PHANTOM 4PRO+ V2.0
Průvodce pro rychlý start
V1.0

POZOR:
Toto není hračka. Tento výrobek je určen pro sestavování a provozování osobami staršími 18 let.
POZOR:
Komerční využití (např. pro letecké fotografování) nebo provoz modelu s autonomním řídícím systémem
(bez řízení modelu pilotem v přímé viditelnosti pomocí RC soupravy v reálném čase po celou dobu letu) na
území České republiky podléhá zákonným omezením a vyžaduje certifikaci modelu i pilota Úřadem pro
civilní letectví.

Tento výrobek a návod jsou z oficiální distribuce pro Českou Republiku.

Phantom 4 Pro+ V2.0
DJI Phantom 4 Pro+ V2.0 je inteligentní poloprofesionální létající kamera schopná pořizovat 4K video při 60 snímcích za
sekundu s datovým tokem až 100Mb/s nebo fotografie s rozlišením 20 megapixelů. Čtyřsměrový systém detekce překážek umožňuje vyhýbat se překážkám za letu. Prostřednictvím aplikace DJI GO 4 s pomocí zdokonalených funkcí TapFly
a ActiveTrack inteligentně sledovat pohybující se objekty bez potřeby dalšího zařízení a létat s ovládáním klepnutím
prstu na kterékoliv místo viditelné na obrazovce. Kamera využívá jednopalcový CMOS senzor nabízející dosud nevídanou čirost, nízký šum a kvalitu obrazu.
Navíc k těmto funkcím je díky vyšší účinnosti vylepšeného pohonného systému hlučnost modelu V2.0 nižší o 4 dB (60%)
ve srovnání s Phantomem 4 Pro+.

1. Závěs a kamera
2. Spodní systém detekce překážek*
3. Micro-USB port modelu
4. LED indikátor kamery a párovací tlačítko
5. Slot pro micro-SD kartu kamery
6. Přední systém detekce překážek
7. Infračervený systém detekce*
8. Přední LED
9. Motory
10. Vrtule
11. LED letový indikátor modelu
12. Antény
13. Zadní systém detekce překážek
14. Inteligentní pohonný akumulátor
15. Hlavní vypínač
16. Indikátor stavu akumulátoru
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*) Systém detekce překážek a infračervený systém detekce jsou ovlivňovány podmínkami okolního prostředí. Prostudujte Prohlášení a Zásady bezpečného provozu a shlédněte instruktážní video v aplikaci DJI GO 4 nebo na stránkách DJI,
abyste získali více informací.
http://www.dji.com/phantom-4-pro-v2

Vysílač
Maximální dosah vysílače dodávaného pro ovládání Phantomu 4 Pro+ V2.0 je až 4 km*. Další ovládací prvky slouží pro pořizování snímků, spouštění/vypínání záznamu videa, nastavování expozice a ovládání závěsu kamery.
Součástí vysílače je videopřenosová souprava DJI OCUSYNC, která umožňuje v reálném čase sledovat HD obraz z kamery
Phantomu 4 Pro+ V2.0 na výklopném monitoru. Podpora dvou provozních frekvenčních pásem činí HD video přenos stabilnějším. Vestavěný napájecí akumulátor zaručuje velkou výdrž a snadné používání.
13. Knoflík ovládání závěsu
14. Knoflík nastavování kamery
15. Tlačítko záznamu videa
16. Přepínač letových režimů
17. Tlačítko spoušti fotoaparátu
18. Tlačítko Pauza - přerušení
Inteligentního letu
19. Tlačítka C1/C2 (přiřaditelná v
aplikaci)
20. Port mikro-USB
21. HDMI port
22. Zásuvka pro mikroSD kartu
23. USB port

1. Hlavní vypínač
2. Tlačítko Automatický návrat (RTH)
3. Křížové ovladače
4. Reproduktor
5. LED indikátor provozních stavů
6. LED indikátor napájecího akumulátoru vysílače
7. Nabíjecí zásuvka
8. Obrazovka monitoru
9. Tlačítko pohotovostního režimu
10. Mikrofon
11. Antény
12. Držák vysílače

Sklopené antény
Vysílač je ve výchozím továrním nastavení v módu 2. Levý křížový ovladač ovládá výšku letu (plyn) a bočení (směr, kterým
míří příď). Pravý křížový ovladač ovládá pohyb dopředu/dozadu a na levou/pravou stranu. Náklon kamery můžete ovládat
knoflíkem na vysílači.
Pravý ovladač (Mód 2)
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Ovladač závěsu kamery
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Levý ovladač (Mód 2)
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*) Mějte, prosím, na paměti, že uvedená hodnota maximálního dosahu byla dosažena při testech v otevřeném terénu bez elektromagnetického rušení s modelem ve výšce 120 m. Tento údaj je pouze orientační, protože skutečně dosahovaný dosah závisí na skutečných
podmínkách na místě (tvar terénu, terénní překážky, cizí rušivé signály atd.), kde budete létat.

Předletová příprava Phantomu 4 Pro+ V2.0
1. Shlédněte výuková videa

Shlédněte výuková videa na www.dji.com nebo v aplikaci DJI GO.

Výuková videa

2. Kontrola stavu akumulátoru

Vybito

Stav akumulátoru

Vybito

Nabito

Stav akumulátoru

Nabito

Jednou krátce stiskněte hlavní vypínače (Power) na vysílači i Inteligentním pohonném akumulátoru pro kontrolu jejich stavu. Před
prvním vzletem musejí být plně nabité.
Před každým vzletem kontrolujte, že akumulátory mají dostatek energie.
Stiskněte dvakrát a držte pro zapnutí nebo vypnutí.

3. Nabíjení akumulátorů
Síťová zásuvka 100-240 V / 50-60 Hz

A
B
B

A

Vyjměte Inteligentní
pohonný akumulátor



Doba nabíjení s
dodávaným nabíječem:
cca 1 h 20 min

Doba nabíjení: cca 2 h 50 min

Jakmile je nabíjení ukončeno, indikátory stavu akumulátorů se automaticky vypnou.

4. Příprava vysílače
Vyklopte

Silný

Slabý

5. Předletová příprava

DJI GO 4
App

Dokončete nastavení při prvním
zapnutí a klepněte na „GO FLY“.
Sejměte zarážku závěsu

Zapněte vysílač a model.

Při prvním použití aktivujte váš Phantom. K tomu je třeba připojení k internetu.
Internet

Vrtuli přitlačte dolů na
desku unašeče a otočte ji
ve směru šipky zámku ,
až dojde k jejímu zajištění.
Vrtule s černými
kroužky nasaďte na
motory s černými
tečkami.



Vrtule se stříbrnými
kroužky nasaďte na
motory bez černých
teček.

Před každým vzletem se ujistěte, že vrtule jsou bezpečně
upevněné.

6. Létání

Ready to Go (GPS)

Před vzletem se ujistěte, že indikátor provozních stavů modelu v aplikaci DJI GO 4 hlásí
„Ready to Go (GPS)“ nebo „Ready to Go (Vision)“, pokud létáte v místnosti.

V aplikaci DJI GO 4:

Automatický vzlet
Model automaticky vzlétne a přejde do visení ve
výšce 1,2 m.

Automatické přistání
Model svisle sestoupí, automaticky dosedne na zem
a vypne motory.

Automatický návrat na Místo vzletu (RTH)
Přivede model zpět na Místo vzletu. Proceduru
zastavíte opětovným klepnutím.

Normal
Plně ovládáte váš Phantom s podporou satelitní
navigace a Automatického návratu na Místo
vzletu.

Ovládání letu klepnutím (TapFly)
Klepněte na obrazovku tam, kam chcete, aby
Phantom letěl s automatickým vyhýbáním se
překážkám.

Aktivní sledování (ActiveTrack)
Na obrazovce označte objekt, který má být
sledován v pohybu.

Podrobnější informace získáte shlédnutím instruktážního videa v aplikaci DJI GO 4 nebo na webových stránkách DJI.
Před vzletem vždy nastavte odpovídající výšku pro automatický návrat RTH. Když se váš model vrací zpět na Místo vzletu, měli byste jej dle potřeby
řídit ovladači na vysílači. Podrobnosti najdete v Prohlášení a Zásadách bezpečného provozu.

Vzlet s ručním řízením

Přistání s ručním řízením

Spusťte motory současným vychýlením obou křížových ovladačů do vnitřních nebo
vnějších dolních koutů. Jakmile se motory rozeběhnou, ovladač uvolněte. Ovladač plynu
pomalu (Mód 2 – vlevo, Mód 1 – vpravo) vychylujte nahoru, aby se model vznesl.

Mírným vychýlením ovladače plynu dolů s modelem sestupujte kolmo dolů a jemně jej posaďte na zem. Ovladač plynu poté
držte několik sekund stažený zcela dolů, dokud se motory
nezastaví.

nebo

Kombinovaný pohyb ovladačů
pro spuštění/zastavení motorů

Ovladač plynu dolů (pomalu),
dokud se model nedotkne země.

Ovladač plynu nahoru
(pomalu) pro vzlet

Otáčející se vrtule mohou být velmi nebezpečné. Motory nespouštějte, pokud se v
blízkosti modelu nacházejí jiné osoby.
Pokud a dokud se motory otáčejí, vždy mějte ruce na ovladačích vysílače.
Zastavení motorů za letu: Levý ovladač vychylte do spodního vnitřního rohu a
současně stiskněte tlačítko RTH. Motory zastavujte za letu výhradně v případech
kritické nouze, kdy tak můžete zmenšit riziko zranění nebo škod. Podrobnosti viz
návod k obsluze.

Ovladač plynu držte několik
sekund stažený zcela dole,
dokud se motory nezastaví.

Nouzové zastavení
motorů za letu

Pro bezpečnost vaši a vašeho okolí je důležité rozumět základním zásadám bezpečného létání. Podrobnější informace najdete v
Zásadách bezpečného provozu a Prohlášení.

Technické údaje
Model
Hmotnost (včetně akumulátoru)
Max. rychlost stoupání
Max. rychlost klesání
Max. rychlost
Max. letová výška
Max. doba letu
Provozní rozsah teplot
GPS
Provozní frekvence
Vyzářený výkon (EIRP)
Přesnost visení
Závěs kamery
Rozsah výkyvu
Systém detekce překážek
Rozsah letových rychlostí
Výškový rozsah detekce
Provozní rozsah
Rozsah senzorů detekce překážek
Prostředí pro použití
Infračervený systém detekce
Rozsah detekce překážek
Prostředí pro použití
Kamera
Snímač
Objektiv
Rozsah ISO
Rychlost mechanické závěrky
Rychlost elektronické závěrky
Max. rozměr obrazu
Foto režimy

HD video režimy

Max. rychlost ukládání videa
Podporované formáty souborů
Foto formáty
Video formáty
Podporované typy SD karet
Provozní rozsah teplot
Vysílač
Provozní frekvence
Dosah
Provozní rozsah teplot
Napájecí akumulátor
Vyzářený výkon (EIRP)
Proudový odběr
Vestavěné zobrazovací zařízení

1375 g
S-režim: 6 m/s; P-režim 5 m/s
S-režim: 4 m/s; P-režim 3 m/s
S-režim: 72 km/h; A-režim 36 km/h, P-režim 50 km/h
6000 m n. m. (Softwarový limit 120 m nad Místem vzletu)
cca 30 minut
0°C až 40°C
GPS/GLONASS
2,400-2,483 GHz a 5,725-5,825 GHz
CE 2,4GHz: 17dBm/5,8GHz: 14 dBm
Ve svislém směru: ±0,1 m (se systémem detekce překážek); ±0,5 m (s GPS)
ve vodorovném směru: ±0,3 m (se systémem detekce překážek); ±1,5 m (s GPS)
Klopení: -90°až +30°
≤50 km/h ve výšce 2 m nad zemí
0-10 m
0-10 m
0,7-30 m
povrch s jasně znatelnou texturou a dostatečné osvětlení (Lux >15)
0,2-7 m
povrch z pohlcujícího a odrážejícího materiálu s odrazivostí >8% (jako jsou zdi, stromy, osoby atd.)
1“ CMOS, Efektivní obrazové body: 20M
Zorné pole (FOV) 84°, 8,8mm/24mm (ekvivalent 35 mm formátu) f/2,8-f/11, autofokus 1m až ∞
Video: 100-3200 (Auto), 100-6400 (Manual); Foto: 100-3200 (Auto), 100-12800 (Manual)
8 s – 1/2000 s
8 s – 1/8000 s
Poměr stran 3:2 – 5472x3648; poměr stran 4:3 – 4864x3648; poměr stran 16:9 – 5472x3078
Jednotlivý záběr
Dávkový (BURST: 3/5/7/10/14 snímků
Automatický expoziční bracketing AEB: 3 nebo 5 snímků při 0,7EV)
Intervalové snímání 2/3/5/7/10/15/30/60 s
H.265
H.264
C4K: (4096x2160) 24/25/30p
C4K: (4096x2160) 24/25/30/48/50/60p
4K: (3840x2160) 24/25/30p
4K: (3840x2160) 24/25/30/48/50/60p
2,7K: 2720x1530 24/25/30/48/50/60p
2,7K: 2720x1530 24/25/30/48/50/60p
FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60p/120p
FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60p/120p
HD: 1280x720 24/25/30/48/50/60p
HD: 1280x720 24/25/30/48/50/60/120p
100Mb/s
FAT32 (≤32GB)/exFAT (≥32GB)
JPEG, DNG (RAW), JPEG+RAW
MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265)
SD/SDHC/SDXC Micro SD, Max. kapacita: 128 GB; vyžadován Class 10 nebo UHS-1
0°C až 40°C
2,400-2,483 GHz a 5,725-5,825 GHz
2,4GHz: 4 km / 5,8GHz: 2 km (volné prostranství bez překážek)
0°C až 40°C
6000 mAh LiPo 2S
CE 2,4GHz: 17dBm/5,8GHz: 14 dBm
1,2 A při 7,4 V
Úhlopříčka 5,5“, 1920x1080, 1000 cd/m2
operační systém Android, 4G RAM + 16G ROM

Nabíječ
Napětí
17,4 V
Jmenovitý výkon
100 W
Inteligentní pohonný akumulátor (Typ: PH4-5870mAh-15.2V)
Kapacita
5870 mAh
Napětí
15,2 V
Typ akumulátoru
4S LiPo
Energie
89,2 Wh
Hmotnost
468 g
Provozní rozsah teplot
-10°C až 40°C
Max. příkon pro nabíjení
100 W
*) Udávané parametry se mohou měnit bez předchozího upozornění
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PHANTOM 4 Pro/Pro+
Návod k obsluze V1.6
Revize: květen 2018

POZOR:
Komerční využití (např. pro letecké fotografování) nebo provoz bezpilotního létajícího prostředku s autonomním řídícím systémem
(bez řízení létajícího prostředku pilotem v přímé viditelnosti pomocí RC soupravy v reálném čase po celou dobu letu) na území České
republiky podléhá zákonným omezením a vyžaduje certifikaci bezpilotního létajícího prostředku i pilota Úřadem pro civilní letectví
a řídí se směrnicemi tímto úřadem vydávanými. Při nerespektování výše uvedeného se vystavujete riziku postihu dle zákona.
Blahopřejeme vám k zakoupení nového výrobku DJI. Najděte si čas pro důkladné prostudování celého návodu, abyste se s ním dobře seznámili. Vždy se důsledně řiďte zde uvedenými pokyny při instalaci obslužného softwaru na váš počítač, stejně jako při instalaci aplikace DJI GO
4 na vaše mobilní zařízení.
Doporučujeme, abyste pravidelně navštěvovali stránku věnovanou Phantomu 4 Pro/Pro+ na www.dji.com, která je pravidelně aktualizována. Zde najdete čerstvé informace o výrobku, popisy technických vylepšení, aktualizací a oprav návodu. Vzhledem k možným změnám výrobku, které není možno dopředu předvídat, si výrobce vyhrazuje právo měnit informace obsažené v návodu bez předchozího upozornění.
Tento návod popisuje základní instalaci a nastavení; podrobnější informace najdete v nápovědě při používání obslužného softwaru. Abyste
měli jistotu, že máte nejnovější informace, navštivte webové stránky DJI a stáhněte si nejnovější verzi návodu a aktuální software.
Pokud máte nějaké dotazy nebo nejasnosti týkající se našeho výrobku, obraťte se servis dovozce výrobků DJI 

Tento výrobek a návod jsou z oficiální distribuce pro Českou Republiku.
POZOR: Tento výrobek není hračka. Je určen k samostatnému provozování osobami staršími 18 let.

POUŽÍVÁNÍ TOHOTO NÁVODU
Význam používaných symbolů
Varování

POZOR

Rady a tipy

Poznámka

Před prvním vzletem
Před prvním použitím Phantomu 4 Pro/Pro+ pozorně prostudujte:
1. Obsah sady
2. Návod k obsluze
3. Průvodce pro rychlý start
4. Zásady bezpečného provozu a Prohlášení
5. Zásady bezpečného provozu Inteligentního akumulátoru
Důrazně doporučujeme zhlédnutí všech instruktážních videí a prostudování „Prohlášení“ dříve, než poprvé vzlétnete. K prvnímu vzletu se
připravte s pomocí „Průvodce pro rychlý start“ a „Návodu k obsluze“. Podrobnější informace najdete v „Návodu k obsluze“.

Instruktážní videa
Doporučujeme vám, abyste si prohlédli instruktážní videa dříve, než se pokusíte poprvé zapnout Phantom 4 Pro/Pro+:
http://www.dji.com/product/phantom-4-pro/info#video

Stažení aplikace DJI GO 4*
Než začnete výrobek používat, stáhněte si a nainstalujte aplikaci DJI GO 4.
Oskenujte QR kód napravo pro stažení nejnovější verze.
Používejte mobilní zařízení s operačním systémem Android V 4.4 nebo vyšším.
Používejte mobilní zařízení s operačním systémem iOS 9.0 nebo vyšším.
Aktuální seznam otestovaných kompatibilních mobilních zařízení najdete na:
http://www.dji.com/phantom-4-pro/info#downloads
*) Pro vyšší bezpečnost je let omezen na výšku do 30 m a vzdálenost do 50 m, když model za letu není připojen k aplikaci DJI (týká se DJI GO 4 a všech
aplikací kompatibilních s modely DJI).

Stažení obslužného programu DJI Assistant 2
Stáhněte si obslužný program DJI Assistant 2 z http://www.dji.com/phantom-4-pro/info#downloads
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POPIS VÝROBKU
Tato kapitola představuje Phantom 4 Pro/Pro+ a popisuje jednotlivé části modelu a vysílač.

Úvod
DJI Phantom 4 Pro/Pro+ je extrémně pokročilý létající model s kamerou se systémem detekce překážek v pěti směrech sestávajícím z optických sonarových a infračervených čidel, který mu umožňuje inteligentně se vyhýbat překážkám za letu. Jeho nová kamera nabízí dosud
nebývalou kvalitu obrazu s větší jasností, nižším šumem, vyšším rozlišením fotografií i videa. Podpora dvou provozních frekvenčních pásem
činí přenos obrazu účinnějším a spolehlivějším.
Phantom 4 Pro/Pro+ V2.0 je také vybaven pohonným systémem s vyšší účinností přinášejícím snížení hlučnosti o 4 dB (60%) ve srovnání s
Phantomem 4 Pro/Pro+.

Důležité funkce
Vylepšené funkce TapFly a Active Track v aplikaci DJI GO 4 umožňují Phantomu 4 Pro/Pro+ letět na kterékoliv místo viditelné na vaší obrazovce po klepnutí prstem nebo snadno a plynule sledovat pohybující se objekt.
Kamera a její závěs: S Phantomem 4 Pro/Pro+ můžete natáčet 4K video až se 60 záběry za sekundu a pořizovat fotografie až 20 megapixelů,
které vypadají ostřeji a čistěji než kdy dříve, díky novému 1“ CMOS senzoru. Mechanická závěrka a automatické ostření ještě dále zlepšují
kvalitu leteckých fotografií.
Letový řídící systém: Letový řídící systém byl dále vylepšen pro zajištění bezpečnějšího a spolehlivějšího ovládání modelu. Nový letový
zapisovač při každém letu ukládá letová data. Systém detekce překážek zvyšuje přesnost visení v malé výšce v místnosti nebo v prostředí,
kde není k dispozici GPS. Zdvojená inerciální jednotka IMU a kompasy zajišťují bezpečné fungování systémů.
HD video přenos: Video přenos s minimálním zpožděním v HD kvalitě založený na systému DJI LIGHTBRIDGE s dosahem až 3,5 km pro Phantom 4 Pro/Pro+ a nejnovějším systémem DJI s velkým dosahem OCUSYNC (až 4 km) pro Phantom 4 Pro/Pro+ V2.0. Podpora dvou provozních
frekvenčních pásem 2,4 GHz a 5,8 GHz zaručuje spolehlivější spojení v prostředí s větším rušením.
Vysílač: Vysílač Phantomu 4 Pro+ je vybaven monitorem s úhlopříčkou 5,5“ a vysokým jasem s integrovanou aplikací DJI GO pro plné ovládání.
Inteligentní pohonný akumulátor: Nový Inteligentní pohonný akumulátor o kapacitě 5870 mAh používá nové typy LiPo článků a má vestavěný elektronický řídící systém umožňující dosáhnout doby letu až 30 minut*.
*) Na úrovni moře za klidu při létání v ATTI režimu. Skutečná doba letu se bude lišit dle stylu pilotáže, povětrnostních podmínek a nadmořské výšky.

Příprava modelu k provozu
Příprava modelu
1. Sejměte zarážku závěsu tak, jak ukazuje obrázek:

2. Upevnění vrtulí
Vrtule s černými kroužky namontujte na motory s černými tečkami. Vrtule se stříbrnými kroužky namontujte na motory bez černých teček.
Vrtuli přitlačte dolů na desku unašeče a otočte jí ve směru šipky na značce s „uzamčeným zámkem“ vylisované na vrtuli.

3. Vložení pohonného akumulátoru do modelu
Inteligentní pohonný akumulátor zasuňte do prostoru pro akumulátor v modelu ve směru šipky.

• Při řádném zasunutí se ozve cvaknutí signalizující,
že je akumulátor správně upevněn. Pokud tomu
tak není, hrozí uvolnění akumulátoru za letu a havárie modelu.
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Příprava vysílače
Držák mobilního zařízení vyklopte do požadované polohy a antény nastavte dle obrázku.
Pokud používáte Phantom 4 Pro, váš tablet nebo mobilní zařízení upevněte na vysílač následujícím postupem.
1. Stiskněte západku na boku držáku mobilního zařízení pro uvolnění čelistí držáku a čelisti nastavte na rozteč odpovídající vašemu mobilnímu zařízení.
2. Mobil umístěte do držáku a nastavte čelisti tak, aby jej spolehlivě přidržovaly. Mobil propojte s vysílačem pomocí USB kabelu.
3. Jeden konec zapojte do mobilu a druhý do USB portu na zadní straně vysílače.
2
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Hlavní části modelu
[1]
[2]
[3]
[4]
[6]

1. GPS

[5]

2. Vrtule
3. Motory
4. Přední LED indikátor
5. Závěs s kamerou
[7]

[9]

[8]

6. Přední systém detekce překážek
7. Inteligentní pohonný akumulátor
8. LED letový indikátor
9. Zadní systém detekce překážek
10. Infračervený systém detekce
11. Párovací tlačítko/Indikátor párování/Indikátor kamery
12. Mikro USB port

[ 13 ]

[ 10 ]

13. Zásuvka pro mikroSD kartu kamery

[ 11 ]

14. Spodní systém detekce překážek

[ 12 ]

[ 14 ]
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Hlavní části vysílače
Phantom 4 Pro+ (typ: GLE300E) / Phantom 4 Pro+ V2.0 (typ: GLE300K)
11. Tlačítko Pauza - přerušení Inteligentního letu
Krátce stiskněte pro opuštění režimů TapFly, ActiveTrack a Advanced.

[1]

12. Tlačítko spoušti fotoaparátu
Stiskem pořídíte fotografii.
[2]

13. Tlačítko pohotovostního režimu
Stiskem přepnete monitor z/do pohotovostního režimu; stiskem a
podržením jej restartujete.

[9]

14. Mikrofon
15. Přepínač letových režimů
Pro přepínání letových režimů P, S a A.

[3]
[8]
[7]

[4]

16. Tlačítko záznamu videa
Stiskem spustíte záznam videa; dalším stiskem jej ukončíte.

[5]

[6]

17. Knoflík ovládání závěsu
Otáčením knoflíku se ovládá náklon kamery.

1. Antény
Přenášejí signál pro ovládání modelu a video signál.

18. Mikro USB port
Pro aktualizaci firmwaru modelu připojením k vysílači pomocí kabelu USB OTG.

2. Monitor
Zobrazovací zařízení se systémem Android pro provozování aplikace
DJI GO 4.

19. Zásuvka pro mikro SD kartu
Poskytuje dodatečný úložný prostor pro zobrazovací zařízení, max.
podporovaná kapacita 128 GB.

3. Křížové ovladače
Ovládají orientaci a pohyby modelu.

20. Port HDMI
Výstupní HDMI video signál.

4. Tlačítko Automatický návrat (RTH)
Stiskněte a držte pro aktivaci automatického návratu na Místo vzletu
(RTH). Opětovným stiskem návrat přerušíte.

21. USB Port
Podpora USB zařízení.

5. LED indikátor akumulátoru vysílače
Udává aktuální stav vysílačového akumulátoru.
6. LED indikátor provozních stavů
Signalizuje provozní stavy vysílače.

[23]

[22]

7. Hlavní vypínač
Slouží pro zapínání a vypínání vysílače.
8. LED indikátor Automatického návratu (RTH)
LED indikátor okolo tlačítka RTH pro signalizaci stavu funkce automatického návratu.

[24]

9. Reproduktor
Zvukový výstup
[18]

22. C1 Levé zadní tlačítko
Funkce je přiřaditelná v aplikaci DJI GO 4.

[20]
[19]

23. C2 Pravé zadní tlačítko
Funkce je přiřaditelná v aplikaci DJI GO 4.

[21]

24. Nabíjecí zásuvka
Slouží pro připojení vnějšího nabíječe pro nabíjení vysílačového akumulátoru.

[16]

[10]
[11]

[15]

[12]

[17]

[14] [13]

10. Knoflík nastavování kamery
Otáčením knoflíku je možno nastavovat parametry kamery. Funguje
pouze, je-li vysílač připojen k mobilu s aplikací DJI GO 4.
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Phantom 4 Pro (typ: GLE300F) / Phantom 4 Pro V2.0 (typ: GLE300L)
14. Knoflík ovládání závěsu
Otáčením knoflíku se ovládá náklon kamery.
15. Mikro USB port
Vyhrazen pro budoucí použití.

[1]
[2]

16. USB Port
Pro připojení mobilního zařízení s aplikací DJI GO 4.

[3]
[8]

[4]

[7]

[18]

[5]

[6]

1. Antény
Přenášejí signál pro ovládání modelu a video signál.

[17]

[19]

2. Držák mobilního zařízení
Slouží pro bezpečné upevnění vašeho mobilního zařízení na vysílač.
3. Křížové ovladače
Ovládají orientaci a pohyby modelu.

17. C1 Levé zadní tlačítko
Funkce je přiřaditelná v aplikaci DJI GO 4.

4. Tlačítko Automatický návrat (RTH)
Stiskněte a držte pro aktivaci automatického návratu na Místo vzletu
(RTH). Opětovným stiskem návrat přerušíte.

18. C2 Pravé zadní tlačítko
Funkce je přiřaditelná v aplikaci DJI GO 4.
19. Nabíjecí zásuvka
Slouží pro připojení vnějšího nabíječe pro nabíjení vysílačového akumulátoru.

5. LED indikátor akumulátoru vysílače
Udává aktuální stav vysílačového akumulátoru.
6. LED indikátor provozních stavů
Signalizuje provozní stavy vysílače.
7. Hlavní vypínač
Slouží pro zapínání a vypínání vysílače.
8. LED indikátor Automatického návratu (RTH)
LED indikátor okolo tlačítka RTH pro signalizaci stavu funkce automatického návratu.
[15]

[16]

[14]
[13]

[9]
[10]

[12]

[11]

9. Knoflík nastavování kamery
Otáčením knoflíku je možno nastavovat parametry kamery. Funguje
pouze, je-li vysílač připojen k mobilu s aplikací DJI GO 4.
10. Tlačítko Pauza - přerušení Inteligentního letu
Krátce stiskněte pro opuštění režimů TapFly, ActiveTrack a Advanced.
11. Tlačítko spoušti fotoaparátu
Stiskem pořídíte fotografii.
12. Přepínač letových režimů
Pro přepínání letových režimů P, S a A.
13. Tlačítko záznamu videa
Stiskem spustíte záznam videa; dalším stiskem jej ukončíte.
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MODEL
Tato kapitola popisuje funkce letového řídícího sytému, systému detekce překážek a Inteligentního pohonného akumulátoru.

Letový řídící systém
Letový řídící systém Phantomu 4 Pro/Pro+ má několik zásadních vylepšení. Bezpečnostní režimy zahrnují režim Fail-Safe a Automatický návrat na Místo vzletu (RTH) Tyto funkce zajišťují bezpečný návrat modelu v případě ztráty řídícího signálu. Letový řídící systém zaznamenává
při každém letu klíčová letová data do palubního záznamového zařízení pro pozdější vyhodnocení. Nový letový řídící systém zaručuje také
vyšší stabilitu a novou funkci vzdušné brzdy.

