavu baterie vypnuté.

Napájecí zásuvka
AC napájecí adaptér

Inteligentní letová baterie
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Indikátory stavu baterie při nabíjení

LED1 LED2 LED3 LED4 Úroveň baterie

0%~ 25%

25%~ 50%

50%~ 75%

75%~ 100%

Plně nabito

Používání napájecího adaptéru a nabíjecího rozbočovače k   nabíjení

1. Připojení ke zdroji napájení

Připojte napájecí adaptér k elektrické zásuvce (100-240 V, 50/60 Hz) a poté připojte nabíjecí buben 
k napájecímu adaptéru.

Napájení
AC napájecí adaptér

Nabíjecí rozbočovač

2. Připojení baterií

Režim nabíjení:
Zarovnejte drážky na inteligentní letové baterii s dráhami slotu baterie, vložte baterii a 
začněte nabíjet. Nejprve se nabije inteligentní letová baterie s nejvyšším výkonem. Ostatní 
baterie se budou nabíjet postupně podle jejich úrovní výkonu.

Pokud stavový LED indikátor nabíjecího rozbočovače svítí zeleně a kontrolky LED na 
inteligentní letové baterii zhasnou, nabíjení je dokončeno a inteligentní letovou baterii lze z 
nabíjecího rozbočovače odpojit.

Režim úložiště:

Nabíjecí rozbočovač vybije baterie s více než 50% výkonem, aby se nabíjení snížilo na 50%. 
Mezitím se baterie s méně než 50% nabitím nabijí na 50%.

baterie
Slotová dráha
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Ujistěte se, že jsou drážky na inteligentní letové baterii zarovnány s dráhami slotu baterie. Pokud je 
baterie správně vložena, stavový LED indikátor začne svítit žlutě.

V režimu úložiště můžete zapnout inteligentní letové baterie a vybít je bez připojení ke zdroji 
napájení, pokud mají všechny baterie více než 50% energie.

Stavový LED indikátor Popis

Stavový LED indikátor Popis
Režim nabíjení

Pevná žlutá
. . . . . . Bliká zeleně

Svítí zeleně

Svítí červeně

- Fronta k nabíjení
Nabíjení
Plně nabito
Nebyla detekována žádná baterie

-

-

. . . . . . Vše bliká červeně Chyba napájení, zkontrolujte připojení k nabíječce baterií

Režim úložiště

Pevná žlutá
. . . . . . Bliká modře

Svítí modře

Svítí červeně

. . . . . . Vše bliká červeně

- Připraveno k nabíjení nebo 

vybíjení Nabíjení nebo vybíjení

Úroveň nabití baterie je 50% Nebyla 

detekována žádná baterie

Chyba napájení, zkontrolujte připojení k nabíječce baterií

-

-

LED displej s ochranou baterie
Níže uvedená tabulka ukazuje mechanismy ochrany baterie a odpovídající vzory LED.

Indikátory stavu baterie při nabíjení LED1 

LED2 LED3 LED4 LED4 Blikající vzor

LED2 bliká dvakrát za sekundu

Položka ochrany baterie

Byl detekován nadproud

LED2 bliká třikrát za 
sekundu

Zjištěn zkrat

LED3 bliká dvakrát za sekundu Bylo zjištěno nadměrné nabití

LED3 bliká třikrát za 
sekundu

Detekována nabíječka přepětí

Teplota nabíjení je příliš 
nízká

LED4 bliká dvakrát za sekundu

LED4 bliká třikrát za 
sekundu

Teplota nabíjení je příliš 
vysoká

Jakmile jsou tyto problémy vyřešeny, stisknutím vypínače vypněte indikátor stavu baterie. 
Odpojte inteligentní letovou baterii z nabíječky a znovu ji zapojte, abyste mohli pokračovat v 
nabíjení. Pamatujte, že v případě chyby pokojové teploty nemusíte odpojovat a připojovat 
nabíječku; nabíječka bude pokračovat v nabíjení, pokud je teplota v přípustném rozsahu.
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DJI nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nabíječkami jiných výrobců. 

Pokud je úroveň baterie vyšší než 95%, před nabíjením baterii zapněte.

Jak vybít inteligentní letovou baterii:

Vložte inteligentní letovou baterii do prostoru pro baterii a zapněte ji. Vylétněte letadlem ven ze dveří, 
dokud není baterie téměř vybitá (například zbývá 20% energie).
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Tato část poskytuje technické 
specifikace kamer a vysvětluje 
závěsný provoz.
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Fotoaparáty

Profil
Multispektrální zobrazovací systém P4 obsahuje šest kamer s 1/2,9palcovými senzory CMOS, 
včetně kamery RGB, která produkuje snímky ve formátu JPEG, a řady multispektrálních kamer 
obsahujících pět kamer, které vytvářejí multispektrální snímky ve formátu TIFF. K zajištění 
výkonu používá globální závěrku.

Pět kamer v řadě multispektrálních kamer může pořizovat fotografie v následujících zobrazovacích pásmech:

Modrá (B): 450 nm ± 16 nm; Zelená (G): 560 nm ± 16 nm; Červená (R): 650 nm ± 16 nm; Červený okraj (RE): 730 nm ± 16 

nm; Blízké infračervené záření (NIR): 840 nm ± 26 nm.

