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

Přechod na téma
Zobrazit úplný seznam témat v obsahu. Kliknutím na téma přejděte do dané sekce.

Tisk tohoto dokumentu

Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozlišení.



Informace
V aplikaci DJI GS RTK se zobrazují dva druhy nadmořských výšek, absolutní nadmořská výška a relativní nadmořská výška. 

Absolutní nadmořská výška: Geografický atribut ve vztahu k zeměpisné délce a šířce.

Relativní nadmořská výška: Údaje o nadmořské výšce provozních úkolů ve vztahu k domovskému bodu. Ve 
stejné operaci se bude absolutní výška stejného bodu během operace lišit při vzletu z míst s odlišnými
jiné nadmořské výšky.

Používání této příručky

Legendy

Varování Důležité Tipy a triky Odkaz

Přečtěte si před prvním letem
Před použitím přístroje PHANTOM si přečtěte následující dokumentyTM 4 RTK:

1. V krabici
2. Uživatelská příručka

3. Stručný průvodce
4. Zřeknutí se odpovědnosti a bezpečnostní pokyny

5. Bezpečnostní pokyny pro inteligentní letovou baterii

Doporučujeme vám sledovat všechna výuková videa na oficiálním DJITM a před odletem si přečtěte prohlášení o vyloučení 

odpovědnosti a bezpečnostní pokyny. Připravte se na svůj první let prostudováním Stručného průvodce a další podrobnosti 

naleznete v uživatelské příručce.

Podívejte se na výuková videa

Podívejte se prosím na výuková videa na níže uvedeném odkazu, který ukazuje, jak bezpečně 

používat Phantom 4 RTK: http://www.dji.com/product/phantom-4-rtk/info#video

Stáhněte si DJI Assistant 2 pro Phantom
Stáhněte si DJI ASSISTANTTM 2 pro Phantom od: http://www.dji.com/phantom-4-rtk/info#downloads

Provozní teplota tohoto produktu je 0 ° až 40 ° C. Nesplňuje standardní provozní teplotu pro použití 
ve vojenské kvalitě (-55 ° až 125 ° C), která je nutná k zachování větší variability prostředí. Produkt 
provozujte vhodným způsobem a pouze pro aplikace, které splňují požadavky na rozsah provozních 
teplot dané třídy.

2 © 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.
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Profil produktu
Tato část představuje Phantom 4 RTK a 
uvádí seznam komponentů letadla a 
dálkového ovladače.
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Profil produktu
Úvod

Phantom 4 RTK je chytrý mapovací a zobrazovací dron schopný vysoce přesných mapovacích funkcí. Letoun 
má vestavěný DJI Onboard D-RTKTM, který poskytuje přesná data pro přesnost polohování na centimetry *. 
Vícesměrné snímání překážek dosažené prostřednictvím vidění a infračervených senzorů umožňuje 
inteligentní vyhýbání se překážkám během letu a vnitřní vznášení a let. Phantom 4 RTK zaznamenává videa v 
rozlišení 4K a pořizuje fotografie s rozlišením 20 megapixelů. OCUSYNCTM Downlink HD videa zabudovaný do 
letadla i do dálkového ovladače zajišťuje spolehlivý a stabilní přenos.

Hlavní rysy
Letoun Phantom 4 RTK má vestavěný DJI Onboard D-RTK, poskytující vysoce přesná data pro určování polohy 
na centimetr při použití se službou Network RTK nebo DJI D-RTK 2. Pro post lze použít surové satelitní 
pozorování a záznamy událostí expozice -zpracované kinematické (PPK) diferenciální korekce.

Phantom 4 RTK se může vznášet a létat v extrémně nízké nadmořské výšce a vnitřním prostředí a poskytuje 
funkce vícesměrného snímání překážek a polohování zraku. Detekce a vyhýbání se překážkám ve velkém 
dosahu a ochrana přistání zvyšují bezpečnost letu.

Phantom 4 RTK je vybaven širokoúhlým fotoaparátem 24 mm (ekvivalent formátu 35 mm), 1palcovým snímačem 

CMOS s vysokou přesností a ochranou proti otřesům a mechanickou závěrkou, která nabízí to nejlepší z analýzy 

leteckých snímků.

V dálkovém ovladači je zabudována nejnovější technologie DJI OcuSync s vylepšenou funkcí proti rušení, která 
zajišťuje stabilnější a plynulejší downlink videa. V kombinaci s přijímačem v letadle má dálkový ovladač dosah 
až 7 km (verze kompatibilní s FCC). Dálkový ovladač je vybaven 5,5palcovým monitorem s vysokou svítivostí a 
integrovanou aplikací DJI GS RTK pro zobrazení HD v reálném čase. Uživatelé mohou v aplikaci plánovat 
letové dráhy a provádět letové operace pro provozní typy fotogrammetrie, letu na trase, lineárního letu, 
režimu vědomí terénu, segmentace bloků, lineárního letu (nastavitelná výška) a úhlové letové trasy. Pro 
operace fotogrammetrie, lineárního letu, režimu vědomí terénu a blokové segmentace jednoduše klepněte 
na mapu v aplikaci nebo importujte soubory a nastavte letovou oblast.

Režim Multi-Aircraft Control na dálkovém ovladači lze použít ke koordinaci provozu až pěti letadel současně, 
což umožňuje pilotům pracovat velmi efektivně.
Obrazová data z Phantom 4 RTK lze použít ke generování map pro plánování v terénu při provozu DJI AGRAS
TM letadlo. Uživatelé mohou také importovat fotografie do aplikace DJI PC GS Pro nebo mapovacího softwaru 
jiného výrobce a vytvářet tak vysoce přesné mapy pro různé aplikace.

Instalace

Příprava letadla
1. Odstraňte kardanovou svorku z kamery, jak je znázorněno níže:

* Toto by mělo být použito se službou Network RTK, mobilní stanicí DJI D-RTK 2 High-Precision GNSS Mobile Station (dokoupeno 
dodatečně) nebo s následnými kinematickými (PPK) daty (doporučeno, pokud je signál RTK během provozu slabý).

6 © 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.



Phantom 4 RTK Uživatelský manuál

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

3. Instalace baterie
Zasuňte baterii do prostoru pro baterie ve směru šipky, jak je znázorněno níže.

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

Příprava dálkového ovladače
1. Montáž baterie v dálkovém ovladači

Dálkový ovladač používá snadno vyměnitelnou vyměnitelnou inteligentní 
baterii pro dlouhodobý provoz.

3

2
1 Posunutím zámku krytu prostoru pro baterie na zadní straně 

dálkového ovladače otevřete kryt.
2 Vložte inteligentní baterii do přihrádky a zatlačte ji nahoru.
3 Zavřete kryt.

Chcete-li inteligentní baterii vyjmout, otevřete kryt, stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko baterie a 
poté baterii zatlačte dolů.

© 2020 DJI Všechna práva vyhrazena. 7



Phantom 4 RTK Uživatelský manuál

2. Montáž hardwarového klíče a SIM karty

1 Zvedněte kryt oddílu hardwarového klíče v mezeře v pravém dolním rohu a poté jej sejměte.

2 Vložte klíč do portu USB s vloženou SIM kartou do klíče a vyzkoušejte. *
3 Znovu namontujte kryt. Chcete-li kryt zajistit, otevřete na něm silikonové chrániče, vložte a utáhněte 

dva šrouby Phillips a poté chrániče zavřete.

* Zkušební postup: Stiskněte jednou tlačítko napájení na dálkovém ovladači, poté znovu stiskněte a podržte pro zapnutí 
dálkového ovladače. V aplikaci DJI GS RTK klepněte na> a vyberte Diagnostika sítě. Pokud jsou stavy všech
zařízení v řetězci sítě jsou zobrazena zeleně, hardwarový klíč a SIM karta fungují správně.

Dálkový ovladač Phantom 4 RTK může přistupovat k internetu pomocí 4G adaptéru se SIM kartou 
nebo signálem Wi-Fi. U verzí ve Velké Británii, EU, ACUK nebo ACEU lze k serveru Network RTK 
přistupovat pouze pomocí 4G klíče se SIM kartou. U verzí NA, AU nebo AFUS se doporučuje použít 
4G klíč se SIM kartou, ale lze použít i signál Wi-Fi. Chcete-li potvrdit verzi vaší jednotky, přečtěte si 
kód verze za názvem produktu na štítku na obalu produktu. Při nahrávání nebo stahování 
systémových protokolů nebo provozních dat se doporučuje použít signál Wi-Fi pro přístup k 
internetu.

Používejte pouze hardwarový klíč schválený společností DJI.

Klíč podporuje různé síťové standardy. Použijte SIM kartu, která je kompatibilní s vybraným 
poskytovatelem mobilní sítě, a vyberte plán mobilních dat podle plánované úrovně využití.

Klíč a SIM karta se používají k tomu, aby dálkový ovladač umožnil přístup ke konkrétním sítím a 
platformám, jako je platforma DJI AG. Ujistěte se, že je připojujete správně, jinak nebude přístup k 
síti k dispozici.

3. Rozložení dálkového ovladače
Nakloňte zobrazovací zařízení na dálkovém ovladači do požadované polohy a poté upravte antény tak, aby 
směřovaly ven.

8 © 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.



Phantom 4 RTK Uživatelský manuál

Přehled letadel

1

2
3 1. Integrovaná anténa D-RTK

2. Vrtule

3. Motory

4. Přední LED

5. Systém předního vidění

6. Gimbal a kamera

7. Inteligentní letová baterie

8. Indikátor stavu letadla

9. Systém zpětného vidění

10. Infračervený snímací systém

4
5

6

7

89

11. Indikátor stavu kamery / propojení a 

tlačítko propojení

12. Port Micro USB

13. Slot pro kartu microSD pro fotoaparát

14. Systém sestupného vidění10

13 11
12

14
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Phantom 4 RTK Uživatelský manuál

Přehled dálkového ovladače

1

2
14

20
193 15

164 18

5
6

13

12
11
107

8

9
17

1. Antény
Relé řídicí signály letadla.

12. Stavová LED RTH

Kruhová LED kolem tlačítka RTH. Zobrazuje stav 
RTH.2. Zobrazit zařízení

Android pro spuštění aplikace DJI MG. 13. Tlačítko RTH

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka aktivujete funkci Návrat 

domů (RTH).
3. Reproduktor

Audio výstup.

4. Ovládací páky 14. Gimbal Dial
Tímto číselníkem ovládáte náklon kardanového kloubu.Řídí pohyb letadla. Lze nastavit na režim 1, 

režim 2 nebo vlastní režim. 15. Tlačítko nahrávání videa
Stisknutím spustíte nahrávání videa. Dalším stisknutím 

nahrávání zastavíte.
5. Připevnění šňůrky

Slouží k připevnění spojovacího prostředku dálkového ovladače.

6. Tlačítko napájení

Slouží k zapnutí a vypnutí dálkového ovladače.

16. Pause Switch
Během operace fotogrammetrie nebo trasového 

bodu přepněte operaci pozastavit.

Během RTH přepnutím pozastavíte RTH.
7. Stavová LED

Označuje, zda je dálkový ovladač spojen s 
letadlem. 17. Tlačítko Spánek / Probuzení

Stisknutím přepnete do režimu spánku / probuzení obrazovky; stisknutím a podržením 

restartujte.
8. Port USB-C

Pro konfiguraci se připojuje k počítači pomocí 
kabelu USB-C. Připojuje se k letadlu pomocí 
kabelu USB-C OTG a kabelu Micro USB pro 
aktualizaci firmwaru letadla.

18. Tlačítko spouště

Stisknutím pořídíte fotografii.

19. Vyhrazené tlačítko

9. 3,5 mm zvukový konektor

Slouží k připojení audio vstupních / výstupních zařízení.

20. Přepínač ovládání letadla
Pokud používáte funkci ovládání více letadel, 
otáčením a stisknutím ovladače přepínejte mezi 
letadly.

10. LED diody stavu baterie Zobrazuje 

aktuální úroveň baterie.

11. Slot pro kartu MicroSD

Poskytuje zobrazovací zařízení s až 128 GB 
dalšího úložiště.

10 © 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.



Phantom 4 RTK Uživatelský manuál

21. Tlačítko C1

Stisknutím tlačítka C1 přepínáte mezi zobrazením mapy a 

zobrazením kamery.

22. Tlačítko C2

Když plánujete operaci Waypoint Fl ight, přidá 
waypoint. Tlačítko je zakázáno v jakékoli jiné 
operaci.

22

23

21

23. Kryt bateriového prostoru
Otevřete kryt a připojte nebo vyjměte inteligentní 
baterii z dálkového ovladače.24

25 24. Zámek krytu prostoru pro baterie 
Posunutím zámku dolů otevřete kryt.

25. Kryt oddílu pro hardwarový klíč

Otevřete kryt a připojte nebo vyjměte klíč.

© 2020 DJI Všechna práva vyhrazena. 11



Letadlo
Tato část představuje letadlové komponenty, 
vlastnosti a funkce.

12 © 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.



Letadlo
Profil

Letoun Phantom 4 RTK zahrnuje letový ovladač, komunikační systém, poziční systém, pohonný systém a 
inteligentní letovou baterii. Tato část popisuje funkce těchto komponent.

Letové režimy
Phantom 4 RTK používá vyhrazený letový ovladač DJI, který poskytuje níže uvedené letové režimy:

Režim P (polohování): Režim P funguje nejlépe, když je signál GNSS silný. Letadlo využívá modul GNSS / RTK a 
Vision System k automatické stabilizaci, navigaci mezi překážkami a provádění operace fotogrammetrie nebo 
letu na trase.

Když je signál GNSS silný, použije letadlo k určování polohy GNSS. Když je modul RTK povolen a diferenciální 
přenos dat je dobrý, poskytuje polohování na úrovni centimetrů. Pokud je signál GNSS slabý a světelné 
podmínky jsou dostatečné, použije letadlo k určení polohy systém Vision.

Když je povoleno snímání překážek vpřed a světelné podmínky jsou dostatečné, je maximální úhel letové 
polohy 25 ° s maximální rychlostí letu 31 mph (50 km / h). Když je deaktivováno snímání překážek vpřed, 
maximální úhel letové polohy je 35 ° a maximální rychlost letu je 58 km / h.

Režim A (Attitude): GNSS a Vision System NENÍ používán pro určování polohy a letadlo může udržovat výšku 
pouze pomocí barometru. Do režimu A vstupuje pouze v případě, že je slabý signál GNSS nebo když kompas 
zažívá rušení tam, kde není viditelný systém k dispozici.

Varování režimu Attitude
Ve výchozím nastavení bude letadlo létat v P-režimu. Do režimu A vstupuje pouze v případě, že je slabý signál GNSS 

nebo když kompas zažívá rušení tam, kde není viditelný systém k dispozici.

V režimu A je systém Vision Vision a některé pokročilé funkce deaktivovány. Proto letadlo nemůže v tomto 
režimu polohovat nebo automaticky brzdit a je snadno ovlivněno okolím, což může mít za následek 
vodorovné posunutí. Pomocí dálkového ovladače umístěte letadlo.

Manévrování s letounem v režimu A může být obtížné. Vyvarujte se létání v oblastech se slabým signálem GNSS nebo 

ve stísněných prostorech. Jinak bude letadlo nuceno vstoupit do režimu A, což povede k potenciálním letovým rizikům, 

a proto jej co nejdříve usaďte na bezpečném místě.

© 2020 DJI Všechna práva vyhrazena. 13



Phantom 4 RTK Uživatelský manuál

Ukazatele stavu letadla
Phantom 4 RTK má přední LED a indikátory stavu letadla. Pozice těchto LED diod jsou znázorněny na obrázku 
níže:

Přední LED
Ukazatele stavu letadla

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 informují o stavu systému letového ovladače. V 
následující tabulce najdete další informace o indikátorech stavu letadla.

Popis indikátoru stavu letadla

Normální

Střídavě bliká červená, zelená a žlutá 

Střídavě bliká zelená a žlutá Pomalu bliká 

zelená

Dvě zelené bliknutí

Pomalu blikající žlutá

Bliká rychle zeleně

Zapnutí a autodiagnostické testování 

zahřívání

P-režim s GNSS nebo RTK P-režim se 

systémem Vision System

Režim A, ale bez brzdění systémem GNSS nebo 

Vision

× 2

Varování

Rychle žlutá bliká

Pomalu červená bliká

Bliká rychle červeně

Červená bliká

- Svítí červeně

Střídavě bliká červená a žlutá

Varování na vybitou baterii při ztrátě 

signálu dálkového ovladače

Varování před kritickou baterií

Nerovnoměrné umístění nebo velké senzory ovlivňují 

kritickou chybu

Je vyžadována kalibrace kompasu

14 © 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.



Phantom 4 RTK Uživatelský manuál

Návrat domů (RTH)
Funkce Return to Home (RTH) přivede 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, domovským bodem je místo, ze 
kterého letadlo vypustilo. Síla signálu GNSS je indikována ikonou GNSS (méně než 
4 pruhy jsou považovány za slabý signál GNSS). Indikátory stavu letadla budou 
rychle blikat, když je zaznamenán domovský bod.

Domovský bod

Je-li povolen systém vpřed a jsou dostatečné světelné podmínky, letadlo dokáže vnímat překážky a 
vyhýbat se jim. Letoun automaticky stoupá, aby se vyhnul překážkám, a pomalu se vrací do 
domovského bodu. Aby bylo zajištěno, že se letadlo vrací domů dopředu, nemůže se během RTH 
otáčet ani létat doleva a doprava, když je povolen systém předního vidění.

Aktualizace domovského bodu

Domovský bod můžete během letu aktualizovat v aplikaci DJI GS RTK. Existují dvě možnosti nastavení domovského 

bodu:

1. Nastavte aktuální souřadnice letadla jako domovský bod.
2. Nastavte aktuální souřadnice dálkového ovladače jako domovský bod.

Zajistěte, aby prostor nad modulem GNSS dálkového ovladače (umístěný pod logem DJI) nebyl 
blokován a aby při aktualizaci domovského bodu nebyly žádné vysoké budovy.

