ZENMUSE X7
Návod k obsluze V1.0
Revize: prosinec 2017

UPOZORNĚNÍ A PROHLÁŠENÍ

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.

POZOR: Tento výrobek není hračka. Je určen k samostatnému provozování osobami staršími 15 let.
Tento výrobek a návod jsou z oficiální distribuce pro Českou Republiku.

VYSVĚTLIVKY
Varování

Pozor

Tip

Poznámka

PŘED VZLETEM
Předtím, než se pokusíte Zenmuse X7 nainstalovat a zapojit, prostudujte následující:
1. Průvodce pro rychlý start Zenmuse X7
2. Průvodce pro rychlý start pro objektivy DJI DL/DL-S
3. Návod k obsluze Zenmuse X7
Doporučujeme prostudovat Průvodce pro rychlý start Zenmuse X7, zvláště kapitoly Prohlášení a Zásady bezpečného provozu, abyste se
seznámili se všemi částmi Zenmuse X7. Podrobné informace najdete v Návodu k obsluze Zenmuse X7.

ZÍSKEJTE DALŠÍ INFORMACE

Podrobnější informace o Zenmuse X7 najdete na níže uvedené adrese:
http://www.dji.com/zemnuse-x7

PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU
Úvod
Zenmuse X7 je první Super 35 mm kamera na světě vyráběná pro letecké snímkování a je schopna natáčet 6K videa při 30 snímcích za
sekundu (plný zorný úhel), 3,9 K videa při 59,97 snímcích za sekundu (úzký zorný úhel) ve formátu CinemaDNG a 5,2K videa při 30 snímcích za
sekundu (plný zorný úhel) ve formátu Apple ProRes. Může také pořizovat fotografie 24 MP. K dispozici je paleta snímacích režimů zahrnující
jednotlivé snímky, dávkové (3/5/7/10 snímků) a intervalové snímání nabízející široké možnosti pořizování fotografií.
Při použití DJI CINESSD je Zenmuse X7 schopen zaznamenávat bezeztrátové video s přenosovou rychlostí až 4,44 Gb/s ve formátu CinemaDNG a Apple ProRes, zatímco kontinuálně pořizuje DNG fotografie při 20 snímcích za sekundu.
Zenmuse X7 také uvádí DL-úchyt, první integrovaný držák leteckých objektivů, který umožňuje rychlou výměnu čtyř dostupných objektivů.
Podrobnější informace o objektivech najdete v kapitole „Podporované objektivy“. Nový systém DJI Cinema Color pro bezproblémový střih
při postprodukci zachovává přesné barvy. Tyto inovace filmovým tvůrcům umožňují dosáhnout té nejvyšší úrovně a natáčet scény přesně
podle jejich představ.
Rozměr bodů snímače dosahuje 3,91 µm; úhlopříčka snímače při záznamu je 26,6 mm. Senzor této velikosti nabízí vyšší citlivost ke světlu a
dynamickým rozsahem expozice 14 expozičních stupňů – mnohem citlivější než 12,8 stupňů u Zenmuse X5S.
Při upevnění na Inspire 2 tříose stabilizovaný závěs zajišťuje neuvěřitelně stabilní platformu pro kameru pro pořizování ostrých záběrů dokonce i během rychlých letových manévrů. Závěs může vychylovat kameru v rozsahu -125° až +40° v ose klopení a ±300°v ose bočení. Živý
náhled obrazu z kamery v HD kvalitě je přenášen do mobilního zařízení s aplikací DJI GO 4.

OBSAH SADY ZÁVĚSU
Zkontrolujte, zda balení obsahuje dále uvedené položky. Pokud některá z nich chybí, kontaktujte, prosím, prodejce.
Zenmuse X7* 1x

Přepravní krabice 1x

*) Se Zenmuse X7 nejsou dodávány objektivy. Kompatibilní objektivy je možno dokoupit zvlášť u prodejců zařízení DJI.
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ČÁSTI ZÁVĚSU A KAMERY
Závěs Zenmuse X7
Konektor závěsu DJI 2.0
Motor bočení

Motor klonění
Motor klopení

Tlačítko uvolnění objektivu

Montážní značka objektivu

Držák objektivu

Objektivy DJI DL/DL-S (Tuningové)
Montážní značka objektivu
Montážní značka sluneční clony
Vyvažovací kroužek

Sluneční clona

PŘÍPRAVA K PROVOZU
Než začnete Zenmuse X7 nastavovat, prostudujte následující informace:
Podporované nosiče

Zenmuse X7 je možno upevnit na následující nosiče a v budoucnu bude kompatibilní s dalšími zařízeními DJI:
Řada DJI Inspire 2

Podporované objektivy pro Zenmuse X7

Zenmuse X7 v současnosti podporuje následující objektivy a v budoucnosti se předpokládá, že další přibudou:
DJI DL-S 16 mm F2.8 ND ASPH
DJI DL 24 mm F2.8 LS ASPH
DJI DL 35 mm F2.8 LS ASPH
DJI DL 50 mm F2.8 LS ASPH
• Pro ostré a jasné video by rychlost závěrky neměla být menší než 1/500 s při použití ohniskové délky menší než 35 mm; a ne
menší než 1/600 s při ohniskové délce větší než 35 mm.

Instalace objektivu
Potřebné příslušenství objektivu

DL-úchyt na Zenmuse X7 umožňuje upevnění objektivů řady DJI DL/DL-S. Přesnost a rychlost fungování stabilizovaného závěsu je ovlivňována hmotností a rozložením váhy kamery. Vyvažovací kroužek, sluneční clona a chránič objektivu jsou součástí sad objektivů DJI DL/DL-S.
Při instalaci příslušenství objektivu je třeba se striktně řídit následujícími pokyny:
1. Chránič objektivu se používá pro ochranu objektivu při přepravě, skladování a nesnižuje množství světla dopadajícího na snímač kamery.
Doporučujeme jej používat při natáčení za nepříznivých podmínek pro prodloužení životnosti objektivu. Za určitých situací při použití
chrániče ale z něj mohou být zachycovány odlesky.
2. Použití neoficiálních filtrů je možné pro objektivy řad DL i DL-S. Používejte, prosím, filtry s průměrem 46 mm, s hmotností 10 až 12 g a tloušťkou 4,4 mm (bez závitu). Pro správné vyvážení závěsu se na Zenmuse X7 doporučuje montovat následující kombinace:
a. Sluneční clona + chránič objektivu
b. Sluneční clona + vyvažovací kroužek
c. Sluneční clona + ND filtr
d. Dva ND filtry
Instalace příslušenství je popsána v kapitole Montáž filtrů/chrániče.
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Upevnění objektivu

Při upevňování objektivu na tělo kamery se řiďte následujícím postupem. Instalace objektivu je popsána na příkladu objektivu DJI DL 24mm
F/2.8 LS ASPH.
1. Sejměte krytku těla kamery.
2. Sejměte krytku objektivu a jeho zadní krytku.

3. Montážní značky na těle kamery a objektivu nastavte proti sobě a objektiv zasuňte do těla kamery.
4. Objektivem otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.