Slot pro kartu microSD fotoaparátu

P4 Multispectral podporuje karty microSD až do 128 GB. Vzhledem k vysoké rychlosti čtení a 
zápisu se doporučuje karta microSD třídy 10 nebo UHS-I a vyšší. Uživatelé mohou číst 
fotografie a videa a surová satelitní pozorování zaznamenaná během misí z karty microSD.

Nevyjímejte kartu microSD z letadla, když střílí.

Aby byla zajištěna stabilita kamerového systému, jsou jednotlivé videonahrávky omezeny na 30 

minut.

Micro USB port
Zapněte letadlo a připojte kabel Micro USB k portu Micro USB, abyste mohli aktualizovat firmware, 

číst fotografie a videa a pozorování surového satelitu zaznamenaná během misí.
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Provoz kamery
K pořizování fotografií nebo videí použijte tlačítka spouště a nahrávání videa na dálkovém ovladači 
nebo v DJI GS Pro.

Gimbal

Profil
3osý kardan poskytuje stabilní platformu pro připojenou kameru, což vám umožňuje zachytit jasné a 
stabilní obrázky a video. Otáčením ovladače upravte úhel stoupání kardanu.

Řiditelný rozsah úhlu stoupání je -90 ° až +30 °. Rozsah je -90 ° až 0 ° při konfiguraci parametrů 
pro misi v DJI GS Pro, ale gimbal lze ovládat ručně na +30 ° pomocí kardanového voliče.

+ 30 °

0 °

- 90 °

V těchto situacích může dojít k chybě kardanového motoru:
(1) letadlo je umístěno na nerovném povrchu nebo je pohyb kardanu zablokován.
(2) kardan byl vystaven nadměrné vnější síle, například srážce. Vzlétněte prosím z rovné, otevřené 

půdy a vždy chraňte kardan.
Létání v husté mlze nebo mracích může způsobit, že se závěs zvlhne, což vede k dočasnému selhání. Kardan po 
zaschnutí obnoví plnou funkčnost.
Je normální, že kardan při inicializaci vydává krátký pípavý tón.
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Dálkový ovladač
Tato část popisuje funkce dálkového 
ovladače a obsahuje pokyny k 
ovládání letadla a kamer.
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Dálkový ovladač
Profil

Dálkový ovladač je vybaven přenosovou technologií DJU OcuSync s dlouhým dosahem, která je 
schopná ovládat letadlo a kardanové kamery v maximálním dosahu přenosu
7 km. Připojte iPad k dálkovému ovladači přes USB port a použijte aplikaci DJI GS Pro k 
plánování a provádění misí. Exportujte zachycené obrázky pro analýzu a vytvořte 
multispektrální mapy.

Verze shody: Dálkový ovladač je v souladu s místními předpisy a předpisy.
Pracovní režim: Ovládání lze nastavit na režim 1 nebo režim 2 nebo na vlastní režim.
Režim 1: Pravá páčka slouží jako plyn.
Režim 2: Levá páčka slouží jako plyn.

Aby se zabránilo rušení přenosu, nepoužívejte ve stejné oblasti více než tři letadla.

Pomocí dálkového ovladače

Zapnutí a vypnutí dálkového ovladače
Multispektrální dálkový ovladač P4 je napájen dobíjecí baterií 2S, která má kapacitu 6000 mAh. 
Úroveň baterie je indikována pomocí LED diod baterie na předním panelu. Chcete -li zapnout 
dálkový ovladač, postupujte takto:

1. Když je dálkový ovladač vypnutý, stiskněte jednou vypínač. LED diody stavu baterie zobrazí 
aktuální úroveň baterie.

2. Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapněte dálkový ovladač.

3. Dálkový ovladač po zapnutí pípne. Stavová kontrolka LED rychle bliká zeleně, což znamená, 
že se dálkový ovladač připojuje k letadlu. Po dokončení propojení budou stavové LED diody 
svítit zeleně.

4. Opakováním kroku 2 vypněte dálkový ovladač.

34 © 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.



P4 Multispektrální Uživatelský manuál

Nabíjení dálkového ovladače
Nabijte dálkový ovladač pomocí přiložené nabíječky. Další podrobnosti najdete na obrázku níže.

Napájecí zásuvka

Nabíječka

Ovládání kamery
Pořizujte videa/fotografie a upravujte úhel stoupání závěsu pomocí tlačítka spouště, tlačítka pro 
nahrávání videa a číselníku na dálkovém ovladači.

1
2

3

1. Gimbal Dial
Ovládejte náklon kardanu. Otočením doleva nakloňte závěs nahoru a doprava nakloňte 
závěs dolů.

2. Tlačítko pro nahrávání videa

Jedním stisknutím spustíte nahrávání videa, dalším stisknutím nahrávání zastavíte.

3. Tlačítko spouště

Stisknutím pořídíte fotografii. Dvoustupňové tlačítko. Snímky budou pořizovány pouze při plném stisknutí tlačítka 

spouště.

© 2020 DJI Všechna práva vyhrazena. 35



P4 Multispektrální Uživatelský manuál

Ovládání letadla
Tato část vysvětluje, jak ovládat orientaci letadla pomocí dálkového ovladače. Ovládání lze 
nastavit na režim 1, režim 2 nebo režim 3 nebo na vlastní režim.