Letové režimy
K dispozici jsou tři letové režimy:
P-režim: (Positioning, Pozice): Nejlépe pracuje, je-li k dispozici silný GPS signál. Model používá GPS a systém detekce překážek a infračervený systém detekce pro automatickou stabilizaci, navigaci mezi překážkami nebo ke sledování pohybujícího se objektu. V tomto režimu jsou
také dostupné pokročilé funkce jako TapFly a ActiveTrack.
Je-li přední systém detekce překážek zapnutý a úroveň osvětlení je dostačující, maximální náklon za letu je 25° a maximální letová rychlost je
50 km/h. Je-li přední systém detekce překážek vypnutý, maximální náklon za letu je 35° a maximální letová rychlost je 58 km/h.
Je-li GPS signál slabý a úroveň osvětlení je příliš nízká pro činnost předního a spodního systému detekce překážek, model bude používat
pouze barometr pro stabilizaci výšky.
Pozn.: P-režim vyžaduje větší výchylku ovladačů pro dosažení vysokých rychlostí.
S-režim (Sport, Sportovní): Hodnoty zisků jsou upraveny tak, aby zvýšily manévrovací schopnosti modelu. Také maximální letová rychlost
modelu je v tomto režimu zvýšena na 72 km/h. Systém detekce překážek je v tomto režimu vypnutý.
A-režim (Attitude, Náklon): Není-li k dispozici GPS ani systém detekce překážek, model používá pro udržení polohy pouze barometrický
výškoměr, takže přesně stabilizována je pouze výška.
• V S-režimu je vyřazen přední a zadní systém detekce překážek, což znamená, že se model nebude schopen automaticky vyhnout překážkám nacházejícím se na jeho letové trase. Buďte pozorní a udržujte bezpečnou vzdálenost od okolních překážek.
• Maximální rychlost a brzdná vzdálenost jsou v S-režimu (Sport) výrazně zvětšeny. Za bezvětří je vyžadována minimální brzdná
vzdálenost 50 metrů (= vzdálenost nutná pro bezpečné zastavení modelu před překážkou).
• Odezva modelu je v S-režimu (Sport) výrazně zvýšena, což znamená, že malý pohyb ovladače na vysílači vyvolá velký pohyb
modelu. Při létání dbejte zvýšené opatrnosti a ponechávejte si vždy dostatečný manévrovací prostor.
• Rychlost klesání modelu je v S-režimu (Sport) výrazně zvýšena. Za bezvětří je vyžadována minimální brzdná vzdálenost 50 m.
• Pro změnu letového režimu modelu slouží přepínač letových režimů na vysílači.
Upozornění týkající se režimu Atti
Model do režimu Atti přejde ve dvou následujících případech:
Pasivní přechod: Když je GPS signál slabý nebo kompas zaznamenává silné rušení, zatímco systém detekce překážek není dostupný.
Aktivní přechod: Uživatel přepne přepínač letových režimů do A-režimu.
V A-režimu jsou systém detekce překážek a některé pokročilé funkce vyřazeny. Model nemůže přesně udržovat pozici nebo automaticky brzdit před překážkou a je snadno ovlivňován okolním prostředím, což může vést k samovolné změně pozice ve vodorovné rovině. Pro přesné
ovládání pozice používejte vysílač.
Ovládání modelu v A-režimu může být obtížné. Než model přepnete do A-režimu, věnujte čas nácviku pilotáže v tomto režimu, abyste se s ní
dobře seznámili. S modelem nelétejte ve větší vzdálenosti, protože byste nad ním mohli ztratit kontrolu a ohrozit jeho okolí.
Vyhněte se létání na místech, kde je slabý GPS signál nebo ve stísněných prostorách. Model bude jinak nucen přejít do A-režimu, což může
být nebezpečné – v takovém případě co nejdříve přistaňte na bezpečném místě.

LED letový indikátor
Phantom 4 Pro/Pro+ je vybaven předními LED pozičními světly a LED letovým indikátorem. Jejich poloha je znázorněna na následujících
obrázcích:

LED letový indikátor

Přední LED

Přední LED ukazují orientaci modelu. Přední LED svítí po zapnutí modelu nepřerušovaným červeným svitem pro vyznačení polohy přídě. LED
letový indikátor signalizuje provozní stavy řídící letové jednotky. Přehled signalizace najdete v následující tabulce:
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Přehled signalizace LED letového indikátoru
Normální
Bliká střídavě červená - zelená – žlutá
Bliká střídavě zelená - žlutá
Pomalé blikání zelená
Dvojité zelené bliknutí
Pomalé blikání žlutá
Rychlé zelené blikání
Výstražná signalizace
Rychlé blikání žlutá
Pomalé blikání červená
Rychlé blikání červená
Červené bliknutí
Nepřerušovaná červená
Střídavě bliká červená – žlutá

Inicializace a autotest po zapnutí
Zahřívání modelu
P-režim s GPS
P-režim se systémem detekce překážek
A-režim bez GPS a systému detekce překážek
Brzdění
Ztráta signálu z vysílače
Varování nedostatek energie v pohonném akumulátoru
Kritický nedostatek energie v pohonném akumulátoru
Chyba inerciální IMU jednotky
Kritická chyba
Kompas vyžaduje kalibraci

Automatický návrat na Místo vzletu (RTH)
Funkce automatického návratu na Místo vzletu vrátí model zpět na poslední zaznamenané Místo vzletu. Ke spuštění procedury návratu
může dojít ze tří důvodů: aktivace funkce Smart RTH, aktivace výstrahy při nedostatku energie v pohonném akumulátoru (Low Battery RTH)
nebo aktivace Failsafe (Failsafe RTH).
GPS
Místo vzletu
(Home Point)

Popis
Místo vzletu je místo, z něhož model vzlétá, je-li po zapnutí model signál GPS dostatečně silný. Sílu
GPS signálu můžete sledovat pomocí GPS ikony (
svítí-li méně než 4 sloupce, považuje se to
za slabý signál). Když dojde k zapsání Místa vzletu, LED letový indikátor bude rychle blikat.

• Model může detekovat překážky a vyhýbat se jim, je-li přední systém detekce překážek zapnutý a světelné podmínky jsou
dostatečné. Model automaticky nastoupá, aby se vyhnul překážce, a pomalu sestoupí, jakmile se vrátí na Místo vzletu.
• Aby se zajistilo, že se model na Místo vzletu vrátí v letu vpřed, nemůže se během RTH návratu otáčet nebo letět doprava nebo
doleva, když je přední systém detekce překážek zapnutý.

Failsafe RTH (Návrat při ztrátě řídícího signálu z vysílače)
Přední systém detekce překážek umožňuje modelu vytvářet v reálném čase mapu letové trasy tak, jak ji prolétá. Pokud bylo Místo vzletu
správně zaznamenáno a kompas pracuje normálně, model přejde do nouzového režimu fail-safe, pokud dojde ke ztrátě signálu z vysílače
po dobu delší než 3 sekundy. Model si naplánuje návratovou trasu a po původní trase letu se vrátí na Místo vzletu. Model bude v aktuální
pozici viset po dobu 10 sekund. Když znovu získá spojení s vysílačem, bude vyčkávat na povel od pilota. Proceduru automatického návratu
je možno přerušit a převzít zpět řízení modelu, pokud došlo k obnovení příjmu řídícího signálu.
1 Zapsání Místa vzletu (HP)

2 Potvrzení Místa vzletu

3 Ztráta signálu z vysílače
×

Bliká zeleně

Bliká zeleně

Rychlé blikání žlutě

4 Signál ztracen po delší dobu (po 3 s)

5 Zpáteční let (výšku lze nastavit)

6 Přistání (po 5 s visení)

Výška nad HP > Failsafe výška

>3S

×

×

Rychlé blikání žlutě

Rychlé blikání žlutě

Vystoupá do Failsafe výšky
Failsafe výška

×

Výška nad HP ≤ Failsafe výška

Rychlé blikání žlutě

• Model nemůže provést proceduru RTH, je-li GPS signál slabý (ikona
je šedá) nebo není vůbec k dispozici.
• Model automaticky sestoupí a přistane, je-li RTH spuštěno v případě, že model letí v okruhu 20 metrů od Místa vzletu. Pokud
v průběhu RTH procedury poté, co model vystoupá na výšku větší než 20 m, pohnete ovladačem plynu, model přestane
stoupat a ihned se vrátí na Místo vzletu.
• V režimu Fail-safe se model nedokáže vyhnout překážkám, je-li vypnut přední systém detekce překážek, a proto je třeba
před každým letem nastavit rozumnou výšku letu při automatickém návratu domů. Spusťte aplikaci DJI GO 4, vstupte do
menu „Camera“ a klepněte na pro nastavení výšky letu v režimu Failsafe (Failsafe Altitude).
• Uživatel nemůže ovládat model v době, kdy stoupá do failsafe výšky 20 m. Uživatel ale může stisknout RTH tlačítko pro
přerušení sestupu a převzetí řízení.

Smart RTH (Inteligentní návrat na Místo vzletu)
Použijte tlačítko RTH na vysílači nebo klepněte na RTH tlačítko v aplikaci DJI GO 4 a řiďte se pokyny na obrazovce, je-li k dispozici silný signál
GPS pro spuštění funkce Smart RTH. Model se vrátí na poslední zaznamenané Místo vzletu. Během Inteligentního návratu můžete použít
ovladače na vysílači pro změnu výšky nebo rychlosti, abyste se vyhnuli kolizi s překážkou. V průběhu návratu model bude používat primární
8

kameru pro identifikaci překážek ve vzdálenosti až 300 m před přídí, což mu umožní naplánovat bezpečnou trasu zpět. Proceduru Smart RTH
spustíte stiskem a podržením tlačítka Smart RTH, dalším stiskem funkci ukončíte a můžete plně převzít zpět řízení.

Low battery RTH (Návrat při nízkém napětí)
Nouzový režim Low battery RTH je spuštěn, jakmile je Inteligentní pohonný akumulátor vybitý na úroveň, při níž již může být ohrožen bezpečný
návrat modelu. Jakmile se objeví výstražná signalizace, pilot by se měl s modelem ihned vrátit zpět a přistát. Aplikace DJI GO 4 zobrazí doporučení, aby se neprodleně s modelem vrátil na Místo vzletu, pokud dojde ke spuštění výstražné signalizace. Model se automaticky vrátí na Místo
vzletu, pokud pilot neučiní nic během následujících 10 sekund. Uživatel může automatický návrat zrušit krátkým stiskem tlačítka RTH na vysílači.
Prahové úrovně varování jsou automaticky stanovovány v závislosti na aktuální výšce modelu a jeho vzdálenosti od Místa vzletu.
Model automaticky přistane, pokud aktuální stav akumulátoru stačí pouze na přistání ze současné výšky, v níž model letí. Pilot může pomocí
vysílače řídit orientaci modelu během sestupu na přistání.
Podrobnosti o prahových úrovních signalizace v aplikaci DJI GO 4 jsou uvedeny níže:
Kritický nedostatek energie (červená)

Nedostatek energie (žlutá)

Odhadovaná zbývající doba letu

Množství energie nutné k návratu na Místo vzletu
Úroveň varování

Indikátor stavu akumulátoru

Dostatek energie (zelená)

Poznámka

12:29

LED letový indikátor Aplikace DJI GO 4
Klepněte na „Go-Home“ pro automatický návrat na Místo vzletu a přistání nebo
Akumulátor má
na „Cancel“ pro pokračování v normálním
Nedostatek ener- nedostatek energie. Pomalé červené
letu. Pokud neuděláte nic, model po 10 s
gie
Přistaňte s modeblikání
přejde do režimu automatického návratu
lem, prosím.
a přistane. Vysílač bude vydávat výstražný
zvukový signál.
Obrazovka aplikace DJI GO 4 bude blikat
Kritický nedostatek Model musí ihned
Rychlé červené
červeně a model začne sestupovat. Vysílač
energie
přistát.
blikání
bude vydávat výstražný zvukový signál.
Odhadovaná zbývaOdhadovaná zbý- jící doba letu zalonení
není
vající doba letu
žená na aktuálním
stavu akumulátoru.

Co dělat
Co nejdříve se s modelem
vraťte zpět a přistaňte. Zastavte motory a vyměňte
akumulátor.

Model začne automaticky
sestupovat a přistane.

není

• Je-li aktivována signalizace kritického nedostatku energie a model začne automaticky klesat, můžete vychýlením ovladače
plynu nahoru model uvést do visení a navést jej na příhodnější místo pro přistání.
• Barevné zóny indikátoru stavu akumulátoru odrážejí odhadovanou zbývající dobu letu a jsou automaticky nastavovány dle
aktuálního stavu modelu.

Přesné přistání (Precision Landing)
Během Automatického návratu na Místo vzletu Phantom 4 Pro/Pro+ automaticky skenuje terén pod sebou. Jakmile terén odpovídá terénu
v okolí Místa vzletu, začne ihned přistávat pro dosažení přesného přistání. Pokud terén neodpovídá, v aplikaci DJI GO 4 se objeví hlášení
upozorňující na odlišnost terénu.
• Funkce Přesného přistání je ovlivňována následujícími podmínkami:
a. Místo vzletu je zapsáno při vzletu a nesmí být měněno v průběhu letu.
b. Model musí vzlétat svisle. Výška dosažená při vzletu musí být větší než 7 m.
c. Terén v okolí Místa vzletu musí zůstat povětšinou nezměněný.
d. Jednotvárný terén v okolí Místa vzletu bez výrazných odlišností ovlivní fungování Přesného přistání.
e. Úroveň osvětlení nesmí být příliš nízká nebo příliš vysoká.
• Během přistávání jsou k dispozici následující akce:
a. Vychýlení ovladače plynu dolů pro zrychlení sestupu.
b. Pohyb ovladači v jakémkoliv jiném směru Přesné přistání zastaví. Phantom 4 Pro/Pro+ bude sestupovat svisle a Přistávací ochrana zůstává aktivní.
Poznámky k bezpečnému používání RTH
Model se při failsafe RTH návratu nemůže sám vyhnout překážkám, je-li vypnut přední systém detekce překážek. Je proto důležité před každým letem nastavit odpovídající výšku pro fail-safe návrat. Spusťte aplikaci
DJI GO 4, vstupte na stránku „Camera“ a klepněte na
pro nastavení výšky pro automatický návrat (Failsafe
altitude).
20 m

Pokud model letí ve výšce pod 20 m a dojde ke spuštění failsafe (včetně Smart RTH a Low battery RTH), model
z aktuální letové hladiny nejprve automaticky vystoupí do 20 m. Stoupání můžete zastavit pouze opuštěním
failsafe režimu.
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Poznámky k bezpečnému používání RTH
20 m
H

Model automaticky sestoupí a přistane, je-li RTH návrat spuštěn ve chvíli, kdy model letí v okruhu 20 m od
Místa vzletu. Model zastaví stoupání a ihned se vrátí na Místo vzletu, pokud pohnete ovladačem plynu, jakmile
model dosáhne výšky 20 m nebo vyšší po spuštění failsafe.
Model se nemůže vrátit na Místo vzletu, je-li GPS signál slabý (ikona síly GPS signálu je šedá
vůbec.

) nebo chybí

Pokud pohnete ovladačem plynu poté, co model vystoupá nad 20 m, ale je níže než nastavená výška pro RTH
návrat, model zastaví stoupání a ihned se vrátí na Místo vzletu.
Vyhýbání se překážkám při Automatickém návratu RTH
Model nyní může během Automatického návratu RTH detekovat překážky a pokusit se jim aktivně vyhnout za předpokladu, že světelné
podmínky jsou vhodné pro přední systém detekce překážek. Jakmile model detekuje překážku, bude reagovat takto:
1. Model bude používat primární kameru pro identifikaci překážek ve vzdálenosti až 300 m před přídí, což mu umožní naplánovat bezpečnou
trasu zpět.
2. Model zpomalí, je-li detekována překážka ve vzdálenosti 15 m před přídí.
3. Model se zastaví, přejde do visení a poté začne svisle stoupat, aby se vyhnul překážce. Model posléze stoupání zastaví, jakmile se nachází
aspoň 5 m nad detekovanou překážkou.
4. Automatický návrat RTH se poté obnoví, model pokračuje v letu na Místo vzletu v aktuální výšce.

5 metrů
300 metrů
15 metrů

• Detekce překážek je vypnuta během RTH sestupu. Počínejte si opatrně.
• Aby bylo zajištěno, že model vrátí zpět s přídí ve směru letu, modelem nesmíte během Automatického návratu RTH otáčet,
je-li přední systém detekce překážek zapnutý.
• Model se nemůže vyhnout překážkám nad sebou, vedle sebe nebo za sebou.
Přistávací ochrana (Landing Protection)
Přistávací ochrana se aktivuje během procedury Automatického přistání (Auto Landing).
1. Když Přistávací ochrana určí, že povrch země je vhodný pro přistání, Phantom 4 Pro/Pro+ jemně přistane.
2. Když Přistávací ochrana určí, že povrch země není vhodný pro přistání, Phantom 4 Pro/Pro+ přejde do visení a bude vyčkávat na potvrzení přistání
pilotem. Model přejde do visení, když detekuje, že povrch země není vhodný pro přistání, dokonce i když se objeví výstraha při kritické nedostatku energie. Jenom pokud stav energie v akumulátoru klesne na 0%, model začne přistávat. Uživatel může stále ovládat orientaci modelu.
3. Pokud Přistávací ochrana nepracuje, aplikace DJI GO zobrazí upozornění na přistání, jakmile Phantom 4 Pro/Pro+ sestoupí pod 0,3 metru.
Vychylte ovladač plynu dolů na 2 sekundy, abyste přistáli, jakmile máte jistotou, že je povrch pod modelem vhodný pro přistání.
• Přistávací ochrana nebude aktivní za následujících okolností:
• a) Kdyžpilot ovládá model ovladači klopení/klonění/plynu (Přistávací ochrana se znovu aktivuje poté, co křížové ovladače
přestanou být používány).
• b) Když systém stabilizace pozice není plně funkční (např. dochází-li k driftování pozice).
• c) Když spodní systém detekce překážek vyžaduje novou kalibraci.
• d) Když světelné podmínky nejsou dostatečné pro činnost spodního systému detekce překážek.
• Je-li překážka ve vzdálenosti do 1 m od modelu, model sestoupí do výšky 0,3 m nad zemí a přejde do visení. Model dosedne
na zem poté, co pilot potvrdí, že má model přistát.

INTELIGENTNÍ LETOVÉ REŽIMY
TapFly (Ovládání klepnutím)
Úvod
S pomocí funkce TapFly nyní můžete klepnutím na displej mobilního zařízení přikázat modelu, aby letěl požadovaným směrem bez použití
vysílače. Model se může automaticky vyhýbat překážkám nebo se za letu zastavit a automaticky viset za předpokladu, že není příliš tma
(<300 lux) ani příliš intenzívní osvětlení (>10,000 lux).
Používání TapFly
Zkontrolujte, že v Inteligentním pohonném akumulátoru je více než 50% energie a model je letovém režimu P. Pro použití funkce TapFly
postupujte následovně:
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1. S modelem vzlétněte do výšky aspoň 2 metrů nad zemí.

ON

2 metry

OFF
Auto Hold

2. Spusťte aplikaci DJI GO 4 a klepněte na ikonu

a poté na

, přečtěte si následné hlášení na displeji.

In Flight (GPS)

P-GPS

12

61%

09:29

AE

D 30M

H 10.0 M

H.S

M/S

10.0

VS

3. Klepněte jednou ve směru cíle a vyčkejte, až se objeví ikona
ke zvolenému cíli.
In Flight (GPS)

P-GPS

12

2.0 M/S

VPS

2.0 M

. Klepněte znovu pro potvrzení volby a model se automaticky vydá směrem

61%

09:29

AE

D 30M

H 10.0 M

H.S

M/S

10.0

VS

2.0 M/S

VPS

2.0 M

• Modelu nedávejte povel k letu směrem k osobám, zvířatům, malým a tenkým objektům (např. větvím stromů a elektrickým
vedením) nebo průhledným objektům (např. sklo nebo voda).
• Všímejte si potenciálních překážek na letové trase a držte se v bezpečné vzdálenosti od nich.
• Skutečná a předpokládaná trasa letu se při použití funkce TapFly může lišit.
• Volitelný rozsah pro označené cíle na obrazovce je omezený. Není možné zvolit polohu pro TapFly v blízkosti horního nebo
dolního okraje obrazovky.
• Režim TapFly nemusí pracovat správně, pokud model letí nad plochou pokrytou vodou nebo sněhem.
• Buďte velmi opatrní, pokud létáte za slabého (<300 luxů) nebo velmi silného (>10 000 luxů) osvětlení.
Po potvrzení TapFly volby model automaticky poletí směrem k oblasti označené ikonou
ovladače na vysílači pro řízení dráhy letu vašeho modelu.
In Flight (GPS)

P-GPS

12

61%

09:29

AE

S TOP

D 3 0M

H 10.0 M

H .S

M/S

10.0

VS

2 .0 M/S

VPS

2 .0 M
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. Mějte na paměti, že stále můžete používat

Mějte také na paměti, že model automaticky upraví svoji rychlost, pokud detekuje překážku ve směru letu nebo pokud letí příliš blízko k
zemi. Pilot by však neměl spoléhat na tuto funkci pro navigování modelu mezi překážkami. Pokud GPS signál zeslábne, fail-safe procedura
dostane přednost před příkazem TapFly; model ukončí autonomní TapFly let a automaticky se vrátí na Místo vzletu.
TapFly zahrnuje následující funkce:
TapFly režim Vpřed (Forward Mode)

TapFly režim Vzad (Backward Mode)

Volný režim (Free Mode)

Model poletí směrem k cíli. Vysílač je možno
použít pro libovolné ovládání bočení (směru
Model poletí směrem k cíli. Přední systém de- Model poletí opačným směrem od cíle. Zadní
přídě modelu). Systém detekce překážek je v
tekce překážek je aktivní.
systém detekce překážek je aktivní.
tomto režimu vyřazen; používejte jej v otevřeném terénu bez překážek.
Ukončení TapFly
Pro ukončení režimu TapFly použijte následující postupy:
1. Klepněte na tlačítko “STOP” na obrazovce.
2. Ovladač klopení na vysílači stáhněte dolů a držte jej tam
Nebo
Nebo
déle než 3 sekundy.
3. Krátce stiskněte tlačítko přerušení inteligentního letu na vysílači.
Tlačítko přerušení
inteligentního letu

STOP

Model se po ukončení režimu TapFly zastaví a přejde do visení. Můžete buď klepnutím určit nový cílový směr, nebo dále letět s ručním řízením.

ActiveTrack (Aktivní sledování)
Funkce aktivního sledování ActiveTrack umožňuje označit a sledovat pohybující se objekt na obrazovce vašeho mobilního zařízení. Model se
bude automaticky vyhýbat překážkám na svojí letové trase. Pro aktivní sledování není třeba žádné další externí zařízení.
Phantom 4 Pro/Pro+ může automaticky identifikovat a sledovat kola a další vozidla, lidi a zvířata a pro každý objekt používat různé strategie
sledování.
Používání funkce ActiveTrack
Zkontrolujte, že v Inteligentním pohonném akumulátoru je více než 50% energie a model je v letovém režimu P. Pro použití funkce ActiveTrack postupujte následovně:
1. Vzlétněte a model uveďte do visení ve výšce nejméně 2 metry.

ON

2 metry

OFF
Auto Hold

2. V aplikaci DJI GO 4 klepněte na ikonu

a poté na

pro volbu letového režimu a poté zvolte ActiveTrack.

In Flight (GPS)

P-GPS

12

61%

09:29

AE

D 30M

H 10.0 M

H.S

M/S

10.0

VS

2.0 M/S

12

VPS

2.0 M

3. Klepněte na objekt, který chcete sledovat, a klepnutím potvrďte volbu. Pokud není objekt automaticky rozpoznán, prstem jej orámujte.
Rámeček
se zbarví zeleně, jakmile je sledování spuštěno. Pokud se rámeček zbarví červeně, objekt nebyl identifikován, a je třeba jej
zvolit znovu.
In Flight (GPS)

P-GPS

12

61%

09:29

AE

ਈ૦ச

D 30M

H 10.0 M

H.S

M/S

10.0

VS

2.0 M/S

VPS

2.0 M

ActiveTrack zahrnuje následující funkce:
Trace (Stopování)

Model automaticky sleduje objekt v konstantní vzdálenosti. Ovladač klonění na vysílači nebo posuvník v DJI GO 4 můžete použít
pro obkroužení objektu.

Spotlight (Zacílení)

Profile (Profil)

Model nebude objekt automaticky sledovat,
ale za letu udržuje kameru namířenou na obModel sleduje objekt v konstantním úhlu a
jekt. Vysílač můžete použít pro ovládání movzdálenosti z boku. Ovladač klonění na vysídelu, ale ruční ovládání bočení je vyřazeno.
lači můžete použít pro obkroužení objektu.
Pomocí levého křížového ovladače a knoflíku
ovládání závěsu nastavíte zarámování objektu.

• Nevolte oblast, kde se nacházejí osoby, zvířata, malé a tenké objekty (např. větve stromů a elektrická vedení) nebo průhledné objekty (např. sklo a voda).
• Udržujte bezpečnou vzdálenost od překážek podél letové trasy, zvláště letí-li model vzad.
• Buďte zvláště opatrní, pokud používáte ActiveTrack v následujících situacích:
a) Pohyb sledovaného objektu se neodehrává na vodorovné ploše.
b) Tvar sledovaného objektu se za pohybu drasticky mění.
c) Sledovaný objekt může být blokován nebo mimo dohled po dlouhou dobu.
d) Sledovaný objekt se pohybuje po sněhem pokrytém povrchu.
e) Létáte za slabého (<300 luxů) nebo velmi silného (>10 000 luxů) osvětlení
f) Sledovaný objekt má podobnou barvu nebo barevnou texturu jako okolní prostředí.
• Při použití ActiveTrack musíte dodržovat zákony a předpisy chránící soukromí.
• V režimech Profile a Spotlight se model nebude schopen vyhýbat překážkám. Tyto režimy používejte v otevřených prostorách.
• Model bude detekovat překážky na letové trase a vyhýbat se jim.
• Pokud model ztratí sledovaný objekt, protože se pohybuje příliš rychle nebo byl zakryt jiným objektem, cílový objekt zvolte
znovu pro obnovení sledování.

Opuštění režimu ActiveTrack
Režim ActiveTrack můžete opustit dvěma způsoby:
1. Klepněte na tlačítko „STOP“ na obrazovce.
2. Krátce stiskněte tlačítko přerušení inteligentního letu na vysílači.

STOP

nebo

Model se po ukončení režimu ActiveTrack zastaví a přejde do visení. Můžete buď určit nový cílový
objekt, nebo pokračovat v letu s ručním řízením.

Sledování trasy (Draw)
Úvod
S použitím funkce Draw model poletí podél trasy nakreslené na obrazovce. Za letu automaticky zabrzdí a přejde do visení, pokud detekuje
překážku – za předpokladu, že úroveň osvětlení je odpovídající – ne nižší než 300 luxů a ne vyšší než 10 000 luxů.
Používání funkce Draw
Zkontrolujte, že v Inteligentním pohonném akumulátoru je více než 50% energie a model je v letovém režimu P. Pro použití funkce Draw
postupujte následovně:
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1. Vzlétněte a model uveďte do visení ve výšce nejméně 2 metry.

ON

2 metry

OFF
Auto Hold

2. V aplikaci DJI GO 4 klepněte na ikonu

a poté na

, přečtěte si následné hlášení na displeji.

In Flight（GPS）

12

P-GPS

61%

09:29

AE

D 30M

H 10.0 M

H.S

M/S

10.0

VS

2.0 M/S

VPS

2.0 M

3. Na obrazovce potažením prstu nakreslete čáru pro vytvoření trasy. Klepněte na ikonu
P-GPS

12

a model poletí podél nakreslené trasy.

61%

09:29

Hide

AE

Heading

268m
Forward
SPEED

11.1

m/s

Advanced Setting

D 30M

H 10.0 M

H.S

M/S

10.0

VS

2.0 M/S

VPS

2.0 M

• Modelu nedávejte letět směrem k osobám, zvířatům, malým a tenkým objektům (např. větve stromů a elektrická vedení)
nebo průhledným objektům (např. sklo a voda).
• Očekávaná a skutečná trasa letu se mohou poněkud lišit.
Po potvrzení letové trasy model poletí podél trasy nakreslené na obrazovce. Pozn.: Ovladače na vysílači je možno používat pro ovládání
pohybu modelu za letu.
In Flight

GPS

P-GPS

12

61%

09:29

AE

268m

STOP

D 30M

H 10.0 M

H.S

M/S

10.0

VS

2.0 M/S

VPS

2.0 M

Mějte také na paměti, že model automaticky upraví svoji rychlost, pokud detekuje překážku ve směru letu nebo pokud letí příliš blízko k
zemi. Pilot by však neměl spoléhat na tuto funkci pro navigování modelu mezi překážkami. Pokud GPS signál zeslábne, fail-safe procedura
dostane přednost před funkcí Draw; model ukončí autonomní Draw let a automaticky se vrátí na Místo vzletu.
Ukončení režimu Draw
Pro ukončení režimu Draw použijte následující postupy:
1. Klepněte na tlačítko “STOP” na obrazovce.
2. Ovladač klopení na vysílači stáhněte dolů a držte jej tam déle než
3 sekundy.
3. Krátce stiskněte tlačítko přerušení inteligentního letu na vysílači.

STOP

Nebo

Nebo

Tlačítko přerušení
inteligentního letu
Model se po ukončení režimu Draw zastaví a přejde do visení. Můžete buď nakreslit novou letovou trasu, nebo dále letět s ručním řízením.
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Režim ovládání gesty (Gesture Mode)
V Režimu ovládání gesty systém detekce překážek Phantomu 4 Pro/Pro+ rozpoznává gesta, čímž umožňuje pořizovat selfie záběry bez telefonu nebo vysílače. Při použití režimu ovládání gesty postupujte následovně:
Režimy

Gesta

Přední LED

Poznámka

1. Potvrďte subjekt

Pomalé blikání červeně

Ujistěte se, že je přední systém detekce překážek
aktivní a osvětlení je dostatečné. Klepněte na ikonu
a přesuňte se před kameru, aby vás Phantom 4 Pro/
Pro+ mohl rozpoznat.

2. Potvrďte vzdálenost

Dvojité bliknutí červeně

Zvedněte ruce a zamávejte na Phantom 4 Pro/Pro+,
přední LED bliknou dvakrát červeně, jakmile je potvrzena vzdálenost pro pořízení snímku.

3. Odpočítávání před pořízením
selfie

Rychlé blikání červeně

Umístěte ruce před obličej s prsty namířenými dle
obrázku

• Režim ovládání gesty je možno použít pouze ve foto režimu.
• Leťte s modelem ve výšce 2 m nebo větší a potom se přesuňte před kameru, aby vás model mohl rozpoznat. Pokud Phantom 4 Pro/Pro+ nedokáže subjekt rozpoznat, přední indikátory budou rychle červeně blikat.
• Zapnutí GPS na vašem telefonu umožní Phantomu 4 Pro/Pro+ při létání v režimu ovládání gesty sledovat přesněji.

Režim trojnožky (Tripod Mode)
Klepněte na ikonu v aplikaci DJI GO 4 pro zapnutí režimu Trojnožky. V tomto režimu je rychlost letu omezena na max. 9 km/h a brzdná vzdálenost omezena na 2 m. Odezvy na pohyby ovladačů jsou rovněž omezeny pro plynuleji ovládaný pohyb.
• Režim trojnožky používejte pouze tehdy, je-li GPS signál silný a světelné podmínky jsou ideální pro fungování systému detekce překážek. Pokud dojde ke ztrátě GPS signálu a systém detekce překážek nemůže správně fungovat, model automaticky přejde do A-režimu. V takovém případě se letová rychlost zvýší a model nebude schopen viset na místě. Režim trojnožky
používejte s velkou opatrností.