5. Po upevnění objektivu se jej pokuste otočit proti směru hodinových ručiček, abyste měli jistotu, že je spolehlivě upevněný.
• Objektiv upevňujte na kameru otočenou držákem objektivu otočeným dolů, abyste předešli proniknutí prachu na snímač
kamery, což by mohlo negativně ovlivnit jeho funkci. Nedotýkejte se jednotky snímače, pokud na něm najdete prach nebo
nečistoty – při čištění jednotky snímače se držte pokynů v kapitole Údržba kamery.
• Při upevňování objektivu nemačkejte uvolňovací tlačítko objektivu.

Montáž Zenmuse X7 na model

Následující postup ukazuje upevnění Zenmuse X7 na model DJI Inspire 2:
1. Ze Zenmuse X7 sejměte krytku závěsu.
2. Stiskněte tlačítko uvolňování závěsu na Inspire 2 a otočením sejměte kryt konektoru závěsu z Inspire 2.
3. Závěs orientujte tak, aby bílá značka na závěsu byla proti červené značce na zámku závěsu Inspire 2, a závěs zasuňte.
4. Zámek závěsu otočte zpět do zamčené polohy tak, aby byly červené značky proti sobě.

• Vždy dbejte, aby DJI konektor závěsu 2.0 na Inspire 2 byl při montáži závěsu ve správné poloze, jinak není možné kameru
upevnit.
• Zenmuse X7 sejměte stiskem uvolňování závěsu na Inspire 2.
• Před demontáží závěsu model vždy vypněte.
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Mechanický rozsah pohybu
Tříosý závěs zajišťuje neuvěřitelně stabilní a mobilní platformu kamerovému systému pro snímání zcela stabilních fotografií a videí. Závěs
může kameru vychýlit až o 165° ve svislé rovině (klopení); a v obou směrech až o 300° ve vodorovné rovině (bočení) a až 40° v příčné rovině
(klonění).

Vodorovná rovina

• Vzlétejte z ploché a vodorovné podložky; po zapnutí závěs chraňte před působením vnějších sil.

KOMPATIBILNÍ OBJEKTIVY
Objektivy DJI DL/DL-S jsou kompatibilní s DL-úchytem na Zenmuse X7 (průměr 58 mm). Při použití se Zenmuse X7 je crop faktor (činitel
oříznutí - poměr mezi ekvivalentní a skutečnou ohniskovou vzdáleností) 1,5 pro fotografování a 1,6 pro natáčení videa. Objektiv DL-S 16 mm
F2.8 ND ASPH má vestavěný ND 4 filtr a může natáčet video ve velikosti Super 35 mm. Průmět obrazu objektivů DJI 24 mm, 35 mm a 50 mm
je větší než snímací plocha snímače kamery Zenmuse X7 a umožňují vytvoření profesionálního videa ve filmové kvalitě v režimu S35. Jejich
vestavěná štěrbinová závěrka umožňuje rychlost (expoziční čas) až 1/1000s, což může účinně zabránit zpoždění videa při vysokorychlostním
snímání.

MTF graf
MTF graf slouží k vyjádření schopnosti objektivu přenášet kontrast a rozlišit detaily od středu snímku k jeho okraji – tj. po úhlopříčce. Pro
popsání této schopnosti slouží schopnost rozeznání vodorovných čar (s roztečí udávanou v počtu čar na mm) rovnoběžných s úhlopříčkou
(meridionální čáry) a kolmých na úhlopříčku (sagitální čáry). Čáry s velkou roztečí vypovídají o celkovém kontrastu, čáry s malou roztečí vypovídají o rozlišení detailů (ostrosti). Vodorovná grafu osa udává vzdálenost daného bodu od středu snímače v milimetrech. 100% MTF na svislé
ose odpovídá „ideálnímu“ objektivu dokonale přenášejícímu ostrost.
DJI DL-S 16 mm F2.8 ND ASPH

DJI DL 24 mm F2.8 LS ASPH

Úhlopříčná vzdálenost od středu (mm)

Úhlopříčná vzdálenost od středu (mm)
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DJI DL 35 mm F2.8 LS ASPH

DJI DL 50 mm F2.8 LS ASPH

Úhlopříčná vzdálenost od středu (mm)

Úhlopříčná vzdálenost od středu (mm)
Sagitální čáry
(kolmé na úhlopříčku)
10 čar/mm

Meridionální čáry
(rovnoběžné s úhlopříčkou)
10 čar/mm

30 čar/mm

30 čar/mm

45 čar/mm

45 čar/mm

Technické údaje objektivů
DJI DL 24 mm F2.8 LS DJI DL 35 mm F2.8 LS DJI DL 50 mm F2.8 LS DJI DL-S 16 mm F2.8
ASPH
ASPH
ASPH
ND ASPH
Ohnisková délka
24 mm
35 mm
50 mm
16 mm
35 mm ekvivalent (foto)
37 mm
54 mm
77 mm
24 mm
Rozsah clony
F2.8-F16
F2.8-F16
F2.8-F16
F2.8-F16
3:2
23,5x15,7 mm
52,2x36,2°
37,1x25,3°
26,5x17,9°
72,6x52,3°
17:9
23,5x12,5 mm
52,2x29,2°
37,1x20,3°
26,5x14,3°
72,6x42,7°
15,4x8,2 mm
35,6x19,4°
24,8x13,4°
17,5x9,4°
51,4x28,8°
Zorný úhel* (FOV)
16:9
22,5x12,7 mm
50,2x29,6°
35,6x20,6°
25,4x14,5°
70,2x43,3°
14,5x8,2 mm
33,6x19,4°
23,4x13,4°
16,5x9,4°
48,8x28,8°
2,44:1
23,5x9,6 mm
52,2x22,6°
37,1x15,6°
26,5x11,0°
72,6x33,4°
Minimální zaostřovací vzdálenost
0,65 m
0,85 m
0,93 m
0,40 m
Průměr filtru
46 mm
46 mm
46 mm
46 mm
Čočky/Skupiny/ASPH asférické čočky
9/8/3
9/8/3
9/7/2
13/12/4
Ø55,0x71,2 mm (vč.
Ø55,0x71,2 mm (vč.
Ø55,0x71,2 mm (vč.
Ø55,0x69,1 mm (vč.
Rozměry těla (průměr x délka)
sluneční clony)
sluneční clony)
sluneční clony)
sluneční clony)
Hmotnost
cca 178 g
cca 180 g
cca 182 g
cca 182 g
*) Tato tabulka obsahuje pouze informace o efektivní ploše snímače pro zobrazování a odpovídající zorné úhly při různých poměrech stran obrazu.
Objektiv

Montáž filtrů/chrániče
1. Otáčením sejměte sluneční clonu.
2. Otáčením sejměte vyvažovací kroužek.
3. Namontujte nový filtr (nebo nový chránič) a sluneční clonu. Při upevňování sluneční clony nejprve proti sobě ustavte malou červenou tečku na sluneční cloně s červenou tečkou na objektivu a poté otáčejte sluneční clonu tak, abyste dostali velkou červenou tečku na sluneční
cloně proti červené tečce na objektivu.

Zapnutí vestavěného ND filtru v 16 mm objektivu

Spusťte aplikaci DJI GO 4 a přejděte na stránku kamery, poté klepněte na
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>

> ND Filter pro zapnutí vestavěného ND filtru.