Režim 1
Levá páčka Vpřed Pravá páčka

Nahoru

Dolů
Dozadu

Vlevo, odjet Že jo

Odbočit vlevo Odbočit vpravo

Režim 2
Levá páčka Pravá páčka Vpřed

Nahoru

Dolů

Dozadu

Vlevo, odjet Že jo
Odbočit vlevo Odbočit vpravo

Režim 3
Levá páčka Vpřed Pravá páčka

Nahoru

Dolů

Dozadu

Vlevo, odjet Že jo
Odbočit vlevo Odbočit vpravo

Dálkový ovladač je ve výchozím nastavení nastaven na režim 2.

Stick Neutral/Mid-Point: Ovládací páčky jsou ve střední poloze.
Posunutí ovládací páčky: Ovládací páčka je vysunuta ze střední polohy.
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Dálkový
Ovladač

Letadlo
( Označuje nos

Směr)
Poznámky

(Režim 2)

Pohyb levé páčky nahoru a dolů mění výšku 
letadla.

Zatlačením páčky nahoru vystoupáte a dolů sestoupíte.

Když jsou obě páčky vycentrovány, P4 Multispectral se 

bude vznášet na místě.

Čím více bude páčka tlačena ze středové polohy, 
tím rychleji P4 Multispectral změní nadmořskou 
výšku. Vždy jemně zatlačte na hůl, abyste předešli 
náhlým a neočekávaným změnám výšky.

Pohybem levé páčky doleva nebo doprava se 
ovládá kormidlo a rotace letadla.

Stisknutím páčky doleva otočíte letadlo proti směru hodinových 

ručiček, zatlačením páčky doprava otočíte letadlo ve směru 

hodinových ručiček. Pokud je páčka vycentrována, P4 

Multispectral si zachová svoji aktuální orientaci.

Čím více se páčka odtlačí ze středové polohy, 
tím rychleji se bude P4 Multispectral otáčet.

Pohybem pravé páčky nahoru a dolů se mění 
směr dopředu a dozadu letadla.

Zatlačte páčku nahoru, abyste mohli létat dopředu a dolů, abyste letěli 

dozadu. Pokud je páčka vycentrována, P4 Multispectral se bude 

vznášet na místě.

Zatlačte páčku dále od středové polohy pro 
větší úhel stoupání (maximálně 30˚) a rychlejší 
let.

Pohybem ovladače pravé páčky doleva a doprava 

měníte levou a pravou výšku letadla.

Chcete -li létat doleva, zatlačte doleva a doprava. Pokud je 

páčka vycentrována, P4 Multispectral se bude vznášet na 

místě.

Nastavení páček ovladače
Podržením a otočením páček ovladače ve směru nebo proti směru 
hodinových ručiček upravíte délku páček ovladače. Správná délka 
páček ovladače může zlepšit přesnost ovládání.
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Přepínač letového režimu

Přepnutím přepínače vyberte požadovaný letový režim. 

Vyberte si mezi režimem P a režimem A.
Pozice 1

Pozice

Pozice 1

Postava Letecký mód

P-režim
Pozice 2

Pozice 2 P-režim

Pozice 3 Režim A.
Pozice 3

Tlačítko RTH
Stisknutím a podržením tlačítka RTH zahájíte postup Návrat domů (RTH). LED kroužek kolem tlačítka 
RTH bude blikat bíle, což znamená, že letadlo vstupuje do režimu RTH. Letoun se poté vrátí k 
poslednímu zaznamenanému domovskému bodu. Dalším stisknutím tohoto tlačítka zrušíte postup 
RTH a znovu získáte kontrolu nad letadlem.

Optimální rozsah přenosu
Přenosový signál mezi letadlem a dálkovým ovladačem je nejspolehlivější v oblasti, která je 
znázorněna níže:

silný slabý Optimální rozsah přenosu

Zajistěte, aby letadlo letělo v optimální přenosové zóně. Abyste dosáhli nejlepšího 
přenosového výkonu, udržujte odpovídající vztah mezi operátorem a letadlem.
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LED indikátor dálkového ovladače

Stavová LED dioda odráží sílu spojení mezi dálkovým ovladačem a letadlem. LED RTH indikuje 
stav RTH letadla. Níže uvedená tabulka obsahuje více informací o těchto ukazatelích.

LED RTH

Stavová LED

Stavová LED Poplach Stav dálkového ovladače

Dálkový ovladač je odpojen od letadla.
- Svítí červeně Rozeznít

- Svítí zeleně

Pomalé blikání

Rozeznít Dálkový ovladač je připojen k letadlu.

DDD ....... Chyba dálkového ovladače.
Červené

/
Střídavě bliká červená a 
zelená/ červená a žlutá

Žádný HD downlink je narušen.

LED RTH

- Solid White

Bliká bíle

Bliká bíle

Zvuk Stav dálkového ovladače 

Letadlo se vrací domů.

Odeslání příkazu Return-to-Home do letadla. 

Probíhá procedura návratu domů.

Rozeznít

D. . .

DD ... ... ..

Když je stav baterie kriticky nízký, indikátor stavu dálkového ovladače bliká červeně a zazní 
výstraha.