Režim kopírování terénu (Terrain Follow Mode)
V režimu kopírování terénu je spodní systém detekce překážek využíván pro udržování stálé výšky nad terénem v rozmezí 1 až 10 m. tento
režim je určen pro použití na travnatém svahu se sklonem menším než 20°.
Režim kopírování terénu Terrain Follow klepnutím na ikonu inteligentních letových režimů v aplikaci DJI GO 4. Jakmile je tento režim zapnutý,
bude zapsána aktuální výška letu modelu. Model bude tuto zaznamenanou výšku udržovat během letu a bude stoupat, když se bude zvedat
terén pod ním. Model ale nebude klesat, pokud bude klesat terén pod ním.
• Je důležité, abyste létali pouze za podmínek, kdy systém detekce překážek může fungovat správně; jinak režim kopírování
terénu nebude pracovat.
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SYSTÉM DETEKCE PŘEKÁŽEK A INFRAČERVENÝ SYSTÉM DETEKCE
Hlavní části systému detekce překážek jsou umístěny na přední, zadní a spodní části Phantomu 4 Pro/Pro+ – včetně tří stereoskopických
optických senzorů (1), (2), (3) a dvou ultrazvukových senzorů (4). Systém detekce překážek používá data z ultrazvukových a optických čidel
pro přesné stanovení a udržení aktuální polohy modelu, což Phantomu 4 Pro/Pro+ umožňuje viset na místě přesněji a létat v místnosti nebo
v prostředí, kde není k dispozici signál GPS. Systém detekce překážek neustále skenuje okolí, zda se v něm nenacházejí překážky, čímž Phantomu 4 Pro/Pro+ umožní je přeletět, obletět nebo přejít do visení.
Infračervený systém detekce (5) se skládá ze dvou 3D infračervených modulů umístěných na obou bocích modelu. Tato čidla pátrají po přítomnosti překážek na obou stranách modelu a jsou aktivní v určitých letových režimech.
[1]

[5]
[2]
[3]
[4]

Provozní rozsah detekčních senzorů
Provozní rozsah detekce senzorů systému detekce překážek a infračerveného systému detekce je znázorněn na obrázcích níže. Mějte na
paměti, že model nemůže zaznamenat a vyhnout se překážkám, které jsou mimo provozní rozsah detekčních senzorů.

• V P-režimu přední a zadní systém detekce překážek pracují současně při rychlostech pod 22 km/h. Při vyšších rychlostech je
aktivní pouze ten, který míří ve směru letu.

Kalibrace senzorů
Kamery předního a spodního systému detekce překážek nainstalované na modelu jsou kalibrovány ve výrobě. Tyto kamery jsou však velmi
citlivé na nárazy, proto je nutné je čas od času kalibrovat s pomocí PC programu DJI Assistant 2 nebo aplikace DJI GO 4. Při kalibraci postupujte následovně:

1. Model namiřte směrem
na obrazovku

2. Dosáhněte překrytí
rámečků

3. Modelem otočte v ose
bočení a klopení

Rychlá kalibrace
Rychlou kalibraci použijte, pokud vás aplikace DJI GO 4 vyzve k provedení kalibrace senzorů detekce překážek. Klepněte na „Aircraft Status“
-> „Vision Sensors“ pro spuštění kalibrace.
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• Rychlá kalibrace je rychlá provizorní náprava problémů se senzory. Připojení modelu k počítači a provedení plné kalibrace s
použitím programu DJI Assistant 2 se doporučuje, kdykoliv je to možné. Kalibraci provádějte pouze při vyhovující intenzitě
osvětlení a nad texturovaným povrchem, např. trávou.
• Kalibraci neprovádějte nad povrchy s vysokou odrazivostí, jako je mramor nebo keramika.

Používání spodního systému detekce překážek
Spodní systém detekce překážek se aktivuje automaticky po zapnutí modelu. Není třeba žádné ruční zapínání nebo nastavování. Spodní
systém detekce překážek se typicky používá při létání v místnosti, kde není k dispozici signál GPS. S jeho pomocí může model přesně viset
dokonce i bez GPS signálu.

Pro použití spodního systému detekce překážek postupujte následovně:
1. Přepínač letových režimů přepněte do P-režimu.
2. Model postavte na rovný povrch. Mějte na paměti, že spodní systém detekce překážek nemůže pracovat správně na
uniformních površích (jednobarevných bez proměnlivé textury nebo s opakujícím se vzorem).
3. Zapněte model. LED letový indikátor blikne dvakrát zeleně, což signalizuje, že je spodní systém detekce překážek připraven. Jemně vychylte ovladač plynu nahoru, aby se model vznesl; model poté bude stabilně viset na místě.

ON

OFF
Auto Hold

Asistované zastavení před překážkou
Díky systému detekce překážek je nyní model schopen iniciovat brzdný manévr, pokud je detekována překážka přímo před modelem. Pamatujte, že přední a spodní systém detekování překážek nejlépe pracuje za ideálních světelných podmínek a v případě překážky nepostrádající
zřetelnou texturu. Navíc, rychlost modelu nesmí překročit 50 km/h, aby měl model čas přerušit let a zastavit v bezpečné vzdálenosti.

• 3D infračervený systém detekce je aktivní pouze v Začátečnickém režimu (Beginner Mode) a v režimu Trojnožky (Tripod
Mode). Létejte opatrně.
• Činnost systému detekce překážek a infračerveného systému detekce závisí na charakteru povrchu, nad nímž létáte. Ultrazvukové senzory nemusejí být schopné měřit vzdálenost nad materiálem silně pohlcujícím zvuk a kamery nemusejí fungovat správně v nepříznivých světelných podmínkách. Model automaticky přejde z P-režimu do A-režimu, není-li jak GPS, tak
systém detekce překážek a infračervený systém detekce použitelný. S modelem proto létejte velmi opatrně v kterékoliv z
následujících situací:
a) Létání nad jednobarevným povrchem (např. celý černý, celý bílý, červený, zelený atd.)
b) Létání nad materiálem s vysokou odrazivostí.
c) Létání vysokou rychlostí (nad 50 km/h ve 2 metrech nebo nad 18 km/h v 1 metru).
d) Létání nad vodou nebo jinými průhlednými povrchy.
e) Létání nad pohybujícími se povrchy nebo objekty.
f) Létání v prostoru kde se často nebo drasticky mění úroveň osvětlení.
g) Létání nad extrémně tmavými (lux <10) nebo jasnými (lux>100000) povrchy.
h) Létání nad povrchy silně pohlcujícími zvukové vlny (např. tlustý koberec).
i) Létání nad povrchy zřetelných oblastí jiné barvy.
j) Létání nad povrchy s identickými opakujícími se barevnými vzory (např. dlaždicemi).
k) Létání nad nakloněnými povrchy, které odrážejí zvukové vlny mimo model.
l) Létání nad překážkami, které mají příliš malý povrch efektivně odrážející infračervené záření.
m) Nenatáčejte boky dvou modelů proti sobě, abyste předešli vzájemnému rušení 3D infračervených modulů.
n) Ochranná skla infračervených modulů ničím nezakrývejte. Udržujte je čistá a nepoškozená.
•
•
•
•
•

Senzory udržujte stále čisté. Nečistoty nebo jiné překážky mohou negativně ovlivnit jejich účinnost.
Spodní systém detekce překážek je účinný pouze, je-li model ve výšce 0,3 až 10 metrů.
Systém detekce překážek nemusí pracovat správně, pokud model letí nad vodou.
Systém detekce překážek nemusí být schopen rozeznat barevné struktury na zemi při slabém osvětlení (méně než 100 luxů).
Nepoužívejte jiná ultrazvuková zařízení na frekvenci 40 kHz, na níž pracuje přední a spodní systém detekce překážek systém.

• Při používání předního a spodního systému detekce překážek dbejte, aby se v blízkosti nenacházela zvířata. Sonar vydává
zvuk o vysoké frekvenci, který mohou některá zvířata slyšet, a může být pro ně extrémně stresující.
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Zapisovač letových údajů
Letová data jsou automaticky zaznamenávána do interní paměti modelu. To zahrnuje letové telemetrické údaje, informace o stavu systémů
modelu a další parametry. K těmto datům získáte přístup po připojení modelu k PC prostřednictvím mikro-USB portu a spuštění programu
DJI Assistant 2.

Montáž a demontáž vrtulí
Používejte pouze vrtule doporučené a schválené DJI pro Phantom 4 Pro/Pro+. Stříbrný nebo černý kroužek na středu vrtule indikuje smysl
otáčení vrtule a na který motor přijde namontovat.
Vrtule
Obrázek
Připevnit na

Stříbrný kroužek

Černý kroužek

Motory bez černých teček

Motory s černými tečkami

Uzamknout: Vrtuli přitlačte dolů a otočte ve vyznačeném směru.

Popis

Odemknout: Vrtuli přitlačte dolů, otočte ve vyznačeném směru a sejměte.

Upevnění vrtulí
1. Před namontováním vrtulí z motorů sejměte výstražné nálepky.
2. Vrtule s černými kroužky upevněte na motory s černými tečkami. Vrtule se stříbrnými kroužky namontujte na motory bez černých teček.
Vrtuli přitlačte dolů na desku unašeče a otočte ve směru pro uzamčení určeným symbolem vylisovaným na vrtuli.

Verze „Black Edition“
Vrtule s černými kroužky upevněte na motory bez stříbrných teček.
Vrtule se stříbrnými kroužky upevněte na motory se stříbrnými tečkami.
Demontáž vrtulí
Jednou rukou přidržte motor, druhou rukou vrtuli přitlačte dolů a otočte ve směru pro odemknutí vyznačeném na vrtuli.
•
•
•
•

Pozor na ostré hrany vrtulí. Zacházejte s nimi opatrně.
Používejte pouze vrtule schválené DJI. Nemíchejte různé typy vrtulí.
Před každým vzletem se ujistěte, že jsou vrtule správně a spolehlivě upevněné.
Před každým letem se ujistěte, že jsou vrtule v dobrém stavu. Nepoužívejte opotřebené, poškrábané, naštípnuté nebo
nalomené vrtule.
• Nedotýkejte se otáčejících se vrtulí a motorů, vždy se pohybujte v bezpečné vzdálenosti od nich.
• Používejte pouze originální vrtule DJI pro zajištění vysokého výkonu a bezpečného provozu.
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Inteligentní pohonný akumulátor DJI
Inteligentní pohonný akumulátor má kapacitu 5870 mAh, jmenovité napětí 15.2 V a je vybaven pro inteligentní řízení nabíjení a vybíjení.
Akumulátor by měl být nabíjen pouze nabíječem schváleným DJI.

Inteligentní pohonný akumulátor

Nabíječ

• Akumulátor musí být před prvním použitím plně nabitý.
• Mějte na paměti, že výstupní výkon nabíječe Phantomu 4 Pro/Pro+ je 100 W.

Funkce Inteligentního pohonného akumulátoru DJI
1. Indikace kapacity akumulátoru: LED indikátor signalizuje aktuální stav nabití.
2. Funkce automatického vybíjení: Akumulátor se automaticky vybije na 65% celkové kapacity, pokud je ponechán v nečinnosti déle než 10
dní, aby se předešlo samovolnému nafukování. Vybití na 65% zabere cca 2 dny. Je normální, že během vybíjecího procesu je akumulátor
na dotek „vlažný“. Úroveň pro ukončení vybíjení je možno nastavit v aplikaci DJI GO 4.
3. Nabíjení s balancováním: Automatické vyrovnávání napětí na jednotlivých článcích při nabíjení.
4. Ochrana proti nadměrnému nabíjení: Nabíjení se automaticky zastaví, je-li akumulátor plně nabitý.
5. Ochrana proti přehřátí: Akumulátor dovoluje nabíjení jenom tehdy, je-li jeho teplota mezi 5°C až 40°C.
6. Ochrana proti nabíjení nadměrným proudem: Akumulátor ukončí nabíjení, pokud nabíjecí proud překročí 8 A.
7. Ochrana proti hlubokému vybití: Vybíjení se automaticky zastaví, pokud napětí akumulátoru poklesne na 12 V.
8. Ochrana proti zkratu: Automaticky odpojí napájení, je-li zaznamenán zkrat.
9. Ochrana při poškození jednotlivých článků: V aplikaci DJI GO 4 se objeví výstražné hlášení, je-li detekován poškozený článek v akumulátoru.
10. Automatické vypnutí při nečinnosti: Akumulátor přejde pro úsporu energie do pohotovostního režimu po 20 minutách nečinnosti.
11. Komunikace: Napětí akumulátoru, kapacita, proud a další relevantní údaje jsou předávány do letové řídící jednotky modelu.
• Před použitím prostudujte „Zásady bezpečného provozu Inteligentního pohonného akumulátoru Phantom 4 Pro/Pro+“ a
důsledně se jimi řiďte. Odpovědnost za bezpečný provoz a používání je plně na uživateli.

Používání akumulátoru
LED1
LED2
LED3
LED4
Hlavní vypínač (s vestavěnou LED)
Indikátor stavu akumulátoru
Zapínání a vypínání
Zapnutí: Stiskněte jednou krátce startovací tlačítko a poté jej stiskněte a držte po dobu 2 sekund pro zapnutí. LED v tlačítku se rozsvítí zeleně
a indikátor stavu akumulátoru ukáže aktuální stav nabití.
Vypnutí: Stiskněte jednou krátce startovací tlačítko a poté jej stiskněte a držte po dobu 2 sekund, až se vypne. LED v tlačítku bude při vypínání Phantomu blikat, aby bylo umožněno zastavení záznamu videa v případě, že jste jej již dříve nezastavili.
Upozornění pro provoz při nízké teplotě:
1. Při provozu při nízké teplotě (<0°C) je kapacita akumulátoru značně omezena.
2. Nedoporučujeme akumulátor používat při velmi nízkých teplotách (<-10°C). Akumulátor by měl dosáhnout odpovídající úrovně při použití
v prostředí s teplotou v rozmezí -10°C až 5°C.
3. Při létání za nízkých teplot let ukončete, jakmile se v aplikaci DJI GO 4 objeví výstraha při nízkém napětí „Low Battery Level Warning“.
4. Před použitím v chladném prostředí akumulátor zahřejte ve vytápěné místnosti.
5. Pro zajištění maximální výkonnosti akumulátoru dbejte, aby jeho teplota byla nad 20°C.
6. Nabíječ ukončí nabíjení, je-li teplota akumulátoru mimo provozní rozmezí 0°C až 40°C.
• Za chladného počasí Inteligentní pohonný akumulátor pro zahřátí zapněte zasunutý v modelu 1-2 minuty před vzletem.
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Kontrola stavu akumulátoru
Indikátor stavu akumulátoru signalizuje množství energie zbývající v akumulátoru. Po zapnutí akumulátoru krátkým stiskem hlavního vypínače zjistíte aktuální stav akumulátoru. LED indikátor se rozsvítí a ukáže stav akumulátoru. Podrobnosti viz dále.
Aktuální stav nabití akumulátoru je signalizován během nabíjení i vybíjení. Podrobnosti najdete v následující tabulce.
LED svítí
LED bliká
LED nesvítí
Stav akumulátoru
LED1
LED2

LED3

LED4

Stav akumulátoru
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 Inteligentního pohonného akumulátoru
1. Nabíječ zapojte do sítě.
2. Otevřete ochrannou krytku na nabíječi a akumulátor připojte k nabíječi. Je-li aktuální kapacita akumulátoru vyšší než 95%, před nabíjením
akumulátor zapněte, jinak nebude naplno nabit.
3. LED indikátor na akumulátoru v průběhu nabíjení signalizuje aktuální stav nabití akumulátoru.
4. Akumulátor je plně nabitý, když LED indikátoru stavu akumulátoru zhasnou. Odpojte akumulátor od nabíječe, jakmile je nabíjení ukončeno.
5. Po letu nechejte akumulátor vychladnout vyjmutý z modelu. Před opětovným nabíjením nebo uložením na delší dobu nechejte akumulátor nejdříve vychladnout na teplotu okolního prostředí.
• Před zasunutím nebo vyjmutím z modelu vždy akumulátor vypněte. Nikdy nezasunujte nebo nevysunujte zapnutý akumulátor.

Síťová zásuvka

Inteligentní pohonný akumulátor
Nabíječ
Signalizace při nabíjení
LED1
LED2
LED3

LED4

Stav nabití
0-25%
25-50%
50-75%
75-100%
Plně nabito

Signalizace ochranných funkcí akumulátoru při nabíjení
Následující tabulka podává přehled signalizace ochranných funkcí akumulátoru.
Signalizace ochran při nabíjení
LED1 LED2 LED3 LED4

Způsob blikání
LED2 blikne dvakrát za sekundu
LED2 blikne třikrát za sekundu
LED3 blikne dvakrát za sekundu

Chybový stav
Detekován nadměrný proud
Detekován zkrat
Detekováno nadměrné nabití

LED3 blikne třikrát za sekundu
LED4 blikne dvakrát za sekundu

Detekováno nadměrné nabíjecí napětí
Nabíjecí teplota příliš nízká

LED4 blikne třikrát za sekundu

Nabíjecí teplota příliš vysoká

Pokud nastane některý z výše uvedených stavů a jeho příčina byla odstraněna, stiskněte hlavní vypínač pro vypnutí LED indikátoru. Inteligentní akumulátor odpojte od nabíječe a poté jej znovu připojte pro obnovení nabíjení. V případě nevyhovující okolní teploty pro nabíjení
nemusíte akumulátor odpojovat a znovu připojovat. Nabíječ nabíjení znovu spustí, jakmile se teplota dostane na přijatelnou hodnotu.
• DJI ani dovozce zařízení nemohou převzít jakoukoliv zodpovědnost za škody způsobené používáním nabíječe jiného výrobce.
Jak vybít Inteligentní pohonný akumulátor pro bezpečnou přepravu:
Pomalu: Akumulátor zasuňte do modelu a zapněte. Ponechejte jej zapnutý, dokud kapacita nepoklesne pod 8% nebo dokud
jej již není možné zapnout. Stav nabití akumulátoru kontrolujte v aplikaci DJI GO 4.
Rychle: S modelem létejte venku, dokud kapacita nepoklesne pod 8% nebo dokud již není možné akumulátor zapnout.
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VYSÍLAČ
Tato kapitola popisuje funkce vysílače a obsahuje pokyny pro ovládání modelu a kamery.

Popis vysílače
Vysílač Phantomu 4 Pro/Pro+ je multifunkční bezdrátové komunikační zařízení, které slučuje pozemní jednotku pro přenos videa a vysílač
pro dálkové ovládání modelu pracující ve dvou frekvenčních pásmech. Vysílač umožňuje dálkové ovládání řady funkcí kamery, jako je pořizování fotografií a videozáznamů a ovládání pohybu závěsu kamery. Stav nabití akumulátoru vysílače je signalizován LED indikátorem na
předním panelu vysílače.
Pro stabilnější a kvalitnější přenos obrazu vysílač Phantomu 4 Pro/Pro+ používá technologii DJI Lightbridge. Vysílač Phantomu 4 Pro/Pro+
V2.0 používá nejnovější technologii OcuSync, která mu umožňuje bezdrátové připojení k brýlím řady DJI Goggles pro zajištění FPV provozu v
reálném čase. Vysílače Phantomů 4 Pro+ jsou vybaveny 5,5“ monitorem pro lepší přizpůsobení podmínkám při natáčení pod širou oblohou.
Má také vestavěnu aplikaci DJI GO 4 a různé aplikace podporující sdílení vašich výtvorů kdykoli a kdekoliv.
•
•
•
•

Shoda: Vysílač vyhovuje požadavkům CE i FCC směrnic.
Mód křížových ovladačů: Lze nastavit do Módu 1, Módu 2 nebo jiného dle vašeho přání.
Mód 1: Pravý ovladač slouží pro ovládání plynu.
Mód 2: Levý ovladač slouží pro ovládání plynu.

• Abyste se vyhnuli nebezpečí vzájemného rušení, neprovozujte na jednom místě více než 3 modely.

Provoz vysílače
Zapínání a vypínání vysílače
Vysílač Phantomu 4 Pro/Pro+ má zabudován 2S LiPo akumulátor s kapacitou 6000 mAh. Stav napětí
akumulátoru signalizuje LED indikátor na předním panelu vysílače. Při zapínání postupujte následovně:
1. Vysílač je vypnutý; jednou krátce stiskněte tlačítko hlavního vypínače a LED indikátor zobrazí stav
nabití vysílačového akumulátoru.
2. Stiskněte a držte hlavní vypínač pro zapnutí vysílače.
3. Po zapnutí vysílač pípne. LED indikátor provozních stavů bliká rychle zeleně, čímž signalizuje, že vysílač vyhledává model. Po navázání spojení s modelem LED svítí nepřerušovaným zeleným svitem.
4. Opakováním postupu dle kroku 2 vysílač po použití vypnete.
Nabíjení vysílačového akumulátoru
Vysílačový akumulátor nabíjejte s pomocí dodávaného nabíječe.

Nabíječ

Síťová zásuvka

Ovládání kamery
K pořizování fotografií a videozáznamů a nastavování kamery slouží Tlačítko spoušti fotoaparátu, Knoflík nastavování kamery a Tlačítko
záznamu videa na vysílači.
1. Knoflík nastavování kamery
Otáčením knoflíku můžete rychle nastavovat parametry kamery, jako je ISO,
čas expozice a clona s pomocí vysílače. Stiskem knoflíku přepínejte mezi těmito nastaveními.
2. Tlačítko spoušti fotoaparátu
Stiskněte pro pořízení snímku. Máte-li aktivovaný dávkový režim, jedním stiskem pořídíte zvolený počet snímků.
3. Tlačítko záznamu videa
Jedním stiskem spustíte záznam videa, dalším jej opět zastavíte.
4. Knoflík závěsu kamery
Otáčením knoflíku můžete ovládat náklon kamery ve svislé ose (klopení).
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[4]
[3]

[1]

[2]

Ovládání modelu
Tato kapitola popisuje, jak používat jednotlivé funkce vysílače. Vysílač můžete nastavit do Módu 1, Módu 2, Módu 3 nebo do uživatelského
(Custom) módu.

Mód 2
Levý ovladač

Dopředu

Pravý ovladač
Nahoru

Dolů
Dozadu

Otáčení vlevo

Doleva

Otáčení vpravo

Doprava

Mód 1
Dopředu
Levý ovladač

Pravý ovladač

Nahoru

Dolů
Dozadu

Doleva
Otáčení vlevo

Doprava

Otáčení vpravo

Mód 3
Dopředu
Levý ovladač

Pravý ovladač

Nahoru

Dolů
Dozadu

Doleva

Doprava

Otáčení vlevo

Ve výchozím továrním nastavení je vysílač nastaven do Módu 2.
• „Ovladač v neutrálu/ve středu“: Páka ovladače je ve středové poloze.
• „Pohyb ovladače“: Ovladač na vysílači je vychýlen ze středové polohy.
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Otáčení vpravo

Vysílač (Mód 2)
Plyn

Model (

indikuje směr přídě)

Poznámky

Ovladač plynu slouží pro ovládání pohybu modelu nahoru a dolů.
Vychylte ovladač nahoru pro stoupání a dolů pro klesání.
Jsou-li oba ovladače ve středové poloze, model visí na místě.
Čím více ovladač vychýlíte ze středové polohy, tím rychleji model
změní výšku. Ovladač plynu vždy vychylujte jemně a s citem, abyste
zabránili náhlé a nečekané změně výšky modelu.

Bočení
Ovladač bočení slouží pro ovládání otáčení modelu okolo svislé osy.
Vychýlení vlevo způsobí otáčení modelu proti směru hodinových
ručiček; vychýlení vpravo způsobí otáčení modelu po směru hodinových ručiček. Je-li ovladač ve středu, model vždy poletí s přídí namířenou ve stejném směru.
Čím větší je výchylka ovladače od středu, tím rychleji se bude model
na danou stranu otáčet.

Klopení
Ovladač klopení ovládá náklon a pohyb dopředu/dozadu.
Vychylte ovladač nahoru pro let dopředu nebo dolů pro let dozadu.
S ovladačem ve středu je model ve vodorovné poloze. Čím větší je
výchylka ovladače od středu, tím větší je náklon (max. 30°) a model
letí rychleji.

Klonění
Ovladač klonění ovládá náklon a pohyb doleva/doprava. Vychylte
ovladač doleva pro let vlevo nebo doprava pro let vpravo.
S ovladačem ve středu je model ve vodorovné poloze. Čím větší je
výchylka ovladače od středu, tím větší je náklon a model letí rychleji

Přerušení inteligentního letového režimu

Tlačítko Pauza - přerušení inteligentního letu jednou krátce stiskněte pro přerušení letu v režimu ActiveTrack, TapFly a v Inteligentních
režimech letu. Model přejde do visení v místě, kde se právě nachází.

Nastavení délky pák ovladačů
Uchopte hlavici ovladače a otáčejte po směru nebo proti směru hodinových ručiček pro nastavení požadované
délky. Správné nastavení délky může zlepšit přesnost řízení.
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Přepínač letových režimů
Přepnutím přepínače můžete zvolit požadovaný letový režim. Můžete volit mezi
P-režimem a S-režimem.
Poloha přepínače

Obrázek

Letový režim

Poloha 1

P-režim

Poloha 2

S-režim

Poloha 3

A-režim

Poloha 1

Poloha 2

P-režim: (Positioning, Pozice): Nejlépe pracuje, je-li k dispozici silný GPS signál.
Model používá GPS a systém detekce překážek a infračervený systém detekce pro
automatickou stabilizaci, navigaci mezi překážkami nebo ke sledování pohybujícíPoloha 3
ho se objektu. V tomto režimu jsou také dostupné pokročilé funkce jako TapFly a
ActiveTrack.
S-režim (Sport, Sportovní): Hodnoty zisků jsou upraveny tak, aby zvýšily manévrovací schopnosti modelu. Také maximální letová rychlost
modelu je v tomto režimu zvýšena na 72 km/h. Systém detekce překážek je v tomto režimu vypnutý.
A-režim (Attitude, Náklon): Není-li k dispozici GPS ani systém detekce překážek, model používá pro udržení polohy pouze barometrický
výškoměr, takže přesně stabilizována je pouze výška.
Ve výchozím továrním nastavení je stále nastaven P-režim bez ohledu na polohu přepínače. Pro umožnění přepínání letových režimů přejděte na stránku „Camera View“ v aplikaci DJI GO 4, klepněte na
a zapněte volbu „Multiple Flight Modes“ (Více letových režimů). Po umožnění
volby více letových režimů můžete přepnout na P-režim nebo na S-režim.

Tlačítko Automatický návrat na Místo vzletu (RTH)
Stiskněte a držte RTH tlačítko pro spuštění procedury automatického návratu na Místo vzletu (RTH).
LED indikátor obklopující tlačítko bude bíle blikat na znamení vstupu do režimu RTH. Model se poté
vrátí na poslední zaznamenané Místo vzletu. Opětovným stiskem tlačítka RTH proceduru přerušíte a
můžete znovu převzít řízení modelu.

Připojení vašeho mobilního zařízení
Držák mobilního zařízení vyklopte do požadované polohy a antény nastavte dle obrázku. Stiskněte
západku na boku držáku mobilního zařízení pro uvolnění čelistí držáku a mobilní zařízení umístěte do
držáku. Nastavte čelisti tak, aby jej spolehlivě přidržovaly. Mobilní zařízení poté propojte s vysílačem
pomocí USB kabelu. Jeden konec zapojte do mobilního zařízení a druhý do USB portu na zadní straně
vysílače.
• Vysílač Phantomu 4 Pro+ zahrnuje zobrazovací zařízení optimalizované pro aplikaci
DJI GO 4. Žádné další mobilní zařízení není třeba.

Oblast s optimálními podmínkami pro přenos signálu
Přenos signálu mezi modelem a vysílačem je nejspolehlivější v oblasti dle obrázku při dodržení znázorněné polohy antén vysílače:

90°

5,8GHz

silný

60°

2,4GHz

slabý

Oblast s optimálními podmínkami
pro přenos

Dbejte, abyste s modelem létali v oblasti s optimálními podmínkami pro přenos signálu. Upravte vzdálenost a vzájemnou polohu modelu a
pilota s vysílačem pro zajištění podmínek pro spolehlivý přenos signálu.
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Indikátor provozních stavů na vysílači
LED indikátor provozních stavů vysílače signalizuje stav komunikace mezi vysílačem a modelem. Procedura automatického návratu na Místo
vzletu je signalizován LED RTH. Význam signalizace je uveden v následující tabulce.

RTH LED

LED indikátor provozních stavů
LED indikátor
Svítí červená
Svítí zelená
Pomalu bliká červená
Střídavě bliká červená a zelená/červená a žlutá
RTH LED
Svítí bílá
Bliká bílá
Bliká bílá

Výstraha
Zvonění
Zvonění
D-D-D...
Žádná
Zvuk
Zvonění
D...
DD...

Provozní stav vysílače
Vysílač nemá spojení s modelem.
Vysílač má spojení s modelem.
Chyba vysílače
Přenos HD video signálu je přerušen.
Provozní stav vysílače
Model se vrací na Místo vzletu.
Posílá signál pro návrat do modelu.
Probíhá procedura návratu na Místo vzletu.

• LED indikátor stavu vysílače bude blikat červeně a bude znít zvukový signál, pokud je napětí vysílačového akumulátoru
kriticky nízké.

Párování vysílače
Vysílač je s modelem spárován ve výrobě. Párování je
třeba provádět pouze při prvním použití nového vysílače. Při párování postupujte následovně:
1. Zapněte vysílač a připojte mobilní zařízení. Spusťte
aplikaci DJI GO 4.
2. Zapněte Inteligentní pohonný akumulátor v modelu.
3. Vstupte do menu „Camera“ a potom klepněte na ikonu
a potom na tlačítko „Linking RC” (Párování).

RC Control Setting

RC Calibration
Stick Mode
Default stick mode is Mode 2, changing stick modes alters the way the aircraft is controlled.
Do not change unless familiar with your new mode.

Button Customization
C1

Not Defined

C2

Not Defined

You can customize the C1 and C2 buttons on the back of the RC.

Linking RC

4. Vysílač je připraven pro párování. LED indikátor provozních stavů na vysílači bliká modře a ozývá se pípání.

RC Control Setting

RC Calibration
Stick Mode
Searching for aircraft frequency,
Default stick mode is Mode 2, changing stick modes alters the way the aircraft is controlled.
timeout in 54 seconds
Do not change unless familiar with your new mode.

Button Customization

Press the linking button on the aircraft
to link this remote controller

C1
Cancel

Not Defined

C2

Not Defined

You can customize the C1 and C2 buttons on the back of the RC.

Linking RC
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5. Na boku modelu najdete párovací tlačítko (viz obrázek dole). Stiskněte je pro zahájení párování. Jakmile je párování úspěšně ukončeno,
LED indikátor provozních stavů na vysílači se rozsvítí nepřerušovaným zeleným svitem.

Párovací tlačítko

• Dříve spárovaný vysílač bude od modelu odpojen, pokud tentýž model spárujete s novým vysílačem.

ZÁVĚS KAMERY A KAMERA
Tato kapitola obsahuje technické specifikace kamery a popisuje funkci závěsu kamery.