Ovládání závěsu a kamery vysílačem
Pro pořizování fotografií používejte tlačítko foto spoušti, pro záznam videa tlačítko záznamu videa na vysílači. Náklon ve svislé rovině (klopení) nastavujte pomocí levého knoflíku. Otáčením pravého knoflíku upravujte nastavení parametrů kamery.
2. Tlačítko záznamu videa
Stiskem spustíte záznam videa; dalším stiskem jej ukončíte.
3. Tlačítko spoušti fotoaparátu
Stiskem pořídíte fotografii. Je-li zvolen dávkový režim, jedním stiskem pořídíte nastavený počet snímků v dávce.
4. Tlačítko Pauza (přerušení Inteligentního letu)
Krátce stiskněte pro opuštění režimů TapFly, ActiveTrack a Advanced.
5. Pravý knoflík - nastavování kamery
Krátce stiskněte a potom otáčejte pro nastavování parametrů kamery. Po 10 s nečinnosti je třeba funkci znovu reaktivovat.
6. TlačítkoC2
Tlačítko s funkcí přiřaditelnou v aplikaci DJI GO 4.

1. Levý knoflík - ovládání závěsu
Otáčením knoflíku se ovládá náklon kamery. V režimu závěsu kamery
Free (Volný) stiskněte a držte tlačítko C1 a otáčejte knoflíkem na vysílači pro nastavení úhlu závěsu v ose bočení. Pro nastavení náklonu FPV
kamery stiskněte a držte tlačítko C2 a otáčejte knoflíkem na vysílači.

7. Tlačítko C1
Tlačítko s funkcí přiřaditelnou v aplikaci DJI GO 4.

APLIKACE DJI GO 4
Stažení

Vyhledejte „DJI GO 4“ v App Store, popř. stáhněte z www.dji.com

Spuštění aplikace DJI GO 4

1. Zapněte vysílač a model.
2. Propojte vysílač a vaše mobilní zařízení pomocí USB kabelu.
3. Po připojení spusťte aplikaci DJI GO 4 a živý přenos obrazu z kamery
v HD kvalitě začne.

Rozhraní kamery
Dotykové rozhraní je možno použít pro pořizování fotografií, natáčení a přehrávání videa. K dispozici jsou rovněž možnosti nastavení pro
profesionální fotografii.

1. Živý náhled obrazu z kamery v HD kvalitě.
2. Aktuální nastavení kamery.
3. Přepínač Bodové měření/Ostření
4. Přepínač AF/MF (Automatické/Ruční ostření)
5. Uzamčení automatické expozice (AE)
6. Přepínač Foto/Video

7. Ruční ostření (Dostupné pouze v režimu MF).
8. Tlačítko fotospoušť/nahrávání videa
9. Posuvník ovládání závěsu
10. Všeobecná nastavení (nastavení parametrů kamery)
11. Přehrávání
12. FPV (náhled FPV kamery)
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Stránka nastavení parametrů foto/video
Klepněte na

na stránce kamery pro nastavení parametrů fotoaparátu/videokamery.

Nastavení videokamery

1. FPS (Snímková frekvence): Klepněte pro rozbalení roletového menu. Můžete zvolit různé snímkové frekvence – podrobnosti viz kapitola
„Technické údaje“.
2. SSD (Pevný disk SSD): Zvolte pro zapnutí nebo vypnutí pevného disku CINESSD. Po zapnutí CINESSD je možné videa nahrávat ve formátech CinemaDNG nebo ProRes. Jako příklad je uveden CinemaDNG. Po zvolení formátu můžete v roletovém menu zvolit požadovanou
snímkovou frekvenci a rozlišení. Po zapnutí CINESSD jsou k dispozici režimy Normal a EI. Podrobnosti o EI režimu najdete v kapitole „EI
režim“.
SSD Looks (SSD vzhled): K dispozici je Normal a CineLike. Pokud zvolíte záznam ve formátu CinemaDNG, toto pole bude šedé, což znamená,
že nastavení nelze měnit, a je podporován pouze formát RAW.
4. Clip Index (Index klipu): Nastavuje název videa pro práci se soubory.
5. SD (Paměťová SD karta): Videa ve formátech H.264 a H.265 budou ukládána na mikroSD kartu. MikroSD karta je nezbytné zařízení pro
ukládání dat pro Zenmuse X7. Před natáčením zvolte formát H.264 nebo H.265 a poté snímkovou frekvenci a rozlišení v roletovém menu.
6. SD/Liveview Look (SD/Živý náhled vzhled): Zvolte z možností Normal a D-Cinelike.
7. Style (Styl): nabízí čtyři styly videa: Standard, Landscape (Krajina), Soft (Měkký) a Custom (Zákaznický).
8. White Balance (Vyvážení bílé): Podrobnější informace viz kapitola „Vyvážení bílé“.

Nastavení fotoaparátu
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1. Photo Mode (Fotografický režim): Single Shot (Jednotlivý snímek), Multiple (Vícenásobný), Timed Shot (Časosběrný), AEB (Automatický
expoziční bracketing) nebo RAW Burst (Dávkový RAW) – pro RAW Burst je třeba pevný disk CINESSD.
Multiple: Pořídí 3,5,7 nebo 10 snímků v řadě.
AEB: Pořídí 3 nebo 5 snímků v řadě odstupňovaných po krocích ±0,7 EV pro kompenzaci expozice.
Timed Shot: Pořizuje snímky v intervalech 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 nebo 60 sekund.
RAW Burst: 3/5/7/10/14/∞ snímků se snímkovou frekvencí až 20 snímků/sekundu, ale přesný počet snímků je omezen kapacitou SSD pevného disku a kapacitou napájecího akumulátoru.
2. Image Size (Poměr stran obrazu): 4:3, 16:9, 3:2 (není k dispozici v režimu RAW Burst).
3. Image Format (Formát fotosouborů): RAW, JPEG, RAW+JPEG (není k dispozici v režimu RAW Burst).
4. Color (Barva): Zvolte z možností Normal a D-Cinelike.
5. Style (Styl): nabízí čtyři styly fotografií: Standard, Landscape (Krajina), Soft (Měkký) a Custom (Uživatelský).
6. White Balance (Vyvážení bílé): Podrobnější informace viz kapitola „Vyvážení bílé“.

EI režim
EI režim je k dispozici po zapnutí CINESSD. EI režim je určen pro ukládání většího množství dat v průběhu natáčení. V důsledku toho bude mít
originální video materiál formu digitálního negativu, který je perfektní pro postprodukci při vytváření špičkových videí v kinematografické
kvalitě. Výchozí hodnota EI režimu je 400.

Color Waveform (Barevný průběh)
Při natáčení klepněte na
>
> Enable Color Waveform (Zobrazit barevný průběh). V pravém dolním rohu obrazovky se zobrazí monitor
barevného průběhu (na stejném místě jako FPV).
Klepněte na
pro zvětšení monitoru barevného průběhu ve středu obrazovky pro kontrolu vyvážení barev. Klepněte na
přepnutí mezi RGB a černobílým zobrazením monitoru.
Klepněte na
něte na
>

pro

pro vypnutí monitoru barevného průběhu a návrat zpět na FPV. Pro opětovné zapnutí monitoru barevného průběhu klep> Enable Color Waveform.