Propojení dálkového ovladače
Dálkový ovladač by již měl být připojen k letadlu po vybalení. Propojení je vyžadováno pouze 
při prvním použití nového dálkového ovladače.

1. Zapněte dálkový ovladač, připojte mobilní zařízení a otevřete DJI GS Pro.

2. Zapněte letadlo.

3. Na stránce Mise klepněte na a potom klepněte na Začít propojení vpravo od sekce Odkaz na dálkový 
ovladač.

4. LED dioda stavu bliká modře a dálkový ovladač opakovaně dvakrát pípne, což znamená, že je 
dálkový ovladač připraven k připojení.

5. Stiskněte tlačítko odkazu na letadle. Poté uvolněte a počkejte několik sekund. Pokud je propojení úspěšné, 

stavová LED dioda bude svítit zeleně.

© 2020 DJI Všechna práva vyhrazena. 39



Let
Tato část popisuje bezpečné 
letové postupy a letová omezení.
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Let
Jakmile je předletová příprava dokončena, doporučuje se zdokonalit své letové dovednosti prostřednictvím 

výcviku a procvičení bezpečného létání. Nadmořská výška je 1, 640 stop (500 metrů). Vyhněte se létání ve 

výškách vyšších. Je důležité porozumět základním letovým směrnicím pro bezpečnost vás i lidí kolem vás. 

Další informace najdete v prohlášení o vyloučení odpovědnosti a bezpečnosti.

Požadavky na letové prostředí
1. Nepoužívejte letadlo za nepříznivých povětrnostních podmínek. Patří sem rychlosti větru přesahující 10 m/

s, sníh, déšť a mlha.

2. Létejte pouze na otevřených prostranstvích. Vysoké konstrukce a velké kovové konstrukce mohou ovlivnit přesnost 

palubního kompasu a systému GNSS.

3. Vyhněte se překážkám, davům, vedení vysokého napětí, stromům a vodním plochám.

4. Minimalizujte rušení vyhýbáním se oblastem s vysokou úrovní elektromagnetismu, včetně 
základnových stanic a věží rádiového přenosu.

5. Výkon letadla a baterie závisí na okolních faktorech, jako je hustota vzduchu a teplota. Při 
létání ve výškách větších než 19 685 stop (6000 metrů) nad mořem buďte velmi opatrní, 
protože výkon baterie a letadla může být ovlivněn.

6. V polárních oblastech Země může letadlo pracovat pouze v režimu Attitude nebo pomocí 
polohování zraku.

Systém GEO (Geoprostorové prostředí online)

Úvod
Systém DJI Geospatial Environment Online (GEO) je globální informační systém, který se zavazuje 
poskytovat informace o vzdušném prostoru v reálném čase v rámci mezinárodních zákonů a 
předpisů. Společnost GEO poskytuje informace o letu, časech letu a informacích o poloze, aby 
pomohla uživatelům bezpilotních letadel (UAV) při rozhodování o jejich osobním používání UAV. 
Obsahuje také jedinečnou funkci Regional Flight Restrictions, která poskytuje bezpečnost letu a 
aktualizace omezení v reálném čase a blokuje létání UAV v omezeném vzdušném prostoru. Přestože 
bezpečnost a dodržování zákonů o řízení letového provozu je prvořadým zájmem, DJI uznává, že za 
zvláštních okolností je třeba stanovit výjimky. Aby byla splněna tato potřeba, GEO také obsahuje 
funkci odblokování, která umožňuje uživatelům odemykat lety v omezených oblastech. Před odletem

GEO zóny
Systém GEO společnosti DJI označuje bezpečná místa letu, poskytuje úrovně rizika a obavy o bezpečnost pro 
jednotlivé lety a nabízí omezené informace o vzdušném prostoru, které mohou uživatelé v reálném čase 
sledovat na DJI GS Pro. Místa určená společností GEO se nazývají zóny GEO. Zóny GEO jsou specifické letové 
oblasti, které jsou kategorizovány podle letových předpisů a omezení. Zóny GEO, které zakazují lety, jsou 
implementovány kolem míst, jako jsou letiště, elektrárny a vězení. Mohou být také dočasně implementovány 
kolem velkých událostí na stadionu, lesních požárů nebo jiných mimořádných situací. Některé zóny GEO 
nezakazují let, ale spouští varování informující uživatele o potenciálních rizicích. Všechny omezené oblasti letu 
jsou označovány jako zóny GEO a jsou dále rozděleny na
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Varovné zóny, rozšířené varovné zóny, autorizační zóny, výškové zóny a omezené zóny. Ve výchozím 
nastavení GEO omezuje lety do zón nebo vzlétá v zónách, což může mít za následek bezpečnost nebo 
obavy o zabezpečení. Na oficiálním webu DJI: https://www.dji.com/flysafe existuje mapa zóny GEO, 
která obsahuje komplexní globální informace o zóně GEO.

Systém GEO má pouze poradní účely. Jednotliví uživatelé jsou odpovědní za kontrolu oficiálních zdrojů 
a určování, které zákony nebo předpisy se mohou vztahovat na jejich let. V některých případech DJI 
vybral široce doporučované obecné parametry (například poloměr 1,5 míle na letištích), aniž by 
určoval, zda tyto pokyny odpovídají předpisům, které se vztahují na konkrétní uživatele.