Kamera
Palubní kamera Phantomu 4 Pro/Pro+ používá jednopalcový CMOS snímač pro snímání až 4K videa při 60 snímcích za sekundu nebo 20 megapixel fotografií. Video můžete zaznamenávat buď ve formátu MOV, nebo MP4. Fotografické režimy zahrnují snímání jednotlivých záběrů,
dávkové, kontinuální a časosběrné snímání. Aplikace DJI GO 4 nabízí živý náhled obrazu snímaného kamerou na obrazovce připojeného
mobilního zařízení.
Phantom 4 Pro/Pro+ podporuje natáčení 4K videa při 60 snímcích za sekundu. Podporováno je H.265 i H.264 s maximální rychlostí ukládání
videa až 100 Mb/s.
20-megapixelové fotografie pořizované Phantomem 4 Pro/Pro+ jsou výsledkem aplikace pokročilé techniky zpracování obrazu. Paleta snímacích režimů je zárukou lepších fotografických záběrů. Mechanická závěrka s maximální rychlostí 1/2000 eliminuje zkreslení záběru vznikající při elektronickém řádkování v případě, že fotografujete rychle se pohybující objekty.
Zásuvka pro mikro SD kartu kamery
Pro záznam fotografií a videa zasuňte micro-SD kartu do zásuvky na boku modelu dříve, než Phantom 4 Pro/Pro+ zapnete. Model je dodáván
s kartou 16GB, podporovány jsou karty s kapacitou až 1284GB. Doporučuje se používat micro-SD karty typu UHS-1 a rychlejší, protože jejich
schopnost rychlého čtení a zápisu umožňuje ukládat video data s vysokým rozlišením.

• Mikro SD kartu do modelu nezasunujte nebo ji nevyjímejte, pokud natáčíte.
• Pro zajištění stability systémů kamery je doba natáčení jednoho videozáznamu omezena na 30 minut.

Mikro USB port
Zapněte Phantom 4 Pro/Pro+ a poté připojte mikro USB kabel do mikro USB portu pro aktualizaci firmwaru.
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Provoz kamery
Pro snímání fotografií a záznam videa použijte tlačítka spoušti fotoaparátu a záznamu videa na vysílači nebo odpovídající tlačítka v aplikaci
DJI GO 4.
Indikátor provozních stavů kamery
Indikátor provozních stavů kamery se rozsvítí, jakmile zapnete model. Poskytuje informace o aktuálním provozním stavu kamery.
LED indikátor kamery
Rychlé blikání zeleně
Svítí zeleně
Jedno bliknutí zeleně
Tři bliknutí zeleně
Pomalé blikání červeně
Rychlé blikání červeně
Dvojité červené bliknutí
Svítí červeně
Bliká zeleně a červeně

Provozní stav kamery
Systém se zahřívá
Systém je zahřátý, mikro SD karta vložená, vše pracuje správně
Snímá jeden snímek
Snímá 3 nebo 5 snímků na jeden stisk spoušti
Probíhá záznam videa
Chyba mikro SD karty
Kamera je přehřátá
Systémová chyba
Aktualizace firmwaru

Závěs kamery
Popis závěsu
3-osý závěs kamery poskytuje stabilní základnu pro připojenou kameru a umožňuje pořizovat stabilizované fotografie a videa. Závěs může
kamerou otáčet o 120° v ose klopení.

30°
0°

-90°
Náklon kamery v ose klopení můžete ovládat knoflíkem ovládání kamery na vysílači. V náhledu obrazu kamery v aplikaci přitiskněte a držte
prst na displeji, dokud se neobjeví modrý kruh. Potažením kruhu doprava nebo doleva můžete ovládat závěs s kamerou v ose bočení a potažením kruhu nahoru nebo dolů v ose klopení.
Provozní režimy závěsu
K dispozici jsou dva provozní režimy závěsu. Mezi režimy můžete přepínat na stránce nastavení kamery v aplikaci DJI GO 4. Pamatujte, že
mobilní zařízení musí být připojeno k vysílači, aby se provedená změna projevila. Popis jednotlivých režimů najdete v následující tabulce:
Follow Mode (Sledovací režim)

Úhel mezi orientací závěsu a orientací přídě modelu zůstává stále stejný.

FPV Mode (FPV režim)

Závěs sleduje pohyby modelu pro zajištění pohledu pilota sedícího v kokpitu modelu (First Person View, FPV).

• Chyba motoru závěsu se může objevit v těchto situacích:
(1) Model se závěsem je postaven na nerovnou podložku nebo je blokován volný pohyb závěsu.
(2) Závěs byl vystaven nadměrné vnější síle, např. při havárii. Vzlétejte z vodorovného povrchu a závěs po zapnutí chraňte
před nárazy.
• Létání v husté mlze nebo v mraku může způsobit kondenzaci vlhkosti na závěsu a k dočasnému selhání. Funkce závěsu se
obnoví po jeho vyschnutí.
• Během inicializace závěs vydává pípnutí – to je normální.
• V případě kratší expoziční doby (ne více než 1/200 sekundy) nebo při létání v S-režimu s plnými výchylkami ovladačů na
vysílači se mohou aerodynamické vibrace modelu zvětšit v důsledků působení aerodynamických sil. To může učinit závěs
náchylnějším na vítr, což způsobí, že fotografie mohou vykazovat viditelnou dynamickou deformaci (např. „efekt štěrbinové
závěrky“ – pohybové zkreslení). V takových případech se dosažení vyšší kvality obrazu doporučuje prodloužit expoziční
dobu použitím filtru nebo uzavřením clony objektivu, popř. létat méně razantně s menšími výchylkami ovladačů na vysílači.
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APLIKACE DJI GO 4
Aplikace DJI GO 4 je mobilní aplikace speciálně vyvinutá pro zařízení DJI. Aplikaci používejte pro ovládání závěsu, kamery a dalších funkcí
vašeho modelu. Součástí aplikace jsou stránky Vybavení (Equipment), Editor (Střihač), SkyPixel a Já (Me) pro nastavování vašeho modelu,
editování a sdílení fotografií a videí s přáteli. Pro zajištění nejlepšího výsledku doporučujeme, abyste používali tablet.
Aktuální seznam otestovaných kompatibilních mobilních zařízení najdete na: http://www.dji.com/phantom-4-pro/info#downloads

PHANTOM 4 PRO
Always keep ab reast of local flight regulations
before flying ！

43 %

GO FLY

Equipment

CONNE CTED

Editor

Skypixel

Me

Vybavení (Equipment)
Na stránku kamery „Camera View“ obsahující živý náhled obrazu z kamery vstupte klepnutím na tlačítko „GO FLY“ na úvodní obrazovce
aplikace DJI GO 4.
Náhled kamery (Camera View)

1. Stav systémů modelu
Tato ikona zobrazuje aktuální stav systémů modelu a různá výstražná hlášení.
READY TO GO (GPS)

2. Stav systému detekce překážek
Červené pruhy jsou zobrazovány, pokud jsou překážky v blízkosti modelu. Oranžové pruhy jsou zobrazovány, pokud jsou
překážky v dosahu detekce senzorů.
3. Indikátor stavu akumulátoru
Indikátor stavu pohonného akumulátoru zobrazuje dynamicky aktuální stav akumulátoru s ohledem na vzdálenost modelu. Barevné zóny indikátoru signalizují úrovně množství energie potřebné pro provádění různých funkcí.
4. Letový režim (Flight Mode)
Text vedle této ikony signalizuje aktuální letový režim.
Klepněte pro vstup do nastavení řídící jednotky (MC, Main Controller). Zde můžete nastavovat letové limity a nastavovat hodnoty zisků.
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5. Parametry kamery
Zobrazuje nastavení parametrů kamery a kapacitu mikro SD karty.
6. Síla GPS signálu
Tato ikona signalizuje aktuální sílu GPS signálu. Bílé sloupce indikují dostatečnou sílu GPS signálu.
7. Stav systému detekce překážek
Klepnutím na toto tlačítko zapnete nebo vypnete funkce zajišťované systémem detekce překážek.
8. Síla řídícího signálu z vysílače
Tato ikona indikuje sílu signálu z vysílače přijímaného modelem.
9. Síla HD videosignálu
Tato ikona indikuje sílu HD videosignálu přenášeného z modelu do vysílače.
10. Indikátor stavu pohonného akumulátoru (Battery Level)
61% Tato ikona indikuje stav nabití Inteligentního pohonného akumulátoru
Klepněte na ikonu pro vstup do menu informací o akumulátoru, nastavení prahových úrovní výstražné signalizace a náhled historie výstražných hlášení pro akumulátor.
11. Tlačítko Autofokus/Ruční nastavení
Klepnutím přepnete mezi autofokusem a ručním nastavováním expozice. Klepnutím vyberte objekt pro automatické zaostření
/
nebo měření expozice
12. Všeobecná nastavení (General Settings)
Klepněte pro vstup na stránku všeobecných nastavení (General Settings). Můžete volit jednotky parametrů, umožnit živý přenos, zobrazovat letové trasy atd.
13. Uzamčení automatické expozice
AE Klepněte pro uzamčení hodnot expozice.
14. Tlačítko Foto/Video
Klepnutím přepnete mezi režimem pořizování fotografií a natáčením videa.
15. Posuvník ovládání závěsu
Zobrazuje úhel náklonu závěsu.
16. Tlačítko fotospoušť/nahrávání videa
/
Klepněte pro pořízení fotografie nebo spuštění/zastavení záznamu videa.
17. Nastavení kamery
: Klepněte pro nastavení ISO, závěrky a parametrů automatické expozice kamery.
18. Přehrávání
Klepněte pro vstup na stránku přehrávání, kde můžete prohlížet fotografie a videa ihned poté, co byly pořízeny.
19. Mapa
Klepněte na mini mapu pro přepnutí mezi náhledem kamery a mapou.

20. Letová telemetrie

Letová poloha je indikována ikonou letové polohy v podobě terče.
(1) Červená šipka udává, kterým směrem míří příď modelu.
(2) Poměr šedé a modré plochy indikuje náklon v ose klopení (podélný).
(3) Náklon hranice mezi šedou a modrou plochou indikuje náklon v ose klonění.
Letové parametry:
D: Vzdálenost mezi modelem a Místem vzletu.
H: Výška nad zemí.
H.S: Vodorovná rychlost modelu.
V.S: Vertikální rychlost modelu.
Vzdálenost modelu:
VPS: Vodorovná vzdálenost mezi modelem a pilotem.
21. Inteligentní letové režimy
Zobrazuje aktuální režim. Klepněte pro volbu Inteligentního letového režimu.
22. Automatický návrat na Místo vzletu Smart RTH
: Spouští proceduru Smart RTH. Klepnutím zahájíte návrat na poslední uložené Místo vzletu.
23. Automatický vzlet/Přistání
Klepnutím spustíte automatický vzlet nebo přistání.
/
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24. Přímý přenos (Livestream)
Tato ikona signalizuje, že aktuální video přenášené z modelu je živě vysíláno na YouTube. K tomu musíte mít k dispozici mobilní datovou službu na vašem mobilním zařízení.
25. Návrat zpět
Klepnutím na tuto ikonu se vrátíte na hlavní stránku uživatelského rozhraní.

Editor (Střihač)
Editor je inteligentní video editor vestavěný v aplikaci DJI GO 4. Po natočení několika záběrů a jejich stažení do mobilního zařízení prostě
klepněte na „Editor” na domovské stránce aplikace. Potom můžete zvolit šablonu a určit počet klipů, které jsou automaticky zkombinovány
do krátkého filmu, který můžete okamžitě sdílet.

SkyPixel
Vyhledávejte zprávy o nejnovějších událostech a produktech, prohlížejte a sdílejte fotografie a videa na stránce SkyPixel.

Já (Me)
Máte-li již vytvořený DJI účet, budete se moci zúčastnit diskusí a sdílet vaše výtvory s komunitou uživatelů produktů DJI.

LÉTÁNÍ
Tato kapitola popisuje zásady bezpečného létání a letová omezení.
Jakmile dokončíte předletovou přípravu, doporučujeme vám použít letový simulátor v aplikaci DJI GO 4, abyste se naučili létat bezpečně a
připravili se na pilotáž při náročnějších manévrech. Dbejte, abyste vždy létali na bezpečném místě.

Prostředí a podmínky pro létání
1. Nelétejte za špatného počasí – za deště, za silného větru (přes 10 m/s), sněžení, smogu nebo mlhy.
2. Létejte pouze na otevřeném prostoru. Vysoké budovy a velké kovové konstrukce mohou ovlivňovat přesnost palubního kompasu a GPS
systému.
3. Za letu model udržujte v bezpečné vzdálenosti od překážek, přihlížejících osob, elektrických vedení, stromů, jezer, řek apod.
4. Snažte se zabránit vzájemnému rušení jinými bezdrátovými zařízeními. V okolí nesmějí být žádné převaděče, vysílače apod.
5. Výkony modelu a pohonného akumulátoru závisejí na vlivech okolního prostředí, jako hustota vzduchu a teplota. Buďte velmi opatrní,
pokud létáte v nadmořské výšce nad 6000 m, protože výkony modelu a akumulátoru mohou být výrazně omezeny.
6. Model není možné provozovat v P-režimu v polárních oblastech.

Letové limity a bezletové zóny
Všichni uživatelé UAV (Unmanned Aerial Vehicle, Bezpilotní létající prostředek) by se měli striktně řídit všemi předpisy stanovenými organizacemi, jako je ICAO (International Civil Aviation Organizatition, Mezinárodní organizace pro civilní letectví) a zákonnými předpisy platnými v
zemi, kde je UAV provozován. Z bezpečnostních důvodů je ve výchozím nastavení aktivována funkce letové limity, která pomůže provozovat
model bezpečně a legálně. Letové limity zahrnují omezení výšky, vzdálenosti a Bezletové zóny.
Při létání v P-režimu limity výšky, vzdálenosti a Bezletové zóny společně omezují prostor, v němž může model létat. V A-režimu se uplatňuje
pouze omezení výšky letu, která je limitována na 500 m.

Maximální limity výšky a vzdálenosti
Maximální výška a vzdálenost (akční rádius) omezují výšku letu a vzdálenost. Hodnoty je možno nastavovat v aplikaci DJI GO 4. Mějte na
paměti, že maximální letová výška nemůže překročit 500 m. Po nastavení bude model létat uvnitř vymezeného válcovitého prostoru (viz
obrázek):

Max. letová výška
Max. rádius

Místo vzletu (Home Point)
Výška modelu v okamžiku zapnutí
Silný GPS signál – LED letový indikátor bliká zeleně
Letové limity

LED letový indikátor

Maximální výška

žádná

Max. rádius

Aplikace DJI GO 4
Warning: Height limit reached.
Letová výška nemůže překročit na(Varování: Bylo dosaženo výškového
stavenou hodnotu.
limitu.)
Warning: Distance limit reached.
Vzdálenost modelu musí být menší
(Varování: Bylo dosaženo limitu
než max. rádius.
vzdálenosti.)
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Rychlé červené blikání, když se model blíží k limitu vzdálenosti.

Slabý GPS signál – LED letový indikátor bliká žlutě
Letové limity
Letová výška je omezena na 8 m,
když je GPS signál slabý a spodní
systém detekce překážek je v provoMaximální výška
zu. Výška je omezena na 30 m, když
je GPS signál slabý a systém detekce
překážek je vypnutý.
Max. rádius
Žádný limit

Aplikace DJI GO

LED letový indikátor

Warning: Height limit reached.
(Varování: Bylo dosaženo výškového žádná
limitu.)

• Pokud model vylétne za letový limit, můžete jej stále řídit, ale nemůžete s ním letět dále.
• Pokud model ztratí GPS signál, a vylétne za vzdálenost danou max. rádiem, ale poté GPS signál znovu zachytí, automaticky
se vrátí do prostoru v rámci limitu.

Bezletové zóny
Všechny bezletové zóny jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách DJI http://www.dji.com/flysafe/no-fly. Tyto oblasti jsou rozděleny
na Letiště a Oblasti s omezením. Kategorie Letiště pokrývá oblasti hlavních mezinárodních letišť a menší letiště, kde létají letadla a vrtulníky
v nízkých výškách. Oblasti s omezením zahrnují pohraniční oblasti států nebo oblasti s citlivými zařízeními. Podrobněji viz dále:
Letiště
(1) Bezletová zóna letiště se skládá ze zóny se zákazem vzletu a zóny s omezenou výškou letu. Každá zóna představuje kruh o různém poloměru.
(2) R1 zóna (poloměr R1 závisí na velikosti a tvaru letiště) okolo středu letiště je zóna se zákazem vzletu.
(3) Zóna od poloměru R1 do poloměru R1 + 1,6 km je zóna s omezenou výškou letu, v níž je výška letu omezena šikmou linií v úhlu 15 stupňů.
Výškový limit začíná ve 20 m na obvodu zóny R1 a zvyšuje se směrem ven od středu letiště. Maximální letová výška je omezena na 500 m
ve vzdálenosti R1 + 1,6 km.
(4) Pokud se model přiblíží na méně než 100 m k bezletové zóně, v aplikaci DJI GO 4 se objeví výstražné hlášení.
Letiště

500 m
20 m
1,6 km
100 m

R1
R2

Bezletová zóna Zóna s omezenou výškou letu

Bez omezení

Oblast s omezením
(1) Oblast s omezením nemá omezení letové výšky.
(2) V okruhu R je bezletová zóna se zákazem vzletu. V této oblasti model nemůže vzlétnout. Hodnota R se liší dle stanovené velikosti oblasti
s omezením.
(3) Okolo bezletové zóny se nachází „zóna varování“. Pokud se model přiblíží na méně než 100 m k bezletové zóně, v aplikaci DJI GO 4 se
objeví výstražné hlášení.
Oblast s omezením

100 m

R

Bezletová zóna Zóna varování Bez omezení
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• Při létání v prostoru bezpečnostních zón LED letový indikátor bude blikat pomalu červeně po dobu 5 sekund, poté se přepne na signalizaci aktuálního letového režimu. Po dalších 12 s se opět objeví pomalé červené blikání.
• Z bezpečnostních důvodů nelétejte v blízkosti letišť, dálnic, nádraží, železničních tratí, center měst a v jiných zvláštních
oblastech. Létejte s modelem neustále v přímé dohlednosti.

Předletová kontrola („checklist“)
1. Zkontrolujte, zda jsou akumulátory ve vysílači, v mobilním zařízení a Inteligentní pohonný akumulátor plně nabité.
2. Zkontrolujte, zda jsou vrtule správně a pevně namontovány.
3. Zkontrolujte, zda byla vložena Micro-SD karta (je-li třeba).
4. Zkontrolujte, zda závěs kamery funguje normálně.
5. Zkontrolujte, zda je možné nastartovat motory a fungují normálně.
6. Zkontrolujte, zda je aplikace DJI GO 4 úspěšně připojena k modelu.
7. Zkontrolujte, že senzory systému detekce překážek jsou čisté.

Kalibrace kompasu
Před prvním vzletem, na každém novém letovém místě, a když vás k tomu vyzve hlášení v aplikaci DJI GO 4 nebo signalizace LED letového
indikátoru na modelu, proveďte kalibraci kompasu. Při provádění kalibrace berte ohled na následující zásady:
• Kalibraci neprovádějte v místech se silným magnetickým nebo elektromagnetickým polem (v blízkosti kovových konstrukcí,
aut, na železobetonových plochách apod.)
• Nenoste u sebe magnetické materiály a zdroje elektromagnetických polí (klíče, magnety, mobilní telefon apod.).
• Aplikace DJI GO 4 vás vyzve k vyřešení problému s kompasem, pokud je činnost kompasu ovlivněna silným rušením poté,
co byla provedena kalibrace. Při řešení problému se řiďte pokyny na obrazovce.
Provedení kalibrace
Pro provedení kalibrace si zvolte otevřený prostor.
1. V aplikaci DJI GO 4 klepněte na ikonu stavu systémů modelu a zvolte „ Calibrate“ pro provedení kalibrace. Poté se řiďte pokyny na obrazovce.
2. Model držte ve vodorovné poloze a otočte se s ním o 360° ve vodorovné rovině, LED letový indikátor se rozsvítí nepřerušovaným zeleným
svitem.

3. Model držte ve svislé poloze, přídí mířící kolmo dolů a otočte jej o 360°.

4. Pokud LED letový indikátor bliká červeně, celý postup kalibrace zopakujte.
• Pokud po provedení kalibrace LED letový indikátor bliká červeně a žlutě, přesuňte se s modelem na jiné místo a kalibraci
opakujte.
• Kalibraci neprovádějte v blízkosti velkých kovových objektů, jako jsou kovové mosty, auta, lešení apod.
• Pokud po kalibraci LED letový indikátor bliká střídavě červeně a žlutě, kompas zachycuje magnetické rušení. Zkuste se přesunout na jiné místo.
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Automatický vzlet a automatické přistání
Automatický vzlet
Funkci automatického vzletu můžete použít pouze, pokud LED letový indikátor bliká zeleně. Postupujte následovně:
1. Spusťte aplikaci DJI GO 4, klepněte na „GO FLY“.
2. Proveďte úkony předstartovní přípravy dle seznamu „Předletová kontrola“.
3. Klepněte na „ ”, a potvrďte, že podmínky jsou bezpečné pro let. Posunutím prstu na ikoně potvrďte a spusťte vzlet.
4. Model vzlétne a přejde do visení ve výšce 1,2 m nad zemí.
• Při používání spodního systému detekce překážek pro stabilizaci LED letový indikátor rychle bliká. Model bude automaticky
viset ve výšce pod 3 m. Před použitím funkce automatického vzletu je třeba vyčkat na zachycení dostatečně silného GPS
signálu.

Automatické přistání
Funkci automatického přistání můžete použít pouze, pokud LED letový indikátor bliká zeleně. Postupujte následovně:
1. Klepněte na „
”, abyste měli jistotu, že podmínky v místě přistání jsou ideální. Potvrďte posunutím prstu.
2. Probíhající automatické přistání můžete ihned přerušit stiskem tlačítka
na obrazovce.
3. a. Když Přistávací ochrana rozhodne, že povrch země je vhodný pro přistání, Phantom 4 Pro/Pro+ jemně přistane.
b. Když Přistávací ochrana rozhodne, že povrch země není vhodný pro přistání, Phantom 4 Pro/Pro+ přejde do visení a bude vyčkávat na
potvrzení přistání pilotem.
c. Pokud Přistávací ochrana není v činnosti, aplikace DJI GO 4 zobrazí hlášení upozorňující na přistání, jakmile Phantom 4 Pro/Pro+ sestoupí
pod 0,3 m. Vychylte ovladač plynu dolů nebo použijte posuvník automatického přistání v aplikaci pro přistání s modelem.
4. Model automaticky přistane a motory se vypnou.

Nastartování/zastavení motorů
Nastartování motorů
Pro spuštění motorů se z bezpečnostních důvodů používá Kombinovaný pohyb ovladači (CSC) namísto pouhého přidání plynu, aby se zabránilo náhodnému nechtěnému roztočení vrtulí. Pro nastartování motorů vychylte oba křížové ovladače současně do rohové polohy směrem
dolů a ke středu nebo vnějšku vysílače. Jakmile se motory roztočí, oba ovladače současně uvolněte.
Nebo

Zastavení motorů
Motory můžete zastavit dvěma způsoby:
Metoda 1: Jakmile model dosedne, stáhněte ovladač plynu zcela dolů (1) a poté proveďte CSC (2) jako při startování motorů. Motory se ihned
zastaví. Jakmile se zastaví, uvolněte ovladače.
Metoda 2: Jakmile model dosedne, stáhněte ovladač plynu zcela dolů a držte jej tam. Motory se zastaví po 3 sekundách.
Nebo

Metoda 1

Nouzové vypnutí motorů za letu
Levý křížový ovladač vychylte do spodního vnitřního rohu a současně stiskněte tlačítko RTH.
Zastavení motorů za letu způsobí okamžitý pád modelu a havárii. Nouzové zastavení motorů
za letu provádějte pouze tehdy, dojde-li ke kritické situaci, a vypnutí motorů může snížit riziko škod nebo zranění (např. zasáhnout osobu letícím modelem je vždy nebezpečné - ale je to
mnohem nebezpečnější, pokud jsou motory v chodu).
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Metoda 2

Zalétání modelu
Vzlet a přistání
1. Model postavte na zem na otevřené, ploché místo tak, aby indikátor napětí pohonného akumulátoru mířil směrem k vám.
2. Zapněte vysílač, zapněte mobilní zařízení a poté zapněte model zapnutím inteligentního akumulátoru.
3. Spusťte aplikaci DJI GO 4 a klepněte na „GO FLY“.
4. Vyčkejte, dokud LED letový indikátor nezačne pomalu blikat zeleně. To znamená, že elektronika modelu byla inicializována a bylo zaznamenáno Místo vzletu. Pokud indikátor bliká žlutě, nebylo Místo vzletu zaznamenáno.
5. Provedením kombinovaného pohybu ovladači CSC nastartujte motory. Pomalu vychylujte ovladač plynu nahoru, abyste se s modelem
vznesli ze země. Můžete také odstartovat s pomocí funkce automatického vzletu.
6. Užijte si letu s fotografováním nebo natáčením videa s pomocí aplikace DJI GO 4.
7. Před přistáním se ujistěte, že visíte nad rovným a pevným povrchem. Vychylte ovladač plynu jemně dolů, abyste s modelem pomalu sestoupili a posadili jej na zem.
8. Po dosednutí na zem proveďte CSC nebo držte ovladač plynu stažený zcela dolů po dobu 3 sekund nebo déle, aby došlo k automatickému
vypnutí motorů.
9. Vypněte Inteligentní pohonný akumulátor a nakonec vysílač.
• Pokud LED letový indikátor za letu bliká rychle žlutě, model přešel do nouzového Fail-safe režimu.
• Výstraha při nedostatku energie v pohonném akumulátoru je signalizována pomalým nebo rychlým červeným blikáním za
letu.
• Shlédněte video průvodce pro rychlý start pro získání dalších informací o létání.

Doporučení a tipy pro fotografování a natáčení videa
1. Před každým letem důsledně projděte „checklist“ předletové kontroly.
2. Zvolte požadovaný provozní režim závěsu kamery v aplikaci DJI GO 4.
3. Fotografujte a natáčejte pouze při létání v P-režimu.
4. Vždy létejte pouze za dobrého počasí, vyhněte se létání v dešti nebo silném větru.
5. Změňte nastavení kamery, tak, aby vyhovovalo požadovanému účelu. To zahrnuje nastavení formátu a expozice.
6. Nejprve uskutečněte zkušební lety, při nichž se seznámíte s letovým prostorem a scenérií, promyslete si, jak budete snímat, berte do úvahy
osvětlení v závislosti na denní době atd.
7. Při řízení se snažte vyhnout prudkým pohybům ovladačů, řiďte s citem a s předvídavostí – odměnou vám bude klidný a stabilní let ideální
pro fotografování nebo natáčení videa.
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PŘÍLOHA
Technické údaje
Model
Hmotnost (vč. akumulátoru a vrtulí)
Úhlopříčný rozměr (bez vrtulí)
Max. rychlost stoupání
Max. rychlost klesání
Max. rychlost
Max. náklon
Max. úhlová rychlost
Max. dostup
Max. doba letu
Max. doba visení
Provozní teplota
Systém satelitní navigace
Provozní frekvence
Vyzářený výkon (EIRP)
Přesnost stabilizace visení s GPS
Závěs kamery
Stabilizace
Řiditelný rozsah pohybu
Max. řízená úhlová rychlost
Úhlová přesnost řízení
Systém detekce překážek
Rozsah letových rychlostí
Výškový rozsah detekce
Provozní rozsah
Rozsah senzorů detekce překážek
Zorný úhel
Opakovací frekvence měření
Provozní prostředí
Infračervený systém detekce
Rozsah detekce senzorů
Zorný úhel
Opakovací frekvence měření
Provozní prostředí
Kamera
Senzor
Objektiv
Rozsah ISO
Mechanická závěrka
Elektronická závěrka
Rozměr obrazu

Rozměr obrazu PIV

Phantom 4 Pro/Pro+: 1388 g
Phantom 4 Pro/Pro+ V2.0: 1375 g
350 mm
6 m/s (S-režim); 5 m/s (P-režim)
4 m/s (S-režim); 3 m/s (P-režim)
72 km/h (S-režim); 58 km/h (A-režim); 50 km/h (P-režim)
42° (S-režim); 35° (A-režim); 25° (P-režim)
250°/s (S-režim); 150°/s (A-režim)
6000 m nad mořem
cca 30 minut
24 minut (za bezvětří)
0°C až 40 °C
GPS/GLONASS
2,400-2,483 GHz
5,725-5,825 GHz
2,4GHz CE: ≤20 dBm
5,8GHz CE: ≤14 dBm
Vertikální: ±0,1 m (se systémem detekce překážek); ±0,5 m (s GPS)
Horizontální: ±0,3 m (se systémem detekce překážek); ±1,5 m (s GPS)
3-osá (klopení, klonění, bočení)
Klopení: -90°až +30°
Klopení: 90°/s
±0,01°
≤50 km/h ve výšce 2 m nad zemí
0-10 m
0-10 m
0,7-30 m
Dopředu/Dozadu: 60° (horizontální); ±27° (vertikální)
Dolů: 70°(dopředu a dozadu), 50°(doleva a doprava)
Dopředu/Dozadu: 10 Hz
Dolů: 20 Hz
Povrchy s jasně rozlišitelnou texturou při dostatečném osvětlení (>15 lux)
0,2-7 m
70° (horizontální); ±10° (vertikální)
10 Hz
povrch z částečně pohlcujícího a odrážejícího materiálu s odrazivostí >8%
1“ CMOS, Efektivní počet obrazových bodů 20 M
Zorný úhel 84°, 8,8 mm (35 mm ekvivalent formátu: 24 mm)
f/2,2-f/11, autofokus 1 m až ∞
Video: 100-3200 (Auto), 100-6400 (Manual)
Foto: 100-3200 (Auto), 100-12800 (Manual)
8-1/2000 s
8 až 1/8000 s
Poměr stran 3:2 – 5472x3648
Poměr stran 4:3 – 4864x3648
Poměr stran 16:9 – 5472x3078
4096×2160 (4096×2160 24/25/30/48/50p)
3840×2160 (3840×2160 24/25/30/48/50/60p)
2720×1530 (2720×1530 24/25/30/48/50/60p)
1920×1080 (1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p)
1280×720 (1280×720 24/25/30/48/50/60/120p)
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Fotografické režimy

H.265

Video režimy

H.264

Rychlost ukládání videa
Podporované systémy souborů
Foto formáty
Video formáty
Podporované SD karty
Provozní teplota
Vysílač
Provozní frekvence
Max. dosah Phantom 4 Pro/Pro+
Max. dosah Phantom 4 Pro/Pro+ V2.0
Provozní teplota
Akumulátor
Vyzářený výkon (EIRP)
Proudový odběr
Výstupní video porty
Podporovaná mobilní zařízení

Jednotlivý záběr
Dávkový: 3/5/7/10/14 snímků
Automatický expoziční bracketing (AEB) 3/5 snímků při 0,7EV
Intervalový: 2/3/5/7/10/15/30/60 s
C4K: 4096×2160 24/25/30p při 100Mb/s
4K: 3840×2160 24/25/30p při 100Mb/s
2.7K: 2720×1530 24/25/30p při 65Mb/s
2720×1530 48/50/60p při 80Mb/s
FHD: 1920×1080 24/25/30p při 50Mb/s
1920×1080 48/50/60p při 65Mb/s
1920×1080 120p při 100Mb/s
HD: 1280×720 24/25/30p při 25Mb/s
1280×720 48/50/60p při 35Mb/s
1280×720 120p při 60Mb/s
C4K: 4096×2160 24/25/30/48/50/60p při 100Mb/s
4K: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p při 100Mb/s
2.7K: 2720×1530 24/25/30p při 80Mb/s
2720×1530 48/50/60p při 100Mb/s
FHD: 1920×1080 24/25/30p při 60Mb/s
1920×1080 48/50/60p při 80Mb/s
1920×1080 120p při 100Mb/s
HD: 1280×720 24/25/30p při 30Mb/s
1280×720 48/50/60p při 45Mb/s
1280×720 120p při 80Mb/s
100Mb/s
FAT32 (≤32 GB), exFAT (>32 GB)
JPEG, DNG (RAW), JPEG+DNG
MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265)
mikro SD, max. kapacita 128GB, rychlost zápisu ≥15MB/s, vyžadován Class 10 nebo UHS-1
0°C až 40°C
2,400-2,483 GHz
Phantom 4 Pro/Pro+: 5,725-5,825 GHz; Phantom 4 Pro/Pro+ V2.0: 5,725-5,850 GHz
2,4 GHz CE: 3,5 km (volné prostranství bez překážek a rušení)
5,8 GHz CE: 2 km (volné prostranství bez překážek a rušení)
2,4 GHz CE: 4 km (volné prostranství bez překážek a rušení)
5,8 GHz CE: 2 km (volné prostranství bez překážek a rušení)
0°C až 40°C
6000 mAh 2S LiPo
2,4GHz CE: Phantom 4 Pro/Pro+ ≤17 dBm; Phantom 4 Pro/Pro+ V2.0 ≤20 dBm
5,8GHz CE: 14 dBm
1,2A při 7,4 V
GL300E/GL300K: HDMI, USB
GL300F/GL300L: USB
GL300E/GL300K: vestavěné zobrazovací zařízení (úhlopříčka 5,5“, 1920x1080, 1000cd/m2, systém Android, 4G RAM+16G ROM)
GL300F/GL300L: Tablety a smartphony

Nabíječ
Napětí
17,5 V
Jmenovitý výkon
100 W
Inteligentní pohonný akumulátor (PH4-5870mAh-15.2V)
Kapacita
5870 mAh
Jmenovité napětí
15,2 V
Typ akumulátoru
LiPo 4S
Energie
89,2 Wh
Hmotnost
468 g
Provozní teplota
-10°C až 40°C
Max. příkon pro nabíjení
100 W
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Aktualizace firmwaru
Pro aktualizaci firmwaru modelu a vysílače použijte obslužný PC software DJI Assistant 2 nebo aplikaci DJI GO 4.