POKROČILÁ NASTAVENÍ
Expoziční režimy
Klepněte na
>
pro volbu jednoho z následujících expozičních režimů: Auto (Automatický), Aperture Priority (A - Priorita clony), Shutter
Priority (S – Priorita závěrky), Manual Exposure (M – Ruční expozice). Nastavením různých hodnot EV je možno dosáhnout různé expozice
v režimech AUTO, S a A. Hodnoty ISO je možno nastavovat pro všechny režimy. Je-li model v letových režimech P/S/A, můžete zvolit, zda
nastavovat ISO automaticky nebo ručně.
1. AUTO
Klepněte na

>

> AUTO. Závěrka a clona se nastavují automaticky pro získání správné expozice.

2. A (Priorita clony, Aperture Priority)
Klepněte na
> > A. Nastavte požadovanou clonu, zatímco kamera automaticky expoziční čas. Tento režim poskytuje větší hloubku
ostrosti a může být použit pro rozostření pozadí.
3. S (Priorita závěrky, Shutter Priority)
Klepněte na
>
> S. Nastavte požadovaný expoziční čas, zatímco kamera automaticky volí clonu. Tento režim je ideální pro ostré akční
snímky nebo naopak rozostření pohybujících se předmětů nebo záběry při nízké úrovni osvětlení.
4. M (Ruční expozice, Manual exposure)
Klepněte na
>
> M. Nastavte clonu, rychlost závěrky a ISO dle skutečné potřeby.

Video/Fotografické styly
Volba různých stylů umožňuje pořizovat snímky s různou ostrostí, úrovní kontrastu a saturace.
Klepněte na

> Video/Photo Settings -> Style pro volbu jednoho z následujících stylů.

Nebo klepněte přímo na

> Style.

1. Standard: Styl pro všeobecné použití vyhovující pro většinu scén.
2. Landscape (Krajina): Kamera se maximálně zaostřuje na scenérii s použitím velké hloubky ostrosti.
3. Soft (Měkký): Vhodné pro scény s přírodními nebo měkkými barvami.
4. Custom (Uživatelský): Ostrost, kontrast a saturaci je možno nastavit nezávisle.
Sharpness (Ostrost): Při nižších hodnotách budou snímky měkčí a ostřejší při vyšších hodnotách.
Contrast (Kontrast) : Zvyšování hodnoty činí záběry dramatičtějšími.
Saturation (Saturace) : Při nižších hodnotách budou barvy světlejší a při vyšších hodnotách tmavší.

Vyvážení bílé (White Balance, WB)

Vyvážení bílé je proces pro odstranění nerealistických barevných odstínů. Opravení vyvážení bílé pomůže vyhnout se zkreslení barevných
odstínů a tím pádem zlepšit fotografie pořízené v širším rozmezí světelných podmínek. Vyvážení bílé je možno nastavit buď na pevnou hodnotu, nebo automatickou dynamickou hodnotu.
Klepněte na

> Video/Photo Settings > White balance.

Nebo klepněte přímo na

> White balance.

1. Auto (AWB)
Kamera nastavuje vyvážení bílé automaticky.
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2. Sunny (Slunečno) / Cloudy (Zataženo) / Incadescent (Žárovkové osvětlení) / Neon (Zářivkové osvětlení)
Zvolte jeden z těchto režimů, pokud není možno dosáhnout přirozeného barevného podání s pomocí foto stylů.
3. Custom (Uživatelské)
Nastavte hodnotu potřebnou pro kompenzaci pro specifický zdroj světla.

ÚDRŽBA KAMERY
Čištění jednotky snímače
Pokud v obraze zaznamenáte tmavé nebo barevné body nebo pruhy, může být potřeba vyčistit jednotku snímače obrazu. Zenmuse X7 má
funkci ultrazvukového odstraňování prachu. Pro odstranění prachu z jednotky snímače můžete použít aplikaci DJI GO4. Za žádných okolností
se snímače nedotýkejte prsty. Při odstraňování prachu se řiďte následujícími pokyny:
1. Zenmuse X7 (včetně objektivu) upevněte k modelu.
2. Zapněte vysílač dálkového ovládání a model, poté spusťte aplikaci DJI GO 4. Po vstupu na stránku kamery klepněte na
>
> Lens
Dedusting (Odprašnění optiky).
3. V aplikaci DJI GO 4 se objeví okno. Klepněte na „Start“ pro spuštění čištění. Řiďte se pokyny v aplikaci pro sejmutí objektivu. Jakmile systém
detekuje, že objektiv byl úspěšně sejmut, klepněte na „Start“ pro pokračování. Závěs začne vibrovat pro odstranění prachu.
4. Jakmile bylo odstraňování prachu dokončeno, upevněte objektiv zpět a klepněte na „Exit“ (Ukončit).
5. Nakonec zkontrolujte, že jednotka snímače byla řádně vyčištěna – vizuálně nebo pořízením zkušebního záběru. Je-li třeba ještě další čištění, celý postup zopakujte.
6. Pokud v obraze zaznamenáte tmavé nebo barevné body nebo pruhy i po několikerém opakování čistící procedury, kontaktujte autorizovaný servis DJI.
• Po ukončení procedury odstraňování prachu na Zenmuse X7 upevněte objektiv, abyste zabránili zhoršení parametrů jednotky snímače v důsledku vystavení vzduchu.
• Pokud Zenmuse X7 po ukončení procedury odstraňování prachu nebudete používat, na kameru nasaďte krytku těla kamery
a model vypněte, abyste prodloužili životnost výrobku.
• K odstranění prachu z jednotky snímače je rovněž možné použít balónkový „odfukovač prachu“, který bývá součástí sad pro
čištění objektivů, které můžete zakoupit v prodejnách fotografické techniky. Při jeho používání buďte extrémně opatrní.
Pokud kdykoliv narazíte na problém při čištění jednotky senzoru, kontaktujte autorizovaný servis DJI.

AKTUALIZACE FIRMWARU
Firmware Zenmuse X7 by měl být aktualizován společně s Inspire 2. Před aktualizací se ujistěte, že je na kameře Zenmuse X7 upevněn objektiv.
Metoda 1: S pomocí DJI Assistant 2
1. Zapněte Inteligentní pohonný akumulátor a přepněte přepínač USB režimu dolů.
2. Model připojte k počítači pomocí USB kabelu (s konektory USB A na obou koncích).
3. Spusťte DJI Assistant 2 a přihlaste se k vašemu účtu DJI.
4. Zvolte “Inspire 2” a klikněte na tlačítko aktualizace firmwaru (Update).
5. Zvolte verzi firmwaru, na kterou si přejete aktualizovat.
6. DJI Assistant 2 automaticky stáhne a provede aktualizaci firmwaru.
7. Po dokončení aktualizace firmwaru model restartujte vypnutím a opětovným zapnutím.
Metoda 2: S pomocí aplikace DJI GO 4
1. Zapněte Inteligentní pohonný akumulátor a přepněte přepínač USB režimu nahoru.
2. Propojte model a vaše mobilní zařízení pomocí odpovídajícího USB kabelu.
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.
• Během aktualizace model začne vydávat rychlé nepřetržité pípání. Poté se výstražná signalizace mění mezi delším pípnutím
a dvojitým pípnutím, jakmile je aktualizace dokončena. Jakmile je aktualizace dokončena, model restartujte vypnutím a
opětovným zapnutím.
• Pokud se výstražná signalizace změní na dlouhé pípání, zkuste aktualizaci provést znovu od začátku.
• Pro aktualizaci je třeba, aby stav energie v akumulátorech byl aspoň 30%.
• Při použití aplikace DJI GO 4 pro aktualizaci můžete odpojit model a mobilní zařízení, jakmile je aktualizace provedena z více
než 30%. Internetové připojení není nadále třeba.
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PŘÍLOHA
Technické údaje
Všeobecné
Typ
Rozměry
Hmotnost (bez objektivu)
Závěs
Úhlová přesnost stabilizace
Držák
Rozsah řízeného výkyvu
Mechanický rozsah výkyvu
Max. řízená rychlost pohybu
Kamera