Definice zón GEO
Varovné zóny: Uživatelé obdrží varovnou zprávu s informacemi relevantními pro jejich let.
Vylepšené varovné zóny: Uživatelé dostanou výzvu od systému GEO v době letu. Jsou povinni podat 
žádost o odemknutí letu v zóně, pro kterou musí potvrdit svou letovou cestu.

Autorizační zóny: Uživatelé obdrží varovnou zprávu a let je ve výchozím nastavení zakázán. 
Autorizační zóny mohou odemknout autorizovaní uživatelé pomocí účtu ověřeného DJI. O online 
odblokování je třeba požádat.
Výškové zóny: Lety jsou omezeny na konkrétní nadmořskou výšku.

Omezené zóny: Lety jsou zcela zakázány. UAV nemohou létat v těchto zónách. Pokud jste získali 
povolení k letu v omezené zóně, přejděte na https://www.dji.com/flysafe nebo kontaktujte 
flysafe@dji.com a odemkněte zónu.

Zóny DJI GEO mají za cíl zajistit bezpečnost letu uživatele, ale nelze zaručit, že bude plně v souladu s 
místními zákony a předpisy. Uživatelé by si měli před každým letem ověřit místní zákony, předpisy a 
regulační požadavky a jsou zodpovědní za bezpečnost letu.

Budou -li letadla DJI létat poblíž nebo do GEO zón, budou ovlivněny všechny inteligentní letové funkce. Takové 
rušení zahrnuje, ale není omezeno na, sníženou rychlost, selhání vzletu a ukončení letu.

Letová omezení

Úvod
Provozovatelé UAV by měli dodržovat všechny letové předpisy stanovené příslušnými vládními a regulačními 
agenturami, včetně ICAO a FAA. Z bezpečnostních důvodů jsou lety ve výchozím nastavení omezeny, což 
uživatelům pomáhá provozovat produkty DJI bezpečně a legálně.

Když je k dispozici globální navigační satelitní služba (GNSS), jsou k zajištění bezpečnosti letu brány v 
úvahu zóny GEO.
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Omezení letu zóny GEO

GEO zóna Popis

Vzlet: Motory letadla nelze spustit.

Za letu: Když se signál GNSS změní ze slabého na silný, DJI GS RTK 
spustí odpočítávání 20 sekund. Jakmile odpočítávání skončí, letadlo 
okamžitě přistane v poloautomatickém sestupovém režimu a po 
přistání vypne motory.

Omezená zóna

Za letu: Když se letadlo přiblíží k hranici zakázané zóny, automaticky 
zpomalí a vznáší se.

Vzlet: Motory letadla nelze spustit. Vzlet je k dispozici pouze po odeslání 
žádosti o odemknutí pomocí telefonního čísla uživatele.

Za letu: Když se signál GNSS změní ze slabého na silný, DJI GS RTK 
spustí odpočítávání 20 sekund. Jakmile odpočítávání skončí, letadlo 
okamžitě přistane v poloautomatickém sestupovém režimu a po 
přistání vypne motory.

Autorizační zóna

Letadlo létá normálně, ale uživatel je povinen potvrdit dráhu letu.
Vylepšená varovná zóna

Varovná zóna Letadlo létá normálně, ale uživatel dostává varovné zprávy.

Když je signál GNSS silný, letadlo nesmí překročit stanovenou výšku.

Za letu: Když se signál GNSS změní ze slabého na silný, letadlo klesne 
a vznáší se pod výškovým limitem.

Když je signál GNSS silný, letadlo se přiblíží k hranici výškové zóny. 
Pokud je vyšší než výškový limit, letoun zpomalí a vznáší se na místě.

Výšková zóna

Když se signál GNSS změní ze slabého na silný, DJI GS Pro spustí 
odpočítávání 20 sekund. Jakmile odpočítávání skončí, letadlo klesne a 
vznáší se pod výškovým limitem.

Volná zóna Letadlo létá normálně bez omezení.

GEO odblokování
Vzhledem k rozdílným zákonům a předpisům mezi zeměmi a regiony a odlišným omezením letů mezi 
zónami GEO poskytuje DJI uživatelům dvě metody odemykání zón GEO: Odemykání vlastní a 
Odemykání vlastní.
Self-Unlocking se používá pro autorizační zóny, kde je uživatel povinen odeslat žádost o odemčení autentizací svého 
telefonního čísla pro registrovaný účet DJI. Tato funkce je k dispozici pouze v určitých zemích. Uživatelé si mohou 
vybrat, zda svůj požadavek na odemčení odešlou prostřednictvím webových stránek na adrese https://www.dji.com/
flysafe (Plánované automatické odemykání), nebo prostřednictvím DJI GS Pro (Živé automatické odemykání).

Vlastní odemykání je založeno na zvláštních požadavcích na jednotlivé uživatele. Nastavuje speciální letovou oblast, 
kterou mohou uživatelé odemknout poskytnutím souborů letových povolení podle jejich konkrétního GEO
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Zóna a další požadavky. Je k dispozici ve všech zemích a lze o něj požádat na webu: https://
www.dji.com/flysafe.

Další informace o odemykání najdete na https://www.dji.com/flysafe nebo kontaktujte flysafe@ 
dji.com.