Podle pokynů níže aktualizujte domácí bod:
1. Přejděte na DJI GS RTK> Fly.
2. Klepněte na

Domovský bod.

>

>

, vyberte

, vyberte

v nastavení domovského bodu nastavíte aktuální souřadnice letadla jako v 

nastavení domovského bodu nastavíte aktuální souřadnice dálkového ovladače3. Klepněte na

jako domácí bod.
4. Indikátor stavu letadla bude blikat zeleně, což znamená, že nový domovský bod byl úspěšně nastaven.

Failsafe RTH
Systém předního vidění umožňuje letadlu vytvářet v reálném čase mapu své letové trasy během letu. Pokud byl 

domácí bod úspěšně zaznamenán a kompas funguje normálně, Failsafe RTH se automaticky aktivuje, pokud dojde ke 

ztrátě signálu dálkového ovladače na více než tři sekundy. Letadlo naplánuje svoji zpáteční cestu a vystopuje svoji 

původní letovou trasu domů. Pokud je během RTH obnoven signál dálkového ovladače, mohou uživatelé ovládat 

nadmořskou výšku a rychlost letadla. Jedním stisknutím tlačítka RTH zrušíte RTH.
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Bezpečné ilustrace

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

×

Bliká zeleně Bliká zeleně Rychle blikající žlutá

4 Ztráta signálu trvá (po 3 s) 5 RTH (nastavitelná nadmořská výška) 6 Přistání (po vznášení po dobu 5 sekund)

> 3×S

×
Výška nad HP> Failsafe Altitude

×
Povýšit na bezpečnou 

nadmořskou výšku

Výška nad HP <= Failsafe Altitude

Rychle blikající žlutá Rychle blikající žlutá Rychle blikající žlutá

Inteligentní RTH

Když je k dispozici GNSS, použijte tlačítko RTH na dálkovém ovladači k zahájení inteligentního RTH. Letadlo se poté 

automaticky vrátí do posledního zaznamenaného domovského bodu. Pomocí dálkového ovladače můžete ovládat 

rychlost nebo nadmořskou výšku letadla, abyste zabránili kolizi během procesu Smart RTH. Jakmile se letadlo vrátí, 

použije primární kameru k identifikaci překážek až 300 m před, 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.

Nízký stav baterie RTH

Nízká úroveň nabití baterie při selhání se aktivuje, když je inteligentní letová baterie DJI vyčerpána do bodu, 
který může ovlivnit bezpečný návrat letadla. Uživatel může proceduru RTH zrušit stisknutím tlačítka RTH na 
dálkovém ovladači. Prahové hodnoty pro tato varování se automaticky určují na základě aktuální výšky a 
vzdálenosti letadla od domovského bodu. Nízký stav baterie RTH bude spuštěn pouze jednou během 
stejného letu.

Letadlo přistane automaticky, pokud aktuální úroveň nabití baterie dokáže letadlo udržet pouze tak dlouho, 
aby kleslo z jeho 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 aplikaci DJI GS RTK a je popsán níže:

Kritické upozornění na nízkou úroveň nabití baterie

Slabá baterie

Dostatečná baterie
úroveň (zelená)

(Červené)

výstraha úrovně (žlutá) Zbývající doba letu

Napájení vyžaduje návrat domů 12:29

Indikátor stavu baterie
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Stav baterie
Varování

Poznámka
Stav letadla

Indikátor
DJI GS RTK

Aplikace
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, když uživatelé 

zruší RTH a znovu získají kontrolu.

Slabá baterie

varování úrovně

Síla baterie
je nízký. Leťte

letadlo zpět.

Stav letadla
indikátor bliká
ČERVENĚ pomalu.

N / A

DJI GS
Aplikace RTK

displej bude

bliká červeně a

letadlo
začne
sestoupit.

Ovladač
řadič bude
zvuk
poplach.

Kritická nízká

úroveň nabití baterie

Varování

Letadlo
musí přistát

ihned.

Stav letadla
indikátor bliká
ČERVENĚ rychle.

Nechte letadlo automaticky 
klesat a přistávat.

Odhadovaný

zbývající
let založený na

aktuální baterie

úroveň.

Odhadovaný

zbývající let
čas

N / A N / A N / A

Když se spustí varování před kritickým vybitím baterie a letadlo začne automaticky přistávat, 
zatlačte levou páčku nahoru, aby se letadlo vznášelo v aktuální výšce, což vám dává příležitost k 
navigaci na vhodnější místo přistání.

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

Prahová hodnota upozornění na nízkou kapacitu baterie nastavená na stránce nastavení baterie letadla v aplikaci slouží pouze 

pro výstrahu a nespustí RTH.

Přesné přistání
Během Návratu domů letadlo automaticky skenuje a pokouší se odpovídat terénním vlastnostem pod ním. 
Když aktuální terén odpovídá terénu domovského bodu, letadlo začne okamžitě přistávat, aby dosáhlo 
přesného přistání.
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Ochrana proti přistání je aktivní během přesného přistání.

Výkon přesného přistání podléhá následujícím podmínkám:
a) Domovský bod je zaznamenán při vzletu a nelze jej během letu obnovit.
b) Letadlo musí vzlétnout svisle. Výška při vzletu musí být větší než 7 metrů.
c) Prvky terénu domovského bodu zůstávají do značné míry nezměněny.

d) Terén domácího bodu bez charakteristických rysů ovlivní výkon.
e) Světelné podmínky nemohou být příliš světlé ani příliš tmavé.

Během přistání jsou k dispozici následující akce:
a) Pro urychlení přistání zatáhněte plyn dolů.

b) Přesunutí ovládací páky v jakémkoli jiném směru zastaví přesné přistání. Letadlo sestoupí 
svisle a ochrana přistání zůstane aktivní.

Bezpečnostní upozornění RTH

Letadlo se nemůže vyhnout překážkám během RTH, když je deaktivován systém 

vidění vpřed. Uživatelé mohou pomocí dálkového ovladače ovládat nadmořskou 

výšku a rychlost letadla. Před každým letem je důležité nastavit vhodnou 

nadmořskou výšku. Spusťte aplikaci DJI GS RTK, klepnutím a klepnutím nastavte

Bezpečná nadmořská výška.

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

20 m

Letadlo automaticky sestoupí a přistane, pokud je spuštěn RTH, když letadlo 
letí v okruhu 16 stop od domovského bodu a když je výška letadla pod 30 
stop, nebo pokud je funkce snímání překážek zakázán. Letoun nevystoupí a 
okamžitě přistane na aktuálním místě.

5 m
H

Letadlo se nemůže vrátit do domovského bodu, když je signál GNSS 
slabý ([] zobrazuje šedě) nebo je modul nedostupný.

Pokud pohnete pákou plynu poté, co letadlo stoupne nad 20 metrů nad 65 stop 

(20 metrů), ale pod přednastavenou nadmořskou výšku RTH Failsafe, letadlo 

zastaví stoupání a okamžitě se vrátí do domovského bodu.
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Vyhýbání se překážkám během RTH
Letadlo nyní může snímat a aktivně se pokoušet vyhýbat se překážkám během RTH, za předpokladu, že 
světelné podmínky jsou přiměřené pro systém vpřed. Po zjištění překážky bude letadlo jednat následovně:

1. Letadlo použije primární kameru k identifikaci překážek až 300 metrů vpředu, což mu umožní naplánovat 
bezpečnou cestu domů.

2. Letadlo zpomalí, když je detekována překážka ve vzdálenosti 15 stop před 49 stopami.

3. Letadlo se zastaví a vznáší se, poté začne vertikálně stoupat, aby se zabránilo překážce. Nakonec letadlo 
přestane stoupat, když je alespoň 16 stop (5 metrů) nad detekovanou překážkou.

4. Obnoví se postup RTH s bezpečností, letadlo bude pokračovat v letu do domovského bodu v aktuální výšce.

5 metrů

300 metrů

15 metrů

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

Aby bylo zajištěno, že se letadlo vrátí domů dopředu, nemůže se během RTH otáčet, když je povolen systém 
předního vidění.

Letadlo se nemůže vyhnout překážkám nad, za nebo za letadlem.

Funkce ochrany přistání
Ochrana proti přistání se aktivuje během automatického přistání.

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

2. Pokud ochrana přistání určí, že země není vhodná pro přistání, letadlo se vznáší a čeká na potvrzení pilota. 
Letadlo se vznáší, pokud zjistí, že země není vhodná pro přistání, a to ani při varování před kritickým 
vybitím baterie. Letadlo přistane pouze v případě, že úroveň nabití baterie klesne na 0%. Uživatelé si 
udržují kontrolu nad letovou orientací letadla.

3. Pokud je ochrana přistání neaktivní, aplikace DJI GS RTK zobrazí výzvu k přistání, když letadlo klesne pod 
0,3 metru. Klepnutím potvrďte nebo zatáhněte ovládací páku na 2 sekundy, abyste přistáli, když je 
prostředí vhodné pro přistání.

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

když se ovládací páky nepoužívají)

b) Pokud není polohovací systém plně funkční (např. chyba polohy driftu)
c) Když je třeba dolů kalibrovat systém vidění dolů
d) Pokud světelné podmínky nejsou pro systém vidění dolů

• Pokud je překážka ve vzdálenosti do 1 metru od letadla, letadlo sestoupí do výšky 0,3 m nad zemí a 
vznáší se. Letadlo přistane po potvrzení uživatele.

© 2020 DJI Všechna práva vyhrazena. 19



Phantom 4 RTK Uživatelský manuál

Průmyslové aplikace
Phantom 4 RTK lze použít pro průmyslové aplikace, mimo jiné včetně fotogrammetrie a kontroly elektrického 
vedení. Vyberte Photogrammetry, Waypoint Flight, Linear Flight, Terrain Awareness, or Block Segmentation, 
plan flight lines, set parameters, and then the aircraft will perform automated operations. K dispozici je 
obnovení provozu a vyhýbání se překážkám. Uživatelé mohou importovat obrázky do aplikace DJI PC GS Pro 
nebo do mapovacího softwaru jiného výrobce a vytvářet tak vysoce přesné mapy pro různé aplikace. Soubory 
KML / KMZ lze importovat do aplikace DJI GS RTK, což usnadňuje plánování operací.

Import souborů KML / KMZ

Chcete-li plánovat operace, vložte kartu microSD se soubory KML / KMZ do slotu pro kartu microSD na dálkovém ovladači a 

importujte soubory do DJI GS RTK. U souborů zahrnujících mnohoúhelníky mohou uživatelé zobrazit data na mapě a použít je k 

plánování letových oblastí. U souborů, které obsahují řádkové řetězce, mohou uživatelé zobrazit pouze data na mapě, ale 

nemohou je použít pro plánování.

Příprava souborů

1. Vytvořte složku s názvem „DJI“ v kořenovém adresáři karty microSD. Poté v této složce vytvořte složku s názvem 

„KML“. (Písmena nerozlišují velká a malá písmena.)

2. Uložte soubory KML / KMZ do složky „KML“ vytvořené výše.

Import souborů

1. Vložte kartu microSD do slotu pro kartu microSD na dálkovém ovladači. Zobrazí se vyskakovací okno
poté na hlavní obrazovce aplikace DJI GS RTK. Pokud ne, klepněte na a potom klepněte na .

. Vyberte soubory a poté2. Klepnutím na soubor v okně jej vyberte. Chcete-li soubor odstranit, přejeďte prstem doleva a klepnutím na 

klepnutím importujte soubory. Počkejte, až aplikace indikuje úspěšný import.

Prohlížení souborů

1. Přejděte na hlavní obrazovku DJI GS RTK> 

soubory. Jsou seřazeny podle času. KML

>
názvy souborů zobrazené v aplikaci jsou původní názvy souborů. KMZ

, vyberte v rozevírací nabídce nahoře Soubory KML, abyste zobrazili

soubory budou pojmenovány v pořadí: doc, doc (1), doc (2) atd.

2. Klepnutím na ikonu napravo od každého souboru vstoupíte do zobrazení mapy a zobrazíte data na mapě.

Uživatelé mohou také klepnout

z rozevírací nabídky přejděte na stránku se seznamem souborů.

nalevo v zobrazení fotoaparátu nebo zobrazení mapy a poté vyberte soubor KML v

3. Klepněte na Upravit pro úpravu trasových bodů pro plánování provozu fotogrammetrie, pokud je počet trasových 

bodů menší než 125. Podrobnosti o plánování provozu najdete níže v části Fotogrammetrie. Pokud je počet 

trasových bodů vyšší než 125, uživatelé musí znovu importovat soubory KML / KMZ, které splňují požadavky.

Fotogrammetrie
Po nastavení provozní oblasti a konfiguraci nastavení aplikace DJI GS RTK vytvoří letovou trasu na základě 
vstupu uživatele. Po plánování může letadlo provádět automatizované operace po trase letu. Existují tři typy 
operací fotogrammetrie: 2D, 3D (Double Grid) a 3D (Multi-Oriented). 2D letová trasa má tvar písmene s a lze ji 
použít pro digitální ortofotomapu (DOM). Trasa letu ve 3D (Double Grid) se skládá z tras ve tvaru písmene S, 
které jsou protínány a vytvářejí 3D modely. Výchozí hodnoty úhlu rozteče závěsu pro tyto dva typy jsou různé. 
3D (víceorientované) letové trasy se skládají z
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jedna dráha letu nadirem a čtyři šikmé letové dráhy pro vytvoření přesnějších 3D modelů.

Plánování letové trasy
1. Přidejte okrajové body operační oblasti pomocí dvou níže uvedených metod:

Zobrazte importovaný soubor KML / KMZ a potom klepněte na Upravit. Vrcholy mnohoúhelníku v souboru budou 

převedeny na okrajové body operační oblasti.

V aplikaci DJI GS RTK přejděte na hlavní obrazovku, klepněte na Plán a výběrem Fotogrammetrie přejděte do Plánovacího zobrazení. 

Poté klepněte na mapu a přidejte hranové body.

2. Upravte okrajové body

Přesunout: Přetažením bodu přetáhněte.

Jemné ladění: Klepnutím na bod zobrazíte tlačítka jemného ladění. Upravte klepnutím. 

Odstranit: Klepnutím dvakrát odstraníte bod.

3. Nastavení: Po přidání bodů se na pravé obrazovce zobrazí seznam nastavení. Nakonfigurujte nastavení a 
aplikace vytvoří odpovídající letovou trasu.

4. Upravte směr trasy: Klepnutím a přetažením na ikonu poblíž trasy upravte směr letu
vyrobené trasy.

5. Klepněte na Uložit, pojmenujte operaci a potom klepněte na OK.

Waypoint Flight
Lette letadlem do požadovaných pozic, přidejte trasové body a nakonfigurujte nastavení a akce pro každý 
trasový bod. Trasové body budou postupně vytvářet letovou trasu. Po zahájení operace bude letadlo létat 
podél trasy a provádět přednastavené akce v každém waypointu.

Plánování trasy
1. V aplikaci DJI GS RTK přejděte na hlavní obrazovku, klepněte na Plán a výběrem Waypoint Flight přejděte do Plánovacího zobrazení.

2. Lette letadlem do požadované polohy a krátkým stisknutím tlačítka C2 na dálkovém ovladači přidejte 
trasový bod.

Pozici přidaných trasových bodů nelze upravit. Uživatelé mohou upravit trasový bod pro další 
konfigurace. Podrobnosti viz níže.

3. Upravte trasové body

Klepněte na přidaný trasový bod na mapě a na obrazovce se zobrazí seznam nastavení. Klepnutím na </> můžete přepínat mezi trasovými 

body a upravovat jednotlivé trasové body.

Nadmořská výška: Relativní nadmořská výška mezi letadlem a domovským bodem ve vybraném waypointu. Pokud 

se hodnoty na dvou po sobě následujících bodech liší, letadlo vystoupá nebo sestupuje postupně do 

přednastavené nadmořské výšky na dalším waypointu. Klepněte na tlačítko a poté posuňte nahoru nebo dolů 

kdekoli na obrazovce a upravte hodnotu.

Směr: Letadlo směřující na vybraný bod na trase. Sever je 0 °, přičemž kladná hodnota označuje ve směru hodinových ručiček 

a záporná hodnota označuje proti směru hodinových ručiček. Pokud se hodnoty na dvou po sobě následujících bodech liší, 

letadlo se bude postupně otáčet na přednastavený směr letu na dalším trasovém bodu. Klepněte na tlačítko a poté posuňte 

nahoru nebo dolů kdekoli na obrazovce a upravte hodnotu.

Rozteč: Úhel stoupání kardanového kloubu ve vybraném waypointu. Úhel sklonu se může pohybovat od -90 ° do 0 

°, přičemž směrem dolů představuje -90 ° a vpřed představuje 0 °. Kardan se nakloní na přednastavený úhel
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po dosažení zvoleného trasového bodu. Klepněte na tlačítko a poté posuňte nahoru nebo dolů kdekoli na obrazovce a 

upravte hodnotu.

Akce: Akce trasových bodů zahrnují: jeden snímek, 3 nepřetržité snímky a žádný.

: Klepnutím odstraníte vybraný trasový bod.

Uživatelé nemohou přidávat trasové body během režimu úprav. Trasové body lze přidat po klepnutí na Uložit 

nebo Zrušit v seznamu nastavení.

4. Nastavení trasy: Po přidání trasových bodů klepněte na tlačítko nastavení trasy v pravém dolním rohu pro nastavení 

akce ukončení úkolu, akce pro případ ztráty signálu RC, kurzu letadla, cestovní rychlosti a záznamu trasy. 

(Pamatujte, že pokud je povoleno nahrávání trasy, budou akce fotografování nastavené pro všechny body na trase 

deaktivovány a nezaznamenají se surová satelitní pozorování.) Po konfiguraci nabídku zavřete.

5. Klepněte na Uložit, pojmenujte operaci a potom klepněte na OK.

Lineární letová mise
Aplikace DJI GS RTK automaticky generuje lineární letovou plochu a několik nezávislých letových cest poté, co 
uživatel nastaví lineární letové body, vzdálenost expanze a vzdálenost lineárního řezu letu. Uživatelé 
provádějí operaci a letadlo bude automaticky létat podél vybraných letových cest v lineární letové oblasti.