Zenmuse X7
151x108x132 mm
449 g
±0,005°
Demontovatelný
Klopení: -125°až +40°; Bočení: ±300°; Klonění: ±20°
Klopení: -130°až +50°; Bočení: ±330°; Klonění: +90° až -50°
Klopení: 180°/s, Bočení: 360°/s; Klonění: 180°/s

Rozměr snímače (foto): 23,5x15,7 mm
Snímač
Rozměr snímače (max. plocha snímání videa): 23,5x12,5 mm
Efektivní počet obrazových bodů: 24 MP
DJI DL-S 16 mm F2.8 ND ASPH
DJI DL 24 mm F2.8 LS ASPH
Podporované objektivy
DJI DL 35 mm F2.8 LS ASPH
DJI DL 50 mm F2.8 LS ASPH
MikroSD: vyžadován Class 10 nebo UHS-1 s rychlostí zápisu 15MB/s; max. kapacita: 64GB (některé 128GB
Podporované mikroSD karty/SSD
mikroSD karty)
disky
SSD: DJI CINESSD
Sandisk Extreme 32GB UHS-3 MICROSDHC
Sandisk Extreme 64GB UHS-3 MICROSDXC
Panasonic 32GB UHS-3 MicroSDHC
Doporučené mikroSD karty
Panasonic 64GB UHS-3 MicroSDXC
Samsung PRO 32GB UHS-3 MicroSDHC
Samsung PRO 64GB UHS-3 MicroSDXC
Samsung PRO 128GB UHS-3 MicroSDXC
Poměr stran obrazu
3:2, 4:3, 16:9
DJI CINESSD: DNG
Foto formáty
MikroSD: DNG, JPEG, DNG+JPEG
Provozní režimy
Snímání, nahrávání, přehrávání
Mikro SD: Jednotlivý záběr, Dávkový (BURST: 3/5/7/10 snímků), AEB: 3/5 snímků při ±0,7EV), Intervalové
Fotorežimy
SSD: RAW dávkový (3/5/7/10/14/∞ snímků) se snímkovou frekvencí až 20 snímků/sekundu, ale přesný
počet snímků je omezen kapacitou SSD pevného disku a kapacitou napájecího akumulátoru
Elektronická závěrka: 1/8000 – 8 s
Rychlost závěrky
Mechanická závěrka: 1/1000 – 8 s (DJI DL-S 16 mm F2.8 ND ASPH není podporován)
Video: 100-1600 (EI režim zapnutý), 100-6400 (EI režim vypnutý)
Rozsah ISO
Foto: 100-25600
Funkce kamery
Expoziční režim
Automatický, S prioritou clony, S prioritou závěrky, Ruční expozice
Kompenzace expozice
±3,0
Ruční ostření
Zaostření na střed, Bodové (plocha 12x8 bodů)
Uzamčení automatické expozice Podporováno
Sunny (Slunečno) / Cloudy (Zataženo) / Incadescent (Žárovkové osvětlení) / Custom (Uživatelské, 2000Vyvážení bílé
10 000K)
Titulky k videu
Podporováno
PAL/NTSC
Podporováno
Ultrazvukové odstraňování praPodporováno
chu
None (Žádný), Circle (Kruh), Cross (Kříž), Narrow Cross (Úzký kříž), Square – No Center Point (Čtverec – bez
Středový bod
středového bodu), Square - w. Center Point (Čtverec – se středovým bodem), Bracket – No Center Point
(Závorky – bez středového bodu), Bracket – w. Center Point (Závorky – se středovým bodem)
Zobrazení mřížky
Off (Vypnuto), Grid Line (Mřížka), Grid+Diagonal (Mřížka+Úhlopříčka)
Překrytí poměru stran
None (Žádný), 2,39:1, 2,35:1, 1,85:1, uživatelský
Zvýraznění hran v živém náhledu
None (Žádné), Low (Nízké), Normal, High (Vysoké)
(focus peaking)
ND filtr (pouze 16 mm objektivy) Auto, Enable (Zapnuto), Disable (Vypnuto)
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Smart Arm LEDs (Inteligentní
Off (Vypnuto), Front LEDs Auto Turn Off (Automatické vypnutí LED na předních ramenech), Turn Off Back
ovládání LED na ramenech mulLEDs (Vypnout LED na zadních ramenech), Turn Off Arm LEDs (Vypnout LED na ramenech),
tikoptéry)
Histogram, Enable Color Waveform (Zapnutí monitoru barevného průběhu), Over Exposure warning
(Varování při přeexponování), Mechanic Shutter (Mechanická závěrka), Video caption (Titulky), AF Focus
Další
Assistant (Asistent pro autofokus), MF Focus Assistant (Asistent pro ruční ostření), Lens Profile (Profil objektivu), Calibration1 (Kalibrace), Format SD Card (Formátování SD karty), Format SSD Card (Formátování
SSD karty), Reset Camera settings (Resetování nastavení kamery)
1) Při prvním použití je nutno provést ruční kalibraci.
Video
Video kodek

Úložiště

CINESSD: CinemaDNG, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 4444 XQ
MikroSD: H.264, H.265
Snímková
frekvence

Poměr stran
17:9

Formát

Rozlišení

CinemaDNG
Apple ProRes 422 HQ

23,976/24/
/29,97/30fps

CINESSD

CinemaDNG
16:9
2,44:1
17:9

47,95/59,94fps
16:9

17:9

Apple ProRes 422 HQ
Apple ProRes 4444 XQ
Apple ProRes 422 HQ
CinemaDNG
Apple ProRes 422 HQ
Apple ProRes 4444 XQ
CinemaDNG
Apple ProRes 422 HQ
Apple ProRes 4444 XQ
H.264
H.265

16:9
H.265

MikroSD
2,44:1
17:9
47,95/59,94fps

3840x2160
5280x2160
3944x2088
2048x1080
3712x2088
2704x1520
1920x1080
1920x1080
4096x2160
3840x2160
2720x1530
1920x1080
3840x2160
2720x1530
1920x1080

H.264
23,976/24/
/29,97/30fps

6016x3200
4096x2160
4096x2160
5760x3240
3840x2160

H.264
H.265
H.264

3840x1572
4096x2160
3840x2160
2720x1530
1920x1080
2720x1530

H.264
16:9
H.265

1920x1080

Max. přenosová
rychlost2
4,44 Gb/s
1,99 Gb/s
970,6 Mb/s
4,29 Gb/s
1,89 Gb/s
906,9 Mb/s
2,08 Gb/s
1,27 Gb/s
3,66 Gb/s
512,9 Mb/s
1,15 Gb/s
3,86 Gb/s
847,2 Mb/s
448,7 Mb/s
1,02 Gb/s
/
102,2 Mb/s
/
/
/
97,4 Mb/s
/
/
100,6 Mb/s
98,3 Mb/s
100,8 Mb/s

Efektivní plocha
snímače3
23,5x12,5 mm

22,5x12,7 mm
23,5x9,6 mm
15,4x8,2 mm

14,5x8,2 mm

23,5x12,5 mm

22,5x12,7 mm

23,5x9,6 mm
15,4x8,2 mm

100,6 Mb/s
80,4 Mb/s
77.5 Mb/s

14,5x8,2 mm

65,1 Mb/s

2) V tabulce je uvedena pouze přenosová rychlost odpovídající nejvyšší snímkové frekvenci pro každé rozlišení různých video kodeků.
3) Údaje o zorných úhlech pro různé objektivy najdete v kapitole Technické údaje objektivů.
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Recyklace (Evropská unie)

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 elektrická zařízení vyhazována 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.