Kontrolní seznam před výstupem

1. Dálkový ovladač, inteligentní letová baterie jsou plně nabité.

2. Vrtule jsou namontovány správně a pevně.

3. Byla vložena karta MicroSD.

4. Kardan a kamera fungují normálně.

5. Motory se mohou spustit a fungují normálně.

6. DJI GS Pro je úspěšně připojen k letadlu.

7. Zajistěte, aby senzory systému Vision a infračerveného systému byly čisté.

Kalibrace kompasu
Kompas kalibrujte pouze tehdy, když vás k tomu vyzve DJI GS Pro nebo indikátor stavu. Při 
kalibraci kompasu dodržujte následující pravidla:

NERkalibrujte kompas tam, kde existuje šance na silné magnetické rušení, jako je magnetit, 
parkovací stavby a ocelové výztuže pod zemí.
NENOSTE při kalibraci feromagnetické materiály, jako jsou mobilní telefony. Pokud je kompas po 
dokončení kalibrace ovlivněn silným rušením, DJI GS Pro vás vyzve k vyřešení problému s 
kompasem. Při řešení problému s kompasem postupujte podle zobrazených pokynů.

Postupy kalibrace
K provedení následujících postupů vyberte otevřené prostranství.

1. Na stránce Mise klepněte na, Nastavení letadla,, Senzory, potom klepněte na Kalibrace kompasu pod

sekce kompas.

2. Držte letadlo vodorovně a otáčejte o 360 stupňů. Indikátory stavu letadla budou svítit zeleně.

3. Držte letadlo svisle, nosem dolů a otočte jej o 360 stupňů kolem středové osy.
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4. Pokud indikátor stavu letadla bliká červeně, proveďte novou kalibraci letadla.

Pokud indikátor stavu letadla po kalibraci bliká červeně a žlutě, přesuňte letadlo na jiné místo a 
zkuste to znovu.

NEkalibrujte kompas v blízkosti kovových předmětů, jako je kovový most, auta, lešení.
Pokud indikátory stavu letadla po umístění letadla na zem střídavě blikají červeně a žlutě, 
kompas detekoval magnetické rušení. Změňte svou polohu.

Spuštění/zastavení motorů

Startování motorů
Ke spuštění motorů se používá Combination Stick Command (CSC). Pro spuštění motorů zatlačte obě 
páčky do spodních vnitřních nebo vnějších rohů. Jakmile se motory začnou točit, uvolněte obě páčky 
současně.

NEBO

Zastavení motorů
Existují dva způsoby zastavení motorů.

Metoda 1: Když letadlo přistálo, zatlačte levou páčku dolů a poté proveďte stejný CSC, který byl použit 
ke spuštění motorů, jak je popsáno níže. Motory se okamžitě zastaví. Jakmile se motory zastaví, obě 
páčky uvolněte.

Metoda 2: Když letadlo přistálo, zatlačte a podržte levou páčku dolů. Motory se zastaví po třech 
sekundách.
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NEBO

Metoda 1 Metoda 2

Zastavení motorů uprostřed letu

Proveďte CSC k zastavení motorů. Lze to povolit v aplikaci. Přejděte do Camera View, klepněte na

, Nastavení letadla, poté klepnutím na Pokročilá nastavení povolte Nouzové zastavení motorů. Pouze zastavit

motory uprostřed letu v nouzových situacích, když to dělají, může snížit riziko poškození nebo zranění.

NEBO

Letový test

Postupy při vzletu/přistání
1. Umístěte letadlo na otevřenou, rovnou plochu tak, aby ukazatele stavu baterie směřovaly k vám.

2. Zapněte dálkový ovladač a poté zapněte inteligentní letovou baterii.

3. Spusťte DJI GS Pro a přejděte na stránku mise.

4. Počkejte, až začnou indikátory stavu letadla pomalu zeleně blikat, což znamená, že je používán 
GNSS nebo RTK. Pokud používáte RTK, ujistěte se, že je povolena funkce RTK a že ikona síly signálu 
RTK/ GNSS ukazuje FIX. Poté proveďte CSC ke spuštění motorů.

5. Pomalu zatlačte levou páčku nahoru a vzlétněte.

6. Chcete -li přistát, najeďte na rovný povrch a jemně zatáhněte za levou páčku, abyste sestoupili.

7. Po přistání držte levou páčku v nejnižší poloze, dokud se motory nezastaví.

8. Nejprve vypněte inteligentní letovou baterii a poté dálkový ovladač.

Když indikátory stavu letadla rychle blikají žlutě během letu, letadlo vstoupilo do bezpečného 
režimu.

Varování o nízké úrovni nabití baterie je indikováno indikátory stavu letadla, které během letu pomalu nebo rychle 

červeně blikají.

Další informace o letech naleznete v našich videonávodech.
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Video návrhy a tipy
1. Před každým letem si projděte celý předletový kontrolní seznam.