Plánování letové trasy
1. Přidejte lineární letové body podle:

●Zobrazení importovaného souboru KML / KMZ a klepnutí na Upravit převede body v souboru na body v 
lineární letové misi.

●Přejděte na hlavní obrazovku v aplikaci DJI GS RTK, klepněte na Plan a výběrem Linear Flight pro vstup do 

Planning View. Poté klepněte na mapu a přidejte lineární letové body.

2. Upravte lineární letové body

Přesunout: Přetažením bodu přetáhněte. 

Odstranit: Klepnutím dvakrát odstraníte bod.

3. Po přidání bodů se na pravé straně obrazovky zobrazí seznam nastavení. Nakonfigurujte nastavení
podle toho.
Vzdálenost expanze doleva nebo doprava: Upravuje vzdálenost expanze vlevo nebo vpravo od lineární letové 

oblasti, kde je přední část definována čárou, kterou vytváří jakýkoli bod na lineární letové dráze s předchozím 

bodem.

Linear Flight Cutting Distance: Rozdělí lineární letové oblasti s dlouhou středovou čarou na více segmentů podle 

tohoto nastavení.

4. Klepněte na Generovat letovou trasu. Aplikace vygeneruje odpovídající trasu letu. Každý segment bude mít dílčí misi 

s nezávislou letovou trasou, pokud bude lineární letová plocha rozdělena. Uživatelé si mohou vybrat požadovanou 

letovou trasu před provedením operace. Klepnutím na Zpět v případě potřeby upravte výše uvedené lineární letové 

body a nastavení.

5. Po vygenerování trasy letu se na pravé straně obrazovky zobrazí seznam nastavení. Nakonfigurujte
odpovídajícím způsobem. Pokud budou vytvořeny dílčí mise, nastavení se použije na všechny 

z nich. Výška: Nadmořská výška letadla během operace.

Rychlost: Rychlost letu během operace.
Pracovní režim: Oblast, kde se shromažďují obrázky a generuje se letová trasa, se bude lišit v různých pracovních režimech. 

Pokud je vybráno Úplné pokrytí, trasa letu bude zahrnovat další cestu na obou stranách lineární letové oblasti. Pokud je 

vybrána možnost Efektivita, bude letová trasa pokrývat pouze lineární letovou plochu.

22 © 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.



Phantom 4 RTK Uživatelský manuál

Režim snímání: Vyberte mezi časovaným snímáním a snímáním na dálku.

Dokončit: Akce letadla po dokončení operace. Uživatelé si mohou vybrat z RTH, vznášení, přistání a 
návratu do prvního letového bodu.
Trasa letu vygenerovaná podél středové čáry: Vyberte, zda vygenerovaná trasa letu bude obsahovat středovou 

čáru. Středová čára označuje čáru vytvořenou spojením lineárních letových bodů přidaných při plánování trasy letu.

Nastavení fotoaparátu: Zahrnuje poměr fotografií, vyvážení bílé, úhel závěsu, prioritu závěrky a korekci 
zkreslení.

Pokud je povolena korekce zkreslení, může být kvalita obrazu kvůli zpracování nižší. Doporučujeme tuto 

možnost deaktivovat, pokud jsou pro následné zpracování potřeba originální obrázky.

Pokročilé nastavení: Zahrnuje rychlost horizontálního překrývání a rychlost vertikálního překrývání. Míra 
vertikálního překrývání je míra překrývání dvou snímků pořízených postupně ve stejném směru podél 
dráhy letu. Rychlost horizontálního překrývání je míra překrývání dvou snímků pořízených na dvou 
paralelních drahách.

6. Klepněte na Uložit, pojmenujte operaci a potom klepněte na OK.

Režim povědomí o terénu
Importujte soubory DSM včetně informací o nadmořské výšce, abyste mohli plánovat provoz režimu Terrain Awareness Mode a 

provádět přesný let po letu.

Příprava souborů

1. Vytvořte složku s názvem „DJI“ v kořenovém adresáři karty microSD. Poté v této složce vytvořte složku s názvem 

„DSM“. (Písmena nerozlišují velká a malá písmena.)

2. Ve složce DSM vytvořené v předchozím kroku vytvořte složku pro každou datovou sadu DSM a poté do složky vložte 

soubory TIF a TFW nebo soubor TIF včetně řetězců TFW.

Ujistěte se, že v každé složce je pouze jeden soubor TIF a jeden soubor TFW. Jinak nemusí být 
soubory při importu identifikovatelné.

Import souborů

1. Vložte kartu microSD do slotu pro kartu microSD na dálkovém ovladači. Na hlavní obrazovce v aplikaci DJI GS RTK se 

objeví okno. Pokud ne, klepněte na a potom klepněte na.

2. Klepnutím na soubor v okně jej vyberte. Po výběru přejeďte doleva a klepnutím soubor odstraňte, nebo klepněte na
Importovat pro import souborů. Počkejte, až aplikace indikuje úspěšný import.

Plánování letové trasy
1. V aplikaci DJI GS RTK přejděte na hlavní obrazovku, klepněte na Plán a výběrem režimu Terrain Awareness Mode vstoupíte do 

plánovacího zobrazení. Na pravé straně obrazovky bude seznam importovaných souborů DSM.

2. Klepněte na požadovaný soubor DSM a potom klepněte na Plánovat úkol.

3. Bílý tečkovaný rámeček ve středu mapy bude označovat oblast pokrytou souborem DSM. Přidejte a upravte okrajové 

body operační oblasti v bílém tečkovaném poli podle:
●Klepněte na ikonu KML v horní části obrazovky, vyberte soubor KML / KMZ a potom klepněte na Importovat. Body 

v souboru budou převedeny na okrajové body pro operační oblast.
●Klepnutím na mapu přidáte okrajové body.

© 2020 DJI Všechna práva vyhrazena. 23



Phantom 4 RTK Uživatelský manuál

Upravte okrajové body a upravte umístění a tvar operační oblasti. Pokyny jsou podobné těm pro operace 
fotogrammetrie.

Pokud jsou body importované prostřednictvím souboru KML / KMZ mimo tečkované pole, upravte je, 

abyste se ujistili, že jsou v bílém tečkovaném poli, aby bylo možné provést operaci.

4. Po přidání okrajových bodů aplikace automaticky vytvoří letovou trasu. Křivka nadmořské výšky celé letové 
trasy se zobrazí ve spodní části obrazovky. Klepnutím na bod na křivce zobrazíte nadmořskou výšku 
tohoto bodu a odpovídající bod na trase letu se změní na modrou.

5. Podle toho nakonfigurujte další nastavení.

6. Klepněte na Uložit, pojmenujte operaci a potom klepněte na OK.

Lineární let (nastavitelná výška)
Lette letadlem k cílovému objektu a nastavte polohu a nadmořskou výšku letadla jako bod v letové oblasti 
nebo importujte soubor KML pro přidání bodů a poté nakonfigurujte délku rozšíření a další nastavení. 
Aplikace automaticky vygeneruje odpovídající lineární letovou plochu a letové trasy. Po zvolení bude mise 
provedena automaticky podle trasy letu v lineárním letovém prostoru. Tato funkce nejlépe zachycuje oblasti 
koridoru s velkými změnami nadmořské výšky, například koridory elektrického vedení, dálnice nebo řeky.

Trasa

Výška úkolu
4

3 Cílový povrch

Objekt 4 (bod 4 je jeho nejvyšším bodem)

Přízemní

Prodloužení: nalevo a napravo od čáry 
spojující zaznamenané body2

Body 1-4 jsou umístěny v nejvyšších 
bodech objektů 1-41

Plánování letové trasy
Přejděte na hlavní obrazovku v aplikaci DJI GS RTK, klepněte na Plán a vyberte Lineární let (Nastavitelná výška) pro vstup do 

Plánovacího zobrazení. Před plánováním si pečlivě přečtěte pokyny v aplikaci.

1. Vyberte režim výšky pro přidané body: Relativní výška označuje relativní výšku nad bodem vzletu. Absolutní 
výška se týká skutečné výšky. Vztažný bod této nadmořské výšky by měl být konzistentní s výškovým 
vztažným bodem použitým pro určování polohy letadel, jako je elipsoidní výška v systému CGCS2000 nebo 
WGS84.

2. Přidejte body do lineární letové oblasti pomocí jedné ze dvou níže uvedených metod:

• Nezapomeňte importovat soubory KML / KMZ podle výše uvedených pokynů. Klepněte na tlačítko KML 
napravo od plánovacího pohledu a vyberte požadovaný soubor pro převod bodů v souboru na body v 
operaci Lineární let (nastavitelná výška).

• Lette letadlem nahoru k cílovému objektu a poté jednou stiskněte tlačítko C2 na dálkovém ovladači.

3. Upravte body: Klepnutím na bod jej vyberte a upravte jeho výšku. Dvojitým klepnutím odstraníte bod.
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Metoda plánování 1 Trasa

Letový povrchC b
C

B Směr výkyvné osy C k A
A

B
Metoda plánování 2

B C C A Výška úkolu

A
Pozemní / cílový povrch

A
Kolmo k zemi

Plánování letové trasy
V aplikaci DJI GS RTK přejděte na hlavní obrazovku, klepněte na Plán a výběrem Úhlová letová trasa přejděte do Plánovacího 

zobrazení. Před plánováním si pečlivě přečtěte pokyny v aplikaci.

1. Vyberte režim výšky pro body A, B a C: Relativní výška odpovídá relativní výšce nad bodem vzletu. Absolutní 
výška se týká skutečné výšky. Vztažný bod této nadmořské výšky by měl být v souladu s výškovým 
vztažným bodem použitým pro určování polohy letadel, jako je elipsoidní výška v systému CGCS2000 nebo 
WGS84.

2. Přidejte body pomocí jedné ze dvou níže uvedených metod:

• Nezapomeňte importovat soubory KML / KMZ podle výše uvedených pokynů. Klepněte na tlačítko KML 
napravo od plánovacího pohledu a vyberte požadovaný soubor pro převod bodů v souboru na body A, B 
a C.

• Lette letadlem do požadované polohy a poté jednou stiskněte tlačítko C2 na dálkovém ovladači.
3. Upravte body: Klepnutím na bod jej vyberte a upravte jeho výšku. Dvojitým klepnutím odstraníte bod.

V režimu absolutní výšky použijte umístění RTK. V režimu relativní výšky musí být vzletové body 
pro plánování a provádění úkolů ve stejné výšce.

Při importu souborů KML / KMZ se ujistěte, že typ souřadnic v souboru je „LinearRing“ a že režim 
nadmořské výšky je „absolutE". JáFrežim nadmořské výšky není „absolutní“ nebo neexistují žádné 
informace o režimu nadmořské výšky, budou importovány pouze údaje o zeměpisné šířce a délce. 
Uživatelé mohou nastavit výšku bodů A, B a C podle režimu výšky nastaveného v aplikaci DJI GS RTK.

4. Nastavte délku prodloužení: Klepněte na Prodloužení a při generování letové oblasti nastavte délku 
prodloužení z bodu C doleva a doprava. Délka prodloužení C až A označuje délku od bodu C do A ve směru 
rovnoběžném s přímkou   AB, zatímco délka prodloužení C až B odkazuje na délku od bodu C do B. 
Tečkované pole zobrazené na obrazovce po konfiguraci je náhledem pro letový prostor.

5. Klepněte na Další a aplikace automaticky vygeneruje odpovídající letovou trasu.

6. Po vygenerování trasy letu se na pravé straně obrazovky zobrazí seznam nastavení. Podle toho 
nakonfigurujte nastavení. Uživatelé si mohou prohlédnout skutečný tvar trasy letu v samostatném okně v 
dolní části obrazovky. Klepnutím na ikonu v pravém dolním rohu samostatného okna sbalíte nebo
rozbalte náhled.
Vzdálenost: Pokud je režim kardanového kloubu nastaven na Kolmo na cílový povrch, tato hodnota se 
týká vzdálenosti mezi letadlem a povrchem ABC ve směru kolmém k povrchu ABC při provádění operace. 
Když je režim kardanového kloubu nastaven na Kolmo k zemi, tato hodnota se vztahuje k vertikální 
vzdálenosti mezi letadlem a povrchem ABC při provádění operace.
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Režim kardanového kloubu: Kolmo na cílový povrch znamená, že kardanový obličej směřuje k povrchu 
ABC. Kolmo k zemi znamená, že kardan směřuje k zemi.
Další nastavení jsou obdobná jako u jiných typů operací.

Při použití letadla k nastavení bodů A, B a C může být obtížné letět letadlem do přesné polohy ve 
vztahu k cílovému povrchu, což znamená, že letadlo může být ve výškovém rozdílu od cílového 
povrchu. V takovém případě může být skutečná rychlost překrytí nižší než nastavení. Uživatelé 
mohou odpovídajícím způsobem zvýšit míru překrytí.

7. Klepněte na Uložit, pojmenujte operaci a potom klepněte na OK.

Provádění operací
Operaci lze provést přímo po plánování. Pokud operace nebyla použita okamžitě, postupujte podle níže 
uvedených pokynů.
1. Zapněte dálkový ovladač a poté zapněte letadlo.
2. V aplikaci DJI GS RTK přejděte na hlavní obrazovku a potom klepněte na Fly.

3. Klepnutím v zobrazení kamery zobrazíte nastavení kamery. Klepněte vlevo, v rozevírací nabídce vyberte možnost Plán,

a poté vyberte operační trasu. Klepnutím na mapu zadejte Upravit stav, chcete-li upravit trasové body a upravit 

provozní nastavení, a poté uložit.

4. Klepněte na Vyvolat a potom klepněte na Spustit. Počkejte, až se letová trasa nahraje do letadla.

5. Vzlet a provedení operace.
① Pokud letíte letadlem ručně, operaci zahájíte posunutím.
② Pokud je letadlo na zemi, posuňte se ke vzletu a zahajte provoz.

Bloková segmentace
Operace segmentace bloků lze použít k rozdělení operační oblasti na několik malých bloků, pokud je operační oblast 

velká. Uživatelé pak mohou letět jedním letadlem k pokrytí každého bloku nebo letět s několika letadly pomocí funkce 

Řízení více letadel k pokrytí různých bloků.

Plánování letové trasy
1. Přidejte okrajové body operační oblasti pomocí:

●Zobrazení importovaného souboru KML / KMZ a klepnutí na Upravit. Body v souboru budou převedeny na 

okrajové body operační oblasti.
●Přejděte na hlavní obrazovku v aplikaci DJI GS RTK, klepněte na Plan a výběrem Block Segmentation přejděte do 

Planning View. Poté klepněte na mapu a přidejte hranové body.

2. Upravte okrajové body

Přesunout: Přetažením bodu přetáhněte.

Jemné ladění: Klepnutím na bod zobrazíte tlačítka jemného ladění. Upravte klepnutím. 

Odstranit: Klepnutím dvakrát odstraníte bod.

3. Na mapě se zobrazí segmentační mřížka. Nakonfigurujte mřížku následujícím způsobem:

Nastavte oblast pro segmentaci: Velikost mřížky se změní podle hodnoty oblasti pro segmentaci.

Přesunutí mřížky: Posunutím mřížky se přesunete.

Upravte směr čar mřížky: Klepněte a přetáhněte čáry 
mřížky. Klepnutím na - / + doladíte.

ikona v blízkosti mřížky pro úpravu směru
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4. Klepněte na Další pro rozdělení operační oblasti na menší bloky. Každý blok je dílčí misí. Klepnutím na blok jej vyberte a 

rozdělte blok nebo sloučte bloky. V případě potřeby klepněte na Zpět a znovu upravte mřížku.

5. Klepněte na Uložit, pojmenujte operaci a potom klepněte na OK.

6. Klepnutím na Upravit znovu upravte mřížku. Klepněte na Konfigurace parametrů pro nastavení výšky, rychlosti, režimu fotografování, 

ukončení akce, nastavení kamery, rychlosti překrývání a povolení optimalizace nadmořské výšky. Klepněte a přetáhněte ikonu

ikona poblíž trasy pro úpravu směru letu trasy. Tato nastavení budou platit pro všechny podřízené.

7. Klepněte na Uložit, pojmenujte operaci a potom klepněte na OK.

Přiřazení mise
Pokud se k provádění operací používá pouze jedno letadlo, přiřaďte letadlu požadované bloky po výběru 
operace v seznamu operací.
Pokud se k provádění operací používá více letadel, propojte všechna letadla s jedním dálkovým ovladačem 
podle pokynů pro funkci Řízení více letadel a poté vyberte operaci v seznamu operací. V takovém případě 
přiřaďte letadlo ke každému bloku v seznamu letadel a přiřaďte mu odpovídající misi.

Důležité pokyny pro provádění operací segmentace bloku s více letadly:

Ovládejte dálkový ovladač v místě centrálním vůči všem letadlům, která budou provádět dílčí úkoly, 
aby byl zajištěn optimální přenos.

Chcete-li zajistit bezpečnost letu, přepínejte mezi letadly a kontrolujte veškerý jejich stav.

Ujistěte se, že vzdálenost mezi každým letadlem je větší než 5 m. Vzdálenost by měla být dále, 
pokud chcete, aby všechna letadla vzlétla současně.

Provádění operací
1. Klepněte na Start a poté počkejte, až se letové trasy nahrají do letadla.
2. Posunutím jezdce každého letadla proveďte misi spojenou s letadlem.
3. Posuňte jezdec dole, abyste vzlétli ze všech letadel a prováděli všechny mise současně.

Nemůžete nechat vzlétnout všechna letadla současně, pokud počet propojených letadel 
přesáhne počet bloků.

Optimalizace nadmořské výšky

Při plánování misí Fotogrammetrie (2D), Úhlová letová trasa (s kardanovým režimem Kolmo na zem) nebo 
Mise blokové segmentace je ve výchozím nastavení povolena možnost optimalizace nadmořské výšky v 
seznamu parametrů. Letoun poletí další dráhou v operační oblasti, aby po letu shromáždil sadu obrazů, aby 
optimalizoval přesnost nadmořské výšky.