Prohlášení o shodě CE (Evropská unie)

SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. tímto prohlašuje, že DJI Zenmuse X7 je ve shodě s požadavky harmonizovaných evropských norem na elektromagnetickou kompatibilitu.
Plný text prohlášení o shodě je k dispozici na http://www.dji.com/euro-compliance

Záruka
V případě, že tento výrobek vyžaduje servis, řiďte se, prosím, následujícími zásadami:
1. Pokud je to možné, použijte pro zabalení výrobku původní obal. Nepoužívejte původní kartónový obal jako konečný vnější obal.
2. Přiložte podrobný popis vašeho používání výrobku a problému, se kterým jste se setkali. Přiložte očíslovaný seznam přiloženého příslušenství a uveďte
jakékoliv další údaje, které mohou servisu usnadnit práci. Lístek označte datem a znovu se ujistěte, že je opatřen vaší plnou adresou a telefonním číslem.
3. Uveďte svoje jméno, adresu a telefonní číslo, kde budete k zastižení během pracovního dne.

Záruka pro elektronické zařízení

Tento záruční list opravňuje k provedení bezplatné záruční opravy výrobku dodávaného dovozcem ve vyznačené lhůtě. Záruka se nevztahuje na jakýkoliv
výrobek nebo jeho část, který byl nesprávně instalován, bylo s ním hrubě nebo nesprávně zacházeno, nebo byl poškozen při havárii, nebo na jakoukoliv část
výrobku, která byla opravována nebo měněna neautorizovanou osobou. Stejně jako jiné výrobky jemné elektroniky nevystavujte toto zařízení a další
vybavení působení vysokých teplot, vody, vlhkosti nebo prašnému prostředí. Neponechávejte jej po delší dobu na přímém slunečním světle.
Záruka nemůže být uplatněna pokud:
- Vodě, vlhkosti nebo jiným cizím látkám bylo dovoleno proniknout k desce plošných spojů.
- Bylo překročeno maximální napájecí napětí elektronického zařízení.
- Došlo k odstranění sériových konektorů, se kterými jsou výrobky dodávány.
- Byly použity konektory se záměnnou polaritou na motoru, bateriích a akumulátorech.
- Došlo k přepólování napájecího napětí.
- Zařízení byla nesprávně instalována nebo zapojena.
- Díly byly opotřebeny běžným používáním.
- Byla otevřena skříňka zařízení.
- Při nastavování, stisku nebo otáčení kteréhokoliv ovládacího prvku bylo použito nepřiměřené síly.
- Došlo k zásahu do elektroniky (to se týká i aplikace jakýchkoliv impregnačních nástřiků/nátěrů na desky elektroniky).
- Došlo k nesprávnému zapojení zařízení.
- Bylo dovoleno, aby došlo ke zkratu neizolovaných vodičů.
- Došlo k poškození způsobenému havárií, zaplavením nebo zásahem vyšší moci.
Požadavek na záruční opravu uplatňujte výhradně v prodejně, kde jste soupravu zakoupili.
Záruční lhůta 24 měsíců od data prodeje.

Vyrobeno v Číně

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www. beryko.cz

ZENMUSE X7
Průvodce pro rychlý start V1.2
Revize: prosinec 2017

UPOZORNĚNÍ A PROHLÁŠENÍ

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.

POZOR: Tento výrobek není hračka. Je určen k samostatnému provozování osobami staršími 15 let.
Tento výrobek a návod jsou z oficiální distribuce pro Českou Republiku.

PROHLÁŠENÍ A VAROVÁNÍ
Blahopřejeme vám k zakoupení nového výrobku DJI. Informace v tomto dokumentu mají vliv na vaši bezpečnost a na vaše práva a povinnosti. Pečlivě prostudujte celý dokument, abyste zajistili správnou přípravu modelu a všeho dalšího příslušenství a vybavení před jeho uvedením
do provozu. Pokud se neseznámíte, a nebudete se důsledně řídit návodem k obsluze a v něm (a v dalších doprovodných dokumentech)
uvedenými pokyny a upozorněními, může to vést k poškození nebo ztrátě vašeho výrobku DJI, k vážnému zranění osob nebo dalším škodám
na majetku. Návod k použití a další doprovodné dokumenty podléhají změnám, přičemž DJI si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění. Pro aktuální informace o výrobku navštivte http://www.dji.com a přejděte na stránku věnovanou danému výrobku.
Zenmuse X7 neupravujte nebo nenastavujte
Zenmuse X7 byl ve výrobě speciálně kalibrován pro jeho kameru a objektivy speciálně určené pro použití s ním. Není třeba ani se nedoporučuje provádět jakékoliv fyzické nebo mechanické úpravy nebo nastavování závěsu. Zenmuse X7 je jemné a citlivé zařízení. Kameru nebo
závěs nerozebírejte, protože by to způsobilo jejich poškození.
Používejte pouze akumulátory schválené DJI, jinak může dojít ke zhoršení parametrů a výkonu zařízení a hrozí selhání jeho funkce nebo jeho
poškození.
Používejte pouze kompatibilní modely
Zenmuse X7 je kompatibilní s řadou modelů, včetně DJI INSPIRE 2 s konektorem závěsu DGC 2.0. Podrobnější informace najdete na webových stránkách DJI.
Bezpečné používání
Je-li závěs používán na létajícím modelu, důkladně prostudujte Prohlášení a Zásady bezpečného provozu daného modelu. Zajistěte, aby
systém autopilotu a nosiče pracoval tím nejbezpečnějším možným způsobem. Důrazně doporučujeme provádět veškeré nastavování, aktualizaci softwaru a kalibraci řídícího systému a Zenmuse X7 s odmontovanými rotory. Dbejte,aby se model při jakékoliv manipulaci nacházel
mimo dosah dětí. Při instalaci Zenmuse X7 na váš model se důsledně řiďte návodem k obsluze modelu i závěsu a instruktážními videi dostupnými na webových stránkách DJI. Dbejte, aby byl Zenmuse X7 na váš model namontován dříve, než zapnete jeho napájení.
Tím, že tento výrobek začnete používat, vyjadřujete souhlas s tímto prohlášení a stvrdíte, že jste se s ním v úplnosti seznámili. Souhlasíte s
odpovědností za vaše jednání a nakládání s tímto výrobkem, s odpovědností za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody způsobené nedodržením tohoto návodu, porušením nebo nerespektováním jakýchkoliv místních zákonů, předpisů a pravidel. Souhlasíte s tím, že budete tento
výrobek používat v souladu s jeho určením a v souladu se zákony, předpisy a jinými právními normami platnými ve vaší zemi a pokyny a
doporučeními danými DJI v minulosti nebo v budoucnosti.
Výrobce DJI Innovations a dovozce nepřijímají žádnou odpovědnost za škody nebo zranění spojené přímo nebo nepřímo s nesprávným
nebo neodpovědným používáním výrobku. Uživatel je povinen se seznámit s pravidly bezpečného a zákonům a místním před-pisům
způsobům používání výrobku včetně těch (ale nejenom) uvedených v těchto Bezpečnostních zásadách.
Kterákoliv část tohoto prohlášení může podléhat změně bez předchozího upozornění, na www.dji.com najdete nejnovější znění. Toto
prohlášení je vyhotoveno v různých jazykových verzích; v případě rozdílů mezi verzemi je směrodatné originální an-glické znění.