2. Fotografujte nebo nahrávejte videa pouze v režimu P.

3. Vždy létejte za dobrého počasí a vyhněte se létání za deště nebo silného větru.

4. Vyberte nastavení fotoaparátu, které vyhovuje vašim potřebám. Nastavení zahrnují ISO, hodnoty expozice atd.

5. Proveďte letové testy k vytvoření letových tras a náhledu scén.

6. Jemně zatlačte na ovládací páčky, aby byl pohyb letadla hladký a stabilní.

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

Nezapomeňte si přečíst prohlášení o vyloučení odpovědnosti a bezpečnostní pokyny.
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DJI Assistant 2 pro 
Phantom

Tato část představuje použití softwaru 
DJI Assistant 2 pro software Phantom.

48 © 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.



DJI Assistant 2 pro Phantom
Aktualizujte firmware, kopírujte letové záznamy a kalibrujte Vision System v softwaru DJI Assistant 2 
pro Phantom. Pro uživatele, kteří vlastní letadla DJI Agras, lze pro výše uvedené funkce použít také DJI 
Assistant 2 pro MG.

Instalace a spuštění
1. Stáhněte si instalační soubor softwaru ze stránky pro stahování P4 Multispectral: 

https://www.dji.com/p4-multispectral/downloads
2. Nainstalujte software.

3. Spusťte DJI Assistant 2 pro Phantom.

Použití DJI Assistant 2 pro Phantom

Připojení letadla
Připojte port Micro USB letadla k počítači pomocí kabelu Micro USB. Poté zapněte letadlo.

Před použitím nástroje DJI Assistant 2 pro Phantom nezapomeňte odstranit vrtule.

Aktualizace firmware

K aktualizaci firmwaru je vyžadován účet DJI. Přihlaste se pomocí svého účtu DJI nebo si jej zaregistrujte.

Nahrání dat
Uložte letová data zaznamenaná letovým kontrolérem nebo protokoly systému na místní cestu nebo je nahrajte.

Letová data
Kliknutím na Otevřít prohlížeč dat zobrazíte údaje o letu. Prohlížeč dat slouží k prohlížení a analýze letových 

datových souborů letadla pro analýzu výkonu a řešení problémů.

Kalibrace
Až aplikace vyzve ke kalibraci, kalibrujte systém Vision zde.

Připojení dálkového ovladače
Připojte port Micro USB dálkového ovladače k   počítači pomocí kabelu Micro USB. Poté 
zapněte dálkový ovladač.

Aktualizace firmware

K aktualizaci firmwaru je vyžadován účet DJI. Přihlaste se pomocí svého účtu DJI nebo si jej zaregistrujte.

Během aktualizace NEVYPÍNEJTE dálkový ovladač.
NEPROVÁDĚJTE aktualizaci firmwaru, když je letadlo ve vzduchu. Aktualizaci firmwaru provádějte 
pouze tehdy, když je letadlo na zemi.
Po aktualizaci firmwaru se může dálkový ovladač odpojit od letadla. V případě potřeby znovu 
propojte dálkový ovladač a letadlo.

© 2020 DJI Všechna práva vyhrazena. 49



slepé střevo

50 © 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.



slepé střevo

Specifikace

Letadlo

Vzletová hmotnost

Diagonální vzdálenost (kromě vrtulí) 350 mm

1487 g

Maximální servisní strop nad hladinou moře 

Maximální rychlost výstupu

Maximální rychlost klesání

Maximální rychlost

Maximální doba letu

Provozní teplota

6000 m (19685 stop)

6 m/s (automatický let); 5 m/s (ruční ovládání) 3 

m/s

31 mph (50 km / h) (režim P); 36 mph (58 km / h) 

(režim A) Přibl. 27 minut

0 ° až 40 ° C (32 ° až 104 ° F)

2,4 000 GHz až 2,4835 GHz (Evropa, Japonsko, Korea)
5,725 GHz až 5,850 GHz (jiné země/oblasti)[1]

Provozní frekvence

2,4 GHz: <20 dBm (CE / MIC / KCC)
5,8 GHz: <26 dBm (FCC / SRRC / NCC)Přenosový výkon (EIRP)

RTK povoleno a funguje správně: 
Svisle: ± 0,1 m; Horizontální: ± 0,1 m
Zakázáno RTK:
Svisle: ± 0,1 m (s polohováním vidění); ± 0,5 m (s 
polohováním GNSS)
Horizontální: ± 0,3 m (s polohováním vidění); ± 1,5 m (s 
polohováním GNSS)

Rozsah přesnosti vznášení

Relativní polohy středů CMOS šesti kamer a fázového 
středu integrované antény D-RTK byly zkalibrovány a 
jsou zaznamenány v datech EXIF   každého obrázku.Kompenzace polohy obrazu

GNSS
Jednofrekvenční vysokocitlivý 
GNSS

GPS + BeiDou + Galileo[2] (Asie); GPS + GLONASS + 
Galileo[2] (ostatní regiony)
Použitá frekvence
GPS: L1/L2; GLONASS: L1/L2; BeiDou: B1/B2; Galileo[2]: 
E1/E5
První fixní čas: <50 s
Přesnost polohování: Vertikální 1,5 cm + 1 ppm (RMS); 
Horizontální 1 cm + 1 ppm (RMS).
1 ppm označuje chybu s nárůstem o 1 mm na 1 km 
pohybu.
Přesnost rychlosti: 0,03 m/s

Vícefrekvenční vícesystémový 
vysoce přesný RTK GNSS

Mapovací funkce

Pozemní vzdálenost vzorku (GSD)
(H/18,9) cm/pixel, H označuje výšku letadla vzhledem k 
mapované oblasti (jednotka: m)
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Maximální provozní plocha cca. 0,63 km2 pro jeden let ve 
výšce 180 m, tj. GSD je přibližně. 9,52 cm/pixel s 
rychlostí překrytí dopředu 80% a poměrem překrytí do 
strany 60% během letu, který vybíjí baterii ze 100% na 
30%.