Pokud je optimalizace nadmořské výšky při plánování operace zakázána, konfigurace funguje pouze pro aktuální 

operaci. Při vytváření nové operace bude optimalizace nadmořské výšky stále povolena.
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Bezpečnostní bezpečnostní upozornění

Vzlétněte pouze na otevřeném prostranství.

Provoz se automaticky zruší, pokud jsou motory spuštěny před zahájením provozu. Budete muset 
vyvolat operaci v seznamu operací.

Během operace fotogrammetrie bude směr letadla sledovat trasu letu. Uživatelé však mohou 
ovládat směr (nedoporučuje se) a létat dopředu nebo dozadu pomocí ovládacích páček.

Během operace letu na trasovém bodu lze nadpis letadla nastavit tak, aby sledoval letovou trasu 
nebo přednastavený úhel pro každý trasový bod v Nastavení trasy. Uživatelé však nemohou 
ovládat směr pomocí ovládací páky, ale mohou ovládat směr letu (dopředu nebo dozadu).

Během operace klepněte na Pozastavit na obrazovce a letadlo se vznáší. Uživatelé mohou letět 
letadlem dopředu nebo dozadu po trase letu. Klepněte na Obnovit a operace se obnoví z aktuální 
polohy.

Operaci lze pozastavit přepnutím přepínače Pause. Letadlo se vznáší a zaznamená bod zlomu a 
poté může být letadlo ovládáno ručně. Chcete-li pokračovat v operaci, vyberte ji znovu ze seznamu 
a poté pokračujte. Letadlo se automaticky vrátí k bodu zlomu a obnoví provoz.

Po dokončení operace se letadlo v koncovém bodě automaticky vznáší. Místo RTH může být letadlo 
také nastaveno na provádění dalších letových akcí v aplikaci.

Obnovení provozu
Při ukončení operace letadlo zaznamená bod zlomu. Funkce Obnovení provozu vám umožňuje dočasně 
pozastavit operaci (např. Vyměnit baterii a vyhnout se překážkám ručně) a poté obnovit provoz v bodě zlomu.

Záznam bodu zlomu
Ukončete operaci jedním z následujících způsobů a letadlo zaznamená jeho polohu jako bod zlomu, pokud je 
silný signál GNSS:
1. Klepněte na tlačítko Konec v pravém dolním rohu obrazovky.

2. Inicializujte postup RTH.
3. Přepněte přepínač Pozastavit.

4. Pokud je signál GNSS slabý, letadlo vstoupí do režimu Attitude a ukončí aktuální provoz. Poslední poloha, 
kde byl silný signál GNSS, se zaznamená jako zarážka.

Při použití funkce Obnovení provozu se ujistěte, že je signál GNSS silný. Jinak letadlo nemůže 
zaznamenat a vrátit se k bodu zlomu.

Zarážka se aktualizuje, pokud splňuje jednu z výše uvedených podmínek.

Obnovení provozu
1. Ukončete operaci pomocí jedné z výše uvedených metod. Letadlo zaznamená aktuální polohu jako zarážku.

2. Letoun ukončí aktuální provoz a zaznamená průběh operace. Uživatelé mohou letadlo ovládat ručně.

3. Znovu vyberte operaci ve spouštěcí značce seznamu operací. Letadlo se automaticky vrátí k bodu zlomu a 
obnoví provoz.
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Ochrana systémových dat
Během operace umožňuje funkce System Data Protection aplikaci DJI GS RTK uchovat důležitá data systému 
(např. Postup operace, bod zlomu) po vypnutí letadla kvůli výměně baterie. Postupujte podle pokynů v části 
Obnovení provozu a po restartování letadla pokračujte v operaci.

Kamerový systém a infračervený snímací systém
Hlavní komponenty systému Vision jsou umístěny na přední, zadní a spodní části letadla, včetně [1] [2] [4] tří 
stereofonních kamerových senzorů a [3] dvou ultrazvukových senzorů. Systém Vision využívá ultrazvuk a 
obrazová data, aby pomohl letadlu udržet jeho aktuální polohu, což umožňuje přesné vznášení uvnitř nebo v 
prostředích, kde není k dispozici signál GNSS. Systém Vision neustále vyhledává překážky a umožňuje letadlu 
se jim vyhýbat tím, že překračuje, obchází nebo se vznáší.
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 kamerového systému a infračerveného snímacího systému je znázorněn následovně. 
Pamatujte, že letadlo nemůže cítit a vyhýbat se překážkám, které nejsou v dosahu detekce.

0,7 m
13,1 cm

6,8 m
7 m

6,8 m
7 m

0,7 m

V režimu P fungují systémy vidění vpřed i vzadu, pokud je rychlost do 22 km / h. Při vyšších 
rychlostech je aktivní pouze kamerový systém obrácený ke směru jízdy.
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Kalibrace senzorů
Kamery Vision Systems nainstalované v letadle jsou kalibrovány při dodání. Tyto kamery jsou však citlivé na 
nadměrné nárazy a budou vyžadovat občasnou kalibraci pomocí DJI Assistant 2 pro Phantom. Následovat
níže uvedené kroky ke kalibraci senzorů.

01 02 03
nasměrujte letadlo k obrazovce Zarovnejte políčka Pan a nakloňte letadlo

Použití Vision Positioning
Vision Positioning se aktivuje automaticky, když je letadlo zapnuto. Není nutná žádná další akce. Vision 
Positioning se obvykle používá ve vnitřních prostředích, kde GNSS není k dispozici. Pomocí senzorů 
zabudovaných do systému Vision se může letadlo vznášet přesně i bez GNSS. Systém Downward Vision 
funguje nejlépe, když je letadlo v nadmořských výškách pod 33 stop (10 m). Při letu vysokou rychlostí v 
malých nadmořských výškách (pod 0,5 m) používejte letadlo velmi opatrně.

Chcete-li použít Vision Positioning, postupujte takto:

1. Zapněte letadlo. Indikátor stavu letadla dvakrát zabliká zeleně, což znamená, že pozice Vision je připravena.

2. Jemně zatlačte levou páčku nahoru, aby se zvedla, a letadlo se vznáší na místě.
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Asistované brzdění z detekce překážek
Poháněno systémem Obstacle Sensing bude letadlo nyní schopné aktivně brzdit, když jsou kolem letadla 
detekovány překážky. Pamatujte, že funkce snímání překážek funguje nejlépe, když je osvětlení dostatečné a 
překážka je jasně označena nebo má texturu. Letadlo 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 stativ *. Létejte 
opatrně.
Výkon vašeho kamerového systému a infračerveného snímacího systému je ovlivněn přelétávaným 
povrchem. Ultrazvukové senzory nemusí být schopny přesně měřit vzdálenosti, pokud pracují nad 
materiály pohlcujícími zvuk, a kamera nemusí fungovat správně v neoptimálním prostředí. Letadlo 
automaticky přepne z režimu P do režimu A, pokud nejsou k dispozici ani snímače zraku, ani ultrazvukové 
snímače a infračervený snímací systém. Provozujte letadlo s velkou opatrností 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 při vysokých rychlostech nad 50 km / h ve vzdálenosti 2 metrů nebo nad 18 km / h ve vzdálenosti 1 metru.

d) Létání nad vodou nebo průhlednými povrchy.

e) Létání nad pohyblivými povrchy nebo objekty.

f) Létání v oblasti, kde se osvětlení často nebo drasticky mění.
g) Létání 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 strukturami (např. obklady).

k) Létání nad nakloněnými plochami, které odkloní zvukové vlny od letadla.
l) Létání přes překážky s příliš malou účinnou infračervenou odraznou plochou.

m) NEPOKLÁDEJTE strany dvou letadel k sobě, abyste zabránili rušení mezi 3D infračervenými 
moduly.
n) Nezakrývejte ochranné sklo infračerveného modulu. Udržujte jej čistý a nepoškozený.
o) Létání vysokou rychlostí v nízké nadmořské výšce (pod 0,5 m).

Udržujte senzory stále čisté. Nečistoty nebo jiné nečistoty mohou nepříznivě ovlivnit jejich 
účinnost. Vision Positioning je efektivní, pouze 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 vzorec na zemi za špatných světelných podmínek (méně než 

100 luxů).

Je-li Vision System v provozu, nepoužívejte jiná ultrazvuková zařízení s frekvencí 40 kHz.

* Tento režim bude podporován později.

32 © 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.



Phantom 4 RTK Uživatelský manuál

Funkce RTK
Letoun má vestavěný DJI Onboard D-RTK, který poskytuje přesnější data pro polohování na úrovni 
centimetrů, aby se zlepšila přesnost provozu při použití s   mobilní stanicí DJI D-RTK 2 High-Precision GNSS 
Mobile Network nebo Network RTK. Palubní D-RTK, poskytující přesné informace o poloze a rychlosti v 
kombinaci s optimalizovanými algoritmy, je přesnější než standardní senzor kompasu a funguje i při 
magnetickém rušení kovových konstrukcí, což zajišťuje stabilní let. Pokud je signál RTK slabý a během 
operace fotogrammetrie nebo letu na trase Waypoint nelze přenášet diferenciální data, mohou uživatelé po 
letu přečíst surová satelitní pozorování * zaznamenaná na kartě microSD v letadle a poté pomocí technologie 
PPK dosáhnout úrovně centimetru umístění.

Povolit / Zakázat RTK
Před každým použitím zkontrolujte, zda je povolena „Funkce RTK“ a zda je správně nastaven typ služby RTK (mobilní 

stanice D-RTK 2 nebo služba Network RTK). Přejděte na Camera View v aplikaci DJI GS RTK>> RTK pro zobrazení a

soubor.

Pokud nepoužíváte funkci RTK, nezapomeňte ji deaktivovat. V opačném případě nebude letadlo schopno vzlétnout, pokud nejsou k dispozici 

žádné rozdílové údaje.

Použití s   mobilní stanicí DJI D-RTK 2
1. Podle pokynů v uživatelské příručce mobilní stanice D-RTK 2 dokončete propojení mezi letadlem a mobilní 

stanicí a nastavení mobilní stanice.
2. Zapněte mobilní stanici a počkejte, až systém začne hledat satelity. Zobrazí se ikona stavu RTK v horní části 

Pohledu kamery v aplikaci DJI GS RTK, která označuje, že letadlo získalo
a použil rozdílová data z mobilní stanice.

Po povolení funkce RTK a připojení ke zdroji dat nezapomeňte počkat na dokončení inicializace 
modulu RTK letadla a ikona síly signálu RTK / GNSS v aplikaci zobrazí FIX, aby letadlo mohlo 
vzlétnout.

Záznam vstupních souřadnic D-RTK 2
Aplikace DJI GS RTK může zaznamenávat více souřadnic vstupu mobilní stanice D-RTK 2 uživateli, což 
usnadňuje správu historie vstupu pro použití v budoucích misích.
1. Po připojení k mobilní stanici D-RTK 2 přejděte do aplikace Advanced Settings v RTK Settings.
2. Zadejte naměřenou šířku, délku a nadmořskou výšku mobilní stanice D-RTK 2 do příslušného textového 

pole a přidejte poznámky ke souřadnicím. Mějte na paměti, že zadání souřadnic by nemělo být více než 
50 m od skutečného umístění mobilní stanice D-RTK 2.

3. Klepnutím na Nastavení zapište souřadnice do mobilní stanice D-RTK 2. Souřadnice budou zaznamenány do 

seznamu Historie.

4. Klepnutím na Obnovit vymažete informace v textových polích.

5. Vyberte položku v seznamu Historie a vyplňte informace do textových polí. Pokud došlo ke změně 
informací v textových polích, po klepnutí na tlačítko Nastavení se vygeneruje nová položka.

6. Klepnutím na Režim úprav v seznamu Historie odstraníte položky v tomto režimu.

* Surová satelitní pozorování jsou uložena ve stejném adresáři jako letecké snímky. Budou zaznamenávány 
pouze během operací fotogrammetrie nebo letu na bodovém bodu. U operací Waypoint Flight by mělo být 
nahrávání trasy zakázáno v Nastavení trasy. Jinak nelze zaznamenat surová satelitní pozorování. V jiných 
situacích, jako je létání v letadle a ruční střelba, nebudou data zaznamenána.
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Používání se službou Network RTK Service
Služba Network RTK používá k připojení ke schválenému serveru Network RTK pro rozdílová data namísto 
základnové stanice dálkový ovladač. Při používání této funkce nechejte dálkový ovladač zapnutý a připojený k 
internetu.
1. Ujistěte se, že je dálkový ovladač připojen k letadlu a má přístup k internetu.
2. Přejděte do Zobrazení kamery v aplikaci DJI GS RTK>> RTK, vyberte typ služby RTK pro vlastní síť

RTK a poté zadejte informace o síti.
3. Počkejte, až bude dálkový ovladač připojen k serveru Network RTK. Stavová ikona RTK nahoře

Camera View v aplikaci DJI GS RTK zobrazí použitá data 
RTK ze serveru.

k označení, že letadlo získalo a

Udržujte režim přesnosti určování polohy
Režim Udržovat přesnost určování polohy udržuje letadlo uvnitř stav RTK FIX, když RTK nefunguje
správně, např. RTK je odpojeno nebo nepřijímá žádné satelitní signály, takže letadlo nebude číst náhlou změnu polohy. 

To pomáhá vyhnout se letovým rizikům v důsledku změny přesnosti určování polohy. Postupujte podle níže uvedených 

pokynů.

1. Ujistěte se, že modul RTK funguje správně. V aplikaci DJI GS RTK povolte režim Udržovat přesnost určování 
polohy v Nastavení RTK.

2. Zobrazí se výzva, která ukazuje, že letadlo vstupuje do režimu udržování přesnosti určování polohy, a ve stavovém 

řádku v horní části obrazovky se zobrazí výstražná ikona, pokud je RTK neobvyklý. Pokud se udržuje

Režim Přesnost určování polohy byl deaktivován, letadlo může také vstoupit do tohoto režimu, pokud je povoleno po 

abnormálním RTK.

3. Varovná ikona na stavovém řádku zmizí, pokud je zdroj signálu RTK znovu připojen do 10 minut poté, co 
letadlo vstoupí do režimu Udržování přesnosti určování polohy a stav RTK je po opětovném připojení FIX.

4. Pokud ani po 10 minutách nelze znovu připojit zdroj signálu RTK, letadlo automaticky opustí polohu RTK a 
přepne do polohy GNSS.

Pokud letadlo nikdy nevstoupilo do stavu RTK FIX dříve, než je RTK abnormální, nemůže vstoupit do režimu 

Udržovat přesnost určování polohy.

Když je letadlo v režimu Udržovat přesnost určování polohy, nezapomeňte:

a) Přesnost umístění letadla se bude postupně snižovat. Ujistěte se, že létáte opatrně. Zastavte let 

nebo se znovu připojte ke zdroji signálu RTK, abyste předešli nebezpečí letu.

b) Let s letadlem na velkou vzdálenost (například automatické provádění operací podél 
plánované trasy letu) nebo ovládání letadla velkým pohybem páky povede k rychlejšímu 
snížení přesnosti určování polohy.

c) RtkFlag obrazů, které letadlo zachytilo, je 16, což nemůže splnit požadavky na mapování. 
Nedoporučuje se používat režim Zachovat přesnost určování polohy v operacích letové 
trasy, zejména v operacích s absolutní nadmořskou výškou. Tento režim je vhodnější pro 
kontrolu nebo operace na trasových bodech.
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Letový zapisovač
Letová data se automaticky zaznamenávají do interního úložiště letadla. Chcete-li získat přístup k těmto 
datům, připojte letadlo k PC přes port Micro USB a spusťte DJI Assistant 2.

Připevnění a odpojení vrtulí
S letadlem používejte pouze vrtule schválené společností DJI. Šedý a černý prsten, ke 

kterému by měly být připojeny, a kterým směrem by se měla syrovátka točit.

na vrtule uveďte kde

Vrtule

Postava

Připojit

Stříbrný prsten Černý prsten

Motory bez černých teček Motory s černými tečkami

Legendy
Zámek: Otočením vrtulí v uvedeném směru jej namontujte a utáhněte. 
Odemknutí: Povolte a vyjměte vrtule otočením v uvedeném směru.

Připevnění vrtulí
1. Před připevněním vrtulí nezapomeňte z motorů odstranit výstražné nálepky.
2. Namontujte vrtule s černými vrtulovými kroužky k motorům s černými tečkami. Namontujte vrtule s 

vrtulovými kroužky na motory bez černých teček. Zatlačte vrtuli dolů na montážní desku a otáčejte ve 
směru zámku, dokud nebude zajištěna ve své poloze.

Odpojení vrtulí
Zatlačte vrtule dolů do držáku motoru a otáčejte ve směru odemčení.

Dbejte na ostré hrany vrtulí. Zacházet opatrně. Používejte pouze 
vrtule schválené společností DJI. Nemíchejte různé typy vrtulí.
Před každým letem zkontrolujte, zda jsou vrtule a motory správně a pevně namontovány.

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

zlomené vrtule.

Aby se zabránilo zranění, STANDCLEAR a DONOT se nedotýkejte vrtulí nebo motorů, když se točí. K 

lepšímu a bezpečnějšímu zážitku z letu používejte POUZE originální vrtule DJI.
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Inteligentní letová baterie DJI
Inteligentní letová baterie DJI má kapacitu 5870 mAh, napětí 15,2 V a funkci inteligentního nabíjení / vybíjení. 
Mělo by se nabíjet pouze pomocí vhodného napájecího adaptéru a nabíjecího rozbočovače schváleného 
společností DJI.

Inteligentní letová baterie AC napájecí adaptér Nabíjecí rozbočovač

Před prvním použitím musí být inteligentní letová baterie plně nabitá. Nikdy 
nevkládejte ani nevyjímejte baterii, pokud je zapnutá.
Ujistěte se, že je baterie pevně připojena Pokud je baterie nesprávně namontována, letadlo 

nevzlétne.

Funkce inteligentní letové baterie DJI
1. Zobrazení stavu baterie: Indikátory LED zobrazují aktuální úroveň nabití baterie.

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

3. Vyvážené nabíjení: Při nabíjení automaticky vyvažuje 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 když je teplota mezi 5 ° C (41 ° F) a 40 ° C (104 ° F).

6. Ochrana proti nadproudu: Baterie se přestane nabíjet, když je detekována vysoká intenzita proudu (více než 8 A).

7. Ochrana proti vybití: Aby se zabránilo poškození při vybití, vybíjení se automaticky zastaví, když napětí 
baterie dosáhne 12 V.

8. Ochrana proti zkratu: Automaticky přeruší napájení, když je detekován zkrat.
9. Ochrana před poškozením baterie: Aplikace DJI GS RTK zobrazí varovnou zprávu, když je detekován 

poškozený článek baterie.
10. Režim spánku: Kvůli úspoře energie přejde baterie do režimu spánku po 20 minutách nečinnosti.

11. Komunikace: Informace týkající se napětí, kapacity, proudu atd. Baterie se přenášejí do hlavního řadiče 
letadla.

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

plnou odpovědnost za všechny operace a použití.
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Používání baterie

LED1
LED2
LED3
LED4
Tlačítko napájení (vestavěná LED)

Indikátory stavu baterie

Zapnutí / vypnutí

Zapnutí: Stiskněte jednou tlačítko napájení, poté znovu stiskněte a podržte po dobu 2 sekund pro zapnutí. Energie
LED se rozsvítí zeleně a indikátory stavu baterie zobrazí aktuální úroveň nabití baterie.

Otáčení Vypnuto: Stiskněte jednou tlačítko napájení, poté jej vypněte dalším stisknutím a podržením po dobu 2 sekund. Baterie

při vypnutí Phantomu bude blikat LED napájení, aby se umožnilo automatické zastavení 
záznamu během nahrávání události nebylo zastaveno.

Upozornění na nízkou teplotu:

1. Při létání v prostředí s nízkou teplotou (<0 ° C) je kapacita baterie výrazně snížena.
2. Nedoporučuje se používat baterii v prostředí s extrémně nízkou teplotou (<-10 ° C). Při provozním prostředí 

s teplotami mezi -10 ° C a 5 ° C by napětí baterie mělo dosáhnout odpovídající úrovně.

3. Ukončete let, jakmile aplikace DJI GS RTK zobrazí „Upozornění na nízký stav baterie“ v prostředí s nízkou 
teplotou.
4. Před létáním v prostředí s nízkou teplotou nechte baterii uvnitř, abyste ji zahřáli.
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 před vzletem zapněte letadlo 
přibližně na 1-2 minuty, aby se zahřál.

Kontrola stavu baterie
Indikátory stavu baterie ukazují, kolik energie zbývá. Když je baterie vypnutá, stiskněte jednou tlačítko 
napájení. Indikátory stavu baterie se rozsvítí a zobrazí aktuální úroveň baterie. Podrobnosti najdete níže.

Indikátory stavu baterie také ukazují aktuální úroveň nabití baterie během nabíjení a vybíjení. 
Ukazatele jsou definovány níže.

: LED svítí. : LED bliká.

: LED nesvítí.
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Indikátory stavu baterie

LED2LED1 LED3 LED4 Stav 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 letové baterie

Inteligentní letová baterie po každém letu ochlaďte vzduchem. Před nabíjením nechte jeho teplotu klesnout 

na pokojovou teplotu.

Rozsah teploty nabíjení je 5 ° až 40 ° C. Systém správy baterie zastaví nabíjení baterie, když je 
teplota článků baterie mimo rozsah.
Před vložením nebo vyjmutím baterie z letadla baterii vždy vypněte. Nikdy nevkládejte a 
nevyjímejte baterii, pokud 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 začněte nabíjet. Pokud je úroveň nabití baterie nad 

95%, před nabíjením baterii zapněte.

3. Indikátor stavu baterie zobrazí aktuální úroveň nabití baterie.
4. Inteligentní letová baterie je plně nabitá, když jsou všechny indikátory stavu baterie vypnuté.

Zásuvka
AC napájecí adaptér

Inteligentní letová baterie

Indikátory stavu baterie během nabíjení

LED1 LED2 LED3 LED4 Stav baterie

0% ~ 25%

25% ~ 50%

50% ~ 75%

75% ~ 100%

Plně nabito
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Používání napájecího adaptéru a nabíjecího rozbočovače pro nabíjení

1. Připojení ke zdroji napájení
Připojte napájecí adaptér do zásuvky (100-240 V, 50/60 Hz) a poté připojte nabíjecí buben k napájecímu 
adaptéru.

Napájení Outle
AC napájecí adaptér

Nabíjecí rozbočovač

2. Připojení režimu 
nabíjení baterií:
Zarovnejte drážky na inteligentní letové baterii s drážkami slotu pro baterii, vložte baterii a začněte 
nabíjet. Nejprve se nabije inteligentní letová baterie s nejvyšší úrovní výkonu. Ostatní baterie budou 
nabíjeny postupně podle úrovně výkonu.

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

Režim úložiště:

Nabíjecí rozbočovač vybije baterie s více než 50% výkonem, aby se snížilo nabití na 50%. Mezitím budou 
baterie s méně než 50% nabitím nabity na 50%.

baterie

Slot Track

Dbejte na to, abyste zarovnali drážky na inteligentní letové baterii s drážkami slotu baterie. Pokud je 
baterie správně vložena, indikátor LED stavu trvale svítí žlutě.

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

© 2020 DJI Všechna práva vyhrazena. 39



Phantom 4 RTK Uživatelský manuál

Stavová LED kontrolka Popis

Stavový LED indikátor Popis
Režim nabíjení

Plně žlutá
Bliká zeleně
Svítí zeleně

Svítí červeně

-

. . . . . .

Ve frontě k nabíjení

Nabíjení
Plně nabito
Nebyla zjištěna žádná baterie

-

-

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

Režim úložiště

Plně žlutá
Bliká modře

Plně modrá

Svítí červeně

. . . . . . Vše bliká červeně

-

. . . . . .

Připraveno k nabíjení nebo 

vybíjení Nabíjení nebo vybíjení

Úroveň nabití baterie je 50% Nebyla 

zjištěna žádná baterie

Chyba napájení, zkontrolujte připojení k nabíječce baterií

-

-

LED displej na ochranu baterie
Níže uvedená tabulka ukazuje mechanismy ochrany baterie a odpovídající vzory LED.

Indikátory stavu baterie během nabíjení

Blikající vzor

LED2 bliká dvakrát za sekundu

LED1 LED2 LED3 LED4 Položka ochrany baterie

Zjištěn nadproud

LED2 bliká třikrát za sekundu Zjištěn zkrat LED3 bliká dvakrát 

za sekundu Byl zjištěn přebití

LED3 bliká třikrát za sekundu Detekována přepěťová nabíječka LED4 

bliká dvakrát za sekundu Nabíjecí teplota je příliš nízká

LED4 bliká třikrát za sekundu Teplota nabíjení je příliš vysoká

Po vyřešení těchto problémů vypněte indikátor napájení stisknutím vypínače. Odpojte inteligentní letovou 
baterii od nabíječky a znovu ji zapojte, abyste mohli pokračovat v nabíjení. Pamatujte, že v případě chyby 
teploty v místnosti není nutné odpojovat a připojovat nabíječku; nabíječka obnoví nabíjení, když je teplota v 
povoleném rozsahu.

DJI nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nabíječkami třetích stran. Pokud je 

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

Jak vybít inteligentní letovou baterii:

Vložte inteligentní letovou baterii do prostoru pro baterie a zapněte ji. Vylétněte letadlem ven, dokud 
nebude úroveň nabití baterie nízká (např. Zbývá 20% energie).
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Dálkový ovladač
Tato část popisuje funkce dálkového 
ovladače a obsahuje pokyny pro 
ovládání letadla a kamery.
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Dálkový ovladač
Profil

Dálkový ovladač Phantom 4 RTK má přenosový dosah až 7 km / 7 km (verze kompatibilní s FCC) s ovládacími 
prvky pro naklánění fotoaparátu a fotografování. V dálkovém ovladači je zabudován nejnovější DJI OcuSync, 
který zvyšuje odolnost proti rušení pro stabilnější a plynulejší downlink videa. Dálkový ovladač obsahuje 
5,5palcový monitor s vysokou svítivostí s integrovanou aplikací DJI GS RTK pro HD displej. Uživatelé mohou v 
aplikaci plánovat letové dráhy a provádět jak fotogrammetrii, tak letové operace Waypoint. Režim Multi-
Aircraft Control na dálkovém ovladači lze použít ke koordinaci provozu až pěti letadel současně, což pilotům 
umožňuje efektivnější práci.

Verze pro dodržování předpisů: Dálkový ovladač je v souladu s místními předpisy a předpisy. 
Režim Stick: 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.

Pomocí dálkového ovladače

Zapnutí a vypnutí dálkového ovladače
Dálkový ovladač používá vyměnitelnou, vyměnitelnou inteligentní baterii. Úroveň nabití baterie je indikována 
pomocí LED stavu baterie na předním panelu po namontování baterie. Dálkový ovladač zapnete následovně:

1. Když je dálkový ovladač vypnutý, stiskněte jednou tlačítko Napájení a zkontrolujte aktuální úroveň nabití baterie, což je 

indikováno LED diodami stavu baterie. Pokud je úroveň nabití baterie příliš nízká, před použitím ji nabijte.

2. Stiskněte jednou tlačítko Napájení. Poté stisknutím a podržením zapněte dálkový ovladač.

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

4. Opakováním kroku 2 vypněte dálkový ovladač.

Interní záložní baterie dálkového ovladače umožňuje uživatelům vložit a vyjmout externí 
inteligentní baterii, zatímco je dálkový ovladač stále zapnutý a používán. Zařízení přejde do režimu 
spánku kvůli úspoře energie. Uživatelé jsou poté povinni vyměnit inteligentní baterii do tří minut, 
jinak se dálkový ovladač vypne.
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Nabíjení dálkového ovladače
Nabijte inteligentní baterii dálkového ovladače pomocí přiloženého napájecího adaptéru a nabíjecího rozbočovače.

1. Vložte baterii do nabíjecího rozbočovače, připojte napájecí adaptér k nabíjecímu rozbočovači a poté 
připojte nabíječku k elektrické zásuvce (100–240 V, 50/60 Hz).

2. Nabíjecí rozbočovač bude inteligentně nabíjet baterie postupně podle úrovně nabití baterie od nejvyšší po 
nízkou.
3. Stavová LED bliká při nabíjení zeleně a po úplném nabití svítí zeleně. Po dokončení nabíjení začne bzučák 

pípat. Chcete-li jej zastavit, vyjměte baterii nebo vypněte bzučák.

Zásuvka

AC napájecí adaptér
Nabíjecí rozbočovač

Nenabíjejte inteligentní letovou baterii společně s inteligentní baterií. USB 

napájecí port lze použít k nabíjení mobilního zařízení 5V / 2A.

Stavová LED

Bliká zeleně

Svítí zeleně

Bliká červeně

Svítí červeně

Popis

Nabíjení

Plně nabito

Chyba nabíječky baterií. Zkuste to znovu s oficiální nabíječkou baterií. 

Chyba baterie

Příliš vysoká / nízká teplota baterie. Teplota musí být v provozu

-

-

Bliká žlutě

- Plně žlutá

rozsah (5 ° -40 °)

Připraveno k nabíjení

Střídavě zelená bliká Inteligentní baterie nebyla detekována

Ovládání fotoaparátu
Pořizujte videa / fotografie a upravujte úhel rozteče 

závěsu pomocí tlačítka spouště, tlačítka záznamu a 

otočného ovladače na dálkovém ovladači.

1
2 3

1. Otočný knoflík

Ovládejte náklon kardanového kloubu. Otočením doleva nakloňte kardan nahoru a doprava nakloňte kardan dolů.

2. Tlačítko nahrávání videa
Jedním stisknutím spustíte nahrávání videa a dalším stisknutím nahrávání zastavíte.

3. Tlačítko spouště

Stisknutím pořídíte fotografii.
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Ovládání letadla
Tato část vysvětluje, jak ovládat orientaci letadla pomocí dálkového ovladače. Ovládací prvek může
být nastaven na režim 1, režim 2 nebo režim 3 nebo na vlastní režim.

Režim 1 Levá páčka Vpřed Pravá páčka
Nahoru

Dolů
Zpět

Vlevo, odjet Že jo

Odbočit vlevo Odbočit vpravo

Režim 2
Levá páčka Pravá páčka Vpřed

Nahoru

Dolů

Zpět

Vlevo, odjet Že jo
Odbočit vlevo Odbočit vpravo

Režim 3
Levá páčka Vpřed Pravá páčka

Nahoru

Dolů

Zpět

Vlevo, odjet Že jo
Odbočit vlevo Odbočit vpravo

Dálkové ovládání je ve výchozím nastavení nastaveno na režim 2.

Neutrální / střední bod páčky: Ovládací páky jsou ve střední poloze.

Pohyb ovládací páky: Ovládací páka je zatlačena ze střední polohy.
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Dálkový
Ovladač
(Režim 2)

Letadlo
Označuje směr nosu)( Poznámky

Pohyb levé páky nahoru a dolů mění nadmořskou 
výšku letadla.
Zatlačte na páku nahoru pro výstup a dolů pro 
sestup. Když jsou obě tyče vystředěny, letadlo se 
vznáší na místě.
Čím více je hůl odtlačena od středové polohy, tím 
rychleji letadlo změní nadmořskou výšku. Vždy 
jemně tlačte na tyč, abyste zabránili náhlým a 
neočekávaným změnám výšky.

Pohyb levou pákou doleva nebo doprava ovládá 
kormidlo a otáčení letadla.
Zatlačením páčky doleva otočíte letadlo proti směru 

hodinových ručiček, zatlačením páčky doprava otočíte 

letadlo doprava. Pokud je tyč vycentrována, letadlo si 

udrží svou aktuální orientaci.

Čím více je hůl odtlačena od středové polohy, tím 
rychleji se bude letadlo otáčet.

Pohybem pravé páky nahoru a dolů se mění sklon 
letadla dopředu a dozadu.
Zatlačte páku nahoru, abyste letěli dopředu, a dolů, abyste 

letěli dozadu. Letadlo se vznáší na místě, pokud je tyč 

vycentrována.

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

Posunutím pravého ovladače páky doleva a doprava změníte 

sklon letadla doleva a doprava.

Stisknutím doleva poletíte doleva a doprava, abyste letěli doprava. 

Letadlo se vznáší na místě, pokud je tyč vycentrována.

Během automatického letu přepněte přepínač 
Pauza, abyste opustili automatický let. Letadlo se 
vznáší v aktuální poloze.

Seřízení řadicí páky
Držením 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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Tlačítko RTH
Stisknutím a podržením tlačítka RTH zahájíte proceduru Návrat domů (RTH). LED kroužek kolem tlačítka RTH bude blikat bíle, což 

znamená, že letadlo vstupuje do režimu RTH. Letadlo se poté vrátí do posledního zaznamenaného domovského 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. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu přenosu, 
udržujte odpovídající vztah mezi operátorem a letadlem.

Stavová LED 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.

RTH LED

Stavová LED
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Stavová LED

- Svítí červeně

Poplach

Rozeznít

Stav dálkového ovladače

Dálkový ovladač je odpojen od letadla.

- Svítí zeleně Rozeznít

Pomalu blikající červená DDD ......

Dálkový ovladač je připojen k letadlu. Chyba 

dálkového ovladače.

/
Červená a zelená / červená a Žádný HD downlink je přerušen.
Žlutá střídavě bliká 

RTH LED Zvuk

Rozeznít

Stav dálkového ovladače 

Letadlo se vrací domů.- Plně bílá

Bliká bíle

Bliká bíle

D. . .

DD .. .. ..

Odeslání příkazu RTH do letadla. 

Probíhá postup RTH.

Indikátor stavu dálkového ovladače bliká červeně a vydá výstrahu, když je úroveň nabití baterie kriticky nízká.

Propojení dálkového ovladače
Dálkový ovladač je ve výchozím nastavení propojen s vaším letadlem. Propojení je vyžadováno pouze při prvním použití nového 

dálkového ovladače. Pokud používáte funkci ovládání více letadel, je nutné propojit všechna letadla se stejným dálkovým 

ovladačem.

1. Zapněte dálkový ovladač a otevřete aplikaci DJI GS RTK. Síla v letadle.
2. Klepnutím na Fly otevřete pohled kamery a klepněte na>. Jako spojovací zařízení vyberte Letadlo, klepněte na Jednoduché propojení

nebo Multi Linking (pokud se používá Multi-Aircraft Control) a potom klepněte na Pairing. Stavová LED bliká modře 

a dálkový ovladač opakovaně vydává dvojité pípnutí, což znamená, že je dálkový ovladač připraven k propojení.

Propojení

Stiskněte odkazovací tlačítko letadla na
pokračovat

Ukončit propojení

3. Stiskněte tlačítko Link na letadle. Poté uvolněte a počkejte několik sekund.
4. Pokud je propojení úspěšné, LED dioda Status a Link bude svítit zeleně. Pokud kontrolka LED nesvítí zeleně, došlo k 

chybě propojení. Zadejte znovu stav propojení a zkuste to znovu.

5. Opakováním kroků 3 a 4 dokončete propojení mezi všemi letadly (až pět) a dálkovým ovladačem, pokud je vybrána možnost 

Multi Linking. Poté klepněte na Ukončit propojení.
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Funkce ovládání více letadel
Dálkový ovladač je vybaven funkcí Multi-Aircraft Control, kterou lze použít ke koordinaci provozu až pěti 
letadel současně, což umožňuje pilotům pracovat velmi efektivně. Otočením ovladače Aircraft Control Switch 
na dálkovém ovladači můžete přepínat mezi různými letadly a ovládat tak požadované letadlo.

Pokud používáte funkci ovládání více letadel, nepoužívejte v okruhu 50 metrů více než tři skupiny, 
abyste zabránili rušení mezi operačními skupinami. Pokud nepoužíváte Phantom 4 RTK s mobilní 
stanicí DJI D-RTK 2, je nutné ručně nakonfigurovat sériové číslo každého dálkového ovladače v 
aplikaci DJI GS RTK.

Vstupte do režimu ovládání více letadel
1. Připojte všechna letadla (až pět) ke stejnému dálkovému ovladači podle pokynů v části „Propojení 

dálkového ovladače“.
2. Po propojení zavřete nabídku nastavení. Propojené letadlo bude uvedeno v levé části obrazovky seřazené podle čísla.

Přepnout ovládání

Uživatelé mohou přepínat ovládání mezi různými letadly prostřednictvím stavového pole letadla na levé obrazovce 

aplikace nebo voliče přepínače ovládání letadel na dálkovém ovladači. Přední LED vybrané letadla budou svítit červeně, 

zatímco přední LED ostatních letadel budou svítit žlutě.

Přepněte do aplikace

Klepněte na stavové pole příslušného čísla v aplikaci. Bočnice boxu se změní na modrou a přední LED diody 
letadla budou rychle blikat červeně, což znamená, že bylo vybráno odpovídající letadlo.

Přepněte voličem
1. Otočte ovladačem ovládání letadla na dálkovém ovladači. V blízkosti příslušného stavového pole v aplikaci 

bude šipka a přední LED diody letadla rychle žlutě blikají, což znamená, že příslušné letadlo je ve předem 
vybraném stavu.

2. Stiskněte číselník jednou. Strana pole v aplikaci se změní na modrou a přední LED diody letadla budou na 
několik sekund rychle blikat červeně a poté se rozsvítí červeně, což znamená, že bylo vybráno odpovídající 
letadlo.
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Víceletý provoz
1. Přepnutím ovládání vyberte požadované letadlo.

2. Klepněte na stavové pole vybraného letadla a potom klepněte na

obrazovce vyberte a použijte operaci ve značce Plan. Po nastavení provozních parametrů proveďte 
operaci. Vybraná data letových tras budou nahrána do letadla.

3. Použijte operaci pro každé letadlo. Klepnutím zobrazíte stavová pole všech letadel a klepněte na jiné
stavové pole pro přepnutí na odpovídající letadlo.

4. Po použití operací pro všechna letadla klepněte na Spustit. Uživatelé mohou ve výzvovém okně posunout 
jezdce pro každé letadlo nebo posunout jezdce pro všechna letadla ve spodní poloze, aby vzlétli ze všech 
letadel a zahájili provoz současně.

5. Dojde-li během provozu k nouzové situaci, přepněte spínač pauzy na dálkovém ovladači a zabrzděte 
všechna letadla. Poté budou všechny operace pozastaveny a letadlo se vznáší na místě a lze jej ovládat 
ručně. Chcete-li pokračovat v operaci, uživatelé by měli operaci znovu použít v ikoně Executing tag in.

v levé části obrazovky nebo klepněte na na vrcholu

Během operací více letadel se letadla budou automaticky vyhýbat na základě informací o poloze. 
Když je vzdálenost mezi letadly 15 m, zpomalí se a když je vzdálenost 5 m, nebude se letadlo moci k 
sobě přiblížit.

Ukončete režim ovládání více letadel
Uživatelé mohou režim opustit následujícími třemi způsoby.

Metoda 1: Propojte dálkový ovladač s jediným požadovaným letadlem podle předchozích pokynů (mělo by být 
vybráno spárování jednoho stroje).

Metoda 2: Odstranit další letadla a zůstat jediným letadlem v seznamu Propojená letadla. Dálkový ovladač 
může tedy ovládat pouze toto letadlo.

Metoda 3: Vypněte ostatní letadla, která nepotřebují kontrolu a napájení, pouze u jednoho požadovaného letadla. 

Dálkový ovladač může tedy řídit pouze toto letadlo. Poznámka: Pokud znovu zapnete druhé letadlo, dálkový ovladač a 

připojené letadlo automaticky přejdou do režimu ovládání více letadel. V případě potřeby z tohoto režimu úplně 

odejděte metodou 1 nebo 2.

© 2020 DJI Všechna práva vyhrazena. 49



Gimbal a fotoaparát
Tato část obsahuje technické 
specifikace fotoaparátu a vysvětluje 
provozní režimy kardanového závěsu.

50 © 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.



Gimbal a fotoaparát
Fotoaparát

Profil
Fotoaparát Phantom 4 RTK využívá 1palcový snímač CMOS s účinnými pixely 20 M a širokoúhlý objektiv 24 
mm (ekvivalent formátu 35 mm). Je vybaven filtrem z modrého skla pro lepší kvalitu obrazu a UV čočkou pro 
další ochranu. Filtr ND lze použít, když je provozní prostředí příliš světlé.

Phantom 4 RTK podporuje snímání 4K při 30 fps a maximální datový tok videa 100 Mbps.

20megapixelové fotografie pořízené fotoaparátem Phantom 4 RTK jsou výsledkem použití pokročilé techniky 

zpracování obrazu. Mechanická závěrka s maximální rychlostí 1/2 000 eliminuje zkreslení rolovacích závěrek při 

pořizování statických snímků rychle se pohybujících objektů.

Slot pro kartu micro SD fotoaparátu

Chcete-li uložit své fotografie a videa, vložte kartu microSD do slotu, jak je znázorněno níže, před zapnutím 
letadla. Phantom 4 RTK je dodáván s 16 GB kartou microSD a podporuje karty microSD až do 128 GB. 
Doporučuje se karta microSD UHS-1 a vyšší kvůli jejich vysoké rychlosti čtení a zápisu, která podporuje video 
data ve vysokém rozlišení. Uživatelé mohou číst fotografie a videa a surová satelitní pozorování během 
operací fotogrammetrie a letu Waypoint z karty microSD.

Nevyjímejte kartu microSD z letadla, když střílí.

Aby byla zajištěna stabilita kamerového systému, jsou jednotlivé videozáznamy omezeny na 30 minut.
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Port micro USB
Zapněte letadlo a připojte kabel Micro USB k portu Micro USB, abyste mohli aktualizovat 
firmware, číst fotografie a videa a surová satelitní pozorování během operací fotogrammetrie a 
letu na trase Waypoint.

Provoz kamery
K pořizování fotografií nebo videí použijte tlačítka spouště a nahrávání videa na dálkovém ovladači nebo v 
aplikaci DJI GS RTK.

Popis indikátorů stavu kamery LED
Indikátor LED kamery se rozsvítí po zapnutí letové baterie. Poskytuje informace o
pracovní stav kamery.

LED indikátor kamery Stav kamery

Zelené rychlé blikání

Svítí zeleně

Systém se zahřívá

Systém je zahřátý, je vložena karta microSD a funguje 
správně

-

Zelené bliknutí jednou

Pomalu červené mrknutí

Rychlé červené blikání

Dvojité červené bliknutí

Svítí červeně

Zelené a červené blikání

Pořizování jednoho 

snímku

Chyba karty microSD

Přehřátá kamera

Chyba systému

Aktualizace firmwaru

× 2

- -
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Gimbal

Profil
Tříosý závěs poskytuje stabilní platformu pro připojenou kameru a umožňuje vám pořizovat jasné a stabilní obrázky a 

videa. Otočením ovladače upravte úhel rozteče kardanového kloubu.

Nastavitelný rozsah výšky tónu je -90 ° až + 30 °. Výchozí rozsah je -90 ° až 0 °. To lze upravit v aplikaci DJI GS 
RTK.

30 °

0 °

- 90 °

Provozní režimy kardanového kloubu

K dispozici jsou dva provozní režimy kardanového závěsu. Na stránce nastavení kardanu v aplikaci DJI GS RTK můžete přepínat 

mezi různými provozními režimy. Podrobnosti najdete v následující tabulce:

Úhel mezi orientací kardanu a nosem letadla zůstává po celou dobu 
konstantní.

Sledujte režim

Kardan se synchronizuje s pohybem letadla, aby poskytl zážitek z létání z 
pohledu první osoby.

Režim FPV

K chybě kardanového motoru může dojít v těchto situacích:

(1) letadlo je umístěno na nerovném terénu nebo je omezen pohyb kardanového kloubu.

(2) kardan byl vystaven nadměrné vnější síle, například srážce. Vždy vzlétněte z plochého 
otevřeného terénu a kardan vždy chráňte.

Létání v husté mlze nebo oblacích může kardan navlhnout a vést k dočasnému selhání. Po 
zaschnutí kardan obnoví plnou funkčnost.
Je normální, že gimbal po inicializaci vydá krátké pípnutí.
V případě kratší doby expozice (ne více než 1/200 sekundy) nebo letu v režimu S s úplným pohybem 

páky dálkového ovladače se mohou aerodynamické vibrace letadla zvýšit v důsledku aerodynamických 

sil. Díky tomu může být závěs náchylnější k větru, což způsobí, že fotografie budou vykazovat 

znatelnou dynamickou deformaci (tj. Efekt „roletové závěrky“). V takových případech se doporučuje 

prodloužit expoziční čas pomocí filtru nebo zmenšením clony objektivu , nebo omezte létání s menším 

pohybem páčky dálkového ovladače pro lepší výkon obrazu.
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Aplikace DJI GS RTK

V této části jsou představeny 
hlavní funkce aplikace DJI GS RTK.
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Aplikace DJI GS RTK
Aplikace DJI GS RTK je určena pro mapové aplikace. Lze jej použít k plánování provozních oblastí a letových 
tras, nastavení různých parametrů a zobrazení stavu operací v reálném čase.

Hlavní S

3

PHANTOM4 RTK
Broad Vision
Přesné cílení

2

1

Letadlo připojeno

Plán Létat

1. Naplánujte pole | Proveďte operaci

Plán: Klepněte na tlačítko a poté vyberte Photogrammetry nebo Waypoint Flight operation a poté zadejte Planning 

View pro plánování.

Fly: Klepnutím otevřete Camera View nebo Map View a zobrazíte stav letadla, nakonfigurujete nastavení a 

provedete operace.

2. Stav připojení letadla
: Ukazuje, zda je letadlo připojeno k dálkovému ovladači.

3. Nabídka

Klepněte na

: Správa úloh - Zobrazení průběhu operací, plánovaných operací a importovaných souborů KML. : Informace o 

uživateli - Zobrazí informace o uživateli přihlášeného účtu.

: Informace o letadle - Zobrazení informací o připojeném letadle.

: Obecná nastavení - Klepnutím zobrazíte nastavení, jako jsou jednotky měření, diagnostika sítě a nastavení 

systému Android

ke správě úkolů, zobrazení informací o uživateli, informacích o letadlech a konfiguraci obecného nastavení.
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1 2 3 4

Oblast mapování Odhadovaná doba letu Fotografie / SD karta

Fotogrammetrie
5
6

Výška (M) (GSD 2,74 cm / pixel)

100

Rychlost (M / s) 7
9.0

Dokončit

NÁVRAT DOMŮ

Nastavení fotoaparátu

Pokročilé nastavení

zrušení Uložit

9 8
1. Hlavní obrazovka

: Klepnutím na tuto ikonu se vrátíte na hlavní obrazovku.

2. Typ operace
: Zobrazuje aktuální plánovaný typ operace.Fotogrammetrie

3. Informace o plánování

Zobrazuje oblast mapování, odhadovanou dobu letu a počet fotografií.

4. Další nastavení

Klepněte na

Úvod do aplikace Camera View.

pro vstup do rozšířené nabídky pro zobrazení a úpravu parametrů všech ostatních nastavení. Odkazovat na

5. Umístění

: Klepnutím vycentrujete mapu kolem polohy letadla nebo posledního zaznamenaného domovského bodu.

6. Režim mapy

: Klepnutím přepínáte mezi standardním, satelitním nebo nočním režimem.

7. Nastavení provozních parametrů

Tento seznam nastavení se zobrazí po přidání okrajových bodů klepnutím na mapu. 

Výška: Nadmořská výška letadla během operace.

Rychlost: Rychlost letu během operace. Přednastavená rychlost letu nemůže překročit maximální rychlost 
zobrazenou nad nastavením rychlosti. Maximální rychlost je rychlost letu, při které lze zachytit obrázky 
splňující požadavky na mapování, a vypočítává ji aplikace podle aktuálního nastavení. Relativní nadmořská 
výška: Relativní výška mezi bodem vzletu a operační oblastí. Skutečná provozní výška je výška letadla 
minus relativní výška. POZNÁMKA: Ujistěte se, že jste nastavili správnou relativní výšku, abyste zajistili, že 
výsledky budou obsahovat odpovídající míry překrytí.
Dokončit: Akce letadla po dokončení operace. Vyberte si z RTH, vznášení, přistání a zpět do počátečního 
bodu.
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Nastavení fotoaparátu: Zahrnuje poměr fotografií, vyvážení bílé, režim měření, úhel závěsu, prioritu 
závěrky a korekci zkreslení.

Výchozí režim měření je průměrné měření, protože nejlépe slouží mapovacím aplikacím. Pokud 

je povolena korekce zkreslení, může být kvalita obrazu kvůli zpracování nižší. Doporučujeme tuto 

možnost deaktivovat, pokud jsou pro následné zpracování potřeba originální obrázky.

Pokročilé nastavení: Zahrnuje rychlost horizontálního překrývání, rychlost vertikálního překrývání a okraj. Rychlost 

svislého překrytí označuje rychlost překrývání dvou snímků pořízených postupně po stejné cestě. Rychlost 

horizontálního překrývání označuje míru překrývání dvou obrázků na dvou paralelních drahách.

8. Přiblížit / oddálit mapu

: Klepnutím zobrazíte posuvník a jeho posunutím přiblížíte nebo oddálíte.

9. Směr trasy

: Systém automaticky vytvoří letové trasy po přidání okrajových bodů a nastavení parametrů. 
Klepnutím a přetažením této ikony upravíte směr letu vyrobené trasy. V rozbalovací nabídce klepněte na 
ikonu pro jemné doladění.

Výše uvedené popisy používají jako příklad operace fotogrammetrie. Operace jako Terrain Awareness Mode, 
Block Segmentation a další mají podobná rozhraní s operacemi fotogrammetrie. U operací 3D 
fotogrammetrie (více orientovaných) zobrazíte náhled kliknutím na čísla 1 až 5 v zobrazení mapy
každou dráhu letu. 1 odkazuje na pohled nadir dráha letu a 2 až 5 označují čtyři šikmé dráhy letu
resp.

Waypoint Flight

1

Délka trasy

Za letu (RTK) RTK 12
Odhadovaná doba letu SD karta 99%

2
3
4
5

1 93 m 2 6

H

H 10,0M D 10.0SLEČNA

HS: 3.3SLEČNAVS: 0,0SLEČNA

Nastavení trasy Uložit

7

1. Informace o plánování

Zobrazuje plánovanou délku trasy, odhadovanou dobu letu a kapacitu karty microSD.

2. Režim mapy

: Klepnutím přepínáte mezi standardním, satelitním nebo nočním režimem.

3. Poloha Sledujte
: Klepnutím vycentrujte mapu kolem polohy letadla vždy, po aktualizaci polohy.
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4. Umístění

: Klepnutím vycentrujete mapu kolem polohy letadla nebo posledního zaznamenaného domovského bodu.

5. Vymazat obrazovku

: Klepnutím vymažete dráhu letu aktuálně zobrazenou na mapě.

6. Trasové body

2 : Trasové body přidané stisknutím tlačítka C2 na dálkovém ovladači. Klepnutím nastavíte letovou nadmořskou výšku, směr, 

rychlost, úhel závěsu a činnosti trasových bodů každého trasového bodu, přepnete mezi trasovými body a

odstranit trasový bod.

7. Nastavení trasy | Uložit

Nastavení trasy: Klepnutím vstoupíte do nabídky nastavení trasy a nastavíte akci ukončení úkolu, akci ztráty 

signálu dálkového ovladače, směr letadla v závislosti na trase letu, cestovní rychlost a záznam trasy.

Ostatní prvky v tomto pohledu jsou stejné jako prvky v pohledu Kamera.

Pohled z kamery

Po klepnutí na Fly na hlavní obrazovce mohou uživatelé přepínat mezi sebou cs Zobrazení kamery a zobrazení mapy. The

níže uvedené popisy používají jako příklad pohled kamery.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Za letu (RTK) RTK 12 99%
19:29

21
ZÁVĚRKA F EV WB

89% 1 5.6 0,3 Auto AE 11

12
67% 2

20

19
10 米

78% 13

112 14
15

H 10,0M D 10.0M

HS: 3.3SLEČNAVS: 0,0SLEČNA Konec Pauza

18 17 16

1. Hlavní obrazovka

: Klepnutím na tuto ikonu se vrátíte na hlavní obrazovku.

2. Stav letadla
Za letu (RTK) : Označuje aktuální letové režimy a varovné zprávy.

3. Indikátor 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. Síla signálu RTK / GNSS
RTK 12: Tato ikona se zobrazí, jakmile je povolen RTK, a začne správně fungovat. Číslo v pravém horním 

rohu označuje počet připojených satelitů. Níže uvedený stav RTK zahrnuje
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dva stavy: FIX označuje, že je dokončena diferenciální analýza dat a pro určování polohy letadel lze použít RTK. 

Pouze za tohoto stavu může letadlo vzlétnout. FLOAT označuje, že se v analýze provádějí diferenciální data. Je 

vyžadováno čekání na FIX.

: Tato ikona se zobrazí, pokud je vypnutý RTK, udávající aktuální sílu signálu GNSS a počet 
připojených satelitů.

5. Stav zdroje dat RTK
Ikony zobrazené při použití dat RTK. Při použití služby D-RTK 2 nebo Network RTK se zobrazení liší.

: Zobrazuje sílu signálu RTK při použití D-RTK 2.
: Označuje, že spojení s D-RTK 2 je neobvyklé. Viz výzvy v aplikaci. : Zobrazuje sílu signálu RTK 
při používání služby Network RTK Service.
: Označuje, že připojení k serveru Network RTK je neobvyklé. Viz výzvy v aplikaci.

6. Ovládání a síla signálu HD Video Link

: Zobrazuje sílu signálu ovládání a HD video sestupné spojení mezi letadlem a dálkovým ovladačem.