Zenmuse X7
Zenmuse X7 je první Super 35 mm kamera na světě vyráběná pro letecké snímkování a je schopna natáčet 6K videa při 30 snímcích za
sekundu (plný zorný úhel), 3,9 K videa při 59,97 snímcích za sekundu (úzký zorný úhel) ve formátu CinemaDNG a 5,2K videa při 30 snímcích
za sekundu (plný zorný úhel) ve formátu Apple ProRes. Může také pořizovat fotografie 24 MP. DJI nabízí řadu objektivů DL/DL-S* s různými
ohniskovými délkami, které jsou všechny kompatibilní se Zenmuse X7.
Stejně jako jiné tříose stabilizované závěsy DJI i Zenmuse X7 je možno upevnit na multikoptéry DJI a přenášet živý náhled obrazu z kamery v
HD kvalitě do mobilního zařízení s aplikací DJI GO 4.
1. Konektor závěsu DJI 2.0
2. Motor bočení
3. Motor klopení
4. Montážní značka objektivu
5. Kryt těla kamery
6. Držák objektivu
7. Tlačítko uvolnění objektivu
8. Motor klonění
*) Se Zenmuse X7 nejsou dodávány objektivy. Kompatibilní objektivy je možno
dokoupit zvlášť u prodejců zařízení DJI. Informace o kompatibilních objektivech najdete v kapitole „Technické údaje“. V Průvodci pro rychlý start je jako
příklad použit objektiv DJI DL 24mm F/2.8 LS ASPH.

Objektivy DJI DL/DL-S (Tuningové)
Příklad: objektiv DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH

1. Zadní krytka objektivu
2. Montážní značka objektivu
3. Objektiv DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH
4. Montážní značka sluneční clony
5. Vyvažovací kroužek
6. Sluneční clona
7. Přední krytka objektivu
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OBSAH SADY ZÁVĚSU
Zkontrolujte, zda balení obsahuje dále uvedené položky. Pokud některá z nich chybí, kontaktujte, prosím, prodejce.
Zenmuse X7* 1x				

Přepravní krabice 1x

*) Se Zenmuse X7 nejsou dodávány objektivy. Kompatibilní objektivy je možno dokoupit zvlášť u prodejců zařízení DJI.

Instalace objektivu
Při upevňování objektivu na tělo kamery se řiďte následujícím postupem. Instalace objektivu je popsána na příkladu objektivu DJI DL 24mm
F/2.8 LS ASPH.
1. Sejměte krytku těla kamery.
2. Sejměte krytku objektivu a jeho zadní krytku.

3. Montážní značky na těle kamery a objektivu nastavte proti sobě a objektiv zasuňte do těla kamery.
4. Objektivem otáčejte po směru hodinových ručiček,
dokud neuslyšíte cvaknutí.
5. Po upevnění objektivu se jej pokuste otočit proti
směru hodinových ručiček, abyste měli jistotu, že je
spolehlivě upevněný.

• Objektiv upevňujte na kameru otočenou držákem objektivu otočeným dolů, abyste předešli proniknutí prachu na snímač
kamery, což by mohlo negativně ovlivnit jeho funkci. Nedotýkejte se jednotky snímače, pokud na něm najdete prach nebo
nečistoty – při čištění jednotky snímače se držte pokynů v kapitole Údržba kamery.
• Při upevňování objektivu nemačkejte uvolňovací tlačítko objektivu.

Montáž Zenmuse X7 na model
Následující postup ukazuje upevnění Zenmuse X7 na model DJI Inspire 2:
1. Ze Zenmuse X7 sejměte krytku závěsu.
2. Stiskněte tlačítko uvolňování závěsu na Inspire 2 a otočením sejměte kryt konektoru závěsu z Inspire 2.
3. Závěs orientujte tak, aby bílá značka na závěsu byla proti červené značce na zámku závěsu Inspire 2, a závěs zasuňte.
4. Zámek závěsu otočte zpět do zamčené polohy tak, aby byly červené značky proti sobě.

• Vždy dbejte, aby DJI konektor závěsu 2.0 na Inspire 2 byl při montáži závěsu ve správné poloze, jinak není možné kameru
upevnit.
• Zenmuse X7 sejměte stiskem uvolňování závěsu na Inspire 2.
• Před demontáží závěsu model vždy vypněte.
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Sejmutí objektivu
Pro sejmutí objektivu stiskněte a držte tlačítko uvolnění objektivu a otáčejte objektivem proti směru hodinových
ručiček pro jeho uvolnění.
• Při nasazování přední a zadní krytky objektivu pro ochranu objektivu nesnímejte vyvažovací
kroužek a sluneční clonu.
• Po demontáži na držák objektivu nasaďte krytku těla kamery a na objektiv nasaďte přední a
zadní krytku objektivu pro jejich ochranu.

Montáž filtrů
Pro objektivy DJI DL/DL-S prodejci zařízení DJI nabízejí řadu filtrů. Při instalaci filtru postupujte následovně:
1. Otáčením sejměte sluneční clonu.
2. Otáčením sejměte vyvažovací kroužek.
3. Namontujte nový filtr a sluneční clonu. Při upevňování
sluneční clony nejprve proti sobě ustavte malou červenou tečku na sluneční cloně s červenou tečkou na
objektivu a poté otáčejte sluneční clonu tak, abyste
dostali velkou červenou tečku na sluneční cloně proti
červené tečce na objektivu.
• Sluneční clony pro různé objektivy nejsou navzájem záměnné. Nepomíchejte je.
• Za určitých situací při použití filtru z něj mohou být zachycovány odlesky.
• Doporučujeme používat chránič objektivu (nezapomeňte odmontovat vyvažovací kroužek) při natáčení za nepříznivých
podmínek pro prodloužení životnosti objektivu. Za určitých situací při použití chrániče ale z něj mohou být zachycovány
odlesky.
• Společně je možno použít kterékoliv dva z filtrů pro objektivy DJI DL/DL-S pro omezení množství světla dopadajícího na snímač kamery a dosažení požadovaného ovlivnění expozice. Pokud použijte současně dva filtry, nezapomeňte demontovat
sluneční clonu. Podrobnosti o používání dvou filtrů najdete v Návodu pro obsluhu Zenmuse X7.