Phantom 4 Pro/Pro+
Phantom 4 Pro/Pro+ nepodporuje současnou aktualizaci firmwaru modelu a vysílače. Při aktualizaci postupujte následovně:
Aktualizace firmwaru modelu
Metoda 1: S pomocí aplikace DJI GO 4
1. Ujistěte se, že je model i vysílač zapnutý a připojený.
2. Pro Phantom 4 Pro: připojte mikro USB port modelu k mobilnímu zařízení pomocí kabelu USB OTG.
Pro Phantom 4 Pro+: připojte mikro USB port modelu k vysílači pomocí kabelu USB OTG.
3. Při aktualizaci se řiďte pokyny na obrazovce v aplikaci DJI GO 4. Dbejte, aby během aktualizace bylo zajištěno stálé připojení k internetu.
4. Po dokončení aktualizace firmwaru model restartujte vypnutím a opětovným zapnutím.
Metoda 2: S pomocí DJI Assistant 2
1. Model připojte k počítači pomocí USB kabelu.
2. Spusťte DJI Assistant 2 a přihlaste se k vašemu účtu DJI.
3. Zvolte “Phantom 4 Pro/Pro+” a klikněte na “Firmware Update” nalevo.
4. Zvolte verzi firmwaru, na kterou si přejete aktualizovat.
5. Vyčkejte na stažení firmwaru a automatické spuštění aktualizace.
6. Po dokončení aktualizace firmwaru model restartujte vypnutím a opětovným zapnutím.
Aktualizace firmwaru vysílače
Metoda 1: S pomocí aplikace DJI GO 4
Zapněte vysílač a připojte jej k aplikaci DJI GO 4. Jakmile je k dispozici nová verze firmwaru, budete na to upozorněni v aplikaci. Pro provedení
aktualizace vaše mobilní zařízení připojte k internetu a dále se řiďte pokyny na obrazovce.
Metoda 2: S pomocí mikro SD karty (pouze pro vysílač GL300E Phantomu 4 Pro+)
1. Navštivte oficiální stránky DJI, přejděte na stránku Phantom 4 Pro/Pro+ a stáhněte si nejnovější firmware na mikro SD kartu.
2. Mikro SD kartu vložte do zásuvky pro mikro SD kartu na vysílači.
3. Zapněte vysílač, vstupte do „System Settings > System Update“, klepněte na „Local Update“ v pravém horním rohu. Nejnovější firmware se
ukáže na mikro SD kartě. Klepněte na „Update“ pro spuštění aktualizace.

Phantom 4 Pro/Pro+ V2.0
Je-li navázáno spojení mezi modelem a vysílačem, můžete je oba aktualizovat současně následujícími způsoby.
Metoda 1: S pomocí aplikace DJI GO 4
K vysílači připojte aplikaci DJI GO 4, kde budete upozorněni, že je k dispozici nový firmware. Pro spuštění aktualizace připojte vaše mobilní
zařízení k internetu a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
Metoda 2: S pomocí DJI Assistant 2
Je-li navázáno spojení mezi modelem a vysílačem, můžete je oba aktualizovat současně s pomocí DJI Assistant 2 (pouze pro Phantom 4 Pro
V2.0, kde je také podporována aktualizace zvlášť).
1. Začněte s vysílačem a modelem vypnutým; vysílač připojte k počítači pomocí mikro USB kabelu.
2. Zapněte vysílač a model.
3. Spusťte DJI Assistant 2 a přihlaste se k vašemu účtu DJI.
4. Zvolte ikonu vašeho výrobku a klikněte na “Firmware Update” nalevo.
5. Zvolte verzi firmwaru, na kterou si přejete aktualizovat.
6. Vyčkejte na stažení firmwaru a automatické spuštění aktualizace.
7. Po dokončení aktualizace firmwaru model restartujte vypnutím a opětovným zapnutím.
Metoda 3: S pomocí mikro SD karty (pouze pro vysílač GL300K Phantomu 4 Pro+ V2.0)
1. Navštivte oficiální stránky DJI, přejděte na stránku Phantom 4 Pro/Pro+ a stáhněte si nejnovější firmware na mikro SD kartu.
2. Mikro SD kartu vložte do zásuvky pro mikro SD kartu na vysílači.
3. Zapněte vysílač, vstupte do „System Settings > System Update“, klepněte na „Local Update“ v pravém horním rohu. Nejnovější firmware se
ukáže na mikro SD kartě. Klepněte na „Update“ pro spuštění aktualizace.

Inteligentní letové režimy
Inteligentní letové režimy zahrnují režimy Course Lock (Uzamčený kurs), Home Lock (Uzamčené Místo vzletu), Point of Interest (Místo zájmu),
Follow Me (Následuj mě) a Waypoints (Body trasy), které pomáhají při snímání profesionálních záběrů za letu. Course Lock a Home Point Lock
pomáhají uzamknout orientaci modelu, takže se uživatel může soustředit na jiné úkony. Point of Interest, Follow Me a Waypoints umožňují
modelu letět automaticky předem nastaveným způsobem nebo trasou.
Course Lock (CL)
Home Lock (HL)
Point of Interest (POI)
Follow Me
Waypoints

(Uzamčený kurs): Uzamkne aktuální směr přídě modelu jako směr letu vpřed. Model se bude pohybovat v
uzamčeném směru bez ohledu na jeho orientaci (úhel v ose bočení).
(Uzamčení na Místo vzletu) Zapište Místo vzletu (HP) a vstupte do režimu HL. Pohyb ovladače klopení
vpřed nebo vzad způsobí pohyb modelu dále od nebo zpátky k zapsanému Místu vzletu bez ohledu na to,
jak se mění orientace a pozice modelu.
(Místo zájmu): Po zaznamenání Místa zájmu (POI) model může automaticky okolo tohoto bodu kroužit tak,
že jeho příď stále míří na Místo zájmu, a operátor se může soustředit na ovládání kamery.
(Následuj mě) Je vytvořena virtuální vazba mezi modelem a vaším mobilním zařízením, takže model může
sledovat váš pohyb. Pamatujte, že přesnost sledování polohy závisí na přesnosti GPS ve vašem mobilním
zařízení.
(Body trasy) Zapište letovou trasu, poté model poletí stejnou trasou opakovaně, zatímco vy budete ovládat
kameru a orientaci modelu. Letovou trasu je možno uložit do paměti a v budoucnu znovu použít.
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Recyklace (Evropská unie)
&MFLUSJDLÈ[BǲÓ[FOÓPQBUǲFOÈTZNCPMFNQǲFÝLSUOVUÏQPQFMOJDFOFTNǔKÓCâUWZIB[PWÈOBEPCǔäOÏIPEPNÈDÓIPPEQBEV OBNÓTUP
UPIPKFOVUOPKFPEFW[EBUWFTQFDJBMJ[PWBOÏN[BǲÓ[FOÓQSPTCǔSBSFDZLMBDJ
7[FNÓDI&6 &WSPQTLÏVOJF OFTNǔKÓCâUFMFLUSJDLÈ[BǲÓ[FOÓWZIB[PWÈOBEPCǔäOÏIPEPNÈDÓIPPEQBEV 8&&&8BTUFPG&MFDUSJDBM
BOE&MFDUSPOJD&RVJQNFOU-JLWJEBDFFMFLUSJDLâDIBFMFLUSPOJDLâDI[BǲÓ[FOÓ TNǔSOJDF&( /FäÈEPVDÓ[BǲÓ[FOÓNǾäFUFEP
QSBWJUEPOFKCMJäÝÓIP[BǲÓ[FOÓQSPTCǔSOFCPSFDZLMBǏOÓIPTUǲFEJTLB;BǲÓ[FOÓQPUÏCVEPVMJLWJEPWÈOBOFCPSFDZLMPWÈOBCF[QFǏOâN[QǾTPCFN
[EBSNB0EFW[EÈOÓNOFäÈEPVDÓIP[BǲÓ[FOÓNǾäFUFVǏJOJUEǾMFäJUâQǲÓTQǔWFLLPDISBOǔäJWPUOÓIPQSPTUǲFEÓ

EU prohlášení o shodě
Tímto SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení: Phantom 4 Pro a Phantom 4 Pro+, Phantom 4 Pro V2.0 a Phantom 4
Pro+ V2.0, RC soupravy a další zařízení s nimi dodávaná jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.dji.com/euro-compliance
Toto rádiové zařízení 2.4GHz/5.8GHz je možno používat bez předchozí registrace nebo individuálního schvalování ve všech zemích Evropské
unie.

Záruka
%PWP[DF[BSVǏVKF äFUFOUPWâSPCFLKFWPLBNäJLVQSPEFKFQSPTUWBEKBLWNBUFSJÈMV UBLJWQSPWFEFOÓ5BUP[ÈSVLBOFLSZKFäÈEOÏǏÈTUJ
QPÝLP[FOÏQPVäÓWÈOÓNOFCPWEǾTMFELVKFKJDIÞQSBWZWäÈEOÏNQǲÓQBEǔOFNǾäFPEQPWǔEOPTUWâSPCDFBEPWP[DFQǲFTÈIOPVUQǾWPEOÓ
QPǲJ[PWBDÓDFOV[BǲÓ[FOÓ%PWP[DFTJUBLÏWZISB[VKFQSÈWP[NǔOJUOFCPVQSBWJUUVUP[ÈSVLVCF[QǲFEDIP[ÓIPVQP[PSOǔOÓ[BǲÓ[FOÓKF
QǲFENǔUFNQSǾCǔäOÏIPWZMFQÝPWÈOÓB[EPLPOBMPWÈOÓWâSPCDFTJWZISB[VKFQSÈWP[NǔOZLPOTUSVLǏOÓIPQSPWFEFOÓCF[QǲFEDIP[ÓIP
VQP[PSOǔOÓ
1SPUPäFEPWP[DFOFNÈäÈEOPVLPOUSPMVOBENPäOâNQPÝLP[FOÓNQǲJQǲFQSBWǔ [QǾTPCFNTUBWCZBOFCPNBUFSJÈMZQPVäJUâNJNPEFMÈǲFNQǲJ
JOTUBMBDJUPIPUP[BǲÓ[FOÓEPNPEFMV OFNǾäFCâUQǲFEQPLMÈEÈOBBOJQǲJKBUBäÈEOÈPEQPWǔEOPTU[BÝLPEZTQPKFOÏTQPVäÓWÈOÓNVäJWBUFMFN
TFTUBWFOÏIPNPEFMV0LBNäJLFN LEZTFVäJWBUFMSP[IPEOFQPVäÓUKÓNTFTUBWFOâNPEFM QǲFKÓNÈWFÝLFSPVPEQPWǔEOPTU1PLVEOFOÓLVQVKÓDÓ
QǲJQSBWFOQǲJKNPVUUVUPPEQPWǔEOPTU NǔMCZTUBWFCOJDJOFQSPEMFOǔWSÈUJUWÞQMOÏNBOFQPVäJUÏNTUBWVOBNÓTUǔ LEFKJ[BLPVQJM
7QǲÓQBEǔ äFWBÝF[BǲÓ[FOÓWZäBEVKFTFSWJT ǲJǒUFTF QSPTÓN OÈTMFEVKÓDÓNJ[ÈTBEBNJ+FKJDIOFEPESäFOÓNǾäFCâUEǾWPEFNLOFV[OÈOÓ[ÈSVLZ
 ,PQSBWǔQǲFEÈWFKUFDFMÏ[BǲÓ[FOÓQPLVETFQǲFEFNOFEPIPEOFUFTFTFSWJTOÓNUFDIOJLFNKJOBL
+FMJUPNPäOÏ QPVäJKUFQSP[BCBMFOÓ[BǲÓ[FOÓQǾWPEOÓPCBM/FQPVäÓWFKUFQǾWPEOÓLBSUØOPWâPCBMKBLPLPOFǏOâPCBM
1ǲJMPäUFQPESPCOâQPQJTWBÝFIPQPVäÓWÈOÓ[BǲÓ[FOÓBQSPCMÏNV TFLUFSâNKTUFTFTFULBMJ1ǲJMPäUFPǏÓTMPWBOâTF[OBNQǲJMPäFOÏIPQǲÓTMVÝFO
TUWÓBVWFǒUFKBLÏLPMJWEBMÝÓÞEBKF LUFSÏNPIPVTFSWJTVVTOBEOJUQSÈDJ-ÓTUFLP[OBǏUFEBUFNB[OPWVTFVKJTUǔUF äFKFPQBUǲFOWBÝÓQMOPV
BESFTPVBUFMFGPOOÓNǏÓTMFN
6WFǒUFTWPKFKNÏOP BESFTVBUFMFGPOOÓǏÓTMP LEFCVEFUFL[BTUJäFOÓCǔIFNQSBDPWOÓIPEOF1ǲJMPäUFLPQJJEPLMBEVP[BLPVQFOÓ[BǲÓ[FOÓ
5FOUP[ÈSVǏOÓMJTUPQSBWǪVKFLQSPWFEFOÓCF[QMBUOÏ[ÈSVǏOÓPQSBWZWâSPCLVEPEÈWBOÏIPEPWP[DFNWFMIǾUǔNǔTÓDǾ;ÈSVLBTFOFW[UBIVKF
OBQǲJSP[FOÏPQPUǲFCFOÓWEǾTMFELVCǔäOÏIPQSPWP[V QSPUPäFKEFPWâSPCFLQSPQSPGFTJPOÈMOÓQPVäJUÓ LEZKFEOPUMJWÏEÓMZQSBDVKÓQPE
NOPIFNWZÝÝÓN[BUÓäFOÓN OFäKBLÏNVKTPVWZTUBWFOZCǔäOÏISBǏLZ
;ÈSVLBTFOFW[UBIVKFUBLÏOBKBLPVLPMJWǏÈTU[BǲÓ[FOÓ LUFSÈCZMBOFTQSÈWOǔJOTUBMPWÈOB CZMPTOÓISVCǔOFCPOFTQSÈWOǔ[BDIÈ[FOP OFCP
CZMBQPÝLP[FOBQǲJIBWÈSJJ OFCPOBKBLPVLPMJWǏÈTU[BǲÓ[FOÓ LUFSÈCZMBPQSBWPWÈOBOFCPNǔOǔOBOFBVUPSJ[PWBOPVPTPCPV UPQMBUÓJQSP
BQMJLBDJKBLâDILPMJWOÈTUǲJLǾOÈUǔSǾNBKÓDÓDI[BKJTUJUWPEPW[EPSOPTUFMFLUSPOJLZOFCPDFMÏIP[BǲÓ[FOÓ 4UFKOǔKBLPKJOÏWâSPCLZKFNOÏFMFL
USPOJLZOFWZTUBWVKUFUPUP[BǲÓ[FOÓQǾTPCFOÓWZTPLâDIUFQMPU OÓ[LâDIUFQMPU WMILPTUJ QSBÝOÏNVQSPTUǲFEÓQSVELâNNFDIBOJDLâNSÈ[ǾNB
OÈSB[ǾN/FQPOFDIÈWFKUFKFQPEFMÝÓEPCVOBQǲÓNÏNTMVOFǏOÓNTWǔUMF

Vyrobeno v Číně
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PHANTOM 4 PRO+ V2.0
Obsah balení
Zkontrolujte, zda balení obsahuje dále uvedené položky. Pokud některá z nich chybí, kontaktujte, prosím, prodejce.

Základní části
Trup modelu 1x

Vysílač 1x

Vrtule (pár) 4x

Inteligentní pohonný
akumulátor 1x

Počet akumulátorů v jednotlivých dodávaných sestavách se
liší.

Nabíječ 1x

Napájecí kabel nabíječe 1x

Návody

Příslušenství (Pozornost zdarma)
Zarážka závěsu 1x
(Pozornost zdarma)

MikroSD karta 16GB 1x
(Pozornost zdarma)

Micro USB kabel 1x
(Pozornost zdarma)

Kufr 1x
(Pozornost zdarma)

Položky označené jako „Pozornost zdarma“ nejsou předmětem prodeje a nevztahuje se na ně záruka.

INTELIGENTNÍ
POHONNÝ AKUMULÁTOR
ŘADY PHANTOM 4
Zásady bezpečného provozu V1.0

UPOZORNĚNÍ
SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. si vyhrazuje právo měnit všechny návody a doprovodné dokumenty a doprovodné dokumenty bez předchozího upozornění. Pro nejaktuálnější informace navštivte http://www.dji.com a přejděte na stránku tohoto výrobku.

POZNÁMKY
V návodech a dalších dokumentech jsou používány následující termíny pro označení různých úrovní potenciálního rizika při provozování
daného výrobku:
UPOZORNĚNÍ: Postupy, při jejichž nedodržení vzniká nebezpečí škod na majetku a malé nebo žádné nebezpečí zranění.
POZOR: Postupy, při jejichž nedodržení vzniká nebezpečí škod na majetku a nebezpečí zranění.
VAROVÁNÍ: Postupy, při jejichž nedodržení vzniká nebezpečí škod na majetku a dalších doprovodných škod stejně jako nebezpečí vážného
zranění.

VAROVÁNÍ:
Dříve než se pokusíte výrobek uvést do provozu, prostudujte návod k jeho obsluze a všechny doprovodné dokumenty. Nesprávné
používání výrobku může vést k poškození výrobku, škodám na majetku a k vážným zraněním osob.
Toto je vysoce sofistikovaný výrobek. Musí být provozován opatrně, v souladu se zdravým rozumem a vyžaduje určité základní
znalosti a dovednosti mechanické a elektronické. Pokud nebudete výrobek provozovat bezpečným a odpovědným způsobem,
vzniká nebezpečí škod na majetku a dalších doprovodných škod stejně jako nebezpečí vážného zranění. Tento výrobek není hračka a není určen pro používání dětmi. tento výrobek nepoužívejte s nekompatibilním příslušenstvím nebo jej neupravujte za rámec
technických specifkací a dokumentace poskytované SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. Tyto Bezpečnostní zásady obsahují pokyny pro
bezpečný provoz a údržbu. Je nezbytné prostudovat a přísně dodržovat pokyny a varování uvedená v návodu k obsluze výrobku.
S pokyny se seznamte dříve, než se výrobek pokusíte poprvé nastavovat nebo používat, abyste jej mohli provozovat bezpečně a
vyhnuli se škodám na majetku nebo vážnému zranění.

ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU INTELIGENTNÍHO POHONNÉHO AKUMULÁTORU
VAROVÁNÍ:
Abyste se vyhnuli požár, vážnému zranění a škodám na majetku, při používání, nabíjení a skladování akumulátorů se řiďte následujícími bezpečnostními zásadami.
Používání akumulátoru
 Nedovolte, aby akumulátory přišly do styku s jakoukoliv kapalinou. Neponechávejte akumulátory na dešti nebo ve vlhkém prostředí.

Akumulátory neházejte do vody. Pokud do akumulátoru pronikne voda, může dojít k chemické reakci, která může vést ke vznícení akumulátorů nebo dokonce k explozi.
 7äEZQPVäÓWFKUFPSJHJOÈMOÓBLVNVMÈUPSZ%+*0CSBǸUFTFOBOFKCMJäÝÓQSPEFKOV[ÈTPCPWBOPVEPWP[DFN%+*%+*BOJEPWP[DFOFQǲJKÓNBKÓ
äÈEOPVPEQPWǔEOPTU[BÝLPEV[QǾTPCFOPVQPVäJUÓNBLVNVMÈUPSǾKJOâDI OFäPSJHJOÈMOÓDI%+*
 Nikdy nepoužívejte akumulátory a baterie, které zvětšily svůj objem, uniká z nich elektrolyt nebo jsou poškozené. Pokud k tomu dojde,

kontaktujte DJI nebo autorizovaného dovozce a požádejte je o asistenci.
 Nikdy akumulátory neinstalujte do modelu nebo je neodpojujte, pokud je model zapnutý. Nezasunujte akumulátory, jejichž plastový kryt
byl roztržen nebo jakkoliv mechanicky poškozen.
 Akumulátory by měly být používány v rozmezí teplot -10°C až +40°C. Jejich používání při teplotách nad 50°C může vést k požáru a
explozi. Používání akumulátorů při teplotách pod -10°C může vést k jejich trvalému poškození.
 Akumulátory a baterie nepoužívejte v prostředí se silným elektrostatickým nebo elektromagnetickým polem. Mohlo by to vést k selhání
vestavěné řídící elektroniky s rizikem vážné nehody za letu modelu.
 Akumulátory a baterie nerozebírejte, nepropichujte nebo neupravujte. Mohly by se vznítit a explodovat.
 Elektrolyt v akumulátorech je silně žíravý. Pokud dojde k potřísnění pokožky nebo proniknutí do oka, omývejte zasažené místo proudem
vody po dobu aspoň 15 minut a poté ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
 Nepoužívejte akumulátory, které byly vystaveny havárii nebo tvrdém nárazu.
 Pokud akumulátor spolu s modelem spadne za letu do vody, ihned jej vyjměte a umístěte na bezpečné místo. Zdržujete se v bezpečné

vzdálenosti, dokud akumulátor úplně nevyschne. Nikdy již jej nepoužívejte a akumulátor zlikvidujte dle pokynů v kapitole „Likvidace akumulátorů“. Akumulátory nezahřívejte. Případný požár uhaste s pískem nebo práškovým hasicím přístrojem. Pro hašení nikdy nepoužívejte
vodu.
 Akumulátory neumisťujte do mikrovlnné trouby nebo v tlakového kontejneru.
 Akumulátory neumisťujte na vodivé povrchy, jako jsou třeba stoly s kovovou deskou.
 Jednotlivé články neukládejte volně do kapes, sáčků nebo zásuvek, kde by se mohly zkratovat navzájem, o jiné předměty tamtéž umístěné nebo kde by mohlo dojít ke vzájemnému kontaktu jejich vývodů.
 Akumulátory a baterie nevystavujte mechanickým rázům, neházejte s nimi. Na akumulátory a nabíječ nepokládejte těžké předměty.

Zabraňte pádu akumulátorů.
 Kontakty akumulátoru čistěte suchým čistým hadříkem.

Nabíjení akumulátorů
1. Akumulátor nepřipojujte nikdy přímo do síťové zásuvky nebo do zásuvky v autě. Vždy použijte nabíječ schválený DJI. DJI ani dovozce
nepřijímají žádnou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s používáním jiného nabíječe než DJI.
2. Akumulátor neponechávejte při nabíjení nikdy bez dozoru. Akumulátor nenabíjejte v blízkosti hořlavých materiálů nebo na hořlavých
podložkách, jako jsou koberce nebo dřevo.
3. Akumulátor nenabíjejte bezprostředně po přistání, protože jeho teplota může být příliš vysoká. Akumulátor nenabíjejte dříve, než vychladne zhruba na pokojovou teplotu. Nabíjení mimo rozmezí teplot 5°C až 40°C může vést k přehřátí, úniku elektrolytu nebo poškození.
4. Pokud nabíječ nepoužíváte, odpojte jej od napájecího zdroje. Nabíječ pravidelně kontrolujte – neporušenost kabelu, konektoru, skříňky
nebo dalších částí. Nabíječ nečistěte denaturovaným lihem nebo jiným hořlavým rozpouštědlem. Nabíječ nikdy nepoužívejte, je-li poškozený.
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Skladování akumulátorů
1. Akumulátory a baterie uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
2. Akumulátory a baterie nepřechovávejte v prostředí s vysokou teplotou (jako je uzavřený interiér auta stojícího v létě na přímém slunci, v
blízkosti kamen nebo pecí). Jinak hrozí nebezpečí přehřátí akumulátoru, které může v krajním případě vést až k samovznícení a způsobit
požár; každopádně bude negativně ovlivněna výkonnost akumulátoru a zkrátí se jeho životnost. Ideální skladovací teplota je 22-28°C.
3. Akumulátory udržujte v suchu. Nikdy je nevhazujte do vody.
4. S akumulátory neházejte, nevystavujte je mechanickým rázům, úderům, nepropichujte je ani nezkratujte jejich vývody.
5. Akumulátory chraňte před kontaktem s kovovými předměty, jako jsou hodinky, brýle, náhrdelníky a sponky do vlasů.
6. Nikdy nepřepravujte poškozené akumulátory nebo akumulátory nabité na více než 50%.

Likvidace akumulátorů
1. Akumulátory předejte k likvidaci/recyklaci v místním středisku pro likvidaci/recyklaci elektrických zařízení poté, co je úplně vybijete. Akumulátory nesmějí být vyhazovány do běžného domácího odpadu.

Údržba akumulátorů
1. Akumulátory nikdy nepoužívejte, je-li okolní teplota příliš vysoká nebo příliš nízká.
2. Akumulátory nikdy neskladujte v prostředí s teplotou vyšší než 60°C.

Poznámky pro přepravu
1. Než Inteligentní pohonný akumulátor zabalíte přepravu v letadle, je třeba jej nejprve z bezpečnostních důvodů vybít na úroveň 10-20%.
To je možné provést „vylétáním“ v modelu. Akumulátor vybíjejte pouze na místě, dostatečně vzdáleném od hořlavých předmětů, umístěný na nehořlavé a nevodivé podložce.

UPOZORNĚNÍ
Používání akumulátorů
1. Dbejte, aby byly akumulátory před každým vzletem plně nabité.
2. S modelem přistaňte ihned, jakmile je aktivována výstraha při nedostatku energie v aplikaci DJI GO.

Nabíjení akumulátorů
1. Inteligentní akumulátor DJI je konstruován tak, aby ukončil nabíjení, jakmile je plně nabitý. Je vhodné ale sledovat celý průběh nabíjení a
akumulátor odpojit od nabíječe, jakmile je plně nabitý.
2. Dbejte, aby Inteligentní pohonný akumulátor byl během nabíjení vždy vypnutý.

Skladování akumulátorů
1. Pokud akumulátory nebudete používat po dobu delší než 10 dní, vybijte je na 40-65%. Tím můžete významně prodloužit životnost akumulátorů.
2. Akumulátor se automaticky vybije na 65% celkové kapacity, pokud je ponechán v nečinnosti déle než 10 dní, aby se předešlo samovolnému nafukování. Vybití na 65% zabere cca 3 dny. Je normální, že během vybíjecího procesu je akumulátor na dotek „vlažný“. Úroveň pro
ukončení vybíjení je možno nastavit v aplikaci DJI GO.
3. Akumulátor přejde do režimu hibernace, je-li vybit a uložen po dlouhou dobu. Akumulátor nechejte bez další manipulace po dobu 5
minut, poté se sám automaticky vypne. Z režimu hibernace akumulátor k normálnímu provozu připravíte nabitím.
4. Pokud s modelem delší dobu nelétáte, vyjměte pohonný akumulátor.
5. Akumulátory neskladujte po delší dobu plně vybité. Mohlo by to vést k jejich nevratnému poškození.

Likvidace akumulátorů
1. Pokud je Tlačítko ON/OF mimo provoz, a akumulátor tak není možné úplně vybít, kontaktujte odborníky v místním středisku pro likvidaci/
recyklaci elektrických zařízení a vyžádejte si jejich asistenci.
2. Pokud životnost akumulátoru klesne na 0%, měl by být zlikvidován v souladu s platnými předpisy - viz oddíl „RECYKLACE“.

Údržba akumulátorů
1. Akumulátory nikdy nevybíjejte nadměrně, protože to může vést k jejich poškození.
2. Životnost akumulátorů může snížit dlouhé skladování mimo provoz.
3. Akumulátor plně nabijte a vybijte nejméně jednou za každé tři měsíce, abyste jej udrželi v dobrém stavu.

Poznámky pro přepravu
1. Akumulátory skladujte na dobře větraném místě.

RECYKLACE
Baterie, akumulátory a elektrická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmějí být vyhazována do běžného domácího odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném zařízení pro sběr a recyklaci.
V zemích EU (Evropské unie) nesmějí být baterie, akumulátory a elektrická zařízení vyhazovány do běžného domácího odpadu (WEEE
- Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidace elektrických a elektronických zařízení, směrnice 2002/96/EG). Nežádoucí
zařízení můžete dopravit do nejbližšího zařízení pro sběr nebo recyklačního střediska. Zařízení poté budou likvidována nebo recyklována bezpečným způsobem zdarma. Odevzdáním nežádoucího zařízení můžete učinit důležitý příspěvek k ochraně životního
prostředí.
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Prohlášení
Zásady bezpečného
provozu:
řada PHANTOM 4
Zásady bezpečného provozu V1.2

BEZPEČNOST VE ZKRATCE
POZOR
Tento model není hračka. Je určen pro provozování osobami staršími 18 let.
Mějte, prosím, na paměti, že „Bezpečnost ve zkratce“ je jen rychlý přehled bezpečnostních zásad. Dříve, než
se model pokusíte poprvé zapnout, prostudujte v úplnosti celé Prohlášení a Zásady bezpečného provozu.
1. Prostředí pro létání a povětrnostní podmínky
t 7äEZMÏUFKUFOBNÓTUFDICF[CVEPWBKJOâDIQǲFLÈäFL
t /FMÏUFKUFWCMÓ[LPTUJMJEÓBOBEMJENJ
t 7ZIOǔUFTFMÏUÈOÓWFWâÝDFOBEN 
t 1ǲJMÏUÈOÓWOBENPǲTLÏWâÝDFOBENCVǒUFWFMNJPQBUSOÓ
t -ÏUFKUF[BQǲÓ[OJWâDIQPWǔUSOPTUOÓDIQPENÓOFLQǲJUFQMPUÈDINF[JB¡$
t 1ǲJMÏUÈOÓWNÓTUOPTUJCVǒUF[WMÈÝUǔPTUSBäJUÓ QSPUPäFTZTUÏNZTUBCJMJ[BDFBEFUFLDFQǲFLÈäFLNPIPVCâUSVÝFOZ
t /FMÏUFKUF QPLVESZDIMPTUWǔUSVQǲFTBIVKFNT

2. Předletová kontrola
t 6KJTUǔUFTF äFKTPVWZTÓMBǏPWÏJQPIPOOÏBLVNVMÈUPSZQMOǔOBCJUÏ
t 6KJTUǔUFTFQǲFELBäEâNMFUFN äFWSUVMFKTPVWEPCSÏNTUBWVBCF[QFǏOǔVUBäFOÏ
t 6KJTUǔUFTF äFOJDOFCSÈOÓWPUÈǏFOÓNPUPSǾ
t 1ǲFEQSWOÓNW[MFUFN OBLBäEÏNOPWÏNMFUPWÏNNÓTUǔ BLEZäWÈTLUPNVWZ[WFIMÈÝFOÓWBQMJLBDJ%+*(0OFCPTJHOBMJ[BDF-&%MFUPWÏIP
JOEJLÈUPSVOBNPEFMV QSPWFǒUFLBMJCSBDJLPNQBTV
t ;LPOUSPMVKUF äFKFPCKFLUJWLBNFSZǏJTUâBCF[FTLWSO
t 4FO[PSZOJKBLOF[BLSâWFKUFBOFCMPLVKUFOFCPOFPNF[VKUFKFKJDI[PSOÏQPMF
t ÁQSBWZOFCPQP[NǔǪPWÈOÓNPEFMVNPIPSVPWMJWOJUKFIPTUBCJMJUV

3. Provoz
t %SäUFTFNJNPEPTBIPUÈǏFKÓDÓDITFWSUVMÓBNPUPSǾ
t .PEFMNǔKUF[BMFUVTUÈMFWQǲÓNÏNEPIMFEV
t 1PLVENPEFMMFUÓ OFUJTLOǔUFTPVǏBTOǔUMBǏÓULP35)BOFWZDIZMVKUFMFWâPWMBEBǏEPWOJUǲOÓIPEPMOÓIPSPIV MFEBäFCZTUFDIUǔMJPLBNäJUâN
WZQOVUÓNNPUPSǾTOÓäJUSJ[JLPÝLPEOFCP[SBOǔOÓWQǲÓQBEǔNJNPǲÈEOÏOPV[PWÏTJUVBDF
t ;BMFUVOFQǲJKÓNFKUFQǲÓDIP[ÓIPWPSZOFCPUFYUPWÏ[QSÈWZOBWÈÝNPCJMBOJOFQPVäÓWFKUFKJOÏGVOLDFWBÝFIPNPCJMOÓIP[BǲÓ[FOÓ LUFSÏCZ
NPIMZPEWÈEǔUWBÝJQP[PSOPTUPEQJMPUÈäFNPEFMV
t /FMÏUFKUFQPEWMJWFNBMLPIPMVOFCPESPH
t #ǔIFNQSPDFEVSZBVUPNBUJDLÏIPOÈWSBUVOB.ÓTUPW[MFUVNǾäFUFVQSBWPWBUWâÝLVMFUV BCZTUFTFWZIOVMJQǲÓQBEOâNQǲFLÈäLÈN
t /FMÏUFKUFOÓ[LPOBESFøFYJWOÓNJQPWSDIZ KBLPKFWPEBOFCPTOÓI QSPUPäFUZNPIPVOFHBUJWOǔPWMJWǪPWBUǏJOOPTUTZTUÏNVEFUFLDFQǲFLÈäFL
t 7QǲÓQBEǔWâTUSBIZQǲJOÓ[LÏNOBQǔUÓBLVNVMÈUPSVTNPEFMFNJIOFEQǲJTUBǪUFOBCF[QFǏOÏNNÓTUǔ
t 1PQǲJTUÈOÓOFKQSWF[BTUBWUFNPUPSZ WZQOǔUFNPEFM *OUFMJHFOUOÓQPIPOOâBLVNVMÈUPS BBäOBLPOFDWZQOǔUFWZTÓMBǏ
t 1PVäÓWÈUFMJGVOLDF5BQ'MZB"DUJWF5SBDL CVǒUFWäEZQǲJQSBWFOJQǲFW[ÓUǲÓ[FOÓNPEFMVWZDIâMFOÓNPWMBEBǏǾ.ǔKUFOBQBNǔUJ äFJQPWZ
DIâMFOÓPWMBEBǏǾCVEFNPEFMQPLSBǏPWBUWQSPWÈEǔOÓGVOLDÓ5BQ'MZOFCP"DUJWF5SBDL4UJTLOǔUFUMBǏÓULPVLPOǏFOÓJOUFMJHFOUOÓIPMFUVOB
WZTÓMBǏJOFCPUMBǏÓULPv4501iOBPCSB[PWDF BCZTUF[DFMBPQVTUJMJSFäJNJOUFMJHFOUOÓIPMFUV
t #F[ PIMFEV OB NOPäTUWÓ OFKNPEFSOǔKÝÓDI UFDIOPMPHJÓ  CǔIFN MFUV KF WZäBEPWÈOB OFVTUÈMÈ QP[PSOPTU QJMPUB #F[QFǏOPTUOÓ B QPNPDOÏ
GVOLDF KBLPKFWZIâCÈOÓTFQǲFLÈäLÈN TUBCJMJ[BDFNPEFMVBBVUPNBUJDLâOÈWSBUKTPVVSǏFOZQSPVTOBEOǔOÓQSPWP[VNPEFMV OJLPMJWKBLP
OÈISBEBQJMPUB
t 'VOHPWÈOÓBÞǏJOOPTUTZTUÏNVEFUFLDFQǲFLÈäFLNPIPVPWMJWOǪPWBUQPENÓOLZQBOVKÓDÓWPLPMOÓNQSPTUǲFEÓ KBLPKFÞSPWFǪPTWǔUMFOÓOFCP
UFYUVSBQPWSDIVQǲFLÈäFL
t .PEFMOFOÓTDIPQFOBVUPNBUJDLZ[BCS[EJUB[BTUBWJUWCF[QFǏOÏW[EÈMFOPTUJPEQǲFLÈäLZ QPLVESZDIMPTUNPEFMVQǲFTÈIOFNT
t %WPVPLâTFO[PSNÓǲÓDÓQSPUJTNǔSVMFUVBNPEVMZJOGSBǏFSWFOÏIPTZTUÏNVEFUFLDF KTPV[BVSǏJUâDITJUVBDÓWZǲB[FOZ[QSPWP[V1PESPC
OPTUJOBKEFUFWOÈWPEVLPCTMV[F
t 7âÝLVMFUVQSPBVUPNBUJDLâOÈWSBUOB.ÓTUPW[MFUV 35) OBTUBWUFWZÝÝÓ OFäKFWâÝLBQǲFLÈäFLWPLPMÓ
t 'VOLDFBVUPNBUJDLâOÈWSBUOB.ÓTUPW[MFUV 35) OFVNPäǪVKFOÈWSBUOBQPIZCVKÓDÓTF.ÓTUPW[MFUV

4. Údržba a ošetřování
t /FQPVäÓWFKUFTUBSÏ OBÝUÓQOVUÏOFCPKJOBLQPÝLP[FOÏWSUVMF
t %PQPSVǏFOÈTLMBEPWBDÓUFQMPUB¡$
t 1PESPCOÏJOGPSNBDFPCF[QFǏOÏNQPVäÓWÈOÓ*OUFMJHFOUOÓIPQPIPOOÏIPBLVNVMÈUPSVOBKEFUFWOÈWPEVLKFIPPCTMV[F

5. Dodržujte místní zákony a předpisy
t /FMÏUFKUFWCF[MFUPWâDI[ØOÈDI,PNQMFUOÓTF[OBNUǔDIUPPCMBTUÓOBKEFUFOBIUUQøZTBGFEKJDPN
t #F[MFUPWÏ[ØOZ%+*OFOBISB[VKÓEPESäPWÈOÓNÓTUOÓDI[ÈLPOǾBQǲFEQJTǾBQPVäÓWÈOÓ[ESBWÏIPSP[VNV
t 7ZIOǔUFTFMÏUÈOÓOBNÓTUFDI LEF[ÈDISBOÈǲTLÏUâNZBLUJWOǔWZVäÓWBKÓW[EVÝOâQSPTUPS

*) Výškový limit se může lišit v závislosti na zákonech a dalších předpisech platících v zemi, kde s modelem létáte. Nikdy nelétejte s modelem výše,
než povolují platné zákony a předpisy.
**) DJI Phantom 4, Phantom 4 Advanced a Phantom 4 Advanced+ nemají Zadní systém detekce překážek a Infračervený systém detekce překážek.
Veškeré zde uvedené údaje týkající se Zadního systému detekce překážek a Infračerveného systému detekce překážek platí pouze pro DJI Phantom
4 Pro a Phantom 4 Pro+.
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7ZIOǔUFTFMÏUÈOÓOBEOFCPWCMÓ[LPTUJQǲFLÈäFL MJEÓ FMFLUSJDLâDIWFEFOÓ TUSPNǾ WPEOÓDIQMPDIBUPLǾ
/FMÏUFKUFWCMÓ[LPTUJ[ESPKǾTJMOâDIFMFLUSPNBHOFUJDLâDIQPMÓ KBLPKTPVFMFLUSJDLÈWFEFOÓBWZTÓMBǏ QSPUPäFNPIPVPWMJWOJUGVOLDJQBMVCOÓIP
LPNQBTVBFMFLUSPOJLZ

.PEFMOFQSPWP[VKUF[BOFQǲÓ[OJWâDIQPWǔUSOPTUOÓDIQPENÓOFL KBLPKFEÏÝǸ TOǔäFOÓ NMIBBWÓUSTSZDIMPTUÓQǲFTNT

/FMÏUFKUFW
#F[MFUPWâDI
[ØOÈDI

%SäUFTFNJNPEPTBIPUÈǏFKÓDÓDITFWSUVMÓBNPUPSǾ

1PESPCOPTUJOBKEFUFOB
http://flysafe.dji.com/no-fly

UPOZORNĚNÍ
4;%+*5&$)/0-0(:$P-UETJWZISB[VKFQSÈWPNǔOJUWÝFDIOZOÈWPEZBEPQSPWPEOÏEPLVNFOUZBEPQSPWPEOÏEPLVNFOUZCF[QǲFEDIP[Ó
IPVQP[PSOǔOÓ1SPOFKBLUVÈMOǔKÝÓJOGPSNBDFOBWÝUJWUFIUUQXXXEKJDPNBQǲFKEǔUFOBTUSÈOLVUPIPUPWâSPCLV

POZNÁMKY
7OÈWPEFDIBEBMÝÓDIEPLVNFOUFDIKTPVQPVäÓWÈOZOÈTMFEVKÓDÓUFSNÓOZQSPP[OBǏFOÓSǾ[OâDIÞSPWOÓQPUFODJÈMOÓIPSJ[JLBQǲJQSPWP[PWÈOÓ
EBOÏIPWâSPCLV
UPOZORNĚNÍ:1PTUVQZ QǲJKFKJDIäOFEPESäFOÓW[OJLÈOFCF[QFǏÓÝLPEOBNBKFULVBNBMÏOFCPäÈEOÏOFCF[QFǏÓ[SBOǔOÓ
POZOR: 1PTUVQZ QǲJKFKJDIäOFEPESäFOÓW[OJLÈOFCF[QFǏÓÝLPEOBNBKFULVBOFCF[QFǏÓ[SBOǔOÓ
VAROVÁNÍ:1PTUVQZ QǲJKFKJDIäOFEPESäFOÓW[OJLÈOFCF[QFǏÓÝLPEOBNBKFULVBEBMÝÓDIEPQSPWPEOâDIÝLPETUFKOǔKBLPOFCF[QFǏÓWÈäOÏIP
[SBOǔOÓ

VAROVÁNÍ:
Dříve než se pokusíte model uvést do provozu, prostudujte návod k jeho obsluze a všechny doprovodné dokumenty. Nesprávné
používání výrobku může vést k poškození výrobku, škodám na majetku a k vážným zraněním osob.
Toto je vysoce sofistikovaný výrobek. Musí být provozován opatrně, v souladu se zdravým rozumem a vyžaduje určité základní
3

znalosti a dovednosti mechanické a elektronické. Pokud nebudete výrobek provozovat bezpečným a odpovědným způsobem,
vzniká nebezpečí škod na majetku a dalších doprovodných škod stejně jako nebezpečí vážného zranění. Tento výrobek není hračka a není určen pro používání dětmi. tento výrobek nepoužívejte s nekompatibilním příslušenstvím nebo jej neupravujte za rámec
technických specifkací a dokumentace poskytované SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. Tyto Bezpečnostní zásady obsahují pokyny pro
bezpečný provoz a údržbu. Je nezbytné prostudovat a přísně dodržovat pokyny a varování uvedená v návodu k obsluze modelu.
S pokyny se seznamte dříve, než se výrobek pokusíte poprvé nastavovat nebo používat, abyste jej mohli provozovat bezpečně a
vyhnuli se škodám na majetku nebo vážnému zranění. Pamatujte, že DJI Phantom 4, Phantom 4 Advanced a Phantom 4 Advanced+
nemají Zadní systém detekce překážek a Infračervený systém detekce překážek. Veškeré zde uvedené údaje týkající se Zadního
systému detekce překážek a Infračerveného systému detekce překážek platí pouze pro DJI Phantom 4 Pro a Phantom 4 Pro+.

PŘEDLETOVÁ KONTROLA
;LPOUSPMVKUF äFWÝFDIOZǏÈTUJNPEFMVKTPVWEPCSÏNTUBWV/FMÏUFKUF KTPVMJOǔLUFSÏǏÈTUJPQPUǲFCFOÏOFCPQPÝLP[FOÏ
%CFKUF BCZCZMZBLVNVMÈUPSZWFWZTÓMBǏJ WNPCJMOÓN[BǲÓ[FOÓB*OUFMJHFOUOÓQPIPOOâBLVNVMÈUPSQMOǔOBCJUÏ
6KJTUǔUFTF äFOBPCKFLUJWVLBNFSZOFVWÈ[MäÈEOâDJ[ÓPCKFLU EPLBNFSZCZMBWMPäFOBNJLSP4%LBSUBB[ÈWǔTLBNFSZTFQǲFE[BQOVUÓN
NǾäFWPMOǔPUÈǏFU
6KJTUǔUFTF äFKTPVWSUVMFOBNPOUPWÈOZTQSÈWOǔBKTPVǲÈEOǔVUBäFOÏNPUPSZKFNPäOPOPSNÈMOǔOBTUBSUPWBUBOPSNÈMOǔQSBDVKÓ
%MFQPLZOǾOBEJTQMFKJNPCJMOÓIP[BǲÓ[FOÓQSPWFǒUFLBMJCSBDJLPNQBTV
6KJTUǔUFTF äFBQMJLBDF%+*(0BWFÝLFSâöSNXBSFKFBLUVBMJ[PWÈOOBOFKOPWǔKÝÓWFS[J
6KJTUǔUFTF äFNÓTUP LEFDIDFUFMÏUBU TFOBDIÈ[ÓNJNPCF[MFUPWÏ[ØOZBQPWǔUSOPTUOÓQPENÓOLZBPLPMOÓQSPTUǲFEÓKTPVWIPEOÏQSPMÏUÈOÓ
TNPEFMFN
%CFKUF BCZTUFTFPW[MFUTNPEFMFNOFQPLPVÝFMJQPEWMJWFNBMLPIPMV ESPHOFCPKJOâDIMÈUFL LUFSÏCZNPIMZPWMJWOJUWBÝFSP[VNPWÏB
GZ[JDLÏTDIPQOPTUJ
 %CFKUF BCZTUFTFQǲFEFNEǾLMBEOǔTF[OÈNJMJTGVOHPWÈOÓN[WPMFOÏIPMFUPWÏIPSFäJNVBSP[VNǔMJWÝFNCF[QFǏOPTUOÓNBPDISBOOâN
GVOLDÓNBWBSPWOâNIMÈÝFOÓN
1ǲJMÏUÈOÓWäEZEPESäVKUFWÝFDIOZ[ÈLPOOÏBNÓTUOÓQǲFEQJTZ PQBUǲFUFTJQPUǲFCOÈQPWPMFOÓBWäEZLPOFKUFTQMOâNWǔEPNÓNNPäOâDI
SJ[JL1"."56+5&%PESäPWÈOÓWÝFDI[ÈLPOOâDIBNÓTUOÓDIQǲFEQJTǾKF[DFMBOBWBÝÓWMBTUOÓPEQPWǔEOPTUJ
.0%&-/&645«-&6%3Ç6+5&71Ʋ¶.².%0)-&%67"À*$)0Ǝ¶1ǲJPWMÈEÈOÓNPEFMVOFTQPMÏIFKUFOBPCSB[QǲFOÈÝFOâ['17LBNFSZ
%CFKUF BCZCZMBBQMJLBDF%+*(0ǲÈEOǔTQVÝUǔOBQSPQPNPDQǲJQSPWP[PWÈOÓNPEFMV#&;-&507Å$)%"5;";/".&/«7"/Å$)"1-*
,"$¶%+*(0763Ǝ*5Å$)4*56"$¶$) 7Ǝ&5/Ɠ;53«5:7"À&)0.0%&-6 /&.64¶#Å5%+*4$)01/07«.104,:5/0651Ʋ¶4-6À/06
10%1036/&#01Ʋ&7;¶50%107Ɠ%/045

PROHLÁŠENÍ A VAROVÁNÍ
5FOUPWâSPCFLOFOÓVSǏFOQSPQSPWP[PWÈOÓPTPCBNJNMBEÝÓNJMFU5FOUPWâSPCFLOFOÓISBǏLBBOFQBUǲÓEPSVLPVEǔUFN%PTQǔMÏPTPCZ
CZNǔMZ[BKJTUJU äFNPEFMTFCVEFWäEZOBDIÈ[FUNJNPEPTBIEǔUÓ BECÈU[WâÝFOÏPQBUSOPTUJ QPLVENPEFMQSPWP[VKÓWQǲÓUPNOPTUJEǔUÓ
5FOUPWâSPCFLKFMÏUBKÓDÓNPEFMTLBNFSPV LUFSâOBCÓ[ÓNPäOPTUMÏUÈOÓWFOLVJWFWFMLÏNÓTUOPTUJ KFMJǲÈEOǔQSPWP[PWÈOBWEPCSÏNUFDIOJD
LÏNTUBWV/BWÝUJWUFIUUQXXEKJDPNQSPOFKBLUVÈMOǔKÝÓ[OǔOÓCF[QFǏOPTUOÓDIQPLZOǾBVQP[PSOǔOÓBIUUQLOPXCFGPSFZPVøZPSH QMBUÓ
QSP64" QSPEBMÝÓJOGPSNBDFPCF[QFǏOÏNQSPWP[V
*OGPSNBDFWUPNUPEPLVNFOUVNBKÓWMJWOBWBÝJCF[QFǏOPTUBOBWBÝFQSÈWBBQPWJOOPTUJ1FǏMJWǔQSPTUVEVKUFDFMâEPLVNFOU BCZTUF[BKJTUJMJ
TQSÈWOPVQǲÓQSBWVNPEFMVBWÝFIPEBMÝÓIPQǲÓTMVÝFOTUWÓBWZCBWFOÓQǲFEKFIPVWFEFOÓNEPQSPWP[V1PLVETFOFTF[OÈNÓUF BOFCVEFUFTF
EǾTMFEOǔǲÓEJUOÈWPEFNLPCTMV[FBWOǔN BWEBMÝÓDIEPQSPWPEOâDIEPLVNFOUFDI VWFEFOâNJQPLZOZBVQP[PSOǔOÓNJ NǾäFUPWÏTUL
QPÝLP[FOÓOFCP[USÈUǔWBÝFIPNPEFMV LWÈäOÏNV[SBOǔOÓPTPCOFCPEBMÝÓNÝLPEÈNOBNBKFULV
5ÓN äFUFOUPWâSPCFL[BǏOFUFQPVäÓWBU WZKBEǲVKFUFTPVIMBTTUÓNUPQSPIMÈÝFOÓBTUWSEÓUF äFKTUFTFTOÓNWÞQMOPTUJTF[OÈNJMJ4PVIMBTÓUFT
PEQPWǔEOPTUÓ[BWBÝFKFEOÈOÓBOBLMÈEÈOÓTUÓNUPWâSPCLFN TPEQPWǔEOPTUÓ[BKBLÏLPMJWQǲÓNÏOFCPOFQǲÓNÏÝLPEZ[QǾTPCFOÏOFEPESäF
OÓNUPIPUPOÈWPEV QPSVÝFOÓNOFCPOFSFTQFLUPWÈOÓNKBLâDILPMJWNÓTUOÓDI[ÈLPOǾ QǲFEQJTǾBQSBWJEFM4PVIMBTÓUFTUÓN äFCVEFUFUFOUP
WâSPCFLQPVäÓWBUWTPVMBEVTKFIPVSǏFOÓNBWTPVMBEVTF[ÈLPOZ QǲFEQJTZBKJOâNJQSÈWOÓNJOPSNBNJQMBUOâNJWFWBÝÓ[FNJBQPLZOZB
EPQPSVǏFOÓNJEBOâNJ%+*WNJOVMPTUJOFCPWCVEPVDOPTUJ%ÈMFKTUFTSP[VNǔOJBTPVIMBTÓUFTUÓN äFWBÝFWǏFUOǔ BMFOFKFOPNEBUBMFUPWÏ
UFMFNFUSJFB[È[OBNǾPQSPWP[VNPIPV[BVSǏJUâDIQPENÓOFLCâUOBǏUFOBBTQSBWPWÈOBOB%+*VSǏFOÏNTFSWFSV
7âSPCDF %+* *OOPWBUJPOT B EPWP[DF OFQǲJKÓNBKÓ äÈEOPV PEQPWǔEOPTU [B ÝLPEZ OFCP [SBOǔOÓ TQPKFOÏ QǲÓNP OFCP OFQǲÓNP T QPVäÓWÈOÓN
WâSPCLV6äJWBUFMKFQPWJOFOTFTF[OÈNJUTQSBWJEMZCF[QFǏOÏIPB[ÈLPOǾNBNÓTUOÓNQǲFEQJTǾN[QǾTPCǾNQPVäÓWÈOÓWâSPCLVWǏFUOǔUǔDI
BMFOFKFOPN VWFEFOâDIWUǔDIUP#F[QFǏOPTUOÓDI[ÈTBEÈDI

Ukládání a používání dat
,EZäQPVäÓWÈUFOBÝJNPCJMOÓBQMJLBDJOFCPOBÝFWâSPCLZOFCPKJOâTPGUXBSF EBUBUâLBKÓDÓTFQPVäÓWÈOÓBQSPWP[VWâSPCLV KBLPKTPVMFUPWÈ
UFMFNFUSJDLÈEBUB OBQǲSZDIMPTU WâÝLB äJWPUOPTUBLVNVMÈUPSVBJOGPSNBDFP[ÈWǔTVBLBNFǲF B[È[OBNZPQSPWP[VNPIPVCâUBVUPNB
UJDLZOFCPSVǏOǔTUBIPWÈOZBVLMÈEÈOZOBTFSWFSVLUPNVÞǏFMVVSǏFOÏN%+*1BNǔǸPWÏ[BǲÓ[FOÓWFTUBWǔOÏEPWâSPCLVVLMÈEÈSǾ[OÏUZQZ
EBUWǏFUOǔEBUMFUPWÏUFMFNFUSJF%BUBMFUPWÏUFMFNFUSJFBKJOÈEBUBOÈNNǾäFUFQǲÓNPQPTLZUOPVUUBLÏUBL äFOÈNPEFÝMFUFJOGPSNBDF[
WFTUBWǔOÏIP[È[OBNPWÏIP[BǲÓ[FOÓ
*OGPSNBDF LUFSÏKTPVBVUPNBUJDLZTUBIPWÈOZOFCPSVǏOǔTUBIPWÈOZOFPCTBIVKÓPTPCOÓÞEBKF UKWBÝFKNÏOP BESFTV FNBJMOFCPKJOÏJOGPS
NBDF LUFSÏCZWÈTJEFOUJöLPWBMZ BMFPTPCOÓEBUB KBLPKFWBÝFVäJWBUFMTLÏKNÏOP NPIPVCâUQǲJQPKFOB[BÞǏFMFNJEFOUJöLBDFBP[OBǏFOÓ
EBUQSPKFKJDIVMPäFOÓ;QǾTPC KBLâNQPVäÓWÈNFWBÝFVäJWBUFMTLÏKNÏOPBKJOÏPTPCOÓÞEBKF KTPVQPQTÈOZOBIUUQXXXEKJDPNQPMJDZ
1PVäÓWÈOÓNWâSPCLV NPCJMOÓBQMJLBDFOFCPKJOÏIPTPGUXBSV LUFSâEJTUSJCVVKFNF OFCPQǲÓNâNQPTLZUOVUÓNEBUWZKBEǲVKFUFTPVIMBTTOÈ
TMFEVKÓDÓN
t TVLMÈEÈOÓNKBLâDILPMJWMFUPWâDIUFMFNFUSJDLâDIEBUBKJOâDIEBUTUBäFOâDIOFCPQPTLZUOVUâDI%+*WǏFUOǔKFKJDILPNCJOBDFTWBÝÓNVäJWB
UFMTLâNKNÏOFN
t TQPVäÓWÈOÓNEBUTUBäFOâDIOFCPQPTLZUOVUâDI WǏFUOǔWBÝFIPVäJWBUFMTLÏIPKNÏOB QSPÞǏFMZUFDIOJDLÏQPEQPSZBTFSWJTVQSPWÈTBQSP
WZMFQÝPWÈOÓWâSPCLǾ%+*
t TNPäOPTUÓQǲFEÈWÈOÓEBUTUBäFOâDIOFCPQPTLZUOVUâDI WǏFUOǔWBÝFIPVäJWBUFMTLÏIPKNÏOB OBÝJNEJTUSJCVUPSǾNOFCPTNMVWOÓNQBSUOF
SǾN LUFSÏKFNPIPVQPVäÓUWOBÝFN[BTUPVQFOÓOFCPWFTQPKFOÓTKFKJDIQBSUOFSTUWÓNT%+*
t TNPäOPTUÓQǲFEÈWÈOÓEBUTUBäFOâDIOFCPQPTLZUOVUâDI WǏFUOǔWBÝFIPVäJWBUFMTLÏIPKNÏOB EMFQPäBEBWLǾEMF[ÈLPOB WFWǔDFDIWFǲFKOÏ
CF[QFǏOPTUJOFCPQPǲÈELV KBLKFUǲFCBWFTQPKFOÓTQǲFWPEFNKNǔOÓ%+*OFCPQPLVE%+*WEPCSÏWÓǲFNÈ[BUP äFTEÓMFOÓEBUKFOF[CZUOÏ


QSPPDISBOVQSÈWBNBKFULV%+*
,UFSÈLPMJWǏÈTUUPIPUPQSPIMÈÝFOÓNǾäFQPEMÏIBU[NǔOǔCF[QǲFEDIP[ÓIPVQP[PSOǔOÓ OBXXXEKJDPNOFCPXXXESPOBD[OBKEFUFOFKOP
WǔKÝÓ[OǔOÓ5PUPQSPIMÈÝFOÓKFWZIPUPWFOPWSǾ[OâDIKB[ZLPWâDIWFS[ÓDIWQǲÓQBEǔSP[EÓMǾNF[JWFS[FNJKFTNǔSPEBUOÏPSJHJOÈMOÓBOHMJDLÏ
[OǔOÓ

DŘÍVE NEŽ ZAČNETE
1SPPCTMVIVBQSPWP[NPEFMVKTPVLEJTQP[JDJOÈTMFEVKÓDÓOÈWPEZBJOTUSVLUÈäOÓQPNǾDLZ
0CTBITBEZ
/ÈWPELPCTMV[F
1SǾWPEDFQSPSZDIMâTUBSU1IBOUPN
;ÈTBEZCF[QFǏOÏIPQSPWP[VB1SPIMÈÝFOÓ
;ÈTBEZCF[QFǏOÏIPQSPWP[V*OUFMJHFOUOÓIPBLVNVMÈUPSV
;LPOUSPMVKUFWÝFDIOZǏÈTUJNPEFMVEMFv0CTBIVTBEZi1SPTUVEVKUFv;ÈTBEZCF[QFǏOÏIPQSPWP[VB1SPIMÈÝFOÓ1IBOUPNi v;ÈTBEZCF[QFǏ
OÏIPQSPWP[V*OUFMJHFOUOÓIPBLVNVMÈUPSViEǲÓWF OFäQPQSWÏW[MÏUOFUF,QSWOÓNVW[MFUVTFQǲJQSBWUFQSPTUVEPWÈOÓNv1SǾWPEDFQSPSZDIMâ
TUBSU1IBOUPNiB[IMÏEOVUÓNWÝFDIJOTUSVLUÈäOÓDIWJEFÓOBXFCPWâDITUSÈOLÈDI%+* IUUQXXXEKJDPN 1PESPCOǔKÝÓJOGPSNBDFOBKEFUFW
v/ÈWPEVLPCTMV[Fi7ǔOVKUFNBYJNÈMOÓQP[PSOPTUBÞTJMÓTF[OÈNFOÓBQPSP[VNǔOÓGVOHPWÈOÓKFEOPUMJWâDIǏÈTUÓTBEZ1IBOUPNV QPäBEBW
LǾNBGVOHPWÈOÓMFUPWâDISFäJNǾ LMÓǏPWâDIGVOLDÓCF[QFǏOPTUOÓDIBWâTUSBäOâDIGVOLDÓTZTUÏNǾBWÝFN[ÈLPOOâNBNÓTUOÓNQǲFEQJTǾN
EǲÓWF OFäTNPEFMFNW[MÏUOFUF1PLVECVEFUFNÓUPUÈ[LZOFCPOBSB[ÓUFOBQSPCMÏNZWQSǾCǔIVQǲÓQSBWZLMFUV ÞESäCZOFCPQPVäÓWÈOÓ
UPIPUPWâSPCLV LPOUBLUVKUF QSPTÓN %+*OFCPBVUPSJ[PWBOÏIPQSPEFKDF%+*

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI SADY
ORIGINÁLNÍ ČÁSTI MODELU A PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ
Abyste předešli selhání částí sady, vážným zraněním a škodám na majetku, řiďte se následujícími zásadami:
1. Používejte pouze originální díly DJI nebo díly DJI certifikovanými. Neschválené díly nebo díly od výrobců necertifikovaných DJI
mohou způsobit poruchy systémů a ohrozit bezpečnost provozu modelu.
2. Ujistěte se, že se uvnitř modelu nebo jeho částí nenacházejí cizí objekty (jako je voda, oleje, půda, písek atd.).
3. Ujistěte se, že model a jeho části – včetně, ale nejenom – vysílač pro dálkové ovládání, kamery, závěs kamery, kompas, pohonný
systém a akumulátory jsou v dobrém provozním stavu, nejsou poškozené, a fungují správně. Podrobnější pokyny pro zajištění
funkčnosti jednotlivých částí sady modelu najdete v následující části tohoto dokumentu.
4. Neupravujte nebo nepozměňujte model, jeho části a díly. Neautorizované úpravy mohou způsobit selhání a ovlivnit funkčnost
a bezpečnost modelu.