7. Stav funkce snímání překážek

: Klepnutím na toto tlačítko povolíte nebo zakážete funkce poskytované systémem Vision.

8. Parametry kamery
Zobrazuje parametry nastavení kamery a kapacitu karty microSD.

9. Úroveň baterie

: Zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie. Klepnutím nastavíte prahovou hodnotu Upozornění na nízkou kapacitu baterie a zobrazíte 

informace o baterii.

10. Další nastavení

Klepnutím vstoupíte do rozšířené nabídky, kde můžete zobrazit a upravit parametry všech ostatních nastavení.

: Nastavení letadla - Zahrnuje nastavení domovského bodu, návrat do domovské nadmořské výšky, maximální nadmořskou 

výšku, limit vzdálenosti, ztracenou akci signálu dálkového ovladače, pokročilá nastavení atd.

RTK: Nastavení RTK - zahrnuje přepínač funkcí RTK, typ služby RTK a jejich odpovídající nastavení.

: Nastavení senzoru - zahrnuje povolení vyhýbání se překážkám, zobrazení radarové mapy, pokročilé nastavení 

vidění atd.

: Nastavení dálkového ovladače - Zahrnuje kalibraci dálkového ovladače, režim Stick, propojení 
atd.: Nastavení přenosu obrazu - Zahrnuje režim kanálu a výběr grafu frekvence tažení.
: Nastavení baterie letadla - Zahrnuje prahové hodnoty výstrahy před vybitím baterie, informace o baterii atd. 

Když je zjištěn vysoký vybíjecí proud, zkrat, vysoké nebo nízké teploty vybití nebo poškození článků baterie, 

zobrazí se na obrazovce výzva.

: Nastavení kardanového závěsu - Zahrnuje režim kardanového kloubu, pokročilé nastavení, nastavení otočného kloubu a automatickou 

kalibraci kardanového závěsu.

: Obecná nastavení - zahrnuje nastavení mapy, zobrazení trasy letu, vyhledání letadla atd.

11. Zámek automatické expozice

AE: Klepnutím uzamknete hodnotu expozice.

12. Tlačítko Foto / Video

: Klepnutím přepínáte mezi režimy záznamu fotografií a videa.

© 2020 DJI Všechna práva vyhrazena. 59



Phantom 4 RTK Uživatelský manuál

13. Tlačítko spouště / záznamu

/: Klepnutím pořídíte fotografie nebo zahájíte / zastavíte záznam. Při nahrávání udává časový kód pod 
tlačítkem délku záznamu. Uživatelé mohou také stisknout tlačítko Spoušť nebo Nahrávání videa na dálkovém 
ovladači a pořídit fotografie nebo nahrát video.

14. Průběh provozu
78% : Ukazuje průběh operace fotogrammetrie a počet pořízených fotografií.

112

15. Nastavení fotoaparátu

: Klepnutím nastavíte ISO, závěrku, hodnoty expozice, informace OSD, průběžné automatické ostření (k dispozici pro 

manuální létání a fotografování) atd.

16. Ovládací tlačítka provozu
Tlačítka pro ovládání během různých typů operací, včetně vyvolání, spuštění, pozastavení nebo ukončení operace,

atd.

17. Letové parametry
: Svislá vzdálenost od letadla o domovském bodě.
: Horizontální vzdálenost od letadla k domovskému bodu.

: Rychlost pohybu ve svislé vzdálenosti.
: Rychlost pohybu po vodorovné vzdálenosti.

18. Mapa

Klepnutím na mini mapu můžete přepínat mezi zobrazením fotoaparátu a zobrazením mapy. Ikony 

jsou stejné jako ikony v zobrazení plánování.

v zobrazení mapy

19. Seznam operací

: Klepnutím zobrazíte plánované operace, probíhající operace a importované soubory KML. Chcete-li použít 

operace, vyberte v rozevírací nabídce nahoře plán nebo provedení. Chcete-li zobrazit a upravit data, vyberte 

soubor KML a použijte data k plánování provozní oblasti fotogrammetrie.

20. Stav detekce překážek
Zobrazuje informace o detekovaných překážkách, když je povolena funkce vyhýbání se překážkám. Na 
horní obrazovce se zobrazí informace o přední překážce a na dolní obrazovce informace o zadní 
překážce. Červené, oranžové, žluté a zelené pruhy označují vzdálenost překážek za sebou. Hodnota 
udává vzdálenost mezi letadlem a nejbližší překážkou.

21. Stavová skříň letadla v režimu ovládání více letadel

Zobrazuje stav všech připojených letadel seřazených podle čísel při použití funkce ovládání více letadel. 

Klepnutím přepnete vybrané letadlo a levá strana rámečku se změní na modrou.

Cloudová služba PPK
PPK je technika následného zpracování diferenciální korekce, která poskytuje výsledky s přesností polohování na 

centimetry. Na rozdíl od RTK (kinematika v reálném čase), PPK zaznamenává data roveru a data základnové stanice 

samostatně pro provádění výpočtů po procesu, a proto není omezena komunikačním spojením v reálném čase a 

protokoly mezi základnovou stanicí a roverem. Kromě toho má PPK delší základní vzdálenost než RTK, což zvyšuje 

spolehlivost. Cloudová služba PPK aplikace DJI GS RTK (prémiový doplněk) podporuje více zdrojů dat základnové 

stanice a umožňuje uživatelům připojit se ke cloudovému serveru pro výpočty PPK.
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Nákup
Po zakoupení bude služba Cloud PPK navázána na letadlo SN. Aplikace dokáže rozpoznat pouze provozní 
data, která odpovídají SN letadla s aktivovanou službou Cloud PPK Service.

Požádejte svého místního autorizovaného prodejce DJI o zakoupení aktivačního kódu pro službu Cloud PPK.

Nákup v aplikaci je podporován pouze v Číně. Uživatelé v jiných zemích nebo regionech si mohou 
aktivační kód služby Cloud PPK zakoupit od prodejce.

Aktivace
1. Připojte letadlo, pro které byla zakoupena služba Cloud PPK, nebo vložte kartu microSD, která

obsahuje provozní data jedinečného 
letadla SN.

2. Přejděte na hlavní obrazovku aplikace a klepněte na

do dálkového ovladače, aby aplikace mohla rozpoznat

v levém horním rohu
Služba otevřete nabídku nastavení a klepněte na Aktivovat.

a vyberte Cloud PPK

3. Pečlivě si přečtěte podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů a zaškrtnutím políčka potvrďte souhlas.

4. Zadejte aktivační kód od prodejce.
5. Cloud PPK Service je k dispozici po aktivaci.

Uživatelé mohou pomocí služby Cloud PPK vypočítat data shromážděná před aktivací, pokud je 
firmware letadla v02.02.0312 nebo novější.

Používání

Přejděte na stránku nastavení služby Cloud PPK Service. Nejprve povolte nahrávání dat PPK a potom klepnutím na 

ZAČÍT NYNÍ POUŽÍVAT přejděte na stránku služby Cloud PPK. Stránka obsahuje informace o účtu, vytvořit úkol, 

aktuální úkoly a minulé úkoly. Na kartě Informace o účtu zobrazte aktivované letadlo SN. Na kartě Vytvořit úkol 

vytvořte úkoly pro výpočty PPK. V části Aktuální úkoly a Minulé úkoly můžete zobrazit průběh úkolů a stáhnout 

výsledky výpočtu PPK. Proces je následující:

1. Přístup k datům PPK z letadla:
Cesta úložiště dat: Složka, která obsahuje data PPK a soubor podpisu, je stejná složka, kde jsou uloženy 
obrázky letových úkolů. Ujistěte se, že název složky je stejný jako kód úlohy dat, například karta microSD \ 
DCIM \ SURVEY \ 100_0005.
Import dat: Vložte kartu microSD, která obsahuje data, do dálkového ovladače. Aplikace rozpozná složky 
na kartě. Uživatelé si mohou v aplikaci vybrat data z jednoho nebo více letových úkolů.

Uživatelé mohou vybrat požadovaná data na kartě Odesláno, pokud již byla data PPK 
letadla nahrána na server.
Pokud uživatelé chtějí používat data PPK letadla s daty základnové stanice ze základnové stanice RINEX, musí 

být data základnové stanice RINEX uložena na: microSD karta \ třetí_báze.

2. Ujistěte se, že má dálkový ovladač přístup k internetu přes 4G klíč nebo Wi-Fi. Na stránce Network 
Diagnostics zkontrolujte stav odkazů a ujistěte se, že je dálkový ovladač připojen k platformě DJI AG.

3. V aplikaci přejděte na stránku Cloud PPK Service.

4. Klepněte na Vytvořit úkol a vyberte jednu nebo více zdrojových datových sad PPK letadla. Zobrazit podrobnosti na pravé straně 

obrazovky.

© 2020 DJI Všechna práva vyhrazena. 61



Phantom 4 RTK Uživatelský manuál

5. Klepnutím na Vybrat data základnové stanice vyberte požadovaná data základnové stanice z níže uvedených zdrojů.

DJI Base Station: Nastavte mobilní stanici D-RTK 2 poblíž operační oblasti pro záznam dat základnové 
stanice, když letadlo provádí operace. Po dokončení jej připojte k dálkovému ovladači pomocí kabelu USB-
C OTG a kabelu USB-C pro přístup k datům z něj.

Pokud byla při nastavování mobilní stanice D-RTK 2 ručně zadána zeměpisná šířka, délka a 
nadmořská výška základnové stanice, budou jako referenční poloha použity vstupní hodnoty. 
Pokud mobilní stanice D-RTK 2 během operace ztratí energii, ale po restartu je do 5 m od 
výchozí polohy, použije se výchozí poloha. Pokud se pohybuje dále než 5 m, bude jako 
referenční bod použito umístění jednoho bodu (SPP) mobilní stanice D-RTK 2. Pokud nejsou 
zadány žádné souřadnice, použije mobilní stanice D-RTK 2 místo SPP jako referenční bod.

RINEX base station: Vložte kartu microSD s daty základny RINEX uloženými v cestě „microSD card \ 
third_base“ do dálkového ovladače. Vyberte datové sady v aplikaci a ručně zadejte souřadnice základnové 
stanice nebo jako referenční bod vyberte umístění jednoho bodu (SPP).

6. Klepněte na Spustit výpočty a počkejte na dokončení výpočtů.
7. Klepnutím na Aktuální úkoly zobrazíte průběh zpracování dat.

8. Klepnutím na Minulé úkoly zobrazíte a stáhnete výsledky dokončených úkolů. Stažená data budou uložena 
do příslušné složky letových misí.

Uživatelé mohou importovat výsledný soubor PPK do DJI Terra pro 2D nebo 3D rekonstrukce pro zlepšení 

přesnosti. Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce DJI Terra.
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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 výcvikem a bezpečným 

cvičením létání. Limit nadmořské výšky je 500 metrů. Vyvarujte se létání ve vyšších nadmořských výškách. Je důležité 

porozumět základním letovým zásadám pro bezpečnost vás i lidí kolem vás. Další informace najdete v části Zřeknutí se 

odpovědnosti a bezpečnostní pokyny.

Požadavky letového prostředí
1. Nepoužívejte letadlo za nepříznivých povětrnostních podmínek. Patří sem rychlost větru přesahující 10 m / s, sníh, 

déšť a mlha.

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

kompasu a systému GNSS.

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

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

rádiových přenosových věží.

5. Výkon letadla a baterie podléhá faktorům prostředí, jako je hustota a teplota vzduchu. Při letu v 
nadmořských výškách větších než 6 000 metrů nad mořem buďte velmi opatrní, protože to může ovlivnit 
výkon baterie a letadla.

6. V polárních oblastech Země může letadlo pracovat pouze v režimu Attitude nebo s využitím polohy vidění.

Systém GEO (Geospatial Environment Online)

Úvod
Systém DJI Geospatial Environment Online (GEO) je globální informační systém, který se zavázal poskytovat 
informace o vzdušném prostoru v reálném čase v rozsahu mezinárodních zákonů a předpisů. GEO poskytuje 
letové informace, letové časy a informace o poloze, aby pomohl uživatelům bezpilotních prostředků (UAV) při 
přijímání nejlepších rozhodnutí týkajících se jejich osobního použití UAV. Zahrnuje také jedinečnou funkci 
Regionální omezení letu, která v reálném čase poskytuje informace o bezpečnosti a omezeních letu a blokuje 
létání UAV v omezeném vzdušném prostoru. Zatímco bezpečnost a dodržování zákonů o řízení letového 
provozu je prvořadým zájmem, DJI uznává potřebu udělování výjimek za zvláštních okolností. Abychom tuto 
potřebu splnili, zahrnuje GEO také funkci Odemknutí, která uživatelům umožňuje odemknout lety v 
omezených oblastech. Před provedením letu

GEO zóny
Systém GEO společnosti DJI označuje bezpečná místa letu, poskytuje úrovně rizika a bezpečnostní obavy pro 
jednotlivé lety a nabízí informace o omezeném vzdušném prostoru, které si uživatelé mohou v aplikaci DJI GS 
RTK prohlížet v reálném čase. Místa označená GEO se nazývají GEO zóny. Zóny GEO jsou konkrétní letové 
oblasti, které jsou kategorizovány podle letových předpisů a omezení. Zóny GEO, které zakazují let, jsou 
implementovány kolem míst, jako jsou letiště, elektrárny a věznice. Mohou být také dočasně implementovány 
kolem velkých událostí na stadionech, lesních požárů nebo jiných nouzových situací. Určité zóny GEO 
nezakazují let, ale spouštějí varování informující uživatele o možných rizicích. Všechny omezené letové oblasti 
se označují jako zóny GEO a dále se dělí na varovné zóny, rozšířené varovné zóny, autorizační zóny, Zóny 
nadmořské výšky a omezené zóny. Ve výchozím nastavení GEO omezuje lety do nebo vzlétnutí v zónách, což 
může mít za následek obavy o bezpečnost. K dispozici je mapa zóny GEO, která obsahuje komplexní globální 
informace o zóně GEO na oficiálním webu DJI: https://www.dji.com/flysafe.
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Systém GEO slouží pouze k informačním účelům. Jednotliví uživatelé jsou odpovědní za kontrolu oficiálních 
zdrojů a za určení zákonů nebo předpisů, které se mohou vztahovat na jejich let. V některých případech 
společnost DJI vybrala široce doporučené obecné parametry (například poloměr 1,5 míle na letištích), aniž by 
provedla jakékoli rozhodnutí, zda tyto pokyny odpovídají předpisům, které se vztahují na konkrétní uživatele.

Definice GEO zón
Varovné zóny: Uživatelé obdrží varovnou zprávu s informacemi relevantními pro jejich let.
Vylepšené varovné zóny: Uživatelé obdrží výzvu ze systému GEO v době letu. Jsou povinni podat žádost o 
odemknutí pro let 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 oprávnění uživatelé s účtem ověřeným DJI. Pro online odblokování musí být použita 
oprávnění.
Zóny nadmořské výšky: Lety jsou omezeny na konkrétní nadmořskou výšku.

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

Cílem DJI GEO Zones je zajistit letovou bezpečnost uživatele, nelze však 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.

Všechny inteligentní letové funkce budou ovlivněny, když letadla DJI poletí poblíž nebo do GEO zón. Mezi 
takové rušení patří mimo jiné snížená rychlost, porucha vzletu a ukončení letu.

Letová omezení

Úvod
Provozovatelé UAV by se měli řídit všemi letovými předpisy stanovenými příslušnými vládními a regulačními 
agenturami, včetně ICAO a FAA. Z bezpečnostních důvodů jsou lety ve výchozím nastavení omezeny, což 
pomáhá uživatelům bezpečně a legálně provozovat produkty DJI. Letová omezení zahrnují limity nadmořské 
výšky a vzdálenosti a zóny GEO.

Když je k dispozici globální navigační satelitní služba (GNSS), jsou k zajištění bezpečnosti letu brány v úvahu 
mezní výšky, mezní vzdálenosti a zóny GEO. Jinak se projeví pouze limity nadmořské výšky.

Omezení maximální nadmořské výšky a poloměru

Maximální letová výška omezuje letovou výšku letadla, zatímco maximální poloměr omezuje jeho vzdálenost. 
Tyto limity lze nastavit pomocí aplikace DJI GS RTK.
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Maximální letová výška
Max. Poloměr

Domovský bod

Výška letadla po zapnutí

Silný signál GNSS

Omezení Popis Zpráva aplikace DJI GS RTK

Max. Nadmořská výška
Nadmořská výška letadla nesmí překročit maximální dosaženou maximální letovou výšku. Upravit

zadaná hodnota.
v případě potřeby pomocí aplikace Aircraft Settings svoji 

nadmořskou výšku.

Bylo dosaženo maximální letové vzdálenosti. V 

případě potřeby upravte vzdálenost pomocí 

Nastavení letadla.

Max. Poloměr
Letová vzdálenost nesmí 
překročit zadanou hodnotu.

Slabý signál GNSS

Omezení Popis Zpráva aplikace DJI GS RTK

Nadmořská výška je omezena na 26 stop 
(8 m), když je signál GNSS slabý a Vision

Bylo dosaženo maximální letové výšky. V 

případě potřeby upravte nadmořskou 

výšku pomocí Nastavení letadla.
Max. Nadmořská výška Systém je aktivován. Pokud je signál GNSS 

slabý a systém Vision je deaktivován, je 
nadmořská výška omezena na 30 metrů.

Max. Poloměr Bez omezení. N / A

Když letadlo překročí stanovený limit, pilot může stále řídit letadlo, ale nebude moci letět dále.

Když letadlo překročí maximální poloměr, automaticky letí zpět v dosahu, když je signál GNSS 
silný.
Z bezpečnostních důvodů nelétejte v blízkosti letišť, dálnic, železničních stanic, železničních tratí, center měst nebo 

jiných citlivých oblastí. Létejte pouze s letadly v oblastech, které jsou v přímé viditelnosti.
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Omezení letu v zóně GEO

GEO zóna Popis

Vzlet: Nelze spustit motory letadla.

Za letu: Když se signál GNSS změní ze slabého na silný, zahájí DJI GS RTK 
odpočet 20 sekund. Jakmile je odpočítávání ukončeno, letadlo okamžitě 
přistane v režimu poloautomatického klesání a po přistání vypne motory.Omezená zóna

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

Vzlet: Nelze spustit motory letadla. Vzlet je k dispozici pouze po odeslání 
požadavku na odemknutí pomocí telefonního čísla uživatele.

Autorizační zóna Za letu: Když se signál GNSS změní ze slabého na silný, zahájí DJI GS RTK 
odpočet 20 sekund. Jakmile je odpočítávání ukončeno, letadlo okamžitě 
přistane v režimu poloautomatického klesání a po přistání vypne motory.

Vylepšená varovná zóna

Varovná zóna

Letadlo letí normálně, ale uživatel je povinen potvrdit dráhu letu.

Letadlo letí normálně, ale uživatel obdrží varovné zprávy.

Když je signál GNSS silný, letadlo nemůže překročit stanovenou nadmořskou 
výšku.
Za letu: Když se signál GNSS změní ze slabého na silný, letadlo sestoupí a 
vznáší se pod limitem nadmořské výšky.

Nadmořská výška
Když je signál GNSS silný, letadlo se blíží k hranici výškové zóny. Pokud je 
vyšší než limit výšky, letadlo zpomalí a vznáší se na místě.

Když se signál GNSS změní ze slabého na silný, aplikace DJI GS RTK spustí 
odpočítávání 20 sekund. Jakmile odpočítávání skončí, letadlo sestoupí a 
vznáší se pod limitem nadmořské výšky.

Volná zóna Letadlo letí normálně bez omezení.

Odemknutí GEO
Kvůli odlišným zákonům a předpisům mezi zeměmi a regiony a odlišným letovým omezením mezi GEO 
zónami poskytuje DJI uživatelům dvě metody odemykání GEO zón: Self-Unlocking a Custom Unlocking.

Self-Unlocking se používá pro autorizační zóny, kde je uživatel povinen odeslat žádost o odemknutí ověřením svého 
telefonního čísla pro registrovaný účet DJI. Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích. Uživatelé se mohou 
rozhodnout, zda svůj požadavek na odemknutí odešlou prostřednictvím webové stránky na adrese https://
www.dji.com/flysafe (plánované automatické odblokování) nebo prostřednictvím aplikace DJI GS RTK (živé automatické 
odblokování).

Vlastní odblokování je založeno na zvláštních požadavcích na jednotlivé uživatele. Stanovuje zvláštní let
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oblast, kterou mohou uživatelé odemknout poskytnutím souborů letových povolení podle jejich konkrétní 
zóny GEO a dalších požadavků. Je k dispozici ve všech zemích a lze o něj požádat na webových stránkách: 
https://www.dji.com/flysafe.

Další informace o odemykání najdete na adrese 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. Aplikace DJI GS RTK je úspěšně připojena k letadlu.
7. Zajistěte, aby senzory kamerového systému a infračerveného snímacího systému byly čisté.

Kalibrace kompasu
Kalibraci kompasu proveďte pouze tehdy, když vás k tomu vyzve aplikace DJI GS RTK nebo indikátor stavu. Při 
kalibraci kompasu dodržujte následující pravidla:

NEKALIBRUJTE kompas tam, kde existuje možnost silného magnetického rušení, jako je magnetit, 
parkovací konstrukce a ocelové výztuhy pod zemí.
Nenoste při kalibraci feromagnetické materiály, jako jsou mobilní telefony.
Aplikace DJI GS RTK vás po dokončení kalibrace vyzve k vyřešení problému s kompasem, pokud je 
kompas ovlivněn silným rušením. Postupujte podle pokynů k vyřešení problému s kompasem.

Kalibrační postupy
Chcete-li provést následující postupy, vyberte otevřený prostor.

1. Klepněte na stavový řádek letadla v aplikaci a vyberte možnost „Kalibrovat“ a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

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

3. Držte letadlo svisle, s nosem směřujícím dolů, a otočte jej o 360 stupňů kolem středové osy.

68 © 2020 DJI Všechna práva vyhrazena.



Phantom 4 RTK Uživatelský manuál

4. Překalibrujte letadlo, pokud kontrolky stavu letadla blikají červeně.

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

NEKALIBRUJTE kompas v blízkosti kovových předmětů, jako jsou kovový most, auta, lešení.
Pokud indikátory stavu letadla po položení letadla na zem střídavě blikají červeně a žlutě, 
kompas detekoval magnetické rušení. Změňte své umístění.

Spuštění / zastavení motorů

Spuštění motorů
Ke spuštění motorů se používá kombinovaná páka (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 proveďte stejný CSC, který byl použit ke spuštění 
motorů, jak je popsáno níže. Motory se okamžitě zastaví. Jakmile se motory zastaví, uvolněte obě páčky.

Metoda 2: Když letadlo přistálo, zatlačte a podržte levou páčku dolů. Po tři se motory zastaví
sekundy.

NEBO

Metoda 1 Metoda 2

Zastavení motorů v polovině letu

Zastavte motory provedením CSC. Lze jej povolit v aplikaci. Přejděte na Zobrazení fotoaparátu>

pokročilé nastavení pro nastavení režimu naléhavého zastavení. Pokud tak učiníte, zastavte motory v polovině letu pouze v 

nouzových situacích, abyste snížili riziko poškození nebo zranění.

> > Reklama-
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Letový test

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

2. Zapněte dálkový ovladač a poté inteligentní letovou baterii.
3. Spusťte aplikaci DJI GS RTK a klepněte na Fly.

4. Počkejte, až indikátory stavu letadla začnou 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 zobrazuje FIX. Poté 

proveďte CSC ke spuštění motorů.

5. Pomalu zatlačte levou páčku nahoru, abyste vzlétli.

6. Chcete-li přistát, najeďte na rovný povrch a jemným zatažením za levou páku sestupte.

7. Po přistání držte levou páčku v nejnižší poloze, dokud se motory nezastaví.
8. Nejprve vypněte inteligentní letovou baterii, poté dálkový ovladač.

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

Varování na nízký stav baterie je indikováno indikátorem stavu letadla, který během letu pomalu nebo rychle bliká 

červeně.

Podívejte se na naše videonávody, kde najdete další informace o letech.

Návrhy a tipy pro videa
1. Před každým letem projděte celý předletový kontrolní seznam.

2. Vyberte požadovaný provozní režim kardanového kloubu v aplikaci.

3. Fotografujte nebo nahrávejte videa pouze při létání v P-režimu.

4. Vždy létejte za dobrých povětrnostních podmínek a vyhýbejte se létání v dešti nebo silném větru. Filtr ND lze použít, 

když je provozní prostředí příliš světlé.

5. Vyberte nastavení fotoaparátu, které vyhovuje vašim potřebám. Mezi nastavení patří ISO, hodnoty expozice atd.

6. Proveďte letové testy k určení letových tras a náhledu scén.
7. Jemně zatlačte na ovládací páky, aby byl pohyb letadla plynulý a stabilní.

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

Nezapomeňte si přečíst prohlášení o vyloučení odpovědnosti a bezpečnostní pokyny.
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Tato část představuje použití DJI 
Assistant 2 pro software Phantom.
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Aktualizujte firmware, kopírujte letové záznamy a kalibrujte Vision System v softwaru DJI Assistant 2 pro 
Phantom. Pro uživatele, kteří vlastní letadlo 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 Phantom 4 RTK: 

http://www.dji.com/phantom-4-rtk/info#downloads
2. Nainstalujte software.

3. Spusťte DJI Assistant 2 pro Phantom.

Používání DJI Assistant 2 pro Phantom

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

Před použitím DJI Assistant 2 pro Phantom nezapomeňte demontovat vrtule.

Aktualizace firmware

Pro aktualizaci firmwaru je vyžadován účet DJI. Přihlaste se pomocí svého účtu DJI nebo se zaregistrujte.

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

Letové údaje

Kliknutím na Otevřít prohlížeč dat zobrazíte data letu. Prohlížeč dat se používá k prohlížení a analýze souborů letových 

údajů letadla pro analýzu výkonu a řešení problémů.

Kalibrace
Když aplikace vyzve ke kalibraci, zde proveďte kalibraci systému Vision.

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

Aktualizace firmware

Pro aktualizaci firmwaru je vyžadován účet DJI. Přihlaste se pomocí svého účtu DJI nebo se zaregistrujte.

Během aktualizace NEVYPÍNEJTE dálkový ovladač.

NEVYKONÁVEJTE aktualizaci firmwaru, když je letadlo ve vzduchu. Aktualizaci firmwaru 
provádějte, pouze pokud je letadlo na zemi.

Po aktualizaci firmwaru může dojít k odpojení dálkového ovladače od letadla. V případě potřeby znovu 
připojte dálkový ovladač a letadlo.
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Specifikace

Letadlo

Hmotnost (baterie a

Včetně vrtulí)
1391 g

Úhlopříčka
(Bez vrtulí)

350 mm

Maximální rychlost výstupu

Maximální rychlost klesání

Maximální rychlost

Maximální úhel náklonu

Maximální úhlová rychlost

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

m / s

50 km / h (režim P); 58 km / h (režim A), 25 ° (režim P); 

35 ° (režim A)

150 ° / s (režim A)

Maximální servisní strop

Nad hladinou moře
6000 m

Maximální rychlost větru

Odpor
10 m / s

Cca. 30 minut

0 ° až 40 ° C (32 ° až 104 ° F)

Max. Doba letu

Provozní
Teplota

Provozní frekvence
2 400 GHz až 2 483 GHz (Evropa, Japonsko, Korea)
5 725 GHz až 5 850 GHz (USA, Čína)

2,4 GHz
CE (Evropa) / MIC (Japonsko) / KCC (Korea): <20 dBm

EIRP
5,8 GHz
FCC (USA) / SRRC (pevninská Čína) / NCC (Tchaj-wan, Čína): <26 dBm

RTK povoleno a správně funguje: 
Svisle: ± 0,1 m; Vodorovně: ± 0,1 m

Přesnost kurzoru
Rozsah RTK deaktivováno:

Svisle: ± 0,1 m (s polohováním vidění); ± 0,5 m (s polohováním GNSS) 
Vodorovně: ± 0,3 m (s polohováním vidění); ± 1,5 m (s polohováním GNSS)

Poloha středu kamery je relativní k fázovému středu palubní antény D-RTK pod 
osou těla letadla: (36, 0 a 192 mm) již použité na souřadnice obrazu v datech 
Exif. Kladné osy x, y a z těla těla letadla směřují dopředu, doprava a dolů z 
letadla.

Posun pozice obrazu

GNSS

Jednofrekvenční
Vysoce citlivý GNSS

GPS + BeiDou + Galileo * (Asie); GPS + GLONASS + Galileo * (další regiony)

* Podporováno později.
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Použitá frekvence
GPS: L1 / L2; GLONASS: L1 / L2; BeiDou: B1 / B2; Galileo *: E1 / E5 
První fixní čas: <50 s
Přesnost umístění: 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

Multi-Frequency Multi-
Vysoce přesný systém
RTK GNSS

Funkce mapování

Přesnost mapování **
Přesnost mapování splňuje požadavky norem ASPRS Accuracy Standards pro 
Digital Orthophotos Class III.

Pozemní vzorek
Vzdálenost (GSD)

(H / 36,5) cm / pixel, H označuje nadmořskou výšku letadla vzhledem ke scéně fotografování (jednotka: 

m)

Max. Provozní plocha cca. 1 km2 pro jeden let (ve výšce 182 m, tj. GSD je přibližně 
5 cm / pixel, splňující požadavky standardů přesnosti ASPRS pro Digital 
Orthophotos Class III).

Efektivita akvizice

Gimbal

Stabilizace

Řiditelný rozsah

3osá (sklon, klopení, vybočení) 

Rozteč: -90 ° až + 30 °

Max. Ovladatelný
Úhlová rychlost

Rozteč: 90 ° / s

± 0,02 °
Úhlová vibrace
Rozsah

Systém vidění

Rozsah rychlosti

Rozsah nadmořské výšky

Provozní rozsah

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

osvětlením 0 - 10 m

0-10 m

Překážková překážka

Rozsah
0,7 - 30 m (2 - 98 stop)

FOV
Vpřed / vzadu: 60 ° (vodorovně), ± 27 ° (svisle) 
Dolů: 70 ° (vpředu a vzadu), 50 ° (vlevo a vpravo)

Měření frekvence Vpřed / vzadu: 10 Hz; Dolů: 20 Hz

Povrchy s jasnými vzory a odpovídajícím osvětlením (> 15 luxů)
Provozní
životní prostředí

Infračervený snímací systém

Překážková překážka

Rozsah
0,2 - 7 m (0,6 - 23 stop)

FOV

Měření frekvence

70 ° (horizontálně), ± 10 ° (vertikálně) 

10 Hz

Provozní
životní prostředí

Povrch s difuzním odrazovým materiálem a odrazivostí> 8% (jako jsou stěny, stromy, 
lidé atd.)

Fotoaparát

Senzor 1 '' CMOS; Efektivní pixely: 20 mil

* Podporováno později.

* * Skutečná přesnost závisí na okolním osvětlení a vzorech, výšce letadla, použitém mapovacím softwaru a dalších 
faktorech při fotografování.
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Objektiv
FOV (zorné pole) 84 °, 8,8 mm (ekvivalent formátu 35 mm: 24 mm), f / 2,8 - f / 11, automatické 

zaostření na 1 m - ∞

Rozsah ISO
Video: 100 - 3200 (automaticky), 100 - 6400 (ručně) 

Fotografie: 100 - 3200 (automaticky), 100 - 12800 (ručně)

Mechanická závěrka

Elektronická závěrka

Maximální velikost obrazu

8 - 1/2000 s

8 - 1/8000 s

4864 × 3648 (4: 3); 5472 × 3648 (3: 2)

Stále fotografie
Režimy

Jediný výstřel

Nahrávání videa
Režimy

H.264, 4K: 3840 × 2160 30p

Max. Přenosová rychlost video 

fotografie

Video

100 Mb / s

JPEG

MOV
Podporovaný soubor

Systémy
FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB) 32 ° 

až 104 ° F (0 ° až 40 ° C)
Provozní
Teplota

Dálkový ovladač

Provozní frekvence
2 400 GHz až 2 483 GHz (Evropa, Japonsko, Korea)
5 725 GHz až 5 850 GHz (USA, Čína)

2,4 GHz
CE / MIC / KCC: <20 dBm

EIRP
5,8 GHz
SRRC / NCC / FCC: <26 dBm

Max. Přenos
Vzdálenost

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

Spotřeba energie

Zobrazovací zařízení

16 W (typická hodnota)

5,5palcová obrazovka, 1920 × 1080, 1000 cd / m2, Systém Android, 4G RAM + 16G ROM

Provozní
Teplota

0 ° až 40 ° C (32 ° až 104 ° F)

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

Kapacita

Napětí

Typ baterie

Energie

Čistá hmotnost

5870 mAh

15,2 V

LiPo 4S

89,2 Wh

468 g

Provozní
Teplota

14 ° až 104 ° F (-10 ° až 40 ° C)

Maximální nabíjecí výkon 160 W.

Inteligentní náboj pro nabíjení letových baterií (P4CH)

Napětí 17,5 V

Provozní teplota 5 ° až 40 ° C
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Inteligentní baterie dálkového ovladače (WB37-4920mAh-7,6V)

Kapacita

Napětí

Typ baterie

Energie

4920 mAh

7,6 V

LiPo 2S

37,39 Wh

Provozní teplota -20 ° až 40 ° C

Inteligentní rozbočovač nabíjení baterie (WCH2)

Vstupní napětí 17,3 až 26,2 V

8,7 V, 6 A; 5 V, 2 A
Výstupní napětí a
Proud

Provozní
Teplota

5 ° až 40 ° C (41 ° až 104 ° F)

AC napájecí adaptér (PH4C160)

Napětí 17,4 V

Jmenovitý výkon 160 W.

Aktualizace firmwaru
Uživatelé mohou aktualizovat firmware v DJI Assistant 2 pro Phantom. Aplikaci DJI GS RTK lze také použít k aktualizaci 

firmwaru letadla i dálkového ovladače, pokud používáte verzi firmwaru od 01.04.0330 nebo vyšší. Postupujte podle 

níže uvedených pokynů.

1. Zapněte dálkový ovladač a letadlo. Zajistěte, aby měl dálkový ovladač přístup k internetu.

2. Připojte port USB-C na dálkovém ovladači k portu Micro USB v letadle pomocí kabelu USB-C OTG a kabelu 
Micro USB.

3. Pokud je k dispozici nový firmware, v pravém dolním rohu aplikace DJI GS RTK se zobrazí výzva. Klepnutím na text přejděte na 

stránku s firmwarem.

4. Vyberte požadovaný firmware a klepnutím na Aktualizovat přejděte na stránku s informacemi o firmwaru.

5. Klepnutím na Stáhnout XXX (XXX označuje verzi firmwaru) stáhnete balíček firmwaru pro všechna zařízení.

6. Po dokončení stahování klepnutím na Aktualizovat XXX pod každým zařízením přejděte na stránku aktualizace příslušného 

zařízení, poté klepněte na Instalovat a počkejte na dokončení aktualizace.

7. Po úspěšném dokončení aktualizace restartujte dálkový ovladač a letadlo ručně.

Úroveň baterie by při aktualizaci firmwaru měla být vyšší než 30%.

Dálkový ovladač a letadlo se během aktualizace firmwaru automaticky restartují. Nezapomeňte 
zachovat spojení mezi dálkovým ovladačem a letadlem. NEPOUŽÍVEJTE je ručně, dokud aplikace 
neukáže, že je instalace dokončena.

Po aktualizaci firmwaru může dojít k odpojení dálkového ovladače od letadla. V případě potřeby znovu 
připojte dálkový ovladač a letadlo.
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Podpora DJI
http://www.dji.com/support

Tento obsah se může změnit.

Stáhněte si nejnovější verzi ze stránky 
http://www.dji.com/phantom-4-rtk

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

PŘÍZRAK je ochranná známka společnosti DJI. 
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