Ovládání závěsu a kamery
Vysílačem

Pro pořizování fotografií používejte tlačítko foto spoušti, pro záznam videa tlačítko záznamu videa na vysílači. Náklon ve svislé rovině (klopení) nastavujte pomocí levého knoflíku. Otáčením pravého knoflíku upravujte nastavení parametrů kamery.
1. Levý knoflík - ovládání závěsu
2. Tlačítko záznamu videa
3. Tlačítko spoušti fotoaparátu
4. Tlačítko Pauza (přerušení Inteligentního letu)
5. Pravý knoflík - nastavování kamery
• Podrobnosti o dálkovém ovládání kamery
najdete v Návodu pro obsluhu Zenmuse X7.
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Aplikace DJI GO 4
Dotykové rozhraní je možno použít pro pořizování fotografií, natáčení a přehrávání videa. K dispozici jsou rovněž možnosti nastavení pro
profesionální fotografii.

1. Živý náhled obrazu z kamery v HD kvalitě.
2. Aktuální nastavení kamery.
3. Přepínač Bodové měření/Ostření
4. Přepínač AF/MF (Automatické/Ruční ostření)
5. Uzamčení automatické expozice (AE)
6. Přepínač Foto/Video

7. Ruční ostření (Dostupné pouze v režimu MF).
8. Tlačítko fotospoušť/nahrávání videa
9. Posuvník ovládání závěsu
10. Všeobecná nastavení (nastavení parametrů kamery)
11. Přehrávání
12. FPV (náhled FPV kamery)

Technické údaje
Všeobecné
Typ
Rozměry
Hmotnost (bez objektivu)
Závěs
Úhlová přesnost stabilizace
Držák
Rozsah řízeného výkyvu
Mechanický rozsah výkyvu
Max. řízená rychlost pohybu
Kamera

Zenmuse X7
151x108x132 mm
449 g
±0,005°
Demontovatelný
Klopení: -125°až +40°; Bočení: ±300°; Klonění: ±20°
Klopení: -130°až +50°; Bočení: ±330°; Klonění: +90° až -50°
Klopení: 180°/s, Bočení: 360°/s; Klonění: 180°/s

Rozměr snímače (foto): 23,5x15,7 mm
Rozměr snímače (max. plocha snímání videa): 23,5x12,5 mm
Efektivní počet obrazových bodů: 24 MP
DJI DL-S 16 mm F2.8 ND ASPH (se sluneční clonou a vyvažovacím kroužkem)
DJI DL 24 mm F2.8 LS ASPH (se sluneční clonou a vyvažovacím kroužkem)
Podporované objektivy
DJI DL 35 mm F2.8 LS ASPH (se sluneční clonou a vyvažovacím kroužkem)
DJI DL 50 mm F2.8 LS ASPH (se sluneční clonou a vyvažovacím kroužkem)
MikroSD: vyžadován Class 10 nebo UHS-1 s rychlostí zápisu 15MB/s; max. kapacita: 64GB (některé 128GB
Podporované mikroSD karty/SSD
mikroSD karty)
disky
SSD: DJI CINESSD
Poměr stran obrazu
3:2, 4:3, 16:9
DJI CINESSD: DNG
Foto formáty
MikroSD: DNG, JPEG, DNG+JPEG
Provozní režimy
Snímání, nahrávání, přehrávání
Mikro SD: Jednotlivý záběr, Dávkový (BURST: 3/5/7/10 snímků), AEB: 3/5 snímků při ±0,7EV), Intervalové
Fotorežimy
SSD: RAW dávkový (3/5/7/10/14/∞ snímků) se snímkovou frekvencí až 20 snímků/sekundu, ale přesný
počet snímků je omezen kapacitou SSD pevného disku a kapacitou napájecího akumulátoru
Elektronická závěrka: 1/8000 – 8 s
Rychlost závěrky
Mechanická závěrka: 1/1000 – 8 s (DJI DL-S 16 mm F2.8 ND ASPH není podporován)
Video: 100-1600 (EI režim zapnutý), 100-6400 (EI režim vypnutý)
Rozsah ISO
Foto: 100-25600
Snímač
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Funkce kamery
Expoziční režim
Kompenzace expozice
Ruční ostření
Uzamčení automatické expozice
Vyvážení bílé

Automatický, S prioritou clony, S prioritou závěrky, Ruční expozice
±3,0
Zaostření na střed, Bodové (plocha 12x8 bodů)
Podporováno
Sunny (Slunečno) / Cloudy (Zataženo) / Incadescent (Žárovkové osvětlení) / Custom (Uživatelské, 200010 000K)
Podporováno
Podporováno

Titulky k videu
PAL/NTSC
Ultrazvukové odstraňování praPodporováno
chu
Video
CINESSD: CinemaDNG, Apple ProRes
Video formáty
MikroSD: H.264, H.265
Poměr stran obrazu 17:9
CinemaDNG:
6K: 6016x3200, 23,976/24/25/29,97/30p, 12bitů, plný zorný úhel
4K DCI: 4096x2160, 23,976/24/25/29,97/30p, 12bitů, plný zorný úhel
3.9K: 3944x2088, 47,95/50/59,94pp, 12bitů, úzký zorný úhel
ProRes:
4K DCI: 4096x2160, 23,976/24/25/29,97/30p, 10bitů, HQ, plný zorný úhel
3.9K: 3944x2088, 47,95/50/59,94pp, 10bitů, HQ/XQ, úzký zorný úhel
H.264
4K DCI: 4096x2160, 24/25/30/48/50/59,94p
H.265
4K DCI: 4096x2160, 24/25/30p
Poměr stran obrazu 16:9
CinemaDNG:
6K: 5760x3240, 23,976/24/25/29,97/30p, 12bitů, plný zorný úhel
4K Ultra HD: 3840x2160, 23,976/24/25/29,97/30p, 12bitů, plný zorný úhel
3.7K: 3712x2088, 47,95/50/59,94pp, 12bitů, úzký zorný úhel
Rozlišení videa*
ProRes:
4K Ultra HD: 3840x2160, 23,976/24/25/29,97/30p, 10bitů, HQ/XQ, plný zorný úhel
2.7K: 2704x1520, 47,95/50/59,94pp, 10bitů, HQ, úzký zorný úhel
FHD: 1920x1080, 47,95/50/59,94pp, 10bitů, HQ/XQ, úzký zorný úhel
H.264
4K Ultra HD: 3840x2160, 24/25/30/48/50/59,94p
2.7K: 2720x1530, 24/25/30/48/50/59,94p
FHD: 1920x1080, 24/25/30/48/50/59,94p
H.265
4K Ultra HD: 3840x2160, 24/25/30p
2.7K: 2720x1530, 24/25/30/48/50/59,94p
FHD: 1920x1080, 24/25/30/48/50/59,94p
Poměr stran obrazu 2,44:1
ProRes:
5.2K: 5280x2160, 23,976/24/25/29,97/30p, 10bitů, HQ, plný zorný úhel
H.264/H.265
3.8K: 3840x1572, 23,976/24/25/29,97/30p
Teplota
Rozsah provozních teplot
-20°C až 40°C
Rozsah teplot pro skladování
-20°C až 60°C
*) Podrobnosti viz Návod k obsluze Zenmuse X7.

Zenmuse X7 nemá úložiště pro foto/video soubory. Fotografie a videa se ukládají na MikroSD karty nebo SSD disky v modelu.

Vyrobeno v Číně

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www. beryko.cz