VYSÍLAČ PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
1ǲFELBäEâNMFUFNTFVKJTUǔUF äFKFBLVNVMÈUPSWFWZTÓMBǏJQMOǔOBCJUâ
1PLVEKFWZTÓMBǏ[BQOVUâ OFCZMQPVäÓWÈOEÏMFOFäNJOVU TQVTUÓWâTUSBäOâ[WVLPWâTJHOÈM1PNJOVUÈDITFBVUPNBUJDLZWZQOF7âTUSBä
OPVTJHOBMJ[BDF[SVÝÓUFWZDIâMFOÓNLUFSÏIPLPMJWPWMBEBǏF
%SäÈLNPCJMOÓIP[BǲÓ[FOÓOBTUBWUFUBL BCZWOǔNCZMPWBÝFNPCJMOÓ[BǲÓ[FOÓBTQPMFIMJWǔVQFWOǔOP
6KJTUǔUFTF äFESäÈLNPCJMOÓIP[BǲÓ[FOÓKFTQPMFIMJWǔVQFWOǔO BOFNǾäFTLMPV[OPVU
6KJTUǔUFTF äFBOUÏOZWZTÓMBǏFOFKTPVTLMPQFOÏBKTPVOBTUBWFOZEPPQUJNÈMOÓQPMPIZQSPEPTBäFOÓNBYJNÈMOÓLWBMJUZQǲFOPTV WJ[OÈWPE
LPCTMV[F 
+FMJWZTÓMBǏQPÝLP[FOâ PQSBWUFKFKOFCPWZNǔǪUF1PÝLP[FOÈBOUÏOBWZTÓMBǏFNǾäFWâSB[Oǔ[LSÈUJUKFIPEPTBI
1PLVETJQǲFKFUFWZNǔOJUWZTÓMBǏOFCPQǲJKÓNBǏǏJQǲJEBUOPWâWZTÓMBǏ KFUǲFCBQSPWÏTUKFKJDIQÈSPWÈOÓTFTUÈWBKÓDÓNWZCBWFOÓN1PESPCOǔKÝÓ
JOGPSNBDFOBKEFUFWv/ÈWPEVLPCTMV[Fi
%CFKUF BCZTUFOFKQSWFWZQOVMJNPEFM KBLNJMFKFUPCF[QFǏOǔNPäOÏ BUFQSWFQPUÏWZTÓMBǏ+JOBLNǾäFEPKÓULF[USÈUǔLPOUSPMZOBENPEFMFN
1SPVDIPWÈOÓEPCSÏIPTUBWVBLVNVMÈUPSVKFKQMOǔOBCJKUFOFKNÏOǔKFEOPV[BUǲJNǔTÓDF

KAMERA
POZOR
"CZTUFQǲFEFÝMJWÈäOâN[SBOǔOÓNBÝLPEÈNOBNBKFULV ǲJǒUFTFOÈTMFEVKÓDÓNJ[ÈTBEBNJ
/F[BLSâWFKUFäÈEOÏWǔUSBDÓPUWPSZOBLBNFǲF QSPUPäFHFOFSPWBOÏUFQMPWÈNNǾäF[QǾTPCJUQPSBOǔOÓBQPÝLPEJUUPUP[BǲÓ[FOÓ

UPOZORNĚNÍ
4F[OBNUFTFTOBTUBWPWÈOÓNLBNFSZQǲFEQPVäJUÓN BCZTUFNǔMJKJTUPUV äFKFTQSÈWOǔOBTUBWFOB BWQǲÓQBEǔQPUǲFCZKJNǾäFUFOBTUBWPWBU
EMFWBÝJDIQPäBEBWLǾ
/Fä[BǏOFUFGPUPHSBGPWBUOBUÈǏFUWJEFPvOBPTUSPi PUFTUVKUFTQSÈWOPTUGVOHPWÈOÓLBNFSZQPǲÓ[FOÓN[LVÝFCOÓDI[ÈCǔSǾ
.JLSP4%LBSUV[LBNFSZOFWZKÓNFKUF KFMJLBNFSB[BQOVUÈ
'PUPHSBöFOFCPWJEFBOFOÓNPäOÏ[LBNFSZWZTÓMBUOFCPLPQÓSPWBU KFMJ*OUFMJHFOUOÓQPIPOOâBLVNVMÈUPSWZQOVUâ
%CFKUF BCZTUF*OUFMJHFOUOÓQPIPOOâBLVNVMÈUPSTQSÈWOǔWZQOVMJ KJOBL/&#6%06TQSÈWOǔVMPäFOZQBSBNFUSZLBNFSZ BKBLÏLPMJWWJEFP[È
[OBNZNPIPVCâUQPÝLP[FOZ1P[O#F[PIMFEVOBQǲÓǏJOV %+*BKFIPEPWP[DFOFQPOFTPVPEQPWǔEOPTU[BKBLÏLPMJWTFMIÈOÓQǲJQPǲJ[PWÈOÓ
GPUPHSBöFOFCPWJEFBOFCPOFNPäOPTUJKJäQPǲÓ[FOÏGPUPHSBöFOFCPWJEFBOBǏÓTUWKJOÏN[BǲÓ[FOÓ

ZÁVĚS KAMERY
UPOZORNĚNÍ
;ÈWǔTLBNFSZBLPOFLUPS[ÈWǔTVKTPVWFMNJDJUMJWÏ)BWÈSJFOFCPOÈSB[NPIPV[QǾTPCJUOFTQSÈWOPVGVOLDJ
1P[BQOVUÓ[ÈWǔTVTFWZIOǔUFUPNV BCZCZMWZTUBWFOOBNÈIÈOÓQǾTPCFOÓNWOǔKÝÓDITJMOFCPLPOUBLUFNTKJOâNJPCKFLUZ
/B[ÈWǔTOFQǲJEÈWFKUFäÈEOÈEBMÝÓ[BǲÓ[FOÓ QSPUPäFUPNǾäF[QǾTPCJU äF[ÈWǔTOFCVEFGVOHPWBUOPSNÈMOǔ OFCPEPLPODFUPNǾäFWÏTUL
QPÝLP[FOÓNPUPSǾ
5

1ǲFE[BQOVUÓN[ÈWǔTVPETUSBǪUF[BSÈäLV[ÈWǔTV;BSÈäLVPQǔUOBTBǒUFQSP[BKJÝUǔOÓ[ÈWǔTVQǲFEQǲFQSBWPVOFCPEFMÝÓNVMPäFOÓNNPEFMV
NJNPQSPWP[

KOMPAS
POZOR
"CZTUFQǲFEFÝMJWÈäOâN[SBOǔOÓNBÝLPEÈNOBNBKFULV ǲJǒUFTFOÈTMFEVKÓDÓNJ[ÈTBEBNJ
*IOFEQǲJTUBǪUF QPLVETF[BMFUVQSPKFWÓTJMOâESJGU TOÈÝFOÓ UKQPLVENPEFM/&-&5¶QPQǲÓNÏMJOJJ

UPOZORNĚNÍ
,BMJCSBDJLPNQBTVQSPWÈEǔKUFQǲFEQSWOÓNW[MFUFN OBLBäEÏNOPWÏNMFUPWÏNNÓTUǔ BLEZäWÈTLUPNVWZ[WFIMÈÝFOÓWBQMJLBDJ%+*(0
OFCPTJHOBMJ[BDF-&%MFUPWÏIPJOEJLÈUPSVOBNPEFMV1ǲJLBMJCSBDJTFǲJǒUFOÈTMFEVKÓDÓNJ[ÈTBEBNJ
,BMJCSBDJOFQSPWÈEǔKUFWNÓTUFDITFTJMOâNNBHOFUJDLâNOFCPFMFLUSPNBHOFUJDLâNQPMFN WCMÓ[LPTUJLPWPWâDILPOTUSVLDÓ BVU OBäFMF
[PCFUPOPWâDIQMPDIÈDIBQPE 
/FOPTUFVTFCFNBHOFUJDLÏNBUFSJÈMZB[ESPKFFMFLUSPNBHOFUJDLâDIQPMÓ LMÓǏF NBHOFUZ NPCJMOÓUFMFGPOBQPE 
"QMJLBDF%+*(0WÈTWZ[WFLWZǲFÝFOÓQSPCMÏNVTLPNQBTFN QPLVEKFLPNQBTPWMJWOǔOTJMOâNSVÝFOÓNQPUÏ DPCZMBÞTQǔÝOǔQSPWFEFOB
LBMJCSBDF1ǲJǲFÝFOÓQSPCMÏNVQPTUVQVKUFEMFQPLZOǾWBQMJLBDJ

POHONNÉ SYSTÉMY
VAROVÁNÍ
Abyste předešli vážným zraněním a škodám na majetku, které mohou být způsobeny otáčejícími se vrtulemi a motory, řiďte se
následujícími zásadami:
Vrtule
1. Nepoužívejte staré, poškrábané, prasklé nebo jinak poškozené vrtule.
2. Vždy nejprve model vypněte, než se budete dotýkat vrtulí.
3. Při montáži nebo demontáži vrtulí berte ohled na jejich ostré hrany. Používejte rukavice nebo jiné vhodné ochranné pomůcky.
4. Kdykoliv je třeba, pro montáž nebo demontáž vrtulí použijte vhodné nástroje (např. klíč, šroubovák, kleště atd.).
5. Vždy se ujistěte, že vrtule jsou spolehlivě upevněny, abyste zabránili jejich uvolnění z motorů.
6. Nezapínejte motory, pokud jsou na modelu namontovány vrtule, a v bezprostřední blízkosti se nacházejí jiné osoby nebo zvířata.
7. Používání vrtulí jiných výrobců může negativně ovlivnit aerodynamické vlastnosti modelu. Pro vyšší výkony a větší bezpečnost
doporučujeme používat výhradně originální vrtule DJI.
Motory
1. Dbejte, aby motory byly bezpečně upevněny a volně se otáčely.
2. Nepokoušejte se motory upravovat.
3. Po letu se rukama nebo jinými částmi těla nedotýkejte motorů, protože mohou být horké.

POZOR
"CZTUFQǲFEFÝMJWÈäOâN[SBOǔOÓNBÝLPEÈNOBNBKFULV ǲJǒUFTFOÈTMFEVKÓDÓNJ[ÈTBEBNJ
/F[BLSâWFKUFäÈEOâ[WǔUSBDÓDIPUWPSǾOBNPUPSFDI
/F[BLSâWFKUFäÈEOâ[WǔUSBDÓDIPUWPSǾOBNPEFMV

UPOZORNĚNÍ
Motory
.PUPSZDISBǪUFQǲFEQSBDIFN
1PLVEKFNPUPS[BCMPLPWBOâ BOFNǾäFTFWPMOǔPUÈǏFU JIOFEQSPWFǒUF$4$ LPNCJOPWBOâQPIZCPWMBEBǏǾ QSP[BTUBWFOÓNPUPSǾ
Elektronické regulátory otáček
6KJTUǔUFTF äFSFHVMÈUPSZQP[BQOVUÓWZEÈWBKÓOPSNÈMOÓ[WVLPWâTJHOÈM

APLIKACE DJI GO 4
UPOZORNĚNÍ
1ǲFETQVÝUǔOÓNBQMJLBDF%+*(0TFVKJTUǔUF äFKFWÈÝUBCMFUOFCPNPCJMOÓ[BǲÓ[FOÓQMOǔOBCJUâ%PQPSVǏVKFNFQPVäÓWBUUBCMFU
1SPQPVäÓWÈOÓBQMJLBDF%+*(0KFUǲFCBNPCJMOÓEBUPWÏQǲJQPKFOÓ1PENÓOLZBUBSJGZTJPWǔǲUFVWBÝFIPNPCJMOÓIPPQFSÈUPSB
1PVäÓWÈUFMJNPCJMOÓUFMFGPOKBLP[BǲÓ[FOÓQSP[PCSB[FOÓPCSB[V[LBNFSZ WǔOVKUFTFOBEÈMFQJMPUÈäJ QPLVETFP[WFWZ[WÈOǔOÓQǲÓDIP[ÓIP
IPWPSV;BMFUV/&#&35&IPWPSZBOFQǲJKÓNFKUFUFYUPWÏ[QSÈWZ
7ǔOVKUFQP[PSOPTUWÝFNCF[QFǏOPTUOÓNUJQǾN WâTUSBäOâNIMÈÝFOÓNB[QSÈWÈN LUFSÏTFPCKFWÓOBEJTQMFKJ4F[OBNUFTF[ÈLPOOâNJB
NÓTUOÓNJQǲFEQJTZ LUFSÏQMBUÓWPCMBTUJ LEFCVEFUFMÏUBU+TUFUPWZ LEPKF[DFMB[PEQPWǔEOâ[BEPESäPWÈOÓWÝFDIQǲÓTMVÝOâDI[ÈLPOǾB
QǲFEQJTǾB[BCF[QFǏOâ[QǾTPCMÏUÈOÓ
B 4F[OBNUFTFTWâTUSBäOâNJIMÈÝFOÓNJQǲFEQPVäJUÓNGVOLDÓ"VUPNBUJDLÏIPW[MFUVB"VUPNBUJDLÏIPQǲJTUÈOÓ
C 4F[OBNUFTFTWâTUSBäOâNJIMÈÝFOÓNJBUÓNUP1SPIMÈÝFOÓNQǲFEUÓN OFäOBTUBWÓUFWâÝLVMFUV[BWâDIP[ÓMJNJU
D 4F[OBNUFTFTWâTUSBäOâNJIMÈÝFOÓNJBUÓNUP1SPIMÈÝFOÓNQǲFEUÓN OFä[BǏOFUFQǲFQÓOBUNF[JMFUPWâNJSFäJNZ
1PLVETFWBQMJLBDJPCKFWÓWâTUSBäOÏIMÈÝFOÓ JIOFEQǲJTUBǪUF
1SPWǔǲUFB[LPOUSPMVKUFWÝFDIOBWâTUSBäOÈIMÈÝFOÓOBvDIFDLMJTUVi[PCSB[PWBOÈWBQMJLBDJQǲFELBäEâNMFUFN
1PVäJKUFMFUPWâTJNVMÈUPSPCTBäFOâWBQMJLBDJQSPQSPDWJǏFOÓWBÝJDIQJMPUOÓDIEPWFEOPTUÓ QPLVEKTUFKFÝUǔTNPEFMFNNVMUJLPQUÏSZOFMÏUBMJ
OFCPQPLVEOFNÈUFEPTUBUFǏOÏ[LVÝFOPTUJQSPKFKÓCF[QFǏOÏPWMÈEÈOÓ
1PQSWOÓNTQVÝUǔOÓBQMJLBDFKFBLUJWPWÈO;BǏÈUFǏOJDLâSFäJN #FHJOOFS.PEF 1ǲJMÏUÈOÓW;BǏÈUFǏOJDLÏNSFäJNVKFPNF[FOBNBYJNÈMOÓ
WâÝLB MFUV B W[EÈMFOPTU PE .ÓTUB W[MFUV %PQPSVǏVKFNF WÈN OFKQSWF MÏUBU W ;BǏÈUFǏOJDLÏN SFäJNV  BCZTUF [EPLPOBMJMJ TWPKF QJMPUÈäOÓ
TDIPQOPTUJ4FTLVUFǏOâNNPEFMFNW[MÏUOǔUFBäUFIEZ LEZ[ÓTLÈUFKJTUPUV äFKTUF[ÓTLBMJPEQPWÓEBKÓDÓQJMPUOÓ[LVÝFOPTUJ
1ǲFELBäEâNW[MFUFNTJQPQǲJQPKFOÓLJOUFSOFUVTUÈIOǔUFNBQPWÈEBUBQSPPCMBTU LEFDIDFUFTNPEFMFNMÏUBU
"QMJLBDFTMPVäÓKBLPQPNPDOÓLQǲJWBÝFNQSPWP[PWÈOÓNPEFMV1PVäÓWFKUF QSPTÓN TWǾKWMBTUOÓ[ESBWâSP[VNBOFTQPMÏIFKUFTFOBUP äF
BQMJLBDFCVEF[BWÈTǲÓEJUNPEFM
7BÝFQPVäÓWÈOÓBQMJLBDFQPEMÏIÈ1PENÓOLÈNQPVäJUÓBQMJLBDF%+*(0B1PMJUJDFTPVLSPNÓ%+*1SPǏUǔUFTJUZUPEPLVNFOUZWBQMJLBDJ 
QSPTÓN


FIRMWARE
VAROVÁNÍ
Abyste předešli vážným zraněním dětí a zvířat, řiďte se následujícími zásadami:
1. Při aktualizaci firmwaru, kalibraci systémů a nastavování parametrů udržujte děti a zvířata v bezpečné vzdálenosti.

UPOZORNĚNÍ
;CF[QFǏOPTUOÓDIEǾWPEǾWäEZBLUVBMJ[VKUFöSNXBSFOBOFKOPWǔKÝÓWFS[J KBLNJMFTFWBQMJLBDJPCKFWÓVQP[PSOǔOÓ äFOPWÈWFS[FKFLEJTQP
[JDJ
6QP[PSOǔOÓOBBLUVBMJ[BDJWÈTCVEFäÈEBU BCZTUFBLUVBMJ[BDJQSPWFEMJJIOFEOFCPOFKQP[EǔKJCǔIFNUǲÓEOǾ1PLVETFSP[IPEOFUFJH
OPSPWBUBLUVBMJ[BDJöSNXBSV CVEFUFQPäÈEÈOJQǲJKNPVUQSPIMÈÝFOÓ LUFSÏTF[PCSB[ÓWBQMJLBDJ%ÈMFKTUFTSP[VNǔOJBTPVIMBTÓUFTUÓN äF
WBÝFWǏFUOǔ BMFOFKFOPNEBUBMFUPWÏUFMFNFUSJFB[È[OBNǾPQSPWP[VNPIPV[BVSǏJUâDIQPENÓOFLCâUOBǏUFOBBTQSBWPWÈOBOB%+*
VSǏFOÏNTFSWFSV
%CFKUF BCZTUFBLUVBMJ[BǏOÓCBMÓǏFLTUBIPWBMJ[PöDJÈMOÓDITUSÈOFL%+*1ǲFETQVÝUǔOÓNBLUVBMJ[BDFPWǔǲUFJOUFHSJUVBLUVBMJ[BǏOÓDITPVCPSǾ
 %CFKUF OB UP  BCZTUF BLUVBMJ[PWBMJ öSNXBSF WZTÓMBǏF QSP EÈMLPWÏ PWMÈEÈOÓ OB OFKOPWǔKÝÓ WFS[J IOFE QPUÏ  DP KTUF BLUVBMJ[PWBMJ öSNXBSF
NPEFMV
1PBLUVBMJ[BDJNǾäFEPKÓULF[SVÝFOÓTQÈSPWÈOÓWZTÓMBǏFBNPEFMV1PBLUVBMJ[BDJQSPWFǒUF[OPWVQÈSPWÈOÓWZTÓMBǏFBNPEFMV
1ǲFEQSPWFEFOÓNBLUVBMJ[BDFöSNXBSV[LPOUSPMVKUFWÝFDIOB[BQPKFOÓB[NPUPSǾPENPOUVKUFWSUVMF

ÚDRŽBA VÝROBKU
SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA
VAROVÁNÍ
Abyste předešli vážným zraněním dětí a zvířat, řiďte se následujícími zásadami:
1. Malé díly, jako jsou kabely a stahovací pásky jsou nebezpečné, pokud dojde k jejich spolknutí nebo vdechnutí. Všechny díly
držte mimo dosah dětí a zvířat.

UPOZORNĚNÍ
*OUFMJHFOUOÓQPIPOOâBLVNVMÈUPSTLMBEVKUFOBTVDIÏNDIMBEOÏNNÓTUǔ LUFSÏOFOÓWZTUBWFOPQǲÓNÏNVTMVOFǏOÓNV[ÈǲFOÓ BCZTUFNǔMJ
KJTUPUV äFTFWFTUBWǔOÏ-J1PǏMÈOLZOFCVEPVQǲFIǲÓWBU%PQPSVǏFOÈTLMBEPWBDÓUFQMPUBNF[J¡$Bä¡$QSPTLMBEPWÈOÓQPEPCVEFMÝÓ
OFäNǔTÓDF"LVNVMÈUPSZOJLEZOFTLMBEVKUFWQSPTUǲFEÓTUFQMPUPVWOǔSP[NF[Ó¡$Bä ¡$
;BCSBǪUFTUZLVTOFCPQPOPǲFOÓLBNFSZEPWPEZOFCPKJOâDILBQBMJO1PLVELBNFSB[WMIOF PTVÝUFKJPUǲFOÓNTVDIâNNǔLLâNIBEǲÓLFN
;BQOVUÓNPEFMV LUFSâTQBEMEPWPEZ NǾäF[QǾTPCJUKFIPUSWBMÏQPÝLP[FOÓ1SPǏJÝUǔOÓBÞESäCVLBNFSZOFQPVäÓWFKUFBMLPIPM CFO[ÓO 
ǲFEJEMBOFCPKJOÏIPǲMBWÏMÈULZ,BNFSVOFTLMBEVKUFWFWMILâDIOFCPQSBÝOâDIQSPTUPSÈDI
5FOUPWâSPCFL/&1Ʋ*10+6+5&LKBLÏNVLPMJW64#SP[ISBOÓ LUFSÏKFTUBSÝÓOFäWFS[F/FQǲJQPKVKUFUFOUPWâSPCFLLKBLâNLPMJWvQPXFS
64#iOFCPQPEPCOâN[BǲÓ[FOÓN

ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
1PKBLÏLPMJWIBWÈSJJOFCPTJMOÏNOÈSB[VLPOUSPMVKUFWÝFDIOZǏÈTUJNPEFMV1PLVENÈUFQSPCMÏNZOFCPEPUB[Z LPOUBLUVKUF QSPTÓN BVUP
SJ[PWBOÏIPQSPEFKDF%+*
1SBWJEFMOǔLPOUSPMVKUF*OEJLÈUPSZTUBWVBLVNVMÈUPSV BCZTUFWJEǔMJBLUVÈMOÓTUBWBLVNVMÈUPSVBKFIPDFMLPWPVäJWPUOPTU+BLNJMFäJWPUOPTU
BLVNVMÈUPSVLMFTOFOB OFOÓNPäOÏKFKOBEÈMFQPVäÓWBU
%BMÝÓJOGPSNBDFPÞESäCǔBPÝFUǲPWÈOÓ*OUFMJHFOUOÓIPQPIPOOÏIPBLVNVMÈUPSVOBKEFUFWv;ÈTBEÈDICF[QFǏOÏIPQSPWP[V*OUFMJHFOUOÓIP
BLVNVMÈUPSV1IBOUPN1SP1SP i

PODMÍNKY PRO LÉTÁNÍ
POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY A OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
VAROVÁNÍ
Model je konstruován pro létání za dobrých povětrnostních podmínek. Abyste předešli haváriím, vážným zraněním a škodám na
majetku, řiďte se následujícími zásadami:
1. Nelétejte za špatného počasí – za deště, za silného větru (přes 10 m/s), sněžení, smogu, mlhy bouřky, krupobití, tornáda nebo
hurikánu.
2. Model za letu udržujte ve vzdálenosti aspoň 10 metrů od překážek, osob, zvířat, budov, veřejných komunikací, stromů a vodních
ploch a toků, elektrických vedení. S rostoucí nadmořskou výškou udržujte ještě větší odstup od zmíněných objektů.
3) Buďte EXTRÉMNĚ opatrní, pokud s modelem létáte uvnitř budovy. Některé funkce modelu, zvláště ty související s jeho stabilizací, tím mohou být ovlivněny.

UPOZORNĚNÍ
7âLPOZNPEFMVBQPIPOOÏIPBLVNVMÈUPSV[ÈWJTFKÓOBWMJWFDIPLPMOÓIPQSPTUǲFEÓ KBLPIVTUPUBW[EVDIVBUFQMPUB
B #VǒUFWFMNJPQBUSOÓ QPLVEMÏUÈUFWOBENPǲTLÏWâÝDFOBEN QSPUPäFWâLPOZNPEFMVBBLVNVMÈUPSVNPIPVCâUWâSB[OǔPNF[FOZ
 4 NPEFMFN OFMÏUFKUF W CMÓ[LPTUJ EPQSBWOÓDI OFIPE  QPäÈSǾ  FYQMP[Ó  [ÈQMBW  UTVOBNJ  MBWJO  TFTVWǾ QǾEZ  [FNǔUǲFTFOÓ  QÓTFǏOâDI OFCP
QSBDIPWâDICPVǲÓ

RUŠENÍ SPOJENÍ
UPOZORNĚNÍ
-FUPWâQSPTUPSCZNǔMCâUPUFWǲFOâ7ZTPLÏCVEPWZ PDFMPWÏLPOTUSVLDF IPSZ TLÈMZOFCPEPLPODFTUSPNZNPIPVPWMJWǪPWBUQǲFTOPTU
QBMVCOÓIPLPNQBTVBCMPLPWBU(14TJHOÈM
4OBäUFTF[BCSÈOJUW[ÈKFNOÏNVSVÝFOÓNF[JWZTÓMBǏFNBEBMÝÓNCF[ESÈUPWâN[BǲÓ[FOÓN6KJTUǔUFTF äFXJöOBWBÝFNNPCJMOÓN[BǲÓ[FOÓ
KFWZQOVUÏ
/FMÏUFKUFWPCMBTUJTFTJMOâNJNBHOFUJDLâNJFMFLUSPNBHOFUJDLâNJQPMJ KBLPOBQǲWCMÓ[LPTUJWZTÓMBDÓDIWǔäÓ FMFLUSJDLâDISP[WPEOâDITUBOJD 
WFEFOÓWZTPLÏIPOBQǔUÓBQPE7PQBǏOÏNQǲÓQBEǔNǾäFCâUPISPäFOBLWBMJUBQǲFOPTVǲÓEÓDÓIPTJHOÈMVBWJEFPTJHOÈMV DPäNǾäFPWMJWOJU
7

QǲFTOPTUTUBOPWFOÓQPMPIZB[FNǔQJTOÏQP[JDFNPEFMV.PEFMTFNǾäFDIPWBUOFOPSNÈMOǔOFCPTF[DFMBWZNLOPVULPOUSPMFWPCMBTUFDI
TFTJMOâNSVÝFOÓN

ZODPOVĚDNÉ PROVOZOVÁNÍ MODELU
VAROVÁNÍ
Abyste předešli vážným zraněním a škodám na majetku, řiďte se následujícími zásadami:
1. Dbejte, abyste se o vzlet s modelem nepokoušeli, jste-li pod vlivem alkoholu, drog, anestetik nebo jiných látek, nebo netrpíte
nevolností, malátností, únavou nebo jinými potížemi, které by mohly ovlivnit vaše schopnosti bezpečného ovládání modelu.
2. Pokud model letí, netiskněte současně tlačítko RTH a nevychylujte levý ovladač do vnitřního dolního rohu. Tímto způsobem se
nespustí automatické přistání modelu. Tento kombinovaný pohyb neprovádějte, ledaže byste chtěli okamžitým vypnutím motorů snížit riziko škod nebo zranění v případě mimořádné nouzové situace. Tento kombinovaný pohyb ovládacích prvků můžete
vypnout v aplikaci DJI GO 4.
3. Po přistání nejprve vypněte model, až nakonec vypínejte vysílač.
4. Neshazujte, nevypouštějte, neodpalujte nebo jinak neuvolňujte jakékoliv nebezpečné náklady na nebo v jakýchkoliv budovách, na osoby nebo zvířata nebo které by mohly způsobit zranění osob nebo škody na majetku.
5. Nepoužívejte model, který havaroval nebo byl vystaven nárazu nebo model, který není v dobrém stavu.

UPOZORNĚNÍ
%CFKUF BCZTUFCZMJTDIPQOJEPTUBUFǏOǔ[WMÈEBUQJMPUÈäWQPENÓOLÈDI [BKBLâDIDIDFUFTNPEFMFNMÏUBUBNǔMJQǲJQSBWFOâQMÈOQSPǲFÝFOÓ
OFIPEEǲÓWF OFäLOJNEPKEF
%CFKUF BCZTUFWäEZMÏUBMJTQFWOâN[ÈNǔSFN MFUPWâNQMÈOFN OJLEZOFMÏUFKUFKFOUBL[CǾIEBSNBBCF[TUBSPTUOǔ
1ǲJQPVäÓWÈOÓLBNFSZSFTQFLUVKUFTPVLSPNÓPTUBUOÓDI%CFKUF BCZTUFWäEZWZIPWǔMJ[ÈLPOǾN KJOâNQǲFEQJTǾNBTQPMFǏFOTLâN[WZLMPT
UFNQMBUOâNWNÓTUFDI LEFNPEFMQSPWP[VKFUF
.PEFMOFQPVäÓWFKUFLKJOÏNV OFäQSPPTPCOÓSFLSFBDJ/FQPVäÓWFKUFKFKQSPKBLÏLPMJWOFMFHÈMOÓOFCPOFQBUǲJǏOÏÞǏFMZ KBLPKFÝQJPOÈä 
WPKFOTLÏPQFSBDF QSǾ[LVNBTMFEPWÈOÓCF[QPWPMFOÓ 
.PEFMOFQPVäÓWFKUFLQPNMPVWÈOÓ QSPOÈTMFEPWÈOÓ WZISPäPWÈOÓ WZEÓSÈOÓOFCPKJOÏNVQPSVÝPWÈOÓ[ÈLPOOâDIQSÈW KBLPKFQSÈWPOBTPV
LSPNÓ KJOâDIPTPC
/FOBSVÝVKUFTPVLSPNÏWMBTUOJDUWÓKJOâDIPTPCBTUÓNTPVWJTFKÓDÓQSÈWB

LETOVÉ REŽIMY, FUNKCE A VÝSTRAŽNÁ HLÁŠENÍ
LETOVÉ REŽIMY
VAROVÁNÍ
Abyste předešli vážným zraněním a škodám na majetku, řiďte se následujícími zásadami:
Nepřepínejte z P-režimu buď do A-režimu, nebo do S-režimu, dokud se dostatečně neseznámíte s chováním modelu v jednotlivých
režimech, protože vyřazení GPS může vést k tomu, že nebudete schopni s modelem bezpečně přistát.
Model přejde do A-režimu v následujících dvou případech:
1. Pasivní přechod: Pokud je GPS signál slabý nebo je činnost kompasu vážně rušena za situace, kdy není k dispozici systém detekce
překážek.
2. Aktivní přechod: Uživatel přepne přepínač letových režimů do A-režimu.
V A-režimu jsou Systém detekce překážek a některé pokročilé funkce vyřazeny. Z toho důvodu nemůžer model v A-režimu přesně udržovat pozici nebo automaticky zabrzdit a je snadno ovlivňován svým okolím, což může vést k pohybu ve vodorovné rovině. Pro přesné udržení pozice používejte ovladače na vysílači.
Manévrování v A-režimu může být obtížné. Pokud zamýšlíte přepnout do A-režimu, dbejte, abyste se předem létáním na bezpečném místě za dobrých podmínek (volné prostranství, slabý vítr nebo bezvětří, dobrá viditelnost atd.) důkladně seznámili s
pilotáží modelu v A-režimu. S modelem nelétejte příliš daleko od vás, protože byste nad ním mohli ztratit kontrolu a ohrozit
bezpečnost vaši nebo jiných.
Vyhněte se létání v místech, kde je GPS signál slabý nebo ve stísněných prostorách. Model jinak může být nucen přejít do A-režimu, což může vést ke vzniku nebezpečné situace - s modelem, prosím, v takové situaci přistaňte na bezpečném místě co nejdříve.

UPOZORNĚNÍ
1SFäJNOFCP4SFäJNKFQSFGFSPWÈOQSPWǔUÝJOV[QǾTPCǾMÏUÈOÓ6äJWBUFMÏNPIPVQǲFQOPVUEP"SFäJNV QPLVEQPVäJUÓ1OFCP4SFäJNVOFOÓ
NPäOÏ.ǔKUFOBQBNǔUJ äFW"SFäJNVOFKTPVOǔLUFSÏGVOLDFEPTUVQOÏ BMÏUÈOÓW"SFäJNVKFUǲFCBWǔOPWBU;7-«À5Ɠ7&-,06QP[PSOPTU
 1SFäJN 1PTJUJPO 1P[JDF OFKMÏQFQSBDVKF KFMJLEJTQP[JDJTJMOâ(14TJHOÈM.PEFMQPVäÓWÈ(14BTZTUÏNEFUFLDFQǲFLÈäFLQSPBVUPNBUJD
LPVTUBCJMJ[BDJ OBWJHBDJNF[JQǲFLÈäLBNJOFCPLFTMFEPWÈOÓQPIZCVKÓDÓIPTFPCKFLUV7UPNUPSFäJNVKTPVUBLÏEPTUVQOÏQPLSPǏJMÏGVOLDF
KBLP5BQ'MZB"DUJWF5SBDL
 4SFäJN 4QPSUT 4QPSUPWOÓ +FJEFOUJDLâT1SFäJNFNWFTNZTMVOBTUBWFOÓMFUPWÏǲÓEÓDÓKFEOPULZTUPVWZKÓNLPV äFIPEOPUZ[JTLǾKTPVVQSB
WFOZUBL BCZ[WâÝJMZNBOÏWSPWBDÓTDIPQOPTUJNPEFMV5BLÏNBYJNÈMOÓMFUPWÈSZDIMPTUNPEFMVKFWUPNUPSFäJNVWZÝÝÓ
 "SFäJN "UUJUVEF /ÈLMPO /FOÓMJLEJTQP[JDJ(14BOJTZTUÏNEFUFLDFQǲFLÈäFL NPEFMQPVäÓWÈQSPVESäFOÓQPMPIZQPV[FCBSPNFUSJDLâ
WâÝLPNǔS UBLäFQǲFTOǔTUBCJMJ[PWÈOBKFQPV[FWâÝLB
1PLVEIPEMÈUFQǲFQOPVUEPSFäJNǾ LUFSÏWZǲB[VKÓ[GVOLDF(14 OBQǲEP"SFäJNV KTUFQPäÈEÈOJ BCZTUFQǲJKBMJQSPIMÈÝFOÓ LUFSÏTFPCKFWÓW
BQMJLBDJ%+*(01PLVEEPUPIPUPSFäJNVQǲFKEFUF KTUFEÈMFTSP[VNǔOJBTPVIMBTÓUFTUÓN äFWBÝFWǏFUOǔ BMFOFKFOPNEBUBMFUPWÏUFMFNFUSJF
B[È[OBNǾPQSPWP[VNPIPV[BVSǏJUâDIQPENÓOFLCâUOBǏUFOBBTQSBWPWÈOBOB%+*VSǏFOÏNTFSWFSV

FAILSAFE A AUTOMATICKÝ NÁVRAT NA MÍSTO VZLETU
UPOZORNĚNÍ
'VOLDFBVUPNBUJDLÏIPOÈWSBUVOB.ÓTUPW[MFUVOFCVEFGVOHPWBU QPLVE(14TJHOÈMOFOÓEPTUBUFǏOǔTJMOâOFCP(14OFOÓBLUJWOÓ
1SPTQVÝUǔOÓBVUPNBUJDLÏIPOÈWSBUVTUJTLOǔUFUMBǏÓULP35)OBWZTÓMBǏJQSPQǲJWFEFOÓNPEFMVOB.ÓTUPW[MFUVOFVDIZMVKUFTFLWZQOVUÓWZ
TÓMBǏF BCZTUFNPEFMQǲJNǔMJWSÈUJUTFOB.ÓTUPW[MFUV
7ZTPLÏCVEPWZNPIPVOFHBUJWOǔPWMJWOJUGVOLDJ'BJMTBGF/BTUBWUF QSPTÓN QP[JDJNPEFMV WâÝLVBSZDIMPTUQǲJOÈWSBUV[QǔUUBL BCZTUFTF
WZIOVMJQǲÓQBEOâNQǲFLÈäLÈN
7äEZECFKUFOBUP BCZTUFTNPEFMFNMÏUBMJQPV[FWSÈNDJEPTBIVWZTÓMBǏFQSPEÈMLPWÏPWMÈEÈOÓ


'VOLDF'BJMTBGFB"VUPNBUJDLâOÈWSBU 35) QPVäÓWFKUFQPV[FWQǲÓQBEǔOPV[F QSPUPäFKFKJDIGVOHPWÈOÓNǾäFCâUPWMJWOǔOPQPǏBTÓN 
DIBSBLUFSFNPLPMOÓIPQSPTUǲFEÓBQǾTPCFOÓNFMFLUSPNBHOFUJDLâDIQPMÓWPLPMÓ
.PEFMTFTÈNOFNǾäFWZIOPVUQǲFLÈäLÈNWQSǾCǔIV"VUPNBUJDLÏIPOÈWSBUV QPLVEOFKTPVTWǔUFMOÏQPENÓOLZJEFÈMOÓKFQSPUPLSJUJDLZ
EǾMFäJUÏOBTUBWJUTQSÈWOǔWâÝLVMFUVQSPBVUPNBUJDLâOÈWSBU
1ǲJMÏUÈOÓWNÓTUOPTUJNPEFMOFOÓTDIPQFOQǲFTOÏIPWJTFOÓQǲJMÏUÈOÓOBEQPWSDIZ LUFSÏOFNBKÓSǾ[OPSPEPVUFYUVSV,SJUÏSJBQSPTQSÈWOÏ
GVOHPWÈOÓTZTUÏNVEFUFLDFQǲFLÈäFLOBKEFUFWLBQJUPMFv4TZUÏNEFUFLDFQǲFLÈäFLBJOGSBǏFSWFOâTZTUÏNEFUFLDFi
7QSǾCǔIV'BJMTBGFOÈWSBUVOB.ÓTUPW[MFUVNǾäFQJMPU[OPWVQǲFW[ÓULPOUSPMVOBENPEFMFN QPLVEKFPCOPWFOQǲÓKFNTJHOÈMV[WZTÓMBǏF
7ZDIâMFOÓMFWÏIPPWMBEBǏF LEZäNPEFMEPEÈIOFWâÝLZNOFCPWZÝÝÓ [QǾTPCÓQǲFSVÝFOÓTUPVQÈOÓOBQPǏÈULVQSPDFEVSZBVUPNBUJDLÏIP
OÈWSBUVBNPEFMTFJIOFEWZEÈL.ÓTUVW[MFUV,SÈULâNTUJTLFNUMBǏÓULB35)QSPCÓIBKÓDÓ'BJMTBGFBVUPNBUJDLâOÈWSBUJIOFEQǲFSVÝÓUF
1PLVEUPTUBWFOFSHJFWBLVNVMÈUPSVEPWPMÓ NPEFMTFQǲJ'BJMTBGF35)NǾäFOFKQSWFWSÈUJUOBQPTMFEOÓQP[JDJ OBOÓäNǔMTQPKFOÓTWZTÓMB
ǏFN7EǾTMFELVUPIPTFNǾäFTUÈU äFNPEFMOFKQSWFQPMFUÓTNǔSFNPEWÈT QPEMFUPIP WFLUFSÏNNÓTUǔKFÝUǔNǔMTQPKFOÓ BQPUPNTF
[BǏOFWSBDFUOB.ÓTUPW[MFUV

VYBITÝ AKUMULÁTOR
UPOZORNĚNÍ
+FMJBLUJWPWÈOBTJHOBMJ[BDFLSJUJDLÏIPOFEPTUBULVFOFSHJFBNPEFM[BǏOFBVUPNBUJDLZLMFTBU NǾäFUFWZDIâMFOÓNPWMBEBǏFQMZOVOBIPSV
NPEFMVWÏTUEPWJTFOÓBOBWÏTUKFKOBQǲÓIPEOǔKÝÓNÓTUPQSPQǲJTUÈOÓ
+FMJBLUJWPWÈOBTJHOBMJ[BDFOFEPTUBULVFOFSHJF OFQSPEMFOǔNPEFMQǲJWFǒUFEPCMÓ[LPTUJ.ÓTUBW[MFUVBQǲJTUBǪUF BCZTUFTFWZIOVMJOPV[P
WÏNVQǲJTUÈOÓQSPOFEPTUBUFLFOFSHJF LUFSÏCZNPIMP[QǾTPCJUQPÝLP[FOÓNPEFMV ÝLPEZOBNBKFULV [SBOǔOÓPTPCOFCP[WÓǲBU

SYSTÉM DETEKCE PŘEKÁŽEK A INFRAČERVENÝ SYSTÉM DETEKCE*
UPOZORNĚNÍ
4ZTUÏNEFUFLDFQǲFLÈäFLOFNVTÓQSBDPWBUTQSÈWOǔOBEQPWSDIFN LUFSâOFNÈKBTOǔSP[MJÝJUFMOPVUFYUVSV&GFLUJWOÓSP[TBIWâÝFLNPEFMV
QSPTQSÈWOPVǏJOOPTUTZTUÏNVEFUFLDFQǲFLÈäFLKF BäNFUSǾ
4ZTUÏNEFUFLDFQǲFLÈäFLTZTUÏNOFNVTÓQSBDPWBUTQSÈWOǔ QPLVENPEFMMFUÓOBEWPEPVOFCPTOǔIFNQPLSZUPVQMPDIPV
1ǲJQPVäÓWÈOÓ4ZTUÏNVEFUFLDFQǲFLÈäFLECFKUF BCZTFWCMÓ[LPTUJOFOBDIÈ[FMB[WÓǲBUB4POBSWZEÈWÈ[WVLPWZTPLÏGSFLWFODJ LUFSPVNP
IPVOǔLUFSÈ[WÓǲBUBTMZÝFUBCâUQSPOǔFYUSÏNOǔTUSFTVKÓDÓ
4ZTUÏNEFUFLDFQǲFLÈäFLOFNVTÓQSBDPWBUTQSÈWOǔ QPLVENPEFMMFUÓQǲÓMJÝSZDIMFOFCPQǲÓMJÝOÓ[LP
4ZTUÏNEFUFLDFQǲFLÈäFLOFNVTÓQSBDPWBUTQSÈWOǔWLUFSÏLPMJW[OÈTMFEVKÓDÓDITJUVBDÓ
B-ÏUÈOÓOBEKFEOPCBSFWOâNQPWSDIFN OBQǲDFMâǏFSOâ DFMâCÓMâ ǏFSWFOâ [FMFOâBUE
C-ÏUÈOÓOBENBUFSJÈMFNTWZTPLPVPESB[JWPTUÓ
D-ÏUÈOÓWZTPLPVSZDIMPTUÓ OBENTWFNFUSFDIOFCPOBENTWNFUSV 
E-ÏUÈOÓOBEWPEPVOFCPKJOâNJQSǾIMFEOâNJQPWSDIZ
F-ÏUÈOÓOBEQPIZCVKÓDÓNJTFQPWSDIZOFCPPCKFLUZ
G-ÏUÈOÓWQSPTUPSVLEFTFǏBTUPOFCPESBTUJDLZNǔOÓÞSPWFǪPTWǔUMFOÓ
H-ÏUÈOÓOBEFYUSÏNOǔUNBWâNJ MVY OFCPKBTOâNJ MVY QPWSDIZ
I-ÏUÈOÓOBEQPWSDIZTJMOǔQPIMDVKÓDÓNJ[WVLPWÏWMOZ OBQǲUMVTUâLPCFSFD 
J-ÏUÈOÓOBEQPWSDIZCF[[ǲFUFMOÏUFYUVSZOFCPW[PSǾ
K-ÏUÈOÓOBEQPWSDIZTPQBLVKÓDÓNJTFCBSFWOâNJW[PSZ OBQǲEMBäEJDFNJTFTUFKOâNJW[PSZ 
L-ÏUÈOÓOBEOBLMPOǔOâNJQPWSDIZ LUFSÏPESÈäFKÓ[WVLPWÏWMOZNJNPNPEFM
M-ÏUÈOÓOBENBMâNJQǲFLÈäLBNJ TNBMâNNOPäTUWÓNPESBäFOÏIPJOGSBǏFSWFOÏIP[ÈǲFOÓ 
1PLVENPEFMIBWBSVKF KFUǲFCBQSPWÏTULBMJCSBDJTZTUÏNVEFUFLDFQǲFLÈäFL,BMJCSBDJQSPWFǒUF QPLVEWÈTLUPNVWZ[WFIMÈÝFOÓWBQMJLBDJ
%+*(0
7ÝFDIOZTFO[PSZVESäVKUFOFVTUÈMFǏJTUÏ4FO[PSZOJKBLOF[BLSâWFKUFBOFCMPLVKUFOFCPOFPNF[VKUFKFKJDI[PSOÏQPMF
TZTUÏNEFUFLDFQǲFLÈäFLOFNVTÓCâUTDIPQOâUFYUVSZCBSFWOÏW[PSZOB[FNJQǲJTMBCÏNPTWǔUMFOÓ MVYǾ 
1PLVEQPVäÓWÈUFTZTUÏNEFUFLDFQǲFLÈäFU OFQPVäÓWFKUF[ÈSPWFǪKJOÈVMUSB[WVLPWÈ[BǲÓ[FOÓQSBDVKÓDÓOBGSFLWFODJL)[
%WPVPLâTFO[PSNÓǲÓDÓQSPUJTNǔSVMFUVKFLEJTQP[JDJQPV[FW1SFäJNVBSFäJNFDI5BQ'MZB"DUJWF5SBDL KFMJSZDIMPTUNPEFMVOJäÝÓOFäNT
4ZTUÏNEFUFLDFQǲFLÈäFLBJOGSBǏFSWFOâTZTUÏNEFUFLDFOFKTPVTDIPQOZ[BCS[EJUB[BTUBWJUWCF[QFǏOÏW[EÈMFOPTUJPEQǲFLÈäLZ QPLVE
SZDIMPTUMFUVNPEFMVKFWZÝÝÓOFäNT
.ǔKUFOBQBNǔUJ äFTZTUÏNEFUFLDFQǲFLÈäFLBJOGSBǏFSWFOâTZTUÏNEFUFLDFOFQPLSâWBKÓDFMâQSPTUPSPLPMPNPEFMV TFO[PSZNBKÓNSUWÈ
QPMF WOJDIäOFKTPVTDIPQOZQǲFLÈäLV[B[OBNFOBU

1IBOUPN
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*) DJI Phantom 4, Phantom 4 Advanced a Phantom 4 Advanced+ nemají Zadní systém detekce překážek a Infračervený systém detekce překážek.
Veškeré zde uvedené údaje týkající se Zadního systému detekce překážek a Infračerveného systému detekce překážek platí pouze pro DJI Phantom
4 Pro a Phantom 4 Pro+.

TAPFLY
POZOR
Abyste předešli vážným zraněním a škodám na majetku, řiďte se následujícími zásadami:
.PEFMVOFEÈWFKUFQPWFMLMFUVTNǔSFNLPTPCÈN [WÓǲBUǾN NBMâNBUFOLâNPCKFLUǾN OBQǲWǔUWÓNTUSPNǾBFMFLUSJDLâNWFEFOÓN OFCP
QSǾIMFEOâNPCKFLUǾN OBQǲTLMPOFCPWPEB 
7ÝÓNFKUFTJQPUFODJÈMOÓDIQǲFLÈäFLWFWBÝFNPLPMÓ [WMÈÝUǔ[BNPEFMFNBQPKFIPMFWÏBQSBWÏTUSBOǔ BVESäVKUFCF[QFǏOPVW[EÈMFOPTUPE
OJDI BCZTUFTFWZIOVMJOFIPEÈN
#VǒUFWäEZQǲJQSBWFOJQǲFW[ÓUǲÓ[FOÓNPEFMVTUJTLFNUMBǏÓULBv4501iOBPCSB[PWDFOFCPUMBǏÓULBQǲFSVÝFOÓ*OUFMJHFOUOÓIPMFUVOBWZTÓMBǏJW
QǲÓQBEǔOPV[F

UPOZORNĚNÍ
4LVUFǏOÈBQǲFEQPLMÈEBOÈUSBTBMFUVTFQǲJQPVäJUÓGVOLDF5BQ'MZNǾäFMJÝJU
7PMJUFMOâSP[TBIOBPCSB[PWDFKFPNF[FOâ/FOÓNPäOÏ[WPMJUQPMPIVQSP5BQ'MZWCMÓ[LPTUJIPSOÓIPOFCPEPMOÓIPPLSBKFPCSB[PWLZ
3FäJN5BQ'MZOFNVTÓQSBDPWBUTQSÈWOǔ QPLVENPEFMMFUÓOBEQMPDIPVQPLSZUPVWPEPVOFCPTOǔIFN
#VǒUFWFMNJPQBUSOÓ QPLVEMÏUÈUF[BTMBCÏIP MVYǾ OFCPWFMNJTJMOÏIP MVYǾ PTWǔUMFOÓ

ACTIVETRACK
POZOR
Abyste předešli vážným zraněním a škodám na majetku, řiďte se následujícími zásadami:
%CFKUF BCZTFQPEÏMQPäBEPWBOÏUSBTZMFUVOFOBDIÈ[FMZPTPCZ [WÓǲBUB NBMÏBUFOLÏPCKFLUZ OBQǲWǔUWFTUSPNǾBFMFLUSJDLÈWFEFOÓ OFCP
QSǾIMFEOÏPCKFLUZ OBQǲTLMPBWPEB 
7ÝÓNFKUFTJQPUFODJÈMOÓDIQǲFLÈäFLWFWBÝFNPLPMÓ [WMÈÝUǔ[BNPEFMFNBQPKFIPMFWÏBQSBWÏTUSBOǔ BVESäVKUFCF[QFǏOPVW[EÈMFOPTUPE
OJDI BCZTUFTFWZIOVMJOFIPEÈN
#VǒUFWäEZQǲJQSBWFOJQǲFW[ÓUǲÓ[FOÓNPEFMVTUJTLFNUMBǏÓULBv4501iOBPCSB[PWDFOFCPUMBǏÓULBQǲFSVÝFOÓ*OUFMJHFOUOÓIPMFUVOBWZTÓMBǏJW
QǲÓQBEǔOPV[F
%CFKUF BCZTF[BNPEFMFNOFOBDIÈ[FMZäÈEOÏQǲFLÈäLZ QPLVEQSPWÈEÓBLUJWOÓTMFEPWÈOÓ"DUJWF5SBDLWMFUVEP[BEV

UPOZORNĚNÍ
#VǒUF[WMÈÝUǔPQBUSOÓ QPLVEQPVäÓWÈUF"DUJWF5SBDLWOÈTMFEVKÓDÓDITJUVBDÓDI
B 1PIZCTMFEPWBOÏIPPCKFLUVTFOFPEFISÈWÈOBWPEPSPWOÏQMPÝF
C 5WBSTMFEPWBOÏIPPCKFLUVTF[BQPIZCVESBTUJDLZNǔOÓ
D 4MFEPWBOâPCKFLUNǾäFCâUCMPLPWÈOOFCPNJNPEPIMFEQPEMPVIPVEPCV
E 4MFEPWBOâPCKFLUTFQPIZCVKFQPTOǔIFNQPLSZUÏNQPWSDIV
F -ÏUÈUF[BTMBCÏIP MVYǾ OFCPWFMNJTJMOÏIP MVYǾ PTWǔUMFOÓ
G 4MFEPWBOâPCKFLUNÈQPEPCOPVCBSWVOFCPCBSFWOPVUFYUVSVKBLPPLPMOÓQSPTUǲFEÓ
1ǲJQPVäÓWÈOÓ"DUJWF5SBDLNVTÓUFSFTQFLUPWBUQMBUOÏ[ÈLPOZBNÓTUOÓQǲFEQJTZ

SOULAD SE ZÁKONY A PŘEDPISY, BEZLETOVÉ ZÓNY
ZÁKONY A PŘEDPISY
VAROVÁNÍ
Abyste předešli porušení zákonů a předpisů, vážným zraněním a škodám na majetku, řiďte se následujícími zásadami:
1. Nelétejte v blízkosti letišť – bez ohledu na výšku letu. Je-li třeba, ihned přistaňte.
2. S modelem nelétejte v hustě osídlených oblastech, včetně měst, sportovních a kulturních událostí, výstav, veřejných vystoupení atd.
3. S modelem nelétejte ve větší než povolené výšce. Držte se v bezpečné vzdálenosti a nenarušujte provoz letadel a vrtulníků s
lidskou posádkou. Buďte stále ve střehu a vždy se vyhýbejte ostatním létajícím prostředkům a všem překážkám.

POZOR
"CZTUFQǲFEFÝMJQPSVÝFOÓ[ÈLPOǾBQǲFEQJTǾ WÈäOâN[SBOǔOÓNBÝLPEÈNOBNBKFULV ǲJǒUFTFOÈTMFEVKÓDÓNJ[ÈTBEBNJ
4NPEFMFNOFMÏUFKUFVWOJUǲ WCMÓ[LPTUJOFCPKBLLPMJWWSÈNDJCF[MFUPWâDI[ØOTUBOPWFOâDINÓTUOÓNJ[ÈLPOZBQǲFEQJTZ#F[MFUPWÏ[ØOZ
[BISOVKÓMFUJÝUǔ ISBOJDFNF[JEWǔNBTVWFSÏOOÓNJTUÈUZOFCPSFHJPOZ NǔTUBBUEBKTPVQSǾCǔäOǔBLUVBMJ[PWÈOZ/FMÏUFKUFPLPMPDJUMJWâDI
[BǲÓ[FOÓOFCPNBKFULǾ KBLPKTPVFMFLUSÈSOZ SP[WPEOZ ÞQSBWOZWPEZ Wǔ[OJDFBOÈQSBWOÈ[BǲÓ[FOÓ LPNVOJLBDFTIVTUâNQSPWP[FN WMÈEOÓ
JOTUJUVDF WPKFOTLÏ[ØOZBUE
4NPEFMFNOFMÏUFKUFWFWǔUÝÓOFäQPWPMFOÏWâÝDF
.PEFMWäEZVESäVKUFWQǲÓNÏNEPIMFEV QPVäJKUFQPNPDOÓLB KFMJUǲFCB
.PEFM/*,%:OFQPVäÓWFKUFQSPQǲFOÈÝFOÓJMFHÈMOÓIPOFCPOFCF[QFǏOÏIPOÈLMBEV

UPOZORNĚNÍ
7ǔOVKUFQP[PSOPTUQPSP[VNǔOÓ[QǾTPCVQSPWP[PWÈOÓWBÝFIPNPEFMV KBLPKFSFLSFBǏOÓ QSPWFǲFKOÏÞǏFMZ LPNFSǏOÓ BECFKUF BCZTUFQǲFE
MFUFN[ÓTLBMJPEQPWÓEBKÓDÓMJDFODJOFCPQPWPMFOÓQǲÓTMVÝOâDIÞǲBEǾ1PSBǒUFTFTNÓTUOÓNJPSHÈOZ ÁǲBEQSPDJWJMOÓMFUFDUWÓWƎFTLÏSFQVCMJ
DF BCZTUF[ÓTLBMJQǲFIMFEPQMBUOâDIQǲFEQJTFDIB[UPIPWZQMâWBKÓDÓDIQPäBEBWDÓDI
.ǔKUF QSPTÓN OBQBNǔUJ äFWOǔLUFSâDI[FNÓDIBSFHJPOFDINǾäFCâU[BLÈ[ÈOPQPVäÓWBUMÏUBKÓDÓNPEFMZLFLPNFSǏOÓNBLUJWJUÈN1ǲFE
MÏUÈOÓNTJPWǔǲUFBOBEÈMFEPESäVKUFNÓTUOÓ[ÈLPOZBQǲFEQJTZ QSPUPäFUZTFNPIPVMJÝJUPEUPIP DPKFVWFEFOPWUPNUP1SPIMÈÝFOÓ
1ǲJQPVäÓWÈOÓLBNFSZSFTQFLUVKUFTPVLSPNÓPTUBUOÓDI/FQSPWÈEǔKUFQSǾ[LVNOÏOFCPWâ[WǔEOÏPQFSBDFKBLPKFGPUPHSBGPWÈOÓOFCPOB
UÈǏFOÓKBLÏLPMJWPTPCZ VEÈMPTUJ WâTUBWZBNBKFULVCF[QPWPMFOÓOFCPLEFTFQǲFEQPLMÈEÈTPVLSPNÓ BUPJWQǲÓQBEǔ äFGPUPHSBöFOFCP
WJEFP[È[OBNZKTPVQPǲJ[PWÈOZQSPPTPCOÓQPVäJUÓ
 .ǔKUF  QSPTÓN  OB QBNǔUJ  äF LPQÓSPWÈOÓ GPUPHSBöÓ OFCP WJEFP[È[OBNǾ [F TQPMFǏFOTLâDI BLDÓ  TQPSUPWOÓDI B LVMUVSOÓDI VEÈMPTUÓ OFCP
LPNFSǏOÓDIBLDÓNǾäFCâUQPSVÝFOÓNBVUPSTLâDIQSÈWOFCPKJOâDIQSÈWOÓDIOÈSPLǾEPLPODFJUFIEZ CZMMJ[È[OBNQPǲÓ[FOQSPTPVLSPNÏ
ÞǏFMZ/BWÓD QPVäÓWÈOÓEÈMLPWǔPWMÈEBOâDINPEFMǾLFLPNFSǏOÓNBLUJWJUÈNNǾäFCâUWOǔLUFSâDI[FNÓDIOFCPPCMBTUFDIPNF[FOPOFCP
[BLÈ[ÈOP

BEZLETOVÉ ZÓNY
UPOZORNĚNÍ
%+*WäEZLMBEFOBQSWOÓNÓTUPCF[QFǏOPTUMÏUÈOÓBWZWJOVMPQSPUPSǾ[OÏQPNPDOÏQSPTUǲFELZ LUFSÏVäJWBUFMǾNQPNÈIBKÓQSPWP[PWBUNPEFMW
TPVMBEVTNÓTUOÓNJ[ÈLPOZBQǲFEQJTZ%ǾSB[OǔEPQPSVǏVKFNF BCZTUFöSNXBSFWBÝFIPNPEFMVWäEZBLUVBMJ[PWBMJOBOFKOPWǔKÝÓWFS[J BCZTUF
NǔMJKJTUPUV äFOÈTMFEVKÓDÓGVOLDFKTPVQMOǔBLUVÈMOÓ

Bezletové zóny
#F[MFUPWÏ[ØOZ[BISOVKÓ BMFOFPNF[VKÓTFOB IMBWOÓMFUJÝUǔQPDFMÏNTWǔUǔ ISBOJDFNF[JEWǔNBTVWFSÏOOÓNJTUÈUZOFCPSFHJPOZ PCMBTUJ
WFMLâDINǔTUBUE
,PNQMFUOÓTF[OBNCF[MFUPWâDI[ØOKFVWFEFOOBPöDJÈMOÓDITUSÈOLÈDI%+*IUUQøZTBGFEKJDPNOPøZBKFQSǾCǔäOǔBLUVBMJ[PWÈOWTPVMB
EVTOFKOPWǔKÝÓNJ[ÈLPOOâNJQPäBEBWLZBSFHVMBDFNJCF[QǲFEDIP[ÓIPVQP[PSOǔOÓ
/ǔLUFSÏCF[MFUPWÏ[ØOZTFTUÈWBKÓ[OǔLPMJLBEÓMǏÓDI[ØO,BäEÈ[ØOBQǲFETUBWVKFLSVIPSǾ[OÏWFMJLPTUJ.PEFMOFCVEFTDIPQFOW[MÏUOPVU
WFWOJUǲOÓǏÈTUJCF[MFUPWÏ[ØOZBTFTUPVQÓEPQǲFEFQTBOÏWâÝLZQǲJQǲJCMJäPWÈOÓLWOJUǲOÓǏÈTUJCF[MFUPWÏ[ØOZ7PCMBTUJCF[MFUPWÏ[ØOZKF
[OFNPäOǔOPQPVäÓWÈOÓGVOLDF(SPVOE4UBUJPO
7QSPTUPSVCF[MFUPWâDI[ØOVäJWBUFMÏOFNPIPVOBTUBWJU#PEZUSBTZ XBZQPJOU 

Výškové omezení
/FMÏUFKUFWâÝFOFäNFUSǾOBEÞSPWOÓ[FNǔBESäUFTFWCF[QFǏOÏW[EÈMFOPTUJPEKBLâDILPMJWQǲFLÈäFLWPLPMÓ
1PLVEIPEMÈUFMÏUBUOBEWâDIP[ÓNWâÝLPWâNMJNJUFN KTUFQPäÈEÈOJ BCZTUFQǲJKBMJQSPIMÈÝFOÓ LUFSÏTFPCKFWÓWBQMJLBDJ%+*(0oUFQSWF
QPUPNNǾäFUF[BEBUOPWâWâÝLPWâMJNJU+FTUMJäFKF[BEÈOOPWâWâÝLPWâMJNJU KTUFEÈMFTSP[VNǔOJBTPVIMBTÓUFTUÓN äFWBÝFWǏFUOǔ BMF
OFKFOPNEBUBMFUPWÏUFMFNFUSJFB[È[OBNǾPQSPWP[VNPIPV[BVSǏJUâDIQPENÓOFLCâUOBǏUFOBBTQSBWPWÈOBOB%+*VSǏFOÏNTFSWFSV
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