Rychlost sběru dat

Gimbal
Řízený rozsah
Systém vidění

Rozteč: -90 ° až +30 °

≤ 50 mph (31 km / h) ve výšce 6 m (2 m) nad zemí s 
odpovídajícím osvětlením

Rozsah rychlosti

Výškový rozsah

Provozní rozsah

Senzorický rozsah překážek

Provozní prostředí
Infračervený snímací systém

Senzorický rozsah překážek

FOV
Měření frekvence

0 - 10 m 0 - 33 m (0 - 10 

m) 0 - 33 stop (0 - 10 m) 2 

- 98 stop (0,7 - 30 m)

Povrchy s jasnými vzory a dostatečným osvětlením (> 15 luxů)

0,6 - 23 ft (0,2 - 7 m) 70 ° 

(horizontální), ± 10 ° (vertikální) 

10 Hz

Povrch s difuzním odrazovým materiálem a 
odrazivostí> 8% (jako zeď, stromy, lidé atd.)Provozní prostředí

Fotoaparát

Šest 1/2,9 ”CMOS, včetně jednoho RGB snímače pro zobrazování 

viditelného světla a pěti monochromatických senzorů pro multispektrální 

zobrazování.
Senzory

Každý senzor: efektivní pixely 2,08 MP (celkem 2,12 MP)

Modrá (B): 450 nm ± 16 nm; Zelená (G): 560 nm ± 16 nm; 
Červená (R): 650 nm ± 16 nm;
Červený okraj (RE): 730 nm ± 16 nm; Blízké infračervené záření 
(NIR): 840 nm ± 26 nm

Filtry

Zorné pole (zorné pole): 62,7 °
Ohnisková vzdálenost: 5,74 mm (ekvivalent formátu 35 mm: 40 mm), automatické 

zaostřování nastaveno na ∞

Clona: f/2.2

Objektivy

Senzor RGB Zisk 

monochromatického senzoru Zisk

200 - 800
1 - 8x
1/100 - 1/20000 s (zobrazení viditelného světla); 
1/100 - 1/10 000 s (multispektrální zobrazování)

Elektronická globální závěrka, 

maximální velikost obrázku

Formát fotografie

Podporované systémy souborů

1600 × 1300 (4: 3,25)
JPEG (zobrazení viditelného světla nebo multispektrální indexová mapa) + 

TIFF (multispektrální zobrazování)

FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB)
microSD s minimální rychlostí zápisu 15 MB/s.
Maximální kapacita: 128 GB. Je vyžadováno hodnocení třídy 10 nebo UHS-1

Podporované karty SD

Provozní teplota 0 ° až 40 ° C (32 ° až 104 ° F)
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Dálkový ovladač
2,4 000 GHz až 2,4835 GHz (Evropa, Japonsko, Korea)
5,725 GHz až 5,850 GHz (jiné země/oblasti)[1]

Provozní frekvence

2,4 GHz: <20 dBm (CE / MIC / KCC)
5,8 GHz: <26 dBm (FCC / SRRC / NCC)Přenosový výkon (EIRP)

FCC / NCC: 7 km (4,3 mil);
CE / MIC / KCC / SRRC: 5 km (bez 
překážek, bez rušení)

Maximální přenosová vzdálenost

Vestavěná baterie

Držák mobilního zařízení s 

provozním proudem / napětím

Provozní teplota

6000 mAh LiPo 2S

1,2 A při 7,4 V

Tablety a smartphony 0 ° 
až 40 ° C (32 ° až 104 ° F)

Inteligentní letová baterie (PH4-5870mAh-15,2V)

Kapacita

Napětí
Typ baterie
Energie

Čistá hmotnost

Provozní teplota
Teplota nabíjení
Maximální nabíjecí výkon

5870 mAh

15,2 V.

LiPo 4S
89,2 Wh

468 g

- 10 ° až 40 ° C (14 ° až 104 ° F) 

5 ° až 40 ° C (41 ° až 104 ° F) 

160 W

Inteligentní rozbočovač letových baterií (P4CH)

Napětí 17,5 V.
Provozní teplota 5 ° až 40 ° C (41 ° až 104 ° F)
AC napájecí adaptér (PH4C160)

Napětí
Jmenovitý výkon

17,4 V
160 W

[1] Aby byla v souladu s místními zákony a předpisy, není tato frekvence v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

[2] Podpora pro Galileo již brzy.
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Podpora DJI
http://www.dji.com/support

Tento obsah se může změnit.

Stáhněte si nejnovější verzi z https://
www.dji.com/p4-multispectral

Pokud máte nějaké dotazy k tomuto dokumentu, kontaktujte 
prosím DJI zasláním zprávy na DocSupport@dji.com.

DJI je ochranná známka společnosti DJI.

Copyright © 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.
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