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Hľadanie kľúčových slov

Vyhľadajte kľúčové slová, napríklad „batérie“ a „nainštalovať“. Ak na čítanie tohto 
dokumentu používate Adobe Acrobat Reader, spustite vyhľadávanie stlačením klávesov 
Ctrl + F v systéme Windows alebo Command + F v systéme Mac

Prechod na tému
Zobrazte si úplný zoznam tém v obsahu. Kliknutím na tému prejdete do danej sekcie.

Tlač tohto dokumentu
Tento dokument podporuje tlač vo vysokom rozlíšení.
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Používanie tejto príručky
Význam používaných symbolov

Dôležité Tipy a triky Odkazy

Čítajte pred prvým letom
Pred použitím DJITM MAVICTM 3 Classic si prečítajte nasledujúce dokumenty:

1. Bezpečnostné pokyny
2. Rýchly sprievodca
3. Užívateľská príručka

Pred prvým použitím odporúčame zhliadnuť všetky výukové videá na oficiálnych stránkach DJI 
a prečítať si bezpečnostné pokyny. Na prvý let sa pripravte preštudovaním stručného návodu na 
použitie a ďalšie informácie nájdete v tejto užívateľskej príručke.

Video návody
Prejdite na nižšie uvedenú adresu alebo naskenujte QR kód a pozrite sa na výukové videá DJI Mavic 
3 Classic, ktoré ukazujú, ako Mavic 3 Classic bezpečne používať:

Stiahnite si aplikáciu DJI Fly
Nezabudnite počas letu používať aplikáciu DJI Fly. Naskenujte vyššie uvedený QR kód a stiahnite 
si najnovšiu verziu.

• Nezabudnite počas letu používať aplikáciu DJI Fly. Naskenujte vyššie uvedený QR kód 
a stiahnite si najnovšiu verziu.

• Verzia DJI Fly pre systém Android je kompatibilný so systémom Android v6.0 a novším. 
Verzia DJI Fly pre iOS je kompatibilná s iOS v11.0 a novším.

* Pre zvýšenie bezpečnosti je let obmedzený na výšku 98,4 stôp (30 m) a dosah 164 stôp (50 m), pokiaľ nie ste počas 
letu pripojení alebo prihlásený do aplikácie. To platí pre aplikáciu DJI Fly a všetky aplikácie kompatibilné s lietadlami 
DJI.

https://s.dji.com/guide44

Mavic 3 Classic
(LEN DRON)

Mavic 3 Classic
(DJI RC/DJI RC-N1)

https://s.dji.com/guide45
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Stiahnite si DJI Assistant 2 (rad Consumer Drones)
Stiahnite si DJI Assistant 2 (rad Consumer Drones): 
http://www.dji.com/mavic-3-classic/downloads.

• Prevádzková teplota tohto výrobku je -10 ° až 40 ° C. Nespĺňa štandardnú prevádzkovú 
teplotu pre vojenské použitie ( -55 ° až 125 ° C), ktorá je vyžadovaná pre väčšiu variabilitu 
prostredia. Používajte výrobok vhodne a iba na použitie, ktoré spĺňa požiadavky na rozsah 
prevádzkových teplôt pre túto triedu.
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Profil produktu
Táto časť popisuje dron DJI Mavic 3 
Classic a popisuje jednotlivé súčasti dronu
a diaľkového ovládania.
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Profil produktu

Predstavenie
DJI Mavic 3 Classic je vybavený systémom infračerveného snímania a prednými, zadnými, bočnými, 
hornými a spodnými kamerovými systémami, ktoré umožňujú vznášanie a lietanie vo vnútri aj vonku 
a automatický návrat do východiskového bodu za súčasného vyhýbania sa prekážkam vo všetkých 
smeroch. Maximálna rýchlosť letu dronu je 75,6 km/ha maximálna doba letu je 46 minút.

Diaľkové ovládanie DJI RC má vstavaný 5,5 palcový displej s rozlíšením 1920 × 1080 pixelov. Užívatelia 
sa môžu pripojiť k internetu prostredníctvom Wi-Fi, zatiaľ čo operačný systém Android obsahuje 
Bluetooth aj GNSS. Diaľkové ovládanie DJI RC je vybavené širokou škálou ovládacích prvkov dronu 
a gimbalu a tiež prispôsobiteľnými tlačidlami. Jeho maximálna prevádzková doba je približne 4 hodiny. 
Diaľkové ovládanie RC-N1 zobrazuje prenos obrazu z dronu do aplikácie DJI Fly na mobilnom 
szosilnení. Dron a kameru je možné ľahko ovládať pomocou vstavaných tlačidiel a diaľkový ovládač má 
prevádzkovú dobu 6 hodín.

Najdôležitejšie funkcie
Gimbal a kamera: DJI Mavic 3 Classic používa kameru Hasselblad L2D-20c so snímačom 4/3 CMOS, 
ktorá dokáže zhotovovať 20Mpx fotografie a natáčať videá v rozlíšení 5,1K 50fps/DCI 4K 120fps H.264/
H.265. Kamera má nastaviteľnú clonu f/2,8 až f/11, dynamický rozsah 12,8 stupňa 
a podporuje 10-bitové video D-Log.

Prenos videa: Vďaka štyrom vstavaným anténam a technológii DJI O3+ na prenos na veľké vzdialenosti 
ponúka DJI Mavic 3 Classic maximálny dosah prenosu 15 km a kvalitu videa až 1080p 60 fps z dronu do 
aplikácie DJI Fly. Diaľkové ovládanie pracuje na frekvencii 2,4 aj 5,8 GHz a je schopné automaticky vybrať 
najlepší prenosový kanál.

Inteligentné letové režimy: Užívateľ sa môže sústrediť na ovládanie dronu, zatiaľ čo pokročilý asistenčný 
systém pre pilotov 5.0 (APAS 5.0) napomáha dronu vyhnúť sa prekážkam vo všetkých smeroch a bez 
námahy robiť zložité zábery pomocou funkcií FocusTrack, MasterShots, QuickShots a Hyperlase.

• Maximálna doba letu bola testovaná v bezvetrí pri konštantnej rýchlosti letu 32,4 km/h 
(20,1 mph). Maximálna rýchlosť letu bola testovaná v nadmorskej výške bez vetra. 
Všimnite si, že maximálna rýchlosť letu je v Európskej únii (EÚ) obmedzená na 42 mph
(68,4 km/h). Tieto hodnoty sú iba orientačné.

• Diaľkové ovládanie dosahuje maximálnu prenosovú vzdialenosť (FCC) v otvorenom 
priestore bez elektromagnetického rušenia vo výške približne 120 m (400 stôp). Maximálna 
prenosová vzdialenosť označuje maximálnu vzdialenosť, na ktorú môže dron ešte vysielať 
a prijímať vysielanie. Nevzťahuje sa na maximálnu vzdialenosť, ktorú môže dron uletieť 
počas jedného letu. Maximálna doba prevádzky bola testovaná v laboratórnom prostredí a 
bez nabíjania mobilného zariadenia. Táto hodnota je iba orientačná.

• V niektorých oblastiach nie je frekvencia 5,8 GHz podporovaná. Dodržujte miestne zákony
a predpisy.

• DJI RC-N1, diaľkový ovládač DJI RC a všetky typy ND filtrov sú plne kompatibilné
s Mavic 3 Classic.
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3. Rozložte predné ramená, potom zadné ramená a nakoniec listy 
vrtule.

• Pred rozložením zadných ramien nezabudnite rozložiť predné ramená.
• Pred zapnutím dronu sa uistite, že ste sňali úložný kryt a rozložili všetky ramená. Inak 

môže dôjsť k ovplyvneniu autodiagnostiky dronu.
• Pokiaľ dron nepoužívate, pripevnite úložný kryt.
• Nabíjačka DJI 65W nie je súčasťou balenia Mavic 3 Classic (len dron). Na nabíjanie 

inteligentnej letovej batérie sa odporúča používať nabíjačku PD 65W.

Prvé použitie
DJI Mavic 3 Classic je pred zabalením zložený. Pri rozkladaní dronu a diaľkového ovládania 
postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Príprava dronu
1. Odstráňte kryt.

2

1

2. Všetky inteligentné letové batérie sú pred dodaním v režime hibernácie, aby bola
zaistená bezpečnosť. Inteligentné letové batérie prvýkrát nabite a aktivujte. Plné nabitie 
inteligentnej letovej batérie pomocou dodanej 65W nabíjačky DJI trvá približne 1 hodinu a 36 
minút. Doba nabíjania je testovaná pri použití pevného kábla nabíjačky. Na nabíjanie inteligentnej 
letovej batérie sa odporúča používať práve tento kábel.
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Príprava diaľkového ovládača
Podľa nasledujúcich krokov postupujte pri príprave na používanie diaľkového ovládača DJI RC. 
1.Vyberte ovládacie páčky z úložných slotov a nasaďte ich na diaľkový ovládač.

2. Diaľkový ovládač je potrebné pred prvým použitím aktivovať ak aktivácii je nutné pripojenie
na internet. Stlačte a potom znova stlačte a podržte tlačidlo napájania pre zapnutie 
diaľkového ovládača. Pri aktivácii diaľkového ovládača postupujte podľa pokynov na 
obrazovke.

Pri príprave diaľkového ovládača DJI RC-N1 postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Vyberte ovládacie páčky z úložných slotov na diaľkovom ovládači a priskrutkujte ich na miesto.

2. Vytiahnite držiak mobilného zariadenia. Podľa typu mobilných zariadení zvoľte vhodný kábel 
s konektorom Lightning, kábel Micro USB a kábel USB-C. Pripojte koniec kábla s ikonou telefónu 
k mobilnému zariadeniu. Uistite sa, že je mobilné zariadenie zaistené.

2 1

2

1

2

1

• Ak sa pri používaní mobilného zariadenia so systémom Android zobrazí výzva na pripojenie 
USB, vyberte možnosť Iba nabíjať. V opačnom prípade sa nemusí podariť pripojiť.
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1. Gimbal a kamera
2. Horizontálny všesmerový 

kamerový systém
3. Pomocné spodné svetlo
4. Spodný kamerový systém
5. Infračervený snímací systém
6. Predné LED diódy
7. Motory
8. Vrtuľa

9. Indikátory stavu dronu
10. Pristávacie zariadenie

(vstavané antény)
11. Horný kamerový systém
12. Inteligentná letová 

batéria
13. Indikátory stavu batérie
14. Tlačidlo napájania
15. Pracky batérie
16. Port USB-C
17. Slot pre kartu microSD

Aktivácia dronu DJI Mavic 3 Classic
DJI Mavic 3 Classic vyžaduje pred prvým použitím aktiváciu. Po zapnutí dronu a diaľkového ovládača 
postupujte podľa pokynov na obrazovke a aktivujte DJI Mavic 3 Classic pomocou aplikácie DJI Fly. 
Na aktiváciu je nutné pripojenie k internetu.

Prepojenie dronu a diaľkového ovládača
Odporúča sa prepojiť dron a diaľkový ovládač, aby ste si zaistili čo najlepší popredajný servis. Po 
aktivácii dronu a diaľkového ovládača postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia firmvéru
Keď je k dispozícii nový firmvér, zobrazí sa v aplikácii DJI Fly výzva. Odporúčame aktualizovať 
firmware, kedykoľvek k tomu budete vyzvaní, aby ste zaistili čo najlepší užívateľský zážitok.

Diagram

Dron

11
16

17

13

15
14

12

1

2
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7
8

3

4 9

6

2

5
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Diaľkový ovládač DJI RC

1 2 3

4

7

8910

5 6

1. Kontrolné páčky
Pohyb dronu ovládajte pomocou 
ovládacích páčok. Ovládacie páčky sú 
odnímateľné a ľahko sa skladujú. Nastavte 
režim riadenia letu v aplikácii DJI Fly.

2. Stavová kontrolka LED
Ukazuje stav diaľkového ovládača.

3. Kontrolky stavu batérie
Zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia batérie 
diaľkového ovládača.

4. Tlačidlo Pozastavenie letu/návratu do 
východiskového bodu (RTH)
Jedným stlačením sa dron zastaví a bude 
sa vznášať na mieste (iba ak sú
k dispozícii kamerové systémy alebo 
GNSS). Stlačením a podržaním zahájite 
RTH. Opätovným stlačením zrušíte RTH.

5. Prepínač letových režimov
Prepínanie medzi režimom Cine, 
Normal a Sport.

6. Tlačidlo napájania
Jedným stlačením skontrolujete aktuálnu 
úroveň nabitia batérie. Stlačte a potom 
stlačte a podržte pre zapnutie alebo vypnutie 
diaľkového ovládača. Keď je diaľkový 
ovládač zapnutý, jedným stlačením zapnete 
alebo vypnete dotykovú obrazovku.

7. Dotyková obrazovka
Pre ovládanie diaľkového ovládača sa 
dotknite obrazovky. Pamätajte, že dotyková 
obrazovka nie je vodotesná. Pracujte 
opatrne.

8. Port USB-C
Na nabíjanie a pripojenie diaľkového 
ovládača k počítaču.

9. Slot pre kartu microSD
Na vloženie karty microSD.

10. Hostiteľský port (USB-C)
Vyhradený port.

11. Ovládač gimbalu
Ovláda náklon kamery.

12. Tlačidlo nahrávania
Jedným stlačením spustíte alebo zastavíte 
nahrávanie.

13. Ovládač fotoaparátu
V predvolenom nastavení ovládanie 
priblíženia/oddialenia. Funkciu ovládača je 
možné nastaviť
v aplikácii DJI Fly. 

14. Tlačidlo ostrenia/spúšte
Stlačením tlačidla do polovice zaostríte
a úplným stlačením vytvoríte fotografiu.
V režime záznamu stlačte raz tlačidlo pre 
prepnutie do režimu fotografovania.

15. Reproduktor
Zvukové výstupy.

11

15

12

13

14
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16

17 18

16. Úložný slot pre ovládacie páčky
Na uloženie ovládacích páčok.

17.  Prispôsobiteľné tlačidlo C2
Ovládanie pomocného spodného svetla
v predvolenom nastavení (pri použití v EÚ 
prepínajte medzi opätovným natočením 
gimbalu a nasmerovaním gimbalu dole). 
Funkciu je možné nastaviť v aplikácii DJI 
Fly.

18. Prispôsobiteľné tlačidlo C1
Prepínajte medzi opätovným natočením 
gimbalu a natočením gimbalu smerom 
dole. Túto funkciu je možné nastaviť 
v aplikácii DJI Fly.

1. Tlačidlo napájania
Jedným stlačením skontrolujete aktuálnu 
úroveň nabitia batérie. Stlačte raz, potom 
znova a podržte pre zapnutie alebo 
vypnutie diaľkového ovládača.

2. Prepínač letového režimu
Prepínanie medzi režimom Šport, Normal
a Cine.

3. Tlačidlo Pauza letu/Návrat domov (RTH) 
Stlačte raz, aby sa dron zastavil
a vznášal sa na mieste (iba ak sú k 
dispozícii kamerové systémy alebo GNSS). 
Stlačením a podržaním tlačidla spustíte 
RTH. Ďalším stlačením RTH zrušíte.

Diaľkový ovládač RC-N1

4

6

1

2
3

5

7

8

10

9

11

12

13

15

14

4. Indikátory stavu batérie
Zobrazuje aktuálny stav batérie diaľkového 
ovládača.

5. Ovládacie páčky
Na ovládanie pohybov dronu použite 
ovládacie páčky. Nastavte režim riadenia 
letu v DJI Fly. Ovládacie páky sú 
odnímateľné a ľahko sa skladujú.

6. Prispôsobiteľné tlačidlo
Jedným stlačením vrátite gimbal do stredu 
alebo ho nakloníte smerom dole 
(predvolené nastavenie). Dvakrát stlačte 
pre zapnutie alebo vypnutie pomocného 
spodného svetla. Tlačidlo je možné 
nastaviť v aplikácii DJI Fly.
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7. Prepínanie fotografií/videí
Jedným stlačením prepnete medzi 
režimom fotografie a videa.

8. Kábel diaľkového ovládača
Pripojte sa k mobilnému zariadeniu na 
prepojenie videa pomocou kábla 
diaľkového ovládača. Vyberte kábel podľa 
mobilného zariadenia.

9. Držiak mobilného zariadenia
Slúži na bezpečné pripevnenie mobilného 
zariadenia k diaľkovému ovládaču.

10. Antény
Relé riadenie dronu a bezdrôtového 
signálu videa.

11. Port USB-C
Na nabíjanie a pripojenie diaľkového 
ovládača k počítaču.

12. Úložný slot pre ovládacie páčky
Na uloženie ovládacích pák. 

13. Ovládač gimbalu
Ovláda náklon kamery.

14. Tlačidlo spúšte/záznamu
Jedným stlačením vytvoríte fotografie 
alebo spustíte či zastavíte nahrávanie.

15. Slot pre mobilné zariadenia
Slúži na zabezpečenie mobilného 
zariadenia.
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Dron
DJI Mavic 3 Classic obsahuje letový 
ovládač, video downlink systém, kamerové 
systémy, infračervený snímací systém, 
pohonný systém a inteligentnú letovú 
batériu.
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Dron
DJI Mavic 3 Classic obsahuje letový ovládač, video downlink systém, kamerové systémy, 
infračervený snímací systém, pohonný systém a inteligentnú letovú batériu.

Letové režimy
DJI Mavic 3 Classic má tri letové režimy a štvrtý letový režim, do ktorého sa dron prepína v určitých 
situáciách. Letové režimy je možné prepínať pomocou prepínača Letových režimov na diaľkovom 
ovládači.

Režim Normal: Dron využíva na určenie polohy a stabilizáciu GNSS, predné, zadné, bočné, vzostupné 
a zostupné kamerové systémy a infračervený snímací systém. Keď je signál GNSS silný, dron sa 
pomocou GNSS lokalizuje a stabilizuje. Keď je GNSS slabý, ale osvetlenie a ďalšie podmienky 
prostredia sú dostatočné, dron používa na lokalizáciu a stabilizáciu kamerové systémy. Keď sú 
povolené predné, zadné, bočné, horné a spodné kamerové systémy a osvetlenie a ďalšie podmienky 
prostredia sú dostatočné, je maximálny uhol výšky letu 30° a maximálna rýchlosť letu je 15 m/s.

Režim Šport: V režime Šport používa dron GNSS na určovanie polohy a odozvy dronu sú 
optimalizované pre obratnosť a rýchlosť, vďaka čomu lepšie reaguje na pohyby páčok. Majte na 
pamäti, že snímanie prekážok je deaktivované a maximálna rýchlosť letu je 21 m/s (19 m/s pri lietaní 
v EÚ).

Režim Cine: Režim Cine je založený na režime Normal a rýchlosť letu je obmedzená, vďaka čomu je 
dron pri natáčaní stabilnejší.

Dron sa automaticky prepne do režimu Attitude (ATTI), keď sú systémy videnia nedostupné alebo 
deaktivované a keď je signál GNSS slabý alebo je rušený kompas. V režime ATTI môže byť dron 
ľahšie ovplyvnený okolím. Faktory prostredia, ako je vietor, môžu viesť k horizontálnemu posunu, čo 
môže predstavovať nebezpečenstvo, najmä pri lietaní v uzavretých priestoroch.

• Predné, zadné, bočné a vzostupné kamerové systémy sú v režime Sport deaktivované, čo 
znamená, že dron nemôže automaticky zaznamenať prekážky na svojej trase.

• Maximálna rýchlosť a brzdná dráha dronu sa v režime Sport výrazne zvyšujú. Za bezvetrie je 
vyžadovaná minimálna brzdná dráha 30 m.

• Za bezvetria je pri stúpaní a klesaní dronu vyžadovaná minimálna brzdná dráha 10 m.
• Odozva dronu sa v režime Sport výrazne zvyšuje, čo znamená, že aj malý pohyb ovládacej 

páčky na diaľkovom ovládači sa výrazne prenesie do pohybu dronu. Počas letu si zaistite 
dostatočný manévrovací priestor.
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Keď je dron zapnutý, ale motory nebežia, predné LED diódy svietia na červeno, aby naznačili 
orientáciu dronu.

Keď je dron zapnutý, ale motory nebežia, indikátory stavu dronu zobrazujú stav systému riadenia 
letu. Ďalšie informácie o indikátoroch stavu dronu nájdete v tabuľke nižšie.

Stavy indikátora stavu dronu
Normálne stavy

Striedanie červené,
zelené a žlté

Bliká
Zapnutie a vykonávanie 
autodiagnostických testov

 ×4 Žltá Štyrikrát zabliká Zahrievanie

Zelená Pomaly bliká GNSS povoleno

 ×2  Zelená Pravidelne dvakrát blikne     Kamerové systémy povolené

Žltá Pomaly bliká Žiadne GNSS alebo kamerové
systémyVarovné stavy

Žltá Rýchlo bliká Strata signálu diaľkového ovládača

Červená Pomaly bliká Nízky stav batérie

Červená Rýchlo bliká Kriticky nízky stav batérie

 —— Červená Svieti Kritická chyba

Striedanie červené a žlté Rýchlo bliká Je potrebná kalibrácia kompasu

Po spustení motora blikajú predné LED diódy striedavo červeno a zeleno a indikátory stavu dronu 
zelene. Zelené kontrolky indikujú, že sa jedná o bezpilotný dron, a červené kontrolky ukazujú kurz 
a polohu dronu.

• Ak sú predné LED diódy v aplikácii DJI Fly nastavené na automatický režim, predné LED 
diódy sa pri natáčaní automaticky vypnú, aby boli dosiahnuté lepšie zábery. Požiadavky na 
osvetlenie sa líšia v závislosti od regiónu. Dodržujte miestne zákony a predpisy.

Indikátory stavu dronu
DJI Mavic 3 má predné LED diódy a indikátory stavu dronu.

Predná LED dióda

Indikátor stavu dronu

Predná LED dióda

Indikátor stavu dronu
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Návrat do východiskového bodu
Návrat do východiskového bodu (RTH) vráti dron do posledného zaznamenaného východiskového 
bodu, ak polohovací systém funguje normálne. Existujú tri typy RTH: Inteligentné RTH, RTH pri 
nízkom stave batérie a RTH pri zlyhaní. Dron sa automaticky vráti späť do východzieho bodu 
a pristane, ak je spustené Chytré RTH, dron vstúpi do RTH pri nízkom stave batérie alebo sa počas 
letu stratí video signál.

GNSS Popis

Východiskový 
bod

10

Predvolený bod je prvé miesto, kde dron prijal silný alebo stredne silný signál 
GNSS (kde ikona ukazuje bielu farbu). Predvolený bod bude aktualizovaný, keď 
dron prijme silný alebo stredne silný signál GNSS. Nie je možné ho 
aktualizovať, ak je signál GNSS pred vzletom slabý.

Inteligentné RTH
Pokiaľ je signál GNSS dostatočný, je možné pomocou Chytrého RTH priviesť dron späť do 
domovského bodu. Inteligentné RTH sa spustí buď kliknutím na       v aplikácii DJI Fly alebo 
stlačením a podržaním tlačidla RTH na diaľkovom ovládači, kým sa neozve zapípanie. Inteligentné 
RTH ukončíte kliknutím na      v aplikácii DJI Fly alebo stlačením tlačidla RTH na diaľkovom ovládači.

Pokročilé RTH
Pokročilé RTH je povolené, ak je osvetlenie dostatočné a prostredie je vhodné pre kamerové systémy 
pri spustení Chytrého RTH. Dron automaticky naplánuje najlepšiu dráhu RTH, ktorá sa zobrazí 
v aplikácii DJI Fly a upraví sa podľa prostredia.

Nastavenie RTH
Nastavenie RTH je k dispozícii pre pokročilých RTH. Prejdite do zobrazenia kamery v aplikácii DJI
Fly a kliknite na          Bezpečnosť > RTH. >

1. Optimálne: Dron automaticky naplánuje optimálnu trasu RTH a upraví výšku podľa faktorov 
prostredia, ako sú prekážky a vysielacie signály. Optimálna dráha RTH znamená, že dron prejde čo 
najkratšiu vzdialenosť, čím sa zníži množstvo spotrebovanej energie z batérie a predĺži doba letu.

2. Prednastavený: Ak je dron pri začatí RTH vzdialený od východiskového bodu viac ako 50 m, dron 
naplánuje dráhu RTH, poletí na voľné priestranstvo, pričom sa vyhne prekážkam, vystúpi do výšky 
RTH a vráti sa do východiskového bodu po najlepšej dráhe. Pokiaľ je dron pri začatí RTH vo 
vzdialenosti 5 až 50 m od východiskového bodu, dron nevystúpi do výšky RTH a namiesto toho sa 
vráti do východzieho bodu pomocou najlepšej dráhy v aktuálnej výške. Keď sa dron nachádza 
v blízkosti východiskového bodu, bude pri lete vpred klesať, pokiaľ je aktuálna výška vyššia ako 
výška RTH.
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Postup pokročilého RTH

1. Predvolený bod je zaznamenaný.

2. Spustí sa pokročilé RTH.

3. Dron sa zastaví a zostane visieť na mieste.

a. Ak je dron vo chvíli spustenia RTH menej ako 5 m od východiskového bodu, okamžite 
pristane.

b. Ak je dron na začiatku RTH ďalej ako 5 m od východiskového bodu, dron naplánuje najlepšiu 
trasu pre RTH a poletí do východiskového bodu, pričom sa bude vyhýbať prekážkam a GEO 
zónam. Predok dronu bude vždy smerovať rovnakým smerom ako smer letu.

4. Dron počas RTH poletí automaticky v závislosti od nastavenia RTH, prostredia a vysielacieho 
signálu.

5. Po dosiahnutí východiskového bodu dron pristane a motory sa zastavia.

Priamy RTH
Dron vstúpi do režimu Priamy RTH, pokiaľ nie je osvetlenie dostatočné a prostredie nie je 
vhodné pre pokročilý RTH.

Postup priameho RTH

1. Je zaznamenaný východiskový bod.

2. Spustí sa Priamy RTH.

3. Dron zastaví a vznáša sa na mieste.

a. Dron okamžite pristane, ak je v okamihu začatia RTH vzdialený menej ako 5 m od 
východiskového bodu.

b. Ak je dron v okamihu začatia RTH vo vzdialenosti 5 až 50 m od východiskového bodu, upraví 
svoju orientáciu a poletí do východiskového bodu v aktuálnej výške. Pokiaľ je aktuálna 
nadmorská výška pri začatí RTH nižšia ako 2 m, dron vystúpi do výšky 2 ma doletí do 
východiskového bodu.

c. Ak je dron pri začatí RTH vzdialený od východiskového bodu viac ako 50 m, upraví svoju 
orientáciu, vystúpi do nastavenej výšky RTH a letí do východzieho bodu. Pokiaľ je aktuálna 
výška vyššia ako výška RTH, dron poletí do východzieho bodu v aktuálnej výške.

4. Dron pristane a motory sa zastavia po dosiahnutí východiskového bodu.
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• Počas pokročilého RTH dron automaticky prispôsobí rýchlosť letu okolitým faktorom, ako 
je rýchlosť vetra a prekážky.

• Dron sa nedokáže vyhnúť malým alebo drobným objektom, ako sú vetvy stromov alebo 
elektrické vedenie. Pred použitím funkcie Chytrý RTH odleťte s dronom na voľné 
priestranstvo.

• Pokiaľ sa na trase RTH nachádza elektrické vedenie alebo stožiare, ktorým sa dron 
nedokáže vyhnúť, nastavte Pokročilý RTH ako Prednastavený a uistite sa, že je Výška RTH 
nastavená vyššie ako všetky prekážky.

• Ak počas RTH zmeníte nastavenie RTH, dron zastaví a vráti sa do východiskového bodu 
podľa posledného nastavenia.

• Pokiaľ je počas RTH nastavená maximálna výška pod aktuálnou výškou, dron zostúpi do 
maximálnej výšky a vráti sa domov.

• Výšku RTH nemožno počas RTH meniť.
• Ak je veľký rozdiel medzi aktuálnou nadmpskou výškou a nadmpskou výškou RTH, nie je 

možné presne vypočítať množstvo energie z batérie kvôli rýchlosti vetra v rôznych 
nadmpských výškach. Venujte zvýšenú pozornosť informáciám o spotrebe energie batérie 
a varovaním v aplikácii DJI Fly.

• Pokročilé RTH nebude k dispozícii, ak by svetelné podmienky a prostredie neboli vhodné 
pre kamerové systémy počas vzletu alebo RTH.

• Počas pokročilého RTH prejde dron do režimu Priamy RTH, ak svetelné podmienky
a prostredie neboli vhodné pre kamerové systémy a dron sa nedokáže vyhnúť prekážkam. 
Pred vstupom do RTH musí byť nastavená vhodná nadmorská výška RTH.

• Ak je signál diaľkového ovládača počas pokročilého RTH normálny, je možné pomocou 
páčky náklonu ovládať rýchlosť letu, ale nie je možné ovládať orientáciu a výšku a dron 
nemôže lietať smerom doľava alebo doprava. Akcelerácia spotrebováva viac energie. Dron 
sa nedokáže vyhnúť prekážkam, pokiaľ rýchlosť letu presiahne efektívnu snímaciu rýchlosť. 
Dron zastaví a vznáša sa na mieste a vystúpi z RTH, pokiaľ je páčka náklonu stiahnutá 
úplne dole. Dron je možné ovládať aj po uvoľnení páčky náklonu.

• Pri stúpaní v režime Priamy RTH dron prestane stúpať a opustí režim RTH, pokiaľ je páčka 
plynu úplne stiahnutá dole. Po uvoľnení páčky plynu je možné dron ovládať. Pri lete vpred 
v režime Priamy RTH dron zastaví a začne visieť na mieste a vystúpi z RTH, pokiaľ je páčka 
plynu stiahnutá úplne dole. Dron je možné ovládať po uvoľnení páčky náklonu.

• Ak dron počas stúpania počas RTH dosiahne maximálnu výšku, zastaví sa a vráti sa do 
východiskového bodu v aktuálnej výške.Dron se vznáší na místě, pokud během stoupání po 
detekci překážek před sebou dosáhne maximální výšky.

• Počas funkcie Priamy RTH je možné rýchlosť a výšku dronu ovládať pomocou diaľkového 
ovládača, ak je signál diaľkového ovládača normálny. Orientáciu dronu a smer letu však 
nemožno ovládať. Dron sa nemôže vyhnúť prekážkam, pokiaľ je na zrýchlenie použitá 
páčka náklonu a rýchlosť letu prekročí efektívnu rýchlosť snímania.
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RTH pri nízkom stave batérie
RTH pri nízkom stave batérie sa spustí, keď je inteligentná letová batéria vybitá do tej miery, že môže 
byť ovplyvnený bezpečný návrat dronu. Po výzve sa ihneď vráťte do východiskového bodu alebo 
s dronom pristaňte.

Aby sa predišlo zbytočnému nebezpečenstvu kvôli nedostatočnému výkonu, dron automaticky 
vypočíta, či je kapacita batérie dostatočná pre návrat do východiskového bodu podľa aktuálnej 
polohy, prostredia a rýchlosti letu. Keď je úroveň batérie nízka a dron zvládne iba RTH pri nízkom 
stave batérie, objaví sa v aplikácii DJI Fly varovná výzva.

Užívateľ môže zrušiť RTH stlačením tlačidla RTH na diaľkovom ovládači. Pokiaľ je RTH zrušené po 
upozornení na nízku úroveň nabitia batérie, inteligentná letová batéria nemusí mať dostatok energie 
pre bezpečné pristátie dronu, čo môže viesť k pádu dronu alebo jeho strate.

Dron pristane automaticky, pokiaľ aktuálna úroveň batérie dokáže udržať dron iba tak dlho, aby 
zostúpil z aktuálnej výšky. Automatické pristátie nie je možné zrušiť, ale diaľkový ovládač je možné 
použiť na zmenu smeru a rýchlosti klesania dronu počas pristátia. Plynovou páčkou je možné pri 
dostatočnom výkone zvýšiť rýchlosť výstupu o 1 m/s. Pokiaľ nie je energia dosť, plynovú páčku 
nemožno na zvýšenie rýchlosti stúpania použiť a dron pristane.

Počas automatického pristátia nájdite čo najskôr vhodné miesto na pristátie dronu. Pokiaľ 
nezostane dostatok energie, dron spadne.

RTH pri zlyhaní
Ak bol východiskový bod úspešne zaznamenaný a kompas funguje normálne, RTH sa automaticky 
aktivuje po strate signálu diaľkového ovládača na viac ako šesť sekúnd. Pamätajte, že akcia, ktorú 
dron vykoná pri strate signálu diaľkového ovládača, musí byť v DJI Fly nastavená na Return to Home.

Keď je osvetlenie dostatočné a kamerové systémy fungujú normálne, DJI Fly zobrazí dráhu RTH, 
ktorá bola vygenerovaná dronom pred stratou signálu diaľkového ovládača. Dron sa vráti do 
východiskového bodu po najlepšej možnej dráhe podľa prostredia. Dron zotrvá v RTH, aj keď dôjde 
k obnoveniu signálu diaľkového ovládača.

Keď osvetlenie nie je dostatočné a kamerové systémy nie sú k dispozícii, dron vstúpi na pôvodnú 
trasu RTH.

Pôvodný postup RTH trasy:

1. Dron zastaví a bude visieť na mieste.

2. a. Dron okamžite pristane, ak je v okamihu začatia RTH vzdialený menej ako 5 m od 
východiskového bodu.

b. Ak je dron vzdialený viac ako 5 m, ale menej ako 50 m od východiskového bodu, prejde do 
režimu Priamy RTH.

c. Ak je drón vzdialený od východiskového bodu viac ako 50 m, upraví svoju orientáciu a pred 
vstupom do režimu Priamy RTH poletí 50 m späť po pôvodnej trase letu.

3. Dron po dosiahnutí východiskového bodu pristane a motory sa zastavia.

Dron zotrvá v priamej RTH, aj keď dôjde k obnoveniu signálu diaľkového ovládača počas RTH.

22 © 2022 DJI Všetky práva vyhradené.. 
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• Ak je RTH spustené prostredníctvom DJI Fly a dron je ďalej ako 5 m od východiskového 
bodu, v aplikácii sa objaví výzva na výber možnosti pristátia.

• Ak je signál GNSS slabý alebo nedostupný, dron sa nemusí normálne vrátiť do 
východiskového bodu.
Dron môže vstúpiť do režimu ATTI, ak sa signál GNSS po vstupe do RTH pri zlyhaní stane 
slabým alebo nedostupným. Dron bude chvíľu visieť na mieste, než pristane.

• Pred každým letom je dôležité nastaviť vhodnú výšku RTH. Spustite DJI Fly a nastavte výšku 
RTH. Predvolená výška RTH je 100 m.

• Dron sa nemôže vyhnúť prekážkam počas RTH pri zlyhaní, ak sú kamerové systémy 
nedostupné.

• GEO zóny môžu ovplyvniť RTH. Vyhnite sa lietania v blízkosti GEO zón.
• Dron nemusí byť schopný sa vrátiť do východiskového bodu, keď je rýchlosť vetra príliš 

vysoká. Lietajte opatrne.
• Počas RTH dávajte pozor na malé alebo jemné predmety (ako sú vetvy stromov alebo 

elektrické vedenie) alebo priehľadné predmety (ako je voda alebo sklo). Opustite RTH
av prípade núdze ovládajte dron ručne.

• RTH nemusí byť v niektorých prostrediach k dispozícii, aj keď kamerové systémy fungujú.
V takýchto prípadoch dron RTH ukončí.

Ochrana pri pristátí
Ochrana pri pristátí sa aktivuje počas inteligentnej RTH. Je aktivovaná, keď dron začne pristávať.

1. Počas ochrany pri pristátí dron automaticky rozpozná vhodný povrch a opatrne pristane.

2. Pokiaľ je povrch uznaný za nevhodný na pristátie, dron sa bude vznášať a čakať na potvrdenie 
pilotom.

3. Ak ochrana pri pristátí nefunguje, DJI Fly zobrazí výzvu na pristátie, keď dron klesne pod 0,5 m. 
Zatiahnite za plynovú páčku alebo použite ovládač automatického pristátia na pristátie.

Presné pristátie
Dron počas RTH automaticky skenuje a pokúša sa rozpoznať terénne prvky pod sebou. Dron 
pristane, keď aktuálny terén bude zodpovedať východiskovému bodu. Ak zhoda terénu zlyhá, zobrazí 
sa v aplikácii DJI Fly výzva.

• Ochrana pri pristátí sa aktivuje počas presného pristátia.
• Výkon presného pristátia podlieha nasledujúcim podmienkam:

a. Predvolený bod musí byť zaznamenaný pri vzlete a nesmie byť počas letu menený.
V opačnom prípade nebude mať dron žiadny záznam terénnych prvkov východiskového 
bodu

b. Pri vzlete musí dron vystúpiť aspoň 7 m nahor pred vodorovným pohybom
c. Vlastnosti terénu východiskového bodu musia zostať do značnej miery nezmenené.
d. Terénne črty východiskového bodu musia byť dostatočne výrazné. Oblasti ako 

zasnežený terén nie sú vhodné.
e. Svetelné podmienky nesmú byť príliš svetlé ani príliš tmavé.
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• Počas presného pristátia sú k dispozícii nasledujúce akcie:
a. Stlačením páčky plynu smerom dole urýchlite pristátie.
b. Presné pristátie zastavíte posunutím ovládacej páky v ľubovoľnom smere okrem 

smeru plynu. Po uvoľnení ovládacích páčok dron začne vertikálne klesať.
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Kamerové systémy a infračervený snímací systém
DJI Mavic 3 Classic je vybavený ako infračerveným snímacím systémom, tak predným, zadným, 
bočným, horným a dolným kamerovým systémom.

Horný a dolný kamerový systém sa každý skladá z dvoch kamier a predný, zadný a bočný kamerový 
systém sa skladajú celkom zo štyroch kamier.

Infračervený snímací systém sa skladá z dvoch 3D infračervených modulov. Spodný kamerový 
systém a infračervený snímací systém pomáhajú dronu udržať aktuálnu pozíciu, presnejšie sa 
vznášať na mieste a lietať vo vnútorných priestoroch alebo inom prostredí, kde nie je dostupné GNSS.

Okrem toho pomocné spodné svetlo umiestnené na spodnej strane dronu zlepšuje viditeľnosť 
spodného kamerového systému za zlých svetelných podmienok.

Horizontálny všesmerový kamerový systém

Infračervený snímací systém

Pomocné spodné svetlo

Dolný kamerový systém

Horný kamerový systém

Horizontálny 
všesmerový kamerový 

systém

Detekčný rozsah
Predný kamerový systém
Presný rozsah merania: 0,5-20 m; FOV: 90° (horizontálne), 103° (vertikálne)

Zadný kamerový systém
Presný rozsah merania: 0,5-16 m; FOV: 90° (horizontálne), 103° (vertikálne)

Bočný kamerový systém
Presný rozsah merania: 0,5-25 m; FOV: 90° (horizontálne), 85° (vertikálne)

Horný kamerový systém
Presný rozsah merania: 0,2-10 m; FOV: 100° (vpredu a vzadu), 90° (vľavo a vpravo)

Spodný kamerový systém
Presný rozsah merania: 0,3-18 m; FOV: 130 ° (vpredu a vzadu), 160 ° (vľavo a vpravo). Spodný 
kamerový systém funguje najlepšie, keď je dron vo výške 0,5 až 30 m.

90°

90°

90°

90° 90°

90°

90° 90°

0.5-20 m

0.5-16 m
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Použitie kamerových systémov
Spodný kamerový systém sa aktivuje, keď GNSS nie je k dispozícii a pokiaľ má povrch čistú textúru 
a dostatočné osvetlenie.

Predné, zadné, bočné a horné kamerové systémy sa aktivujú automaticky pri zapnutí dronu, pokiaľ je 
v režime Normal alebo Cine a vyhýbanie sa prekážkam je v aplikácii DJI Fly nastavené na Bypass 
alebo Brake. Dron môže pri použití predného, zadného, bočného a horného kamerového systému 
aktívne brzdiť pri detekcii prekážok. Tieto kamerové systémy najlepšie fungujú pri dostatočnom 
osvetlení a jasne označených alebo texturovaných prekážkach. Kvôli zotrvačnosti musia používatelia 
dron brzdiť v rozumnej vzdialenosti.

• Kamerové systémy majú obmedzenú schopnosť vnímať prekážky a vyhýbať sa im a ich 
výkon môže byť ovplyvnený okolitým prostredím. Uistite sa, že udržujete vizuálny kontakt 
s dronom a venujte pozornosť výzvam v DJI Fly.

• Spodné kamerové systémy fungujú najlepšie, keď je dron vo výške od 0,5 do 30 m, pokiaľ 
nie je k dispozícii GNSS. Pokiaľ je letová výška dronu vyššia ako 30 m, je potrebná zvláštna 
opatrnosť, pretože kamerové systémy môžu byť ovplyvnené.

• Pomocné spodné svetlo je možné nastaviť v DJI Fly. Ak je nastavené na Auto, automaticky 
sa aktivuje, keď je okolité svetlo príliš slabé. Pamätajte, že výkon kamerového systému 
môže byť ovplyvnený, keď je pomocné spodné svetlo povolené. Ak je signál GNSS slabý, 
lietajte opatrne.

• Kamerové systémy nemusia správne fungovať, keď dron letí nad vodou alebo snehom 
pokrytými oblasťami. Dron nemusí byť schopný správne pristáť nad vodou. Uistite sa, že 
udržujete vizuálny kontakt s dronom a venujte pozornosť výzvam v DJI Fly.

• Kamerové systémy nemôžu správne fungovať na povrchoch, ktoré nemajú jasné odchýlky 
vzoru. Kamerové systémy nemôžu správne fungovať v žiadnej z nasledujúcich situácií. 
Prevádzkujte dron opatrne.
a. Lietanie nad monochromatickými povrchmi (napr. čisto čierna, čisto biela, čisto zelená).
b. Lietanie nad vysoko reflexnými povrchmi.
c. Lietanie nad vodou alebo priehľadnými povrchmi.
d. Lietanie nad pohyblivými povrchmi alebo predmetmi.
e. Lietanie v oblasti, kde sa často alebo drasticky mení osvetlenie.
f. Lietanie nad extrémne tmavými (< 10 lux) alebo svetlými (> 40 000 lux) povrchmi.
g. Lietanie nad povrchmi, ktoré silne odrážajú alebo pohlcujú infračervené vlny 

(napr. zrkadlá).
h. Lietanie nad povrchmi bez jasných vzorov alebo textúr.
i. Lietanie nad povrchmi s opakujúcimi sa rovnakými vzormi alebo textúrami 

(napr. dlaždice s rovnakým dizajnom).
j. Lietanie cez prekážky s malou plochou (napr. vetvy stromov)

• Udržujte senzory vždy čisté. NEmanipulujte so snímačmi. NEPOUŽÍVAJTE dron v prašnom 
alebo vlhkom prostredí.

• Kamery systému môže byť nutné po dlhšom skladovaní skalibrovať. V DJI Fly sa objaví 
výzva a kalibrácia bude vykonaná automaticky.

• NELIETAJTE, keď prší, je hmla alebo keď nie je jasný výhľad.
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• Pred každým vzletom skontrolujte nasledujúce:
a.  Uistite sa, že na infračervenom snímacom a kamerovom systéme nie sú žiadne 

nálepky ani iné prekážky.
b. Ak sú na infračervenom snímacom a kamerovom systéme nečistoty, prach alebo 

voda, očistite ich mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, 
ktoré obsahujú alkohol.

c. Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu skla systémov infračerveného snímania
a videnie, kontaktujte podporu DJI.

• NEZAKRÝVAJTE infračervený snímací systém.
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Inteligentný letový režim

FocusTrack
FocusTrack zahŕňa Spotlight 2.0, Point of Interest 3.0 a ActiveTrack 5.0.

Spotlight 2.0
Ovládajte dron ručne, zatiaľ čo fotoaparát zostáva uzamknutý na objekte. Tento režim podporuje 
stacionárne aj pohyblivé objekty, ako sú vozidlá, lode a osoby. Pohybom páčky otáčania krúžite 
okolo objektu, pohybom páčky na zmenu sklonu meníte vzdialenosť od objektu, pohybom páčky na 
ovládanie plynu meníte výšku a pohybom páčky na otáčanie upravujete záber.

• Ďalšie informácie o páčkach náklonu, sklonu, plynu a otáčania nájdete v kapitolách 
Diaľkové ovládanie a Ovládanie dronu.

V režime Spotlight sa dron vznáša na mieste, keď je detekovaná prekážka, keď kamerové systémy 
pracujú normálne, bez ohľadu na to, či je v DJI Fly nastavené správanie Bypass alebo Brake. Všimnite 
si, že v režime Sport sú kamerové systémy vypnuté.

Point of Interest 3.0 (POI 3.0)
Dron sleduje objekt v kruhu podľa nastaveného polomeru a rýchlosti letu. Režim podporuje statické 
aj pohyblivé objekty, ako sú vozidlá, lode a osoby. Maximálna rýchlosť letu je 12 m/s a rýchlosť letu 
je možné dynamicky upravovať podľa aktuálneho polomeru. Pohybom páčky na klonenie môžete 
meniť rýchlosť, pohybom páčky na náklon môžete meniť vzdialenosť od objektu, pohybom plynovej 
páčky môžete meniť výšku a pohybom páčky na otáčanie môžete upravovať záber.

V tomto režime bude dron prekážky oblietavať bez ohľadu na nastavenie v aplikácii DJI Fly, pokiaľ 
kamerové systémy pracujú normálne.

ActiveTrack 5.0
ActiveTrack 5.0 je rozdelený na Trace a Parallel, ktoré podporujú sledovanie ako stacionárnych, tak 
pohyblivých objektov, ako sú vozidlá, lode a osoby. V režimoch Šport, Normal a Cine je maximálna 
rýchlosť letu 12 m/s. Pohybom páčky na klonenie obkrúžite objekt, pohybom páčky na náklon 
zmeníte vzdialenosť od objektu, pohybom plynovej páčky zmeníte nadmorskú výšku a pohybom 
páčky na otáčanie upravíte záber.

Dron bude v ActiveTrack 5.0 oblietavať prekážky bez ohľadu na nastavenie v DJI Fly.

Trace: Dron sleduje objekt v konštantnej vzdialenosti a výške pod konštantným uhlom v smere 
objektu. Dron môže sledovať subjekty v ôsmich smeroch, vrátane smeru dopredu, dozadu, doľava, 
doprava, dopredu diagonálne doľava, dopredu diagonálne doprava, dozadu diagonálne doľava 
a dozadu diagonálne doprava. V predvolenom nastavení je smer nastavený na zadné a toto 
nastavenie je k dispozícii iba vtedy, keď sa subjekt pohybuje stabilným smerom. Smer sledovania je 
možné upraviť počas jeho priebehu.

Parallel: Dron sleduje objekt v konštantnom uhle a vzdialenosti od strany.

V systéme ActiveTrack udržuje dron pri sledovaní osôb vo výške 2-20 m vzdialenosť 4-20 m 
(optimálna vzdialenosť je 5-10 m a výška 2-10 m) a pri sledovaní vozidiel alebo lodí vo výške 6-100 m 
vzdialenosť 6-100 m (optimálna vzdialenosť je 20-50 m a výška 10-50 m). Pokiaľ je vzdialenosť 
a nadmorská výška mimo rozsah podporovaných vzdialeností a nadmorských výšok, dron pri 
spustení funkcie ActiveTrack poletí na podporovanú vzdialenosť a nadmorskú výšku. Na dosiahnutie 
najlepších výsledkov lietajte s dronom v optimálnej vzdialenosti a nadmorskej výške.

28 © 2022 DJI Všetky práva vyhradené.
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Používanie FocusTrack
1. Vzlietnite.

4. Kliknutím na tlačidlo Spúšte/záznamu vytvoríte fotografie alebo spustíte nahrávanie.
Prezrite si záznam v režime prehrávania.

2. Posuňte rámik okolo objektu v zobrazení kamery alebo povoľte funkciu Skenovanie objektu
v nastavení ovládania v aplikácii DJI Fly a kliknutím na rozpoznaný objekt povoľte funkciu 
FocusTrack. Predvoleným režimom je Spotlight. Kliknutím na ikonu môžete prepínať medzi režimami 
Spotlight, ActiveTrack a POI. Funkcia FocusTrack podporuje 3x zoom. Pomer priblíženia bude 
obmedzený, ak je príliš veľký na rozpoznanie objektu. Kliknutím na tlačidlo GO spustíte funkciu 
FocusTrack.

3. V aplikácii Trace systému ActiveTrack je možné smer sledovania meniť pomocou smerového kolieska.
Smerové koliesko sa minimalizuje, ak dlhšiu dobu nevykonáte žiadnu operáciu alebo kliknete na 
inú oblasť obrazovky. Po minimalizácii smerového kolieska môžete zvoliť možnosť Trace alebo 
Parallel. Po opätovnom výbere možnosti Trace sa sledovanie vráti späť.
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Ukončenie funkcie FocusTrack
Kliknutím na tlačidlo Stop v aplikácii DJI Fly alebo jedným stlačením tlačidla Pozastavenie letu 
na diaľkovom ovládači ukončite FocusTrack.

• NEPOUŽÍVAJTE FocusTrack v miestach, kde sa pohybujú ľudia a zvieratá alebo kde sa jazdia 
vozidlami.

• NEPOUŽÍVAJTE FocusTrack v oblastiach s malými alebo jemnými predmetmi (napr. vetvy 
stromov alebo elektrické vedenie) alebo priehľadnými predmetmi (napr. voda alebo sklo).

• Ovládajte dron ručne. V prípade núdze stlačte tlačidlo Pozastaviť let alebo kliknite na Zastaviť 
v aplikácii DJI Fly.

• Pri používaní funkcie FocusTrack buďte obzvlášť ostražití v nasledujúcich situáciách:
 a. Sledovaný objekt sa nepohybuje v rovine.
 b. Sledovaný objekt pri pohybe výrazne mení podobu.
 c. Sledovaný objekt je dlhší čas mimo dohľadu.
 d. Sledovaný objekt sa pohybuje po zasneženom povrchu.
 e. Sledovaný objekt má podobnú farbu alebo vzor ako jeho okolie.
 f. Osvetlenie je extrémne nízke (<300 luxov) alebo vysoké (>10 000 luxov).

• Pri používaní funkcie FocusTrack dbajte na dodržiavanie miestnych zákonov a predpisov 
o ochrane osobných údajov.

• Odporúča sa sledovať iba vozidlá, lode a osoby (nie však deti). Pri sledovaní iných subjektov 
lietajte opatrne.

• V podporovaných pohyblivých témach sa vozidlá vzťahujú na automobily a malé až stredne 
veľké jachty.

• NESLEDUJTE model auta alebo lode na diaľkové ovládanie.

• Sledovaný subjekt sa môže neúmyselne prehodiť s iným subjektom, ak prejdú blízko seba.

• Funkcia FocusTrack je vypnutá pri použití ND filtra alebo pri nahrávaní v rozlíšení 5,1K 
a vyššom alebo 120 fps a vyššom.

• Systém ActiveTrack nie je k dispozícii, ak je osvetlenie nedostatočné a kamerové systémy nie 
sú k dispozícii. POI pre statické objekty a Spotlight je možné stále používať, ale detekcia 
prekážok nie je k dispozícii.

• Keď je dron na zemi, funkcia FocusTrack nie je k dispozícii.

• FocusTrack nemusí fungovať správne, ak dron letí v blízkosti letových limitov alebo v GEO 
zóne.

2 m

MasterShots
MasterShots udržuje objekt v strede záberu, zatiaľ čo postupne vykonáva rôzne 
manévre a vytvára krátke filmové video.

Používanie MasterShots
1. Vzlietnite a vznášajte sa aspoň 2 m nad zemou.
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2. V aplikácii DJI Fly kliknite na ikonu režimu fotografovania, vyberte MasterShots a postupujte 
podľa pokynov. Uistite sa, že rozumiete spôsobu použitia režimu fotografovania a že v okolí nie 
sú žiadne prekážky.

3. Vyberte cieľový objekt v zobrazení fotoaparátu kliknutím na kruh na objekte alebo pretiahnutím 
rámčeka okolo objektu. Kliknutím na tlačidlo Štart spustíte nahrávanie. Po dokončení natáčania 
dron odletí späť do východzieho bodu.

4. Kliknutím na prejdete na video.

Ukončenie MasterShots
Raz stlačte tlačidlo Pozastavenie letu alebo kliknite na tlačidlo       v aplikácii DJI Fly 
a ukončite aplikáciu MasterShots. Dron sa bude vznášať na mieste.

• MasterShots používajte na miestach, kde nie sú budovy a iné prekážky. Dbajte na to, aby sa
na dráhe letu nenachádzali ľudia, zvieratá ani iné prekážky. Pokiaľ je osvetlenie dostatočné
a prostredie vhodné pre kamerové systémy, dron v prípade detekcie prekážky zastaví a zostane 
visieť na mieste.

• Dávajte pozor na objekty v okolí dronu a pomocou diaľkového ovládača sa vyhnite kolízii 
s dronom.

• MasterShots NEPOUŽÍVAJTE v žiadnej z nasledujúcich situácií:
a. Keď je predmet blokovaný po dlhšiu dobu alebo mimo zorného poľa.
b. Keď má predmet podobnú farbu alebo vzor ako okolie.
c. Keď je predmet vo vzduchu.
d. Keď sa predmet rýchlo pohybuje.
e. Pri extrémne nízkom (<300 luxov) alebo vysokom (>10 000 luxov) osvetlení..

• NEPOUŽÍVEJTE MasterShots na místech, která jsou v blízkosti budov nebo kde je slabý signál 
GNSS. V opačném případě bude dráha letu nestabilní.

• Při používání MasterShots dbejte na dodržování místních zákonů a předpisů o ochraně osobních 
údajů.

QuickShots
Medzi režimy fotografovania QuickShots patria Drónia, Rocket, Circle, Helix, Boomerang a Asteroid. 
Mavic 3 Classic nahráva podľa zvoleného režimu snímania a automaticky vytvára krátke video. Video 
je možné prezerať, upravovať alebo zdieľať na sociálnych sieťach z prehrávania.

31 © 2022 DJI Všetky práva vyhradené.
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Drónia: Dron letí dozadu a stúpa, pričom je kamera zameraná na fotografovaný objekt.

Rocket: Dron stúpa s kamerou nasmerovanou smerom dole.

Circle: Dron krúži okolo predmetu.

Helix: Dron stúpa a špirálovito krúži okolo objektu.

Boomerang: Dron oblieta objekt po oválnej dráhe, pričom pri lete od východiskového bodu 
stúpa a pri lete späť klesá. Predvolený bod dronu tvorí jeden koniec dlhej osi oválu, zatiaľ čo 
druhý koniec dlhej osi je na opačnej strane ako východiskový bod. Pri použití funkcie 
Boomerang sa uistite, že je k dispozícii dostatočný priestor. Okolo dronu ponechajte polomer 
aspoň 30 ma nad dronom ponechajte aspoň 10 m.

Asteroid: Dron letí dozadu a nahor, vytvorí niekoľko snímok a potom sa vráti späť do 
východzieho bodu. Vytvorené video začína panoramatickým záberom najvyššej polohy 
a potom ukazuje zostup. Pri použití funkcie Asteroid sa uistite, že je k dispozícii dostatočný 
priestor. Vyhraďte si aspoň 40 m za lietadlom a 50 m nad ním.

Používanie QuickShots
1. Vzlietnite a vznášajte sa aspoň 2 m nad zemou.

2 m

4. Kliknutím na         otvorte video.

2. V aplikácii DJI Fly kliknite na ikonu režimu fotografovania, vyberte možnosť QuickShots
a postupujte podľa pokynov. Uistite sa, že rozumiete spôsobu použitia režimu fotografovania 
a že v okolí nie sú žiadne prekážky.

3. Vyberte cieľový objekt v zobrazení fotoaparátu kliknutím na kruh na objekte alebo pretiahnutím 
rámčeka okolo objektu. Vyberte režim snímania a kliknutím na tlačidlo Štart spustite nahrávanie.
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Ukončenie QuickShots
Raz stlačte tlačidlo Pozastavenie letu alebo kliknite na tlačidlo       v aplikácii DJI Fly a ukončite 
funkciu QuickShots. Dron sa bude vznášať na mieste.

• QuickShots používajte na miestach, kde nie sú budovy a iné prekážky. Dbajte na to, aby sa 
na dráhe letu nenachádzali ľudia, zvieratá ani iné prekážky. Pokiaľ je detekovaná prekážka, 
dron zastaví a vznáša sa na mieste.

• Dávajte pozor na objekty v okolí dronu a pomocou diaľkového ovládača sa vyhnite kolízii 
s dronom.

• QuickShots NEPOUŽÍVAJTE v žiadnej z nasledujúcich situácií:
a. Keď je objekt dlhšiu dobu zablokovaný alebo je mimo zorného poľa.
b. Keď je objekt vzdialený od dronu viac ako 50 m.
c. Keď je predmet podobný farbou alebo vzorom s okolím.
d. Keď je objekt vo vzduchu.
e. Keď sa objekt rýchlo pohybuje.
f. Osvetlenie je extrémne nízke (<300 luxov) alebo vysoké (>10 000 luxov).

• NEPOUŽÍVAJTE QuickShots v miestach, ktoré sú blízko budov alebo kde je slabý signál 
GNSS. V opačnom prípade bude dráha letu nestabilná.

• Pri používaní QuickShots dbajte na dodržiavanie miestnych zákonov a predpisov o ochrane 
osobných údajov.

Hyperlapse
Medzi režimy hyperzáznamu patria Free, Circle, Course Lock a Waypoint.
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Režim Free
Dron automaticky zhotovuje fotografie a vytvára časozberné video. Režim Free je možné použiť, keď 
je dron na zemi. Po vzlete môžete pomocou diaľkového ovládača ovládať pohyb a uhol gimbalu 
dronu. Pri používaní Režimu Free postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

1. Nastavte dobu intervalu, dĺžku videa a maximálnu rýchlosť. Na obrazovke sa zobrazí 
počet fotografií, ktoré budú zhotovené, a dĺžka doby snímania.

2. Kliknutím na tlačidlo Spúšte/záznamu začnite.
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Režim Circle
Dron počas letu okolo vybraného objektu automaticky zhotovuje fotografie a vytvára 
časozberné video. Pri použití funkcie Circle postupujte podľa nižšie uvedených krokov:
1. Nastavte dobu intervalu, dĺžku videa a maximálnu rýchlosť. Režim Circle je možné zvoliť pre 

pohyb v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Na obrazovke sa zobrazí počet snímok, 
ktoré budú zhotovené, a dĺžka doby snímania.

2. Na obrazovke vyberte objekt. Pomocou otočnej páčky a gimbalového voliča upravte záber.

3. Kliknutím na tlačidlo Spúšte/záznamu spustíte nahrávanie.

Režim Course Lock
Funkciu Course Lock je možné použiť dvoma spôsobmi. Pri prvom spôsobe je orientácia dronu 
pevná, ale nie je možné vybrať objekt. Pri druhom spôsobe je orientácia dronu pevná a letí okolo 
vybraného objektu. Pri použití funkcie Course Lock postupujte podľa nižšie uvedených krokov:
1. Nastavte dobu intervalu, dĺžku videa a maximálnu rýchlosť. Na obrazovke sa zobrazí 

počet fotografií, ktoré budú zhotovené, a dĺžka doby snímania.

2. Nastavte smer letu.

3. V prípade potreby vyberte objekt. Pomocou otočného ovládača gimbalu a páčky pre 
otáčanie nastavte záber.

4. Kliknutím na tlačidlo Spúšte/záznamu spustíte snímanie.
Režim Waypoints
Dron automaticky vytvára snímky na trase letu o dvoch až piatich bodoch a vytvára časozberné 
video. Dron môže letieť v poradí od Waypointu 1 do 5 alebo od 5 do 1. Pri používaní Waypointov 
postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

1. Nastavte požadované trasové body.

2. Nastavte dobu intervalu, dĺžku videa a maximálnu rýchlosť. Na obrazovke sa zobrazí 
počet fotografií, ktoré budú zhotovené, a dĺžka doby snímania.

3. Kliknutím na tlačidlo Spúšte spustíte fotografovanie.

Dron automaticky vygeneruje časozberné video, ktoré je možné zobraziť pri prehrávaní. Užívatelia 
môžu zvoliť výstupnú kvalitu a typ fotografie na stránke Nastavenie systému-Kamera v aplikácii DJI 
Fly. Mavic 3 Classic podporuje funkciu rýchlej kompozície Hyperlapse. Vo výstupnej kvalite vyberte 
možnosť "Preview". Mavic 3 Classic nevykoná stabilizáciu a vyhladenie jasu, ale iba syntetizuje 
náhľad filmu s efektom, čo môže ušetriť čas kompozície. Užívatelia môžu neskôr syntetizovať 
pôvodný film do vysoko kvalitného filmu.
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• Pre optimálny výkon sa odporúča používať Hyperlapse v nadmorskej výške vyššej ako 
50 m a nastaviť rozdiel medzi intervalom a časom uzávierky aspoň dve sekundy. 

• Odporúča sa vybrať statický objekt (napr. výškové budovy, hornatý terén) v bezpečnej 
vzdialenosti od dronu (ďalej ako 15 m). Nevyberajte objekt, ktorý je príliš blízko dronu. 

• Pokiaľ je osvetlenie dostatočné a prostredie vhodné pre kamerové systémy, dron zastaví
a vznáša sa na mieste, pokiaľ je počas Hyperlapse detekovaná prekážka. Pokiaľ je 
osvetlenie nedostatočné alebo prostredie nie je vhodné pre kamerové systémy počas 
Hyperlapse, dron bude pokračovať v snímaní bez vyhýbania sa prekážkam. Lietajte
s opatrnosťou.

• Dron vytvorí video iba vtedy, ak vytvorí aspoň 25 snímok, čo je počet potrebný
na vytvorenie jednosekundového videa. Video sa generuje, keď je prijatý užívateľský príkaz
z diaľkového ovládača alebo keď je režim neočakávane ukončený, napríklad keď je 
spustený režim RTH s nízkym stavom batérie.
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Tempomat
Funkcia Tempomat umožňuje dronu zablokovať aktuálny vstup riadiacej páčky diaľkového ovládača, 
pokiaľ to podmienky dovolia. Lieta rýchlosťou zodpovedajúcou aktuálnemu vstupu riadiacej páčky 
bez toho, aby neustále používal pohyby riadiacej páčky, a podporuje aj ďalšie pohyby kamery, ako je 
napríklad stúpanie po špirále zvýšením vstupu riadiacej páčky.

Používanie tempomatu
1. Nastavenie tlačidla Tempomat

Prejdite na DJI Fly, vyberte Nastavenie systému, Ovládanie a potom nastavte tlačidlo C1 alebo 
C2 diaľkového ovládača DJI RC alebo tlačidlo Fn diaľkového ovládača RC-N1 na Tempomat.

2. Vstup do tempomatu
Zatlačte ovládaciu páčku v ľubovoľnom smere a súčasne stlačte tlačidlo Tempomat. Podľa 
zadania riadiacej páčky poletí dron aktuálnou rýchlosťou. Ovládaciu páčku môžete pustiť a dron 
sa automaticky vráti do stredu. Než sa riadiaca páčka vráti do stredu, stlačte znovu tlačidlo 
Tempomat a dron obnoví rýchlosť letu podľa aktuálneho zadania riadiacej páčky. Po návrate do 
stredu stlačte ovládaciu páčku a dron poletí zvýšenou rýchlosťou na základe predchádzajúcej 
rýchlosti.V takom prípade stlačte tlačidlo Tempomat znova a dron poletí zvýšenou rýchlosťou.

3. Ukončenie tempomatu
Ak chcete tempomat ukončiť, stlačte tlačidlo Tempomat bez vstupu riadiacej páčky, tlačidlo 
Pozastavenie letu na diaľkovom ovládači alebo tempomat vypnite.

• Tempomat je k dispozícii v režimoch Normal, Cine a Šport alebo APAS, Free Hyperlapse
a Spotlight.

• Tempomat nie je možné spustiť bez stlačenia ovládacej páčky.
• Tempomat nie je možné spustiť alebo sa automaticky ukončí, keď sa priblížite

k maximálnej výške alebo maximálnej vzdialenosti.
• Tempomat nie je možné spustiť alebo sa automaticky ukončí, keď sa dron odpojí od 

diaľkového ovládača alebo DJI Fly.
• Tempomat nie je možné spustiť alebo sa automaticky ukončí potom, čo dron zaznamená 

prekážku a začne sa vznášať na mieste.
• Počas RTH alebo automatického pristátia dron nemôže byť spustený alebo sa automaticky 

ukončí Tempomat.
• Pri prepínaní letových režimov sa Tempomat automaticky ukončí.
• Vyhýbanie sa prekážkam v režime Tempomat sa riadi aktuálnym letovým režimom. Lietajte

s opatrnosťou.
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Pokročilé asistenčné systémy pre pilotov 5.0 (APAS 5.0)
Funkcia Advanced Pilot Assistance Systems 5.0 (APAS 5.0) je k dispozícii v režimoch Normal a Cine. 
Keď je povolený APAS, dron naďalej reaguje na užívateľské príkazy a plánuje svoju dráhu podľa 
vstupov ovládacej páčky a letového prostredia. APAS uľahčuje vyhýbanie sa prekážkam, čím získate 
plynulejšie zábery a lepší zážitok z lietania.

Pokračujte v pohybe ovládacích pák v ľubovoľnom smere. Dron sa bude prekážkam vyhýbať letom 
nad prekážkou, pod ňou, vľavo alebo vpravo od prekážky. Dron môže tiež reagovať na vstupy 
z ovládacej páčky a pritom sa vyhýbať prekážkam.

Keď je povolený APAS, je možné dron zastaviť stlačením tlačidla Letová pauza na diaľkovom 
ovládači alebo kliknutím na obrazovku v DJI Fly. Dron sa bude tri sekundy vznášať a čakať na ďalšie 
povely pilota.

Ak chcete povoliť APAS, prejdite do DJI Fly a vyberte > Bezpečnosť > Bypass.

Pri použití funkcie Bypass vyberte režim Normal alebo Nifty. V režime Nifty môže dron letieť 
rýchlejšie, plynulejšie a bližšie k prekážkam, čím získa lepšie zábery pri vyhýbaní sa prekážkam. 
Zároveň sa však zvyšuje riziko zrážky s prekážkami. Lietajte s opatrnosťou.

Režim Nifty nemôže normálne fungovať v nasledujúcich situáciách:

1. Pri rýchlych zmenách orientácie dronu pri lete v blízkosti prekážok pri použití obchvatu.
2. Pri prelete úzkymi prekážkami, ako sú napríklad striešky alebo kríky, vo vysokej 

rýchlosti.
3. Pri lete v blízkosti prekážok, ktoré sú príliš malé na to, aby ich bolo možné detekovať.
4. Pri lete s ochranným krytom vrtule.

Pristávacia ochrana
Pristávacia ochrana sa aktivuje, ak je funkcia Vyhýbanie sa prekážkam nastavená na možnosť 
Bypass alebo Brzda a užívateľ stiahne plynovú páčku dole, aby s dronom pristál. Pristávacia ochrana 
sa aktivuje, akonáhle dron začne pristávať.

1. Počas funkcie Pristávacej ochrany dron automaticky rozpozná a opatrne pristane na vhodnú 
plochu.

2. Pokiaľ je zistené, že plocha nie je vhodná na pristátie, dron bude visieť, keď klesne pod 0,8 m. 
Stiahnite plynovú páčku na viac ako päť sekúnd a dron pristane bez vyhýbania sa prekážkam.

• Uistite sa, že používate systém APAS, keď sú k dispozícii kamerové systémy. Uistite sa, že 
sa na dráhe letu nenachádzajú ľudia, zvieratá, iné objekty s menšou veľkosťou povrchu
(napr. vetvy stromov) alebo objekty s priehľadným povrchom (napr. sklo alebo voda).

• Uistite sa, že systém APAS používate, ak je k dispozícii spodný kamerový systém alebo je 
signál GNSS silný. Systém APAS nemusí fungovať správne, ak letí dron nad vodou alebo 
zasneženými oblasťami.

• Buďte obzvlášť opatrní pri lietaní v extrémne tmavom (<300 luxov) alebo jasnom
(>10 000 luxov) prostredie.

• Venujte pozornosť DJI Fly a uistite sa, že APAS funguje normálne.
• APAS nemusí fungovať správne, ak letí dron v blízkosti letových limitov alebo v GEO zóne.
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Letový záznamník
Letové dáta vrátane letovej telemetrie, informácií o stave dronu a ďalších parametrov sa automaticky 
ukladajú do interného záznamníka dát dronu. K dátam je možné pristupovať pomocou DJI Assistant 
2 (rad spotrebiteľských dronov).

QuickTransfer
Mavic 3 Classic sa môže pripojiť priamo k mobilným zariadeniam prostredníctvom Wi-Fi, čo 
používateľom umožňuje sťahovať fotografie a videá z dronu do mobilného zariadenia 
prostredníctvom aplikácie DJI Fly bez nutnosti použitia diaľkového ovládača RC-N1. Užívatelia môžu 
využívať rýchlejšie a pohodlnejšie sťahovanie s prenosovou rýchlosťou až 80 MB/s.

Použitie

Metóda 1: mobilné zariadenie nie je pripojené k diaľkovému ovládaču

1. Zapnite dron a počkajte, kým sa nedokončia jeho autodiagnostické testy.

2. Skontrolujte, či je v mobilnom zariadení povolené pripojenie Bluetooth a Wi-Fi. Spustite aplikáciu 
DJI Fly a automaticky sa zobrazí výzva na pripojenie k dronu.

3. Kliknite na položku Pripojiť. Po úspešnom pripojení je možné k súborom v drone pristupovať
a sťahovať ich vysokou rýchlosťou.

Metóda 2: mobilné zariadenie je pripojené k diaľkovému ovládaču
1. Uistite sa, že je dron pripojený k mobilnému zariadeniu prostredníctvom diaľkového ovládača 

a že sa nespustili motory.

2. V mobilnom zariadení povoľte Bluetooth a Wi-Fi.

3. Spustite aplikáciu DJI Fly, zadajte prehrávanie a kliknutím do pravého horného rohu získate 
prístup k súborom v drone, ktoré sa majú sťahovať vysokou rýchlosťou.

• Maximálnu rýchlosť sťahovania je možné dosiahnuť iba v krajinách a oblastiach, kde je 
frekvencia 5,8 GHz povolená zákonmi a predpismi, pri použití zariadení, ktoré podporujú 
frekvenčné pásmo 5,8 GHz a pripojení Wi-Fi 6, pri použití záznamu z vnútorného úložiska 
dronu av prostredí bez rušenia alebo prekážok. Ak frekvencia 5,8 GHz nie je miestnymi 
predpismi povolená (napríklad v Japonsku), mobilné zariadenie užívateľa nebude 
podporovať frekvenčné pásmo 5,8 GHz alebo v prostredí bude dochádzať k silnému 
rušeniu. Za týchto okolností bude funkcia QuickTransfer používať frekvenčné pásmo 
2,4 GHz a jej maximálna rýchlosť sťahovania sa zníži na 10 MB/s.

• Pred použitím funkcie QuickTransfer sa uistite, že sú v mobilnom zariadení povolené 
funkcie Bluetooth, Wi-Fi a polohové služby.

• Pri použití funkcie QuickTransfer nie je pre pripojenie nutné zadávať heslo Wi-Fi na stránke 
nastavenia mobilného zariadenia. Spustite aplikáciu DJI Fly a zobrazí sa výzva
na pripojenie dronu.

• QuickTransfer používajte v nerušenom prostredí bez rušenia a nepribližujte sa k zdrojom 
rušenia, ako sú bezdrôtové routery, reproduktory Bluetooth alebo slúchadlá.



DJI Mavic 3 Classic Užívateľská príručka

39 © 2022 DJI Všetky práva vyhradené.. 

Vrtule
Existujú dva typy nízkohlučných rýchloupínacích vrtulí DJI Mavic 3, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa 
otáčali rôznymi smermi. Značky sa používajú na označenie, ktoré vrtule by mali byť pripojené ku 
ktorým motorom. Uistite sa, že sa vrtule a motor zhodujú podľa pokynov.

Pripevnenie vrtulí
Vrtuľa so značkami pripevnite na motory so značkami a neoznačené vrtule na motory bez značiek. 
Zatlačte každú vrtuľu dole na motor a otáčajte, kým nebude zaistená.

B A

A B

1

2

Demontáž vrtulí
Zatlačte vrtule dole na motory a otočte ich v smere odomknutia.

• Listy vrtule sú ostré. Zaobchádzajte s nimi opatrne.
• Používajte iba oficiálne vrtule DJI. NEZMIEŠAJTE typy vrtulí.
• V prípade potreby zakúpte vrtule samostatne.
• Pred každým letom sa uistite, že sú vrtule bezpečne nainštalované.
• Pred každým letom sa uistite, že sú všetky vrtule v dobrom stave. NEPOUŽÍVAJTE 

staré, odštiepené alebo zlomené vrtule.
• Držte sa ďalej od rotujúcich vrtulí a motorov, aby nedošlo k zraneniu.
• Počas prepravy alebo skladovania nestláčajte ani neohýbajte vrtule.
• Uistite sa, že sú motory bezpečne namontované a že sa hladko otáčajú.
• Okamžite pristaňte s dronom, pokiaľ sa motor zasekol a nemôže sa voľne otáčať.
• NEPOKÚŠAJTE sa upravovať konštrukciu motorov.
• NEDOTÝKAJTE ani nenechajte ruky alebo telo prísť do kontaktu s motormi po lete, 

pretože môžu byť horúce.
• NEblokujte ventilačné otvory na motoroch alebo tele dronu.
• Uistite sa, že ESC pri zapnutí znie normálne.
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Inteligentná letová batéria
Inteligentná letová batéria DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery je 15,4 V batéria 
s kapacitou 5000 mAh as funkciou chytrého nabíjania a vybíjania.

Vlastnosti batérie
1. Zobrazenie úrovne batérie: LED indikátory zobrazujú aktuálnu úroveň batérie.

2. Funkcia automatického vybíjania: Aby sa zabránilo napučaniu, batéria sa po 3 dňoch nečinnosti 
automaticky vybije na 96 % úrovne batérie, a automaticky sa vybije na
60% úrovne batérie po 9 dňoch nečinnosti. Je normálne, že počas procesu vybíjania batérie 
vzniká mierne teplo.

3. Vyvážené nabíjanie: Počas nabíjania sa napätie článkov batérie automaticky vyrovnáva.

4. Ochrana proti prebitiu: Po úplnom nabití sa batéria automaticky prestane nabíjať.

5. Detekcia teploty: V záujme vlastnej ochrany sa batéria nabíja iba pri teplote medzi 5°C a 40°C.

6. Ochrana proti nadprúdu: Batéria sa prestane nabíjať, ak je zistený nadmerný prúd.

7. Ochrana proti nadmernému vybitiu: Vybíjanie sa automaticky zastaví, aby sa zabránilo 
nadmernému vybitiu, keď sa batéria nepoužíva. Ochrana proti nadmernému vybitiu nie je 
aktivovaná, keď sa batéria používa.

8. Ochrana proti skratu: Napájanie sa automaticky preruší, ak je detekovaný skrat.

9. Ochrana pred poškodením článkov batérie: DJI Fly zobrazí varovnú výzvu, keď je detekovaný 
poškodený článok batérie.

10. Režim hibernácie: Batéria sa po 20 minútach nečinnosti vypne, aby sa šetrila energia. Ak je 
úroveň nabitia batérie nižšia ako 5 %, prejde batéria po šiestich hodinách nečinnosti do režimu 
hibernácie, aby sa zabránilo nadmernému vybitiu. V režime hibernácie sa indikátory nabitia 
batérie nerozsvietia. Aby ste batériu prebudili z režimu spánku, nabite ju.

11. Komunikácia: Informácie o napätí, kapacite a prúde batérie sú prenášané do dronu.

• Pred použitím si prečítajte Bezpečnostné pokyny a štítok batérie. Užívatelia preberajú 
plnú zodpovednosť za všetky operácie a použitie.
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Použitie batérie

Kontrola úrovne batérie
Jedným stlačením tlačidla napájania skontrolujte úroveň batérie.

Kontrolky stavu batérie

: LED svieti : LED bliká : LED nesvieti

LED1 LED2 LED3 LED4 Úroveň batérie

Úroveň batérie ≥ 88 %

75 % ≤ Úroveň batérie < 88 %

63 % ≤ Úroveň batérie < 75 %

50 % ≤ Úroveň batérie < 63 %

38 % ≤ Úroveň batérie < 50 %

25 % ≤ Úroveň batérie < 38 %

13 % ≤ Úroveň batérie < 25 %

0 % ≤ Úroveň batérie < 13 %

Zapnutie/vypnutie
Stlačte raz tlačidlo napájania, potom znovu stlačte a podržte po dobu dvoch sekúnd pre zapnutie 
alebo vypnutie batérie. LED diódy úrovne batérie zobrazujú úroveň batérie, keď je dron zapnutý.

Upozornenie na nízku teplotu
1. Kapacita batérie je pri lietaní v prostredí s nízkou teplotou -10 ° C až 5 ° C výrazne znížená.

Na zahriatie batérie sa odporúča dron nechať chvíľu vznášať na mieste. Pred vzletom sa uistite,
že je batéria plne nabitá.

2. Batérie nemožno používať v prostredí s extrémne nízkou teplotou nižšou ako -10°C (14° F).

3. V prostredí s nízkou teplotou ukončite let, akonáhle DJI Fly zobrazí varovanie o nízkej úrovni
batérie.

4. Pre zaistenie optimálneho výkonu batérie udržujte teplotu batérie nad 20°C (68° F).

LED1

LED2

LED3

LED4

Tlačidlo napájania
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5. Znížená kapacita batérie v prostredí s nízkou teplotou znižuje odolnosť dronu proti rýchlosti vetra. 
Lietajte opatrne.

6. Vo vysokej nadmorskej výške lietajte so zvýšenou opatrnosťou.

Nabíjanie batérie
Pred každým letom inteligentnú letovú batériu plne nabite.

Používanie DJI 65W Portable Charger

1. Pripojte DJI 65W Portable Charger k zdroju striedavého prúdu (100-240 V, 50/60 Hz).

2. Pripojte dron k nabíjačke pomocou nabíjacieho kábla s vypnutou batériou.

3. Kontrolky stavu nabitia batérie zobrazujú aktuálny stav nabitia batérie počas nabíjania.

4. Inteligentná letová batéria je plne nabitá, keď všetky kontrolky stavu nabitia batérie 
nesvietia. Po úplnom nabití batérie nabíjačku odpojte.

• NENABÍJAJTE inteligentnú letovú batériu bezprostredne po lete, pretože teplota môže
byť príliš vysoká. Pred ďalším nabíjaním počkajte, až sa ochladí na izbovú teplotu.

• Nabíjačka zastaví nabíjanie batérie, pokiaľ teplota článkov batérie nie je v prevádzkovom
5° až 40° C (41° až 104° F). Ideálna teplota nabíjania je 22 ° až 28 ° C
(71,6 ° až 82,4 ° F). 

• Pre udržanie stavu batérie ju aspoň raz za tri mesiace plne nabite. 
• Spoločnosť DJI nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nabíjačkami tretích 

strán.

• Pred prepravou sa odporúča vybiť inteligentné letové batérie na 30 % alebo menej. To sa 
dá dosiahnuť lietaním s dronom vonku, kým nie je nabitý na menej ako 30 %.

Nižšie uvedená tabuľka ukazuje úroveň nabitia batérie počas nabíjania.

LED1 LED2 LED3 LED4 Úroveň batérie

0 % < Úroveň batérie≤ 50 %

50 % < Úroveň batérie ≤ 75 %

  75 % < Úroveň batérie < 100 %

Plne nabité

Mechanizmy ochrany batérie
LED indikátor batérie môže zobrazovať výzvy na ochranu batérie vyvolané abnormálnymi 
podmienkami nabíjania.

42 © 2022 DJI Všetky práva vyhradené.
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Mechanizmy ochrany batérie

LED1 LED2 LED3 LED4 Vzor blikania Stav

LED2 bliká dvakrát za sekundu Bol zistený nadprúd

LED2 bliká trikrát za sekundu Bol zistený skrat

LED3 bliká dvakrát za sekundu Bolo zistené prebitie

LED3 bliká trikrát za sekundu Bolo zistené prepätie nabíjačky

LED4 bliká dvakrát za sekundu Teplota nabíjania je príliš nízka

LED4 bliká trikrát za sekundu Teplota nabíjania je príliš vysoká

Pokiaľ sa aktivujú ochranné mechanizmy batérie, je pre obnovenie nabíjania nutné odpojiť batériu od 
nabíjačky a znovu ju zapojiť. Ak je teplota nabíjania abnormálna, počkajte, až sa teplota nabíjania 
vráti do normálu a batéria bude automaticky pokračovať v nabíjaní bez toho, aby bolo nutné 
nabíjačku odpájať a znovu zapájať.

Vloženie inteligentnej letovej batérie
Vložte inteligentnú letovú batériu do batériového priestoru dronu. Uistite sa, že je bezpečne 
namontovaný a že spony batérie zaklapnú na miesto.

Stlačte textúrovanú časť praciek batérie na stranách inteligentnej letovej batérie a vyberte ju 
z priehradky.

Vybratie inteligentnej letovej batérie

2

1

• NEODPOJUJTE batériu, keď sa dron zapína.
• Uistite sa, že je batéria pevne nasadená.

Cvak
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Na ovládanie náklonu fotoaparátu použite ovládač gimbalu na diaľkovom ovládači. Prípadne zadajte 
pohľad na kameru v aplikácii DJI Fly. Stlačte obrazovku, kým sa nezobrazí lišta pre nastavenie kamery. 
Potiahnutím lišty nahor alebo nadol ovládajte náklon a vľavo alebo vpravo ovládajte otáčanie.

Prevádzkové režimy gimbalu
K dispozícii sú dva prevádzkové režimy gimbalu. Prepínajte medzi rôznymi prevádzkovými režimami
v DJI Fly.
Režim Follow: Uhol medzi orientáciou gimbalu a prednou časťou dronu zostáva po celý čas konštantný.
Režim FPV: Záves sa synchronizuje s pohybom dronu a poskytuje zážitok z lietania z pohľadu prvej 
osoby.

• Neklepte ani sa nedotýkajte gimbalu, keď je dron zapnutý. Pre ochranu gimbalu počas
vzletu štartujte z otvorenej a rovnej plochy.

• Presné prvky v gimbale sa môžu poškodiť pri zrážke alebo náraze, čo môže spôsobiť 
abnormálnu funkciu gimbálu.

• Zabráňte tomu, aby sa na gimbal dostal prach alebo piesok, najmä pri motoroch gimbalu.
• Motor gimbalu môže vstúpiť do ochranného režimu v nasledujúcich situáciách:

 a. Dron je na nerovnom povrchu alebo je gimbal zablokovaný.
 b. Gimbal je vystavený nadmernej vonkajšej sile, napríklad pri zrážke.

• NEPOUŽÍVAJTE vonkajšiu silu na gimbal potom, čo je gimbal zapnutý. NEPRIDÁVAJTE
k gimbalu žiadne ďalšie užitočné zaťaženie, pretože to môže spôsobiť abnormálnu funkciu 
gimbalu alebo dokonca viesť k trvalému poškodeniu motora.

• Pred zapnutím dronu sa uistite, že ste odstránili kryt. Nezabudnite tiež znovu namontovať 
kryt, keď sa dron nepoužíva.

• Lietanie v hustej hmle alebo mrakoch môže spôsobiť navlhnutie gimbalu, čo môže viesť
na dočasné zlyhanie. Gimbal obnoví plnú funkčnosť, akonáhle uschne.

-90°

0°

35°

Gimbal a kamera

Profil gimbalu
3-osový gimbal DJI Mavic 3 Classic poskytuje stabilizáciu pre kameru, čo vám umožní zachytiť čisté 
a stabilné snímky a video. Rozsah náklonu ovládania je -90 ° až +35 ° a rozsah otáčania je -5 ° až +5 °.

-5°
5°
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Profil kamery
DJI Mavic 3 používa 4/3" CMOS snímač kamery Hasselblad L2D-20c, ktorý dokáže zhotovovať 
20Mpx fotografie a nahrávať videá vo formáte 5.1K 50fps/DCI 4K 120fps Apple ProRes 422 HQ 
a H.264/H.265. D-Log video, má nastaviteľnú clonu f/2,8 až f/11 a dokáže ostriť od 1 m do 
nekonečna.

• Uistite sa, že teplota a vlhkosť sú pre kameru počas používania a skladovania vhodné.
• Na čistenie šošovky použite čistiaci prostriedok na šošovky, aby nedošlo 

k poškodeniu.
• NEBLOKUJTE žiadne ventilačné otvory na kamere, pretože vytvárané teplo môže 

poškodiť zariadenie a zraniť používateľa.

Ukladanie fotografií a videí
Ukladanie fotografií a videí
DJI Mavic 3 má 8 GB vstavaného úložiska a podporuje použitie microSD karty na ukladanie 
fotografií a videí. Vyžaduje sa karta microSD SDXC, UHS-I alebo UHS-II kvôli vysokej rýchlosti 
čítania a zápisu, ktorá je nevyhnutná pre video dáta s vysokým rozlíšením. Ďalšie informácie 
o odporúčaných kartách microSD nájdete v časti Špecifikácia.

Export fotografií a videí
Na export záznamu do mobilného telefónu použite funkciu QuickTransfer. Na export záznamu do 
počítača pripojte dron k počítaču alebo použite čítačku kariet.

• Nevyberajte kartu microSD z dronu, ak je zapnutý. V opačnom prípade môže dôjsť 
k poškodeniu karty microSD.

• Pre zaistenie stability kamerového systému sú jednotlivé videozáznamy obmedzené na 
30 minút.

• Pred použitím skontrolujte nastavenie kamery a uistite sa, že je nakonfigurovaná podľa 
potreby.

• Pred vytvorením dôležitých fotografií alebo videí urobte niekoľko snímok, aby ste otestovali, 
či kamera funguje správne.

• Ak je dron vypnutý, nie je možné z kamery prenášať ani kopírovať fotografie alebo videá.
• Uistite sa, že je dron správne vypnutý. V opačnom prípade nebudú parametre vašej kamery 

uložené a všetky zaznamenané videá môžu byť poškodené. Spoločnosť DJI nenesie 
zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie snímky alebo videa, ktoré boli zaznamenané alebo boli 
zaznamenané spôsobom, ktorý nie je strojovo čitateľný.
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Diaľkový ovládač
Táto časť popisuje funkcie diaľkového 
ovládača a obsahuje pokyny na ovládanie 
dronu a kamery.



Diaľkový ovládač

DJI RC
Diaľkový ovládač DJI RC je pri použití s modelom DJI Mavic 3 Classic vybavený funkciou prenosu 
videa O3+, funguje vo frekvenčných pásmach 2,4 GHz aj 5,8 GHz. Je schopný automaticky vybrať 
najlepší prenosový kanál a dokáže prenášať až 1080p 60fps HD živý obraz z dronu do diaľkového 
ovládača na vzdialenosť až 15 km (v súlade s normami FCC a merané v širokom otvorenom 
priestore bez rušenia). DJI RC je tiež vybavený 5,5 palcovým dotykovým displejom (rozlíšenie 
1920 × 1080 pixelov) a širokou škálou ovládacích prvkov a prispôsobiteľných tlačidiel, ktoré 
používateľom umožňujú jednoduché ovládanie dronu a diaľkovú zmenu nastavenia dronu.

Vstavaná batéria s kapacitou 5200 mAh a výkonom 18,72 Wh poskytuje diaľkovému ovládaču 
maximálnu dobu prevádzky štyri hodiny. DJI RC je vybavený mnohými ďalšími funkciami, ako je 
pripojenie Wi-Fi, vstavaný GNSS (GPS+BeiDou+Galileo), Bluetooth, vstavané reproduktory, 
odnímateľné ovládacie páčky a úložisko microSD.

Používanie diaľkového ovládača

Zapnutie/vypnutie
Jedným stlačením tlačidla napájania skontrolujte aktuálne
úroveň nabitia batérie.

Stlačte a potom znova stlačte a podržte pre zapnutie
alebo vypnutie diaľkového ovládača.

Nabíjanie batérie
Pomocou kábla USB-C pripojte zariadenie USB
k portu USB-C diaľkového ovládača. Batériu je možné
plne nabiť približne za 1 hodinu a 30 minút pri
maximálnom nabíjacom výkone 15 W (5V/3A).

Ovládanie gimbalu a kamery
Tlačidlo ostrenia/spúšť: Stlačením do polovice spustíte automatické zaostrenie a úplným stlačením 
vytvoríte fotografiu.

Tlačidlo nahrávania: Jedným stlačením 
spustíte alebo zastavíte nahrávanie.

Ovládač fotoaparátu: V predvolenom nastavení slúži na 
nastavenie zoomu. Funkciu voliča je možné nastaviť pre 
nastavenie ohniskovej vzdialenosti, EV, clony, času 
uzávierky a ISO.

Ovládač gimbalu: Slúži na nastavenie sklonu gimbalu.

47 © 2022 DJI Všetky práva vyhradené.
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Tlačidlo nahrávania

Ovládač 
kamery

Tlačidlo ostrenia/spúšť
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Ovládanie dronu
K dispozícii sú tri predprogramované režimy (režim 1, režim 2 a režim 3) av DJI Fly je možné 
konfigurovať vlastné režimy. Predvolený režim je režim 2.

Hore

Dole

Otočiť vpravoOtočiť vľavo
VpravoVľavo

Dopredu

Dozadu

Ľavá páčka Pravá páčka

Pravá páčkaĽavá páčka

Otočiť vpravoOtočiť vľavo

Hore

Dole

VpravoVľavo

Dopredu

Dozadu

Pravá páčka
Hore

Dole

Dopredu

Dozadu

Ľavá páčka

Otočiť vpravoOtočiť vľavo
VpravoVľavo

Režim 1

Režim 2

Režim 3
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Prepínač letového režimu
Prepnutím prepínača vyberte letový režim.

Diaľkový
ovladáč
(Režim 2)

Dron
(      označuje prednú časť)

Poznámky

Posunutím ľavej páčky nahor alebo nadol 
zmeníte výšku dronu. Zatlačte páčku hore 
pre stúpanie a dole pre zostup. Čím viac je 
páčka odsunutá od stredovej polohy, tým 
rýchlejšie bude dron meniť výšku. Jemne 
zatlačte na páčku, aby ste zabránili náhlym 
a neočakávaným zmenám letovej výšky.

Pohybom ľavej páčky doľava alebo doprava 
sa ovláda orientácia dronu. Zatlačením 
páčky doľava otočíte dron proti smeru 
hodinových ručičiek a doprava, ak chcete 
dron otočiť v smere hodinových ručičiek. 
Čím viac je páčka odtlačená od stredovej 
polohy, tým rýchlejšie sa bude dron otáčať.

Pohybom pravej páčky hore a dole sa mení 
sklon dronu. Zatlačte páčku hore pre let 
dopredu a dole pre let vzad. Čím viac je 
páčka odtlačená od stredovej polohy, tým 
rýchlejšie sa bude dron pohybovať.

Pohybom pravej páčky doľava alebo 
doprava sa zmení náklon dronu. Zatlačte 
páčku doľava pre let doľava a doprava pre 
let doprava. Čím viac je páčka odtlačená od 
stredovej polohy, tým rýchlejšie sa bude 
dron pohybovať.

Pozícia Letový režim

S Režim Šport

N Režim Normal 

C Režim Cine 

CN S
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Tlačidlo Pozastavenie letu/RTH
Jedním stisknutím dron zastaví a začne se vznášet na místě. Stiskněte a podržte tlačítko, dokud 
dálkový ovladač nezapípá, čímž spustíte RTH, dron se vrátí do posledního zaznamenaného 
výchozího bodu. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka zrušíte RTH a znovu získáte kontrolu nad 
dronem.

Přizpůsobitelná tlačítka
Prejdite do Nastavenie systému v aplikácii DJI Fly a výberom možnosti Ovládanie nastavte 
funkcie prispôsobiteľných tlačidiel C1 a C2.

Popis stavového indikátora LED a indikátora stavu batérie

Stavový LED indikátor

Vzor blikania Popis

 — Svieti na červeno Odpojené od dronu

Bliká na červeno Úroveň nabitia batérie dronu je nízka

 — Svieti zeleno Spojené s dronom

Bliká na modro Diaľkový ovládač sa prepája s dronom

 — Svieti žlto Aktualizácia firmware zlyhala

 — Svieti modro Aktualizácia firmware prebehla úspešne

Bliká žlto Úroveň batérie diaľkového ovládača je nízka

Bliká azúrovo Ovládacie páčky nie sú vycentrované

Indikátory stavu batérie

Vzor blikania Úroveň batérie

75%~100%

50%~75%

25%~50%

0%~25%

Upozornenie diaľkového ovládača
Keď dôjde k chybe alebo sa objaví varovanie, diaľkový ovládač vibruje alebo pípa. Venujte pozornosť 
tomu, keď sa na dotykovej obrazovke alebo v DJI Fly objavia výzvy. Posunutím zhora nadol vyberte 
možnosť Nerušiť alebo Stlmiť, ak chcete niektoré upozornenia deaktivovať.

50 © 2022 DJI Všetky práva vyhradené.



DJI Mavic 3 Classic Užívateľská príručka

51 © 2022 DJI Všetky práva vyhradené. 

Diaľkový ovládač počas RTH vydáva zvukové upozornenie. Výstrahu RTH nie je možné zrušiť. 
Diaľkový ovládač vydáva výstrahu, keď je úroveň nabitia batérie diaľkového ovládača nízka 
(6 až 10 %). Upozornenie na nízky stav batérie je možné zrušiť stlačením tlačidla napájania. 
Upozornenie na kriticky nízku úroveň nabitia batérie, ktoré sa spustí, keď je úroveň nabitia batérie 
nižšia ako 5 %, nie je možné zrušiť.

Optimálna prenosová zóna
Signál medzi dronom a diaľkovým ovládačom je najspoľahlivejší, keď sú antény umiestnené vo 
vzťahu k dronu, ako je znázornené nižšie.

• Nepoužívajte iné bezdrôtové zariadenia pracujúce na rovnakej frekvencii ako diaľkový 
ovládač. V opačnom prípade bude diaľkový ovládač rušený.

• Ak je signál vysielania počas letu slabý, v DJI Fly sa zobrazí výzva. Upravte antény, aby 
ste sa uistili, že je dron v optimálnom dosahu vysielania.

Optimálna prenosová zóna

Slabý signál
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Prepojenie diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač je už spojený s dronom, pokiaľ je zakúpený spoločne ako kombo. V opačnom 
prípade po aktivácii prepojte diaľkový ovládač a dron podľa nižšie uvedených krokov.

> Ovládanie a potom Spárovať s dronom (Odkaz).

1. Zapnite dron a diaľkový ovládač.

2. Spustite aplikáciu DJI Fly.

3. Prejdite do zobrazenia kamery a kliknite na

4. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na drone dlhšie ako štyri sekundy. Keď je dron pripravený na 
prepojenie, raz zapípa. Po úspešnom prepojení zapípa dron dvakrát a LED diódy stavu nabitia 
batérie diaľkového ovládača budú trvalo svietiť.

• Uistite sa, že je diaľkový ovládač počas prepájania v dosahu 0,5 m od dronu.
• Diaľkový ovládač sa automaticky odpojí od dronu, ak je k rovnakému dronu pripojený nový 

diaľkový ovládač.
• Pre optimálny prenos obrazu vypnite Bluetooth a Wi-Fi diaľkového ovládača.

• Pred každým letom diaľkový ovládač plne nabite. Keď je úroveň nabitia batérie nízka, 
diaľkový ovládač vydá varovný signál. 

• Ak je diaľkový ovládač zapnutý a nepoužíva sa po dobu piatich minút, zaznie upozornenie. 
Po šiestich minútach sa diaľkový ovládač automaticky vypne. Upozornenie zrušíte 
pohybom ovládacích páčok alebo stlačením ľubovoľného tlačidla.

• Aby ste udržali batériu v dobrom stave, aspoň raz za tri mesiace ju plne nabite.

Ovládanie dotykovej obrazovky 

Domovská obrazovka
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Operácie

Posunutím zľava alebo sprava 
do stredu obrazovky sa vrátite 
na predchádzajúcu obrazovku.

Posunutím nahor zo 
spodnej časti obrazovky sa 
vrátite do aplikácie DJI Fly.

V aplikácii DJI Fly otvorte stavový riadok 
posunutím z horného okraja obrazovky 
dole.

Stavový riadok zobrazuje čas, signál Wi-Fi, 
úroveň nabitia batérie diaľkového ovládača 
atď.

V aplikácii DJI Fly otvorte 
Rýchle nastavenia dvojitým 
posunutím nadol z hornej 
časti obrazovky.

×2
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Rýchle nastavenie

1. Oznámenie
Kliknutím skontrolujete systémové oznámenia.

2. Nastavenie systému
Kliknutím na položku získate prístup k nastaveniam systému a môžete konfigurovať nastavenia, 
ako je Bluetooth, hlasitosť a sieť. Môžete si tiež pozrieť Sprievodcu, kde sa dozviete viac 
informácií o ovládacích prvkoch a stavových diódach.

3. Skratky

 : Kliknutím na povolíte alebo zakážete Wi-Fi. Podržaním vstúpte do nastavenia a potom
sa pripojte k sieti Wi-Fi alebo ju pridajte.

 : Kliknutím povolíte alebo zakážete Bluetooth. Podržaním vstúpite do nastavenia a pripojíte 
sa k okolitým zariadeniam Bluetooth.

: Kliknutím povolíte režim Lietadlo. Wi-Fi a Bluetooth budú vypnuté.

: Kliknutím vypnete oznámenie systému a zakážete všetky upozornenia.

: Kliknutím na tlačidlo spustíte nahrávanie obrazovky. Funkcia bude k dispozícii iba po vložení 
karty microSD do slotu microSD na diaľkovom ovládači.

 : Kliknutím vytvoríte snímku obrazovky. Funkcia bude k dispozícii iba po vložení karty microSD 
do slotu microSD na diaľkovom ovládači.

: Mobilné dáta.

4. Nastavenie jasu
Posunutím lišty upravte jas obrazovky.

5. Nastavenie hlasitosti
Posunutím lišty upravte hlasitosť.

2

3

4

5

1
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Pokročilé funkcie

Kalibrácia kompasu
Po použití diaľkového ovládača v oblastiach s elektromagnetickým rušením môže byť 
potrebné vykonať kalibráciu kompasu. Ak kompas diaľkového ovládača vyžaduje kalibráciu, 
zobrazí sa varovná výzva.
Kliknutím na upozornenie spustíte kalibráciu. V ostatných prípadoch vykonajte kalibráciu 
diaľkového ovládača podľa nižšie uvedených krokov.

1. Zapnite diaľkový ovládač a vstúpte do Rýchleho nastavenia.
2. Kliknutím na vstúpte do nastavenia systému, prejdite dole

a kliknite na Kompas.

3. Pri kalibrácii kompasu postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4. Po úspešnej kalibrácii sa zobrazí výzva.
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DJI RC-N1
V diaľkovom ovládači je zabudovaná technológia DJI na prenos na veľké vzdialenosti, ktorá ponúka 
maximálny dosah prenosu 15 km a zobrazuje video z dronu do DJI Fly na mobilnom zariadení 
v rozlíšení až 1080p 60 fps (v závislosti na mobilnom zariadení). Dron a kameru je možné ľahko 
ovládať pomocou vstavaných tlačidiel a odnímateľné ovládacie páčky uľahčujú skladovanie 
diaľkového ovládača.

V širokom otvorenom priestore bez elektromagnetického rušenia používa dron technológiu O3+ na 
plynulý prenos video spojení s rozlíšením až 1080p 60 fps (v závislosti na mobilnom zariadení). 
Diaľkový ovládač pracuje na frekvencii 2,4 GHz aj 5,8 GHz a automaticky vyberá najlepší prenosový 
kanál.

Vstavaná batéria má kapacitu 5200 mAh, energiu 18,72 Wh a maximálnu dobu prevádzky šesť hodín. 
Diaľkový ovládač nabíja mobilné zariadenie s nabíjacou schopnosťou 500 mA@5 V. Diaľkový ovládač 
automaticky nabíja zariadenie so systémom Android. U zariadení so systémom iOS sa najskôr uistite, 
že je nabíjanie povolené v aplikácii DJI Fly. Nabíjanie pre zariadenie iOS je v predvolenom nastavení 
vypnuté a je potrebné ho povoliť pri každom zapnutí diaľkového ovládača.

• Verzia zhody: Diaľkový ovládač je v súlade s miestnymi predpismi.
• Režim ovládacích páčok: Režim ovládacích páčok určuje funkciu každého pohybu 

ovládacích páčok. K dispozícii sú tri predprogramované režimy (režim 1, režim 2
a režim 3) av DJI Fly je možné konfigurovať vlastné režimy. Predvolený režim je režim 2.

Používanie diaľkového ovládača

Zapnutie/vypnutie
Jedným stlačením tlačidla napájania skontrolujte 
aktuálnu úroveň nabitia batérie. Stlačte raz, 
potom znova a podržte pre zapnutie alebo 
vypnutie diaľkového ovládača. Ak je úroveň 
nabitia batérie príliš nízka, pred použitím ju 
dobite.

Nabíjanie batérie
Pomocou kábla USB-C pripojte dodanú nabíjačku 
k portu USB-C na diaľkovom ovládači. Plné 
nabitie diaľkového ovládača trvá približne štyri 
hodiny.

Ovládanie gimbalu a kamery
Tlačidlo spúšte/záznamu: Jedným stlačením 
vytvoríte fotografiu alebo spustíte alebo 
zastavíte nahrávanie.

Prepínanie fotografií/videa: Jedným stlačením 
prepnete medzi režimom fotografie a videa.

Ovládač gimbalu: Slúži na ovládanie sklonu 
gimbalu.
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Ovládač gimbalu
Tlačidlo 
spúšte/záznamu

Prepínanie 
fotografií/videíPrispôsobiteľné

tlačidlo
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Ovládanie dronu
Ovládacie páčky ovládajú orientáciu dronu (pán), pohyb vpred/vzad (pitch), výšku (plyn) a pohyb 
doľava/doprava (nakláňanie). Režim ovládacích páčok určuje funkciu každého pohybu ovládacej 
páčky. K dispozícii sú tri predprogramované režimy (režim 1, režim 2 a režim 3) av DJI Fly je možné 
konfigurovať vlastné režimy. Predvolený režim je režim 2.

Hore

Dole

Otočiť vpravoOtočiť vľavo
VpravoVľavo

Dopredu

Dozadu

Ľavá páčka Pravá páčka

Pravá páčkaĽavá páčka

Otočiť vpravoOtočiť vľavo

Hore

Dole

VpravoVľavo

Dopredu

Dozadu

Pravá páčka
Hore

Dole

Dopredu

Dozadu

Ľavá páčka

Otočiť vpravoOtočiť vľavo
VpravoVľavo

Režim 1

Režim 2

Režim 3
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Diaľkový
ovládač
(Režim 2)

Dron
(      označuje prednú časť)

Poznámky 

Pohybom ľavej páčky nahor alebo nadol 
(páčka plynu) sa mení výška dronu. Stlačením 
páčky hore stúpate a stlačením dole klesáte. 
Čím viac je páčka posunutá od stredovej 
polohy, tým rýchlejšie dron mení výšku. Aby ste 
zabránili náhlym a neočakávaným zmenám 
výšky, stláčajte riadiacu páčku jemne.

Pohybom ľavej páky vľavo alebo vpravo 
(páčka otáčania) ovládate orientáciu dronu. 
Stlačením páčky doľava sa dron otáča proti 
smeru hodinových ručičiek a stlačením 
páčky doprava sa otáča v smere hodinových 
ručičiek. Čím viac je páčka posunutá od 
stredovej polohy, tým rýchlejšie sa dron 
otáča.

Pohybom pravej páčky hore a dole (páčka 
náklonu) meníte náklon dronu. Stlačením 
páčky hore letíte dopredu a stlačením dole 
letíte dozadu. Čím viac je páčka posunutá od 
stredovej polohy, tým rýchlejšie sa dron 
pohybuje.

Pohybom pravej páky vľavo alebo vpravo 
(páčka klonenia) sa mení naklonenie dronu. 
Stlačením páčky doľava poletíte doľava
a doprava poletíte doprava. Čím viac je páčka 
posunutá od stredovej polohy, tým rýchlejšie 
sa dron pohybuje.

Pozícia Letový režim

SPORT Režim Šport 

NORMAL Režim Normal 

CINE Režim Cine 

Prepínač letového režimu
Prepnutím prepínača vyberte letový režim.
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Tlačidlo pozastavenia letu/RTH
Jedným stlačením dron zabrzdí a začne sa vznášať na mieste. Ak dron používa funkciu Chytrý RTH 
alebo automatické pristátie, stlačte raz tlačidlo pre ukončenie procedúry a potom zastavte.

Pre spustenie RTH stlačte a podržte tlačidlo RTH, kým diaľkový ovládač nezapípa. Opätovným 
stlačením tohto tlačidla zrušíte RTH a znovu získate nad dronom kontrolu. Ďalšie informácie
o RTH nájdete v časti Návrat do východiskového bodu.

Prispôsobiteľné tlačidlá
Prejdite do Nastavenie systému v aplikácii DJI Fly a výberom možnosti Ovládanie prispôsobte funkciu 
tlačidla. Medzi funkcie patrí opätovné nastavenie gimbalu, prepnutie pomocnej LED diódy a zapnutie 
tempomatu.

Upozornenie diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač vydáva upozornenie počas RTH alebo keď je úroveň nabitia batérie nízka (6 % až 
15 %). Úroveň upozornenia na nízku úroveň batérie je možné zrušiť stlačením tlačidla napájania. 
Upozornenie na kritickú úroveň nabitia batérie (menej ako 5 %) však nie je možné zrušiť.

Optimálna prenosová zóna
Signál medzi dronom a ovládačom je najspoľahlivejší, keď sú antény umiestnené vzhľadom
k dronu, ako je znázornené nižšie.

Optimálna prenosová zóna

                 Slabý signál
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Prepojenie diaľkového ovládača
Dron a diaľkový ovládač musia byť pred použitím prepojené. Ak chcete pripojiť nový diaľkový 
ovládač, postupujte takto:

1. Zapnite diaľkové ovládanie a dron.

2. Spustite DJI Fly.

3. V zobrazení kamery klepnite na         > a vyberte možnosť Ovládanie a spárovanie s dronom (prepojenie).
4. Stlačte a podržte tlačidlo napájania dronu dlhšie ako štyri sekundy. Dron raz pípne, čo znamená, že je 

pripravený na pripojenie. Dron dvakrát pípne, čo znamená, že spojenie bolo
úspešné. Kontrolky stavu batérie na diaľkovom ovládači budú trvalo svietiť.

• Uistite sa, že je diaľkový ovládač počas prepájania od dronu vo vzdialenosti do 0,5 m.
• Diaľkový ovládač sa automaticky odpojí od dronu, pokiaľ je k rovnakému dronu pripojený

nový diaľkový ovládač.
• Pre optimálny prenos videa vypnite na mobilnom zariadení Bluetooth a Wi-Fi.

• Pred každým letom plne nabite diaľkový ovládač. Diaľkový ovládač vydá upozornenie, keď 
je batéria takmer vybitá.
• Ak je diaľkový ovládač zapnutý a nie je používaný po dobu piatich minút, zaznie 
upozornenie. Po 6 minútach sa dron automaticky vypne. Výstrahu zrušíte pohybom 
ovládacej páčky alebo stlačením ľubovoľného tlačidla.
• Upravte držiak mobilného zariadenia tak, aby bolo zariadenie bezpečne zaistené.
• Batériu úplne nabite aspoň raz za tri mesiace, aby ste zachovali jej stav.
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Aplikácia DJI Fly

Táto časť predstavuje hlavné 
funkcie aplikácie DJI Fly.



Aplikácia DJI Fly

Domovská obrazovka
Spusťte aplikaci DJI Fly a vstupte na domovskou obrazovku.

Fly Spots
Prezerajte si alebo zdieľajte blízko vhodné miesta na lietanie a natáčanie, zistite viac o GEO zónach
a prezrite si letecké snímky rôznych miest urobených inými užívateľmi.

Akadémia
Kliknutím na ikonu v pravom hornom rohu vstúpite do Akadémie. Návody k produktom, letové tipy, 
bezpečnosť letu a manuály si môžete pozrieť tu.

Album
Umožňuje prezerať fotografie a videá z DJI Fly a mobilného zariadenia. Create obsahuje šablóny 
a Pro. Šablóny poskytujú funkciu automatických úprav pre importované zábery. Pre vám umožňuje 
upravovať zábery ručne.

SkyPixel
Ak chcete zobraziť videá a fotografie zdieľané používateľmi, vstúpte do SkyPixel.

Profile
Prezrite si informácie o účte, záznamy letov, fórum DJI, internetový obchod, funkciu Find My Drone 
a ďalšie nastavenia.
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Pohľad kamery

1. Režim letu
N : Zobrazuje aktuálny letový režim.

2. Stavový riadok systému
In-Flight: Indikuje stav letu dronu a zobrazuje rôzne varovné správy.

3. Informácie o batérii
80 24'17" : Zobrazuje aktuálnu úroveň batérie a zostávajúcu dobu letu. Kliknutím zobrazíte 
ďalšie informácie o batérii.

4. Sila signálu pre sťahovanie videa
: Zobrazuje silu sťahovania videa medzi dronom a diaľkovým ovládačom.

5. Stav kamerových systémov
:      : Ľavá strana ikony označuje stav predného, zadného a laterálneho kamerového systému
a pravá strana ikony označuje stav horného a spodného kamerového systému. Ikona je biela, ak 
systém pracuje normálne, a červená, keď systém nie je k dispozícii.

6. Stav GNSS
20 : Zobrazuje aktuálnu silu signálu GNSS. Kliknutím skontrolujete stav signálu GNSS.

Predvolený bod je možné aktualizovať, keď je ikona biela, čo znamená, že signál GNSS je silný.

7. Nastavení systému

: Kliknutím zobrazíte informácie o bezpečnosti, ovládaní a prenose.

N ModeN Mode 80 2020

80 m80 m

4.6m/s4.6m/s

DD

3m/s3m/s

HH 150 m

In-Flight

AF

1.0x

12 2680 12 26

06:21

Storage EVRES&FPS

4K 60 +0.7

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10

11

1213141516

17

18
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Bezpečnosť 

Letová asistencia:

Vyhýbanie sa
prekážkam

Horné, predné, zadné a bočné kamerové systémy sú aktivované po 
nastavení vyhýbania sa prekážkam na Bypass alebo Brake. Dron nemôže 
vnímať prekážky, pokiaľ je zakázané vyhýbanie sa prekážkam.

Možnosti Bybassing Pri použití funkcie Bypass vyberte režim Normal alebo Nifty.

Zobrazenie 
radarovej mapy

Ak je táto funkcia povolená, zobrazí sa radarová mapa 
detekcie prekážok v reálnom čase.

Návrat na východiskový bod: Kliknutím nastavíte pokročilý RTH, automatickú výšku RTH 
(predvolená výška je 100 m) a aktualizujete východiskový bod.
Letová ochrana: Kliknutím nastavte maximálnu výšku a maximálnu vzdialenosť.
Senzory: Kliknutím zobrazíte stav IMU a kompasu av prípade potreby spustíte kalibráciu. 
Batérie: Kliknutím na položku zobrazíte informácie o batérii, ako je stav batériových článkov, 
sériové číslo a doba nabíjania.

Pomocné svetlá LED: Kliknutím nastavíte pomocné LED svetlá na automatické, zapnuté alebo 
vypnuté. Pred štartom pomocnú LED diódu NEZAPÍNAJTE.

LED diódy na prednom ramene dronu: V automatickom režime sú LED diódy predného 
ramena dronu počas záznamu vypnuté, aby nebola ovplyvnená kvalita záznamu.
Odomknutie GEO zóny: Kliknutím zobrazíte informácie o odomknutí GEO zón.
Funkcia Find My Drone pomáha nájsť polohu dronu na zemi. Pokročilé bezpečnostné 
nastavenia zahŕňajú nastavenie správania sa dronu pri strate signálu diaľkového ovládača, 
kedy je možné počas letu zastaviť vrtule, prepínač polohovania pri pohľade dole a prepínač 
AirSense.

Strata signálu Správanie dronu pri strate signálu diaľkového ovládača je možné nastaviť 
na možnosť návrat do východiskového bodu, klesania a vznášania.

Núdzové 
zastavenie vrtule

"Len núdzovo" znamená, že motory je možné zastaviť uprostred letu 
iba v núdzových situáciách, ako je zrážka, zastavenie motora, 
prevrátenie dronu vo vzduchu alebo neovládateľnosť dronu pri 
rýchlom stúpaní alebo klesaní. "Kedykoľvek" znamená, že motory je 
možné zastaviť uprostred letu kedykoľvek, keď používateľ vykoná 
príkaz kombinovanej páčky (CSC). Zastavenie motorov uprostred letu 
spôsobí pád dronu.

AirSense Ak je povolená funkcia AirSense, zobrazí sa v aplikácii DJI Fly upozornenie 
na detekciu pilotovaného dronu. Pred použitím funkcie AirSense 
si prečítajte zrieknutie sa zodpovednosti vo výzve aplikácie DJI Fly.



DJI Mavic 3 Classic Užívateľská príručka

65 © 2022 DJI Všetky práva vyhradené. 

Ovládanie
Nastavenie dronu

Jednotka Je možné nastaviť na metrickú alebo imperiálnu jednotku.

Skenovanie objektov Ak je táto funkcia povolená, dron automaticky skenuje a zobrazuje 
objekty v zobrazení fotoaparátu (k dispozícii iba pre jednotlivé 
snímky a normálne nahrávanie videa).

Vyladenie režimu
Gain a Expo

Podporuje jemné vyladenie režimu Gain a Expo drone a gimbalu
v rôznych letových režimoch, vrátane maximálnej horizontálnej 
rýchlosti, maximálnej rýchlosti stúpania, maximálnej rýchlosti 
klesania, maximálnej uhlovej rýchlosti, plynulosti vychýlenia, citlivosti 
brzdy a expozície a maximálnej rýchlosti ovládania náklonu 
a plynulosti náklonu gimbalu.

• Pri uvoľnení riadiacich páčok sa pri zvýšenej citlivosti bŕzd skráti brzdná dráha 
dronu, pri zníženej citlivosti bŕzd sa brzdná dráha predĺži. Lietajte opatrne.

Nastavenie gimbalu: Kliknutím nastavíte režim gimbalu, pokročilé nastavenia, uhol gimbalu
a vykonáte kalibráciu gimbalu.

Nastavenie diaľkového ovládača: Kliknutím nastavíte funkciu prispôsobiteľného tlačidla, 
skalibrujete diaľkový ovládač a prepnete režimy páčok. Pred zmenou režimu páčok sa uistite, že 
rozumiete ovládanie v tomto režime.

Letový kurz pre začiatočníkov: Pozrite sa na letový kurz.

Pripojiť ku dronu: Kliknutím spustíte prepojenie, pokiaľ dron nie je prepojený s diaľkovým ovládačom.

Kamera
Nastavenie parametrov kamery: Zobrazuje rôzne nastavenia podľa režimu snímania.

Režimy snímania Nastavenia

Režim fotografovania Formát, veľkosť

Režim nahrávania Formát, Farba, Kódovací formát, Dátový tok videa, Titulky videa

MasterShots Formát, Farba, Kódovací formát, Dátový tok videa, Titulky videa

QuickShots Formát, Farba, Kódovací formát, Dátový tok videa, Titulky videa

Hyperlapse Výstupná kvalita, typ fotografie, rámček snímky, formát

Pano Typ fotografie

Všeobecné nastavenia: Kliknutím zobrazíte a nastavíte ochranu proti blikanie, histogram, úroveň 
špičiek, upozornenie na preexpozíciu, mriežky a vyváženie bielej.

Skladovanie: Zábery je možné ukladať do dronu alebo na kartu microSD. Vnútorné úložisko 
a karty microSD je možné formátovať. Môžete tiež upraviť vyrovnávaciu pamäť pri nastavení 
záznamu a nastavení resetovania kamery.

Prenos
Nastavenie platformy živého vysielania (nie je podporované pri použití DJI RC), frekvencie a režimu 
kanálu.
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Informácie

Zobrazuje názov zariadenia, názov Wi-Fi, model, verziu aplikácie, firmware dronu, firmware RC, 
údaje FlySafe, SN atď.

Kliknutím na položku Obnoviť všetky nastavenia obnovíte predvolené nastavenia vrátane 
nastavenia kamery, gimbalu a bezpečnostných nastavení.

Kliknutím na položku Vymazať všetky dáta obnovíte všetky predvolené nastavenia a odstránite 
všetky dáta uložené vo vnútornom úložisku a na karte microSD, vrátane záznamu letu. Pri 
žiadosti odškodnenie sa odporúča predložiť dôkaz (záznam letu). Ak počas letu dôjde k nehode, 
kontaktujte pred vymazaním záznamu letu podporu DJI.

8. Režimy snímania
Foto: Jednotlivé snímky, sekvenčné snímanie, AEB a časozberné snímanie.

Video: Normální, noční a zpomalené. Podporovaný digitální zoom pro normální režim videa. 
Noční režim poskytuje lepší redukci šumu a čistší záznam, podporuje až 12800 ISO. 

• Nočný režim aktuálne podporuje rozlíšenie 4K 30 fps.
• Vyhýbanie sa prekážkam je v nočnom režime vypnuté. Lietajte opatrne.
• Nočný režim bude automaticky ukončený pri začatí RTH alebo pristátí.
• Počas RTH alebo automatického pristátia nie je nočný režim 

k dispozícii.
• Funkcia FocusTrack nie je v nočnom režime podporovaná.

MasterShots: Vyberte objekt. Dron bude robiť záznam pri vykonávaní rôznych manévrov za 
sebou a pri zachovaní objektu v strede záberu. Potom sa vytvorí krátke filmové video.

QuickShots: Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang a Asteroid. 

Hyperlapse: Vyberte si z možností Free, Circle, Course Lock a Waypoints.   

Pano: Vyberte si z možností Sphere, 180°, Wide Angle a Vertical.

9. Digitálny zoom/AF/MF
1.0x : Zobrazí pomer priblíženia.

AF / MF: Kliknutím na ikonu prepnete medzi AF a MF. Stlačením a podržaním ikony zobrazíte 

lištu zaostrenia.

10. Tlačidlo spúšte/záznamu
             : Kliknutím vytvoríte fotografiu alebo spustíte či zastavíte nahrávanie videa.

11. Prehrávanie
: Kliknutím spustíte prehrávanie a zobrazíte náhľad fotografií a videí, akonáhle sú urobené.

12. Prepínač režimov kamery
:      : V režime fotografovania si môžete vybrať medzi automatickým a profesionálnym 
režimom. V rôznych režimoch je možné nastaviť rôzne parametre. V režime Pro sa funkcia 
proti blikanie prejaví iba pri nastavení rýchlosti uzávierky a citlivosti ISO na automatickú 
hodnotu.

13. Parametre snímania
RERE
4K 60
RES&FPS : Zobrazuje aktuálne parametre snímania. Kliknutím otvoríte nastavenie parametrov.
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14. Informácie o uložení
Storage

06:21

4StoraStora  : Zobrazuje zostávajúci počet fotografií alebo dobu záznamu videa v aktuálnom úložisku.
Kliknutím zobrazíte dostupnú kapacitu SSD alebo microSD karty.

15. Letová telemetria
D 80m H 150m 4.6m/s 3m/s : Zobrazuje vzdialenosť medzi dronom a východiskovým bodom, 
výšku od východiskového bodu, horizontálnu rýchlosť dronu a vertikálnu rýchlosť dronu.

16. Mapa
     : Kliknutím prepnete na indikátor polohy, ktorý zobrazuje informácie, ako je orientácia
a uhol náklonu dronu, poloha diaľkového ovládača a poloha východiskového bodu. Ukazovateľ 
polohy je možné prepínať medzi centrovaním dronu alebo diaľkového ovládača.

Skryť

Prepnúť na minimape

Uhol náklonu dronu
Východiskový bod

Poloha diaľkového
ovládače

Orientácia dronu

Prepnúť na
indikátor polohy

17. Automatický štart/pristátie/RTH
/      : Kliknite na ikonu. Keď sa zobrazí výzva, stlačte a podržte tlačidlo na začatie 

automatického vzletu alebo pristátia.

: Kliknutím spustíte Chytré RTH a dron sa vráti do posledného zaznamenaného východiskového bodu.

18.  Späť
   : Kliknutím sa vrátite na domovskú obrazovku.
Stlačením a podržaním tlačidla na obrazovke zobrazíte lištu pre nastavenie gimbalu a nastavíte jeho 
uhol. Kliknutím na obrazovku povolíte ostrenie alebo bodové meranie. Zaostrovanie alebo bodové 
meranie sa zobrazia odlišne v závislosti od režimu zaostrovania, režimu expozície a režimu 
bodového merania. Po použití bodového merania stlačením a podržaním tlačidla na obrazovke 
uzamknite expozíciu. Ak chcete expozíciu odomknúť, znova stlačte a podržte obrazovku alebo 
kliknite na inú oblasť obrazovky.

• Pred spustením aplikácie DJI Fly nezabudnite zariadenie plne nabiť.
• Pri používaní aplikácie DJI Fly sú vyžadované mobilné mobilné dáta. Informácie o poplatkoch 

za prenos dát získate od svojho operátora.
• Ak používate mobilný telefón ako zobrazovacie zariadenie, NEPRIJÍMAJTE počas letu 

telefónne hovory ani nepoužívajte funkcie písania textových správ.
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• Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné tipy, varovné správy a vyhlásenia o vylúčení 
zodpovednosti. Zoznámte sa so súvisiacimi predpismi vo vašej oblasti. Ste výhradne 
zodpovední za to, že budete poznať všetky príslušné predpisy a budete lietať spôsobom, 
ktorý je v súlade.
a. Pred použitím automatického vzletu a automatického pristátia si prečítajte

a pochopte varovné správy.
b. Pred nastavením letovej výšky nad východiskový limit si prečítajte a pochopte varovné 

správy a vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti.
c. Pred prepnutím medzi letovými režimami si prečítajte varovné správy a vyhlásenia

o vylúčení zodpovednosti a pochopte ich.
d. Prečítajte si a pochopte varovné správy a výzvy na vylúčenie zodpovednosti v blízkosti 

alebo v GEO zónach.
e. Pred použitím inteligentných letových režimov si prečítajte varovné správy a pochopte ich.

• Pokiaľ k tomu budete vyzvaní v aplikácii, okamžite pristaňte s dronom na bezpečnom 
mieste

• Pred každým letom skontrolujte všetky varovné správy na kontrolnom zozname 
zobrazenom v aplikácii.

• Použite tutoriál v aplikácii na precvičenie svojich letových zručností, ak ste nikdy neriadili 
dron alebo ak nemáte dostatočné skúsenosti na to, aby ste dron riadili s istotou.

• Pred každým letom sa pripojte k internetu a uložte do vyrovnávacej pamäte mapové dáta 
oblasti, kde hodláte s dronom letieť.

• Aplikácia je navrhnutá tak, aby vám pomohla pri prevádzke. Používajte svoj vlastný úsudok 
nespoliehajte na aplikáciu pri ovládaní vášho dronu. Používanie aplikácie podlieha 
podmienkam použitia DJI Fly a zásadám ochrany osobných údajov DJI. Pozorne si ich 
prečítajte v aplikácii.
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Let
Táto časť popisuje postupy 
bezpečného letu a letové obmedzenia.
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Let
Hneď ako je predletová príprava dokončená, odporúča sa zdokonaliť svoje letové zručnosti
a precvičiť si bezpečné lietanie. Uistite sa, že všetky lety sú vykonávané na otvorenom priestranstve. 
Informácie o používaní diaľkového ovládača a aplikácie na ovládanie dronu nájdete
v častiach Diaľkový ovládač a DJI Fly.

Požiadavky na letové prostredie
1. Nepoužívajte dron za nepriaznivých poveternostných podmienok vrátane rýchlosti vetra 

presahujúcej 12 m/s, snehu, dažďa a hmly.

2. Lietajte iba na otvorených priestranstvách. Vysoké konštrukcie a veľké kovové konštrukcie môžu 
ovplyvniť presnosť palubného kompasu a systému GNSS. Odporúča sa udržiavať dron vo 
vzdialenosti aspoň 5 m od konštrukcií.

3. Vyhýbajte sa prekážkam, davom, vedeniu vysokého napätia, stromom a vodným plochám. Dron 
držte aspoň 3 m nad vodou.

4. Minimalizujte rušenie tým, že sa vyhnete oblastiam s vysokou úrovňou elektromagnetizmu, ako sú 
miesta v blízkosti elektrického vedenia, základňových staníc, elektrických rozvodní a vysielacích 
veží.

5. Výkon dronu a batérie podlieha faktorom prostredia, ako je hustota vzduchu a teplota. Pri lete vo 
výške 6 000 m alebo viac nad morom buďte opatrní, pretože môže dôjsť k zníženiu výkonu batérie 
a dronu.

6. Drony nemôžu používať GNSS v polárnych oblastiach. Pri lietaní v takýchto miestach používajte 
spodný kamerový systém.

7. NESMIETE štartovať z pohybujúcich sa objektov, ako sú autá, lode a lietadlá.
8. NEPOUŽÍVAJTE dron, diaľkový ovládač, batériu a nabíjačku batérií v blízkosti nehôd, požiarov, 

výbuchov, povodní, cunami, lavín, zosuvov pôdy, zemetrasenia, prachu alebo piesočných búrok.
9. Nabíjačku batérií používajte v teplotnom rozmedzí 5° až 40° C (41° až 104° F).
10. Dron, batériu, diaľkový ovládač a nabíjačku batérií používajte v suchom prostredí.
11. NEPOUŽÍVAJTE nabíjačku batérií vo vlhkom prostredí.

Zodpovedné ovládanie dronu
Aby ste predišli vážnym zraneniam a škodám na majetku, dodržujte nasledujúce pravidlá:

1. Uistite sa, že nie ste pod vplyvom anestetík, alkoholu alebo drog, ani netrpíte závratmi, 
únavou, nevoľnosťou alebo inými stavmi, ktoré by mohli zhoršiť schopnosť bezpečného 
riadenia dronu.

2. Pri pristátí najprv dron vypnite a potom vypnite diaľkový ovládač.

3. NESMIETE zhadzovať, vypúšťať, vystreľovať ani inak premietať nebezpečné užitočné 
zaťaženie na budovy, osoby alebo zvieratá, čo by mohlo spôsobiť zranenie osôb alebo škody 
na majetku.

4. NEPOUŽÍVAJTE drón, ktorý havaroval alebo bol náhodne poškodený, alebo dron, ktorý nie je 
v dobrom stave.

5. Uistite sa, že ste dostatočne vycvičení a máte pohotovostné plány pre prípad núdze alebo pri 
vzniku incidentu.
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6. Uistite sa, že máte letový plán. NELIETAJTE s dronom bezohľadne.
7. Pri používaní kamery rešpektujte súkromie ostatných. Uistite sa, že dodržiavate miestne 

zákony, predpisy a morálne normy týkajúce sa ochrany súkromia.
8. NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok z iného dôvodu než na všeobecné osobné použitie.
9. NEPOUŽÍVAJTE ho na nezákonné alebo nevhodné účely, ako je špionáž, vojenské operácie 

alebo neoprávnené vyšetrovanie.
10. NEPOUŽÍVAJTE tento produkt na hanobenie, zneužívanie, obťažovanie, prenasledovanie, 

vyhrážanie alebo inému porušovaniu zákonných práv, ako je právo na súkromie a publicitu 
iných osôb.

11. NEVSTUPUJTE na súkromný majetok iných osôb.

Letové limity a GEO zóny

Systém GEO (Geospatial Environment Online)
Systém GEO (Geospatial Environment Online) spoločnosti DJI je globálny informačný systém, ktorý 
v reálnom čase poskytuje informácie o bezpečnosti letu a aktualizáciách obmedzení a zabraňuje 
bezpilotným lietadlám lietať v obmedzenom vzdušnom priestore. Za výnimočných okolností je 
možné obmedzené priestory odblokovať a umožniť tak lety do nich. Predtým musí užívateľ podať 
žiadosť o odblokovanie na základe aktuálnej úrovne obmedzení v zamýšľanej letovej oblasti.

Systém GEO nemusí byť plne v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Používatelia sú sami 
zodpovední za bezpečnosť svojich letov a pred žiadosťou o odblokovanie letu v zakázanej oblasti 
musia konzultovať príslušné právne a regulačné požiadavky s miestnymi úradmi. Ďalšie informácie 
o systéme GEO nájdete na adrese https://www.dji.com/flysafe.

Letové limity
Z bezpečnostných dôvodov sú v predvolenom nastavení povolené letové obmedzenia, ktoré 
pomáhajú používateľom bezpečne prevádzkovať tento dron. Užívatelia môžu nastaviť letové limity 
pre výšku a vzdialenosť. Limity výšky, vzdialenosti a GEO zóny fungujú súčasne, aby bolo možné 
riadiť bezpečnosť letu, keď je k dispozícii GNSS. Pokiaľ nie je GNSS k dispozícii, je možné obmedziť 
iba výšku.

Limity výšky a vzdialenosti letu
Obmedzenie výšky letu a vzdialenosti je možné zmeniť v aplikácii DJI Fly. Na základe týchto 
nastavení bude dron lietať v obmedzenom valci, ako je znázornené nižšie:

Maximálna letová výška

Výška dronu 
pri vzlete

Maximálny polomer

Východiskový bod
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Letové limity Aplikácia DJI Fly

Max. výška letu
Nadmorská výška dronu nesmie 
prekročiť špecifikovanú hodnotu

Upozornenie: Bol 
dosiahnutý limit výšky

Max. polomer     Vzdialenosť letu musí byť v rámci max. polomeru Upozornenie: 
Dosiahnutý limit

Je k dispozícii len spodný kamerový systém

Letové limity Aplikácia DJI Fly

Max. 
výška letu

Výška je obmedzená na 30 m, keď je signál GNSS 
slabý. Výška je obmedzená na 3 m, keď je signál 
GNSS slabý a svetelné podmienky nie sú dostatočné.

Upozornenie: Bol 
dosiahnutý limit výšky.

Max. 
polomer Obmedzenia okruhu sú deaktivované av aplikácii nie je možné prijímať varovné výzvy.

• Výškový limit pri slabom GNSS nebude obmedzený, ak bol pri zapnutí dronu silný signál 
GNSS.

• Pokiaľ dron dosiahne limit, stále môžete dron ovládať, ale nemôžete s ním letieť ďalej. 
Pokiaľ dron letí mimo maximálny rádius, automaticky sa vráti späť do dosahu, pokiaľ je 
signál GNSS silný.

• Z bezpečnostných dôvodov nelietajte v blízkosti letísk, diaľnic, nádraží, železničných tratí, 
centier miest alebo iných citlivých oblastí. Lietajte s dronom iba vo vašej línii viditeľnosti.

GEO zóny
Všetky GEO zóny sú uvedené na oficiálnych stránkach DJI na adrese http://www.dji.com/flysafe/
geo-map. GEO zóny sú rozdelené do rôznych kategórií a zahŕňajú lokality, ako sú letiská, lietajúce 
polia, kde lietajú pilotované lietadlá v malých výškach, hranice medzi krajinami a citlivé lokality, ako 
sú elektrárne. V aplikácii DJI Fly sa zobrazia výzvy na lietanie v zónach GEO.

Predletový kontrolný zoznam

1. Skontrolujte, či sú diaľkový ovládač, mobilné zariadenia a inteligentné letové batérie 
plne nabité.

2. Uistite sa, že sú inteligentné letové batérie a vrtule bezpečne namontované.

3. Uistite sa, že sú ramená dronu rozložené.

4. Uistite sa, že gimbal a kamera fungujú normálne.

5. Uistite sa, že motorom nič neprekáža a že fungujú normálne.

6. Uistite sa, že je program DJI Fly úspešne pripojený k dronu.

7. Uistite sa, že objektív kamery a senzory kamerového systému sú čisté.

Keď je k dispozícii GNSS
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8. Používajte iba originálne diely DJI alebo diely certifikované spoločnosťou DJI. Neautorizované 
diely alebo diely od iných výrobcov ako certifikovaných DJI môžu spôsobiť poruchy systému
a ohroziť bezpečnosť.

9. Skontrolujte, či je ID diaľkového ovládania aktuálne a funkčné.

10. Skontrolujte, či je správne nastavená maximálna letová výška podľa miestnych predpisov.

11. NEPRELIETAJTE nad husto osídlenými oblasťami.

12. Uistite sa, že dron a diaľkový ovládač fungujú normálne.

Automatický vzlet/pristátie

Automatický vzlet
Použite automatický vzlet:

1. Spustite aplikáciu DJI Fly a vstúpte do zobrazenia kamery.

2. Vykonajte všetky kroky v kontrolnom zozname pred letom.

3. Kliknite na      . Pokiaľ sú podmienky pre vzlet bezpečné, stlačte a podržte tlačidlo pre potvrdenie.

4. Dron vzlietne a vznáša sa 1,2 m nad zemou.

Automatické pristátie
Používanie automatického pristátia:

1. Kliknite na       . Ak sú podmienky na pristátie bezpečné, stlačte a podržte tlačidlo na potvrdenie.

2. Automatické pristátie môžete zrušiť kliknutím na      . 
3. Ak kamerový systém pracuje normálne, bude ochrana proti pristátiu povolená.
4. Motory sa po pristátí zastavia.
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Spúšťanie/zastavovanie motorov

Spúšťanie motorov
Na spúšťanie motorov sa používa príkaz kombinácií páčok (CSC). Zatlačte obe páčky do spodných 
vnútorných alebo vonkajších rohov na spustenie motorov. Akonáhle sa motory začnú otáčať, 
uvoľnite obe páčky súčasne.

Zastavenie motorov
Existujú dva spôsoby, ako zastaviť motory.

Metóda 1: Po pristátí dronu stlačte a podržte ľavú riadiacu páčku. Motory sa po jednej sekunde 
zastavia.

Metóda 2: Keď dron pristane, zatlačte ľavú páku dole a vykonajte rovnaké CSC, ktoré bolo použité na 
spustenie motorov. Motory sa okamžite zastavia. Akonáhle sa motory zastavia, uvoľnite obe páčky.

• Ak dôjde k neočakávanému spusteniu motora, použite CSC na okamžité zastavenie 
motorov.

Zastavenie motorov uprostred letu
Zastavenie motorov počas letu spôsobí haváriu dronu. Motory by mali byť zastavené počas letu iba 
v núdzovej situácii, napríklad keď došlo k zrážke alebo keď sa dron vymkol kontrole a veľmi rýchlo 
stúpa alebo klesá, prevaľuje sa vo vzduchu alebo keď sa motor zasekol. Na zastavenie motorov 
počas letu použite rovnaký CSC, ktorý bol použitý na spúšťanie motorov. Predvolené nastavenia je 
možné zmeniť v aplikácii DJI Fly.

ALEBO

Metóda 1 Metóda 2

ALEBO
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Letová skúška 

Postupy vzletu/pristátia
1. Umiestnite dron na otvorenú rovnú plochu tak, aby ukazovateľ stavu dronu smeroval k vám.

2. Zapnite dron a diaľkový ovládač.

3. Spustite program DJI Fly a vstúpte do zobrazenia kamery.

4. Počkajte, kým nebude dokončená samokontrola, pokiaľ sa v programe DJI Fly neobjaví žiadne 
abnormálne varovanie, je let bezpečný.

5. Jemným stlačením plynovej páčky vzlietnite alebo použite automatický vzlet.

6. Zatiahnite za plynovú páčku alebo použite automatické pristátie pre pristátie dronu.

7. Po pristátí zatlačte plynovú páčku dole a podržte ju. Motory sa po jednej sekunde zastavia.

8. Vypnite dron a diaľkový ovládač.

Video návrhy a tipy
1. Predletový kontrolný zoznam je navrhnutý tak, aby vám pomohol bezpečne lietať a zaistil, že 

budete môcť natáčať video počas letu. Pred každým letom si prejdite úplný predletový 
kontrolný zoznam.

2. Vyberte požadovaný prevádzkový režim gimbálu v DJI Fly.

3. Na záznam videa použite režim Normal alebo Cine.

4. NELIETAJTE za zlých poveternostných podmienok, ako keď prší alebo fúka vietor.

5. Vyberte nastavenie kamery, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

6. Vykonajte letové testy pre stanovenie letových trás a pre náhľad scén.

• Uistite sa, že je dron pred vzletom umiestnený na rovný a stabilný povrch. 
NEVZLIETAJTE z dlane alebo pri držaní dronu v rukách.
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Príloha
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Špecifikácie

Príloha

Dron
Vzletová hmotnosť 895 g
Rozmery (D×Š×V) V zloženom stave (bez vrtulí): 221 × 96,3 × 90,3 mm 

V rozloženom stave (bez vrtulí): 347,5×283×107,7 mm.
Diagonálna vzdialenosť 380,1 mm
Rýchlosť výstupu Režim S: 1 m/s-8 m/s 

Režim N: 1 m/s-6 m/s 
Režim C: 1 m/s-6 m/s

Rýchlosť klesania 1 m/s-6 m/s
Horizontálna rýchlosť 
(blízko hladiny mora, 
bezvetrie)

Režim S: 1 m/s-21 m/s; režim S (EU): 1 m/s-19 m/s 
Režim N: 1 m/s-15 m/s 
Režim C: 1 m/s-15 m/s

Max. výška vzletu 6,000 m
Max. doba letu 46 min (merané pri lete rýchlosťou 32,4 km/h za bezvetria)
Max. doba vznášania (bez vetra) 40 min
Max. letová vzdialenosť 30 km
Max. odolnosť proti rýchlosti vetra 12 m/s
Max. uhol náklonu 35° 
Max. uhlová rýchlosť 200°/s
Prevádzková teplota
GNSS
Rozsah presnosti vznášania

-10° až 40° C (14° až 104° F)
GPS + Galileo + BeiDou

Vertikálne: ±0,1 m (Kamerové polohovanie)
                    ±0,5 m (GNSS polohovanie)
Horizontálne: ±0,3 m (Kamerové polohovanie)

±0.5 m (vysoko presné polohovanie)
Vnútorné úložisko 8 GB (7,9 GB dostupného úložiska)
Kamera
Senzor 4/3 CMOS Efektívne pixely: 20 MP
Objektiv FOV: 84°

Ekvivalent formátu: 24 mm
Clona: f/2,8-f/11
Rozsah snímania: 1,5 m: 1 m až ∞ (s automatickým zaostrovaním)

Rozsah ISO

Rýchlosť elektronickej uzávierky
Maximálna veľkosť obrázku

Video
Normálny a spomalený pohyb; 
100-6400 (normálne) 
400-1600 (D-Log)
100-1600 (HLG)
Noc: 800-12800 (normálne) 
Fotografie: 100-6400
1/8000-8 s
5280 × 3956
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Fotografie Single: 20 Mpx
Automatický expozičný rad (AEB): 20 MP, 3/5 snímok s krokmi po 
0,7 EV Timed: 20 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 sekúnd

Rozlíšenie videa H.264/H.265
5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps
DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 
4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 
FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60/120*/200*fps
* Zaznamenaná snímková frekvencia, zodpovedajúce video sa prehráva 
ako spomalené video

Max. prenosová rýchlosť videa
Podporovaný systém súborov
Formát fotografie
Formát videa
Farba

H.264/H.265: 200Mbps
exFAT
JPEG/DNG (RAW)
MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) 
Normal/HLG/D-Log

Gimbal
Stabilizácia
Mechanický rozsah

Ovládateľný rozsah

Maximálna rýchlosť ovládania (tilt)
Rozsah uhlových vibrácií

3osá (tilt, roll, pan) 
Tilt: -135° až +100°
Roll: -45° až +45°
Pan: -27° až +27°
Tilt:        -90° až 35°
Pan: -5° až 5°100°/s
±0.007°

Snímací systém
Typ Všesmerové kamerové systémy a infračervený snímací systém
Predný kamerový systém Presný rozsah merania: 0,5-20 m

Dosah detekcie: 0,5-200 m
Efektívna rýchlosť snímania: ≤15 m/s 
FOV: 90° (horizontálne), 103° (vertikálne)

Zadný kamerový systém Presný rozsah merania: 0,5-16 m 
Efektívna rýchlosť snímania: ≤12 m/s
FOV: 90° (horizontálne), 103° (vertikálne)

Bočný kamerový systém Presný rozsah merania: 0,5-25 m 
Efektívna rýchlosť snímania: ≤15 m/s
FOV: 90° (horizontálne), 85° (vertikálne)

Horný kamerový systém Presný rozsah merania: 0,2-10 m
Efektívna rýchlosť snímania: ≤6 m/s
FOV: 100° (vpredu a vzadu), 90° (vľavo a vpravo)

Spodný kamerový systém Presný rozsah merania: 0,3-18 m
Efektívna rýchlosť snímania: ≤6 m/s
FOV: 130 ° (vpredu a vzadu), 160 ° (vľavo a vpravo)

Prevádzkové prostredie Predné, bočné, horné, zadné: Rozoznateľné povrchy, dostatočné 
osvetlenie lux >15
Spodná: Nereflexné, rozpoznateľné povrchy s difúznou 
odrazivosťou > 20 %, ako sú steny, stromy, ľudia; Primerané 
osvetlenie lux >15 Povrch s jasným vzorom
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Prenos
Video prenosový systém O3+
Kvalita živého náhľadu Diaľkový ovládač: 1080p@30fps/1080p@60fps
Prevádzková frekvencia 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz
Maximálna prenosová 
vzdialenosť (bez 
prekážok, bez rušenia)

15 km (FCC), 8 km (CE/SRRC/MIC)
Merané v prostredí bez rušivých vplyvov. Vyššie uvedené údaje ukazujú 
najvzdialenejší komunikačný dosah pre jednosmerné lety bez návratu 
podľa jednotlivých noriem. Počas letu venujte pozornosť pripomienkam 
RTH v aplikácii DJI Fly.

Rozsahy prenosu signálu (FCC) Silné rušenie (mestská krajina, obmedzená viditeľnosť, mnoho
konkurenčných signálov): Približne 1,5-3 km
Stredné rušenie (prímestská krajina, otvorená viditeľnosť, niekoľko 
konkurenčných signálov): Približne 3-9 km
Nízke rušenie (otvorená krajina s dobrou viditeľnosťou, málo 
konkurenčných signálov): Približne 9-15 km
Dáta sa testujú podľa rôznych noriem v otvorených priestoroch bez 
rušenia. Vzťahuje sa iba na maximálnu jednosmernú letovú vzdialenosť 
bez ohľadu na návrat do východiskového bodu. Počas skutočného letu 
venujte pozornosť výzvam RTH v aplikácii DJI Fly.

Maximálna rýchlosť sťahovania O3+: 5,5 MB/s (s diaľkovým ovládačom DJI RC/RC-N1)
Wi-Fi 6: 80 MB/s*
Merané v laboratórnom prostredí s malým rušením v krajinách/oblastiach, 
ktoré podporujú frekvencie 2,4 GHz aj 5,8 GHz. Záznamy sa ukladajú do 
vnútornej pamäte dronu. Rýchlosť sťahovania sa môže líšiť v závislosti od 
aktuálnych podmienok.

Latencia (v závislosti od 
prostredia a mobilného 
zariadenia)

130 ms (s diaľkovým ovládačom DJI RC/RC-N1)

Antény 4 antény, 2T4R
Výkon vysielača (EIRP) 2,4 GHz: <33 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 

5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm(SRRC), <14 dBm(CE)
Inteligentná letová batéria
Kapacita 5000 mAh
Štandardné napätie 15,4 V
Maximálne nabíjacie napätie 17,6 V
Typ batérie LiPo 4S
Energia 77 Wh
Hmotnosť 335,5 g
Teplota nabíjania 5° až  40° C (41° až 104° F)
Nabíjačka batérií
Vstup
Výstup

Menovitý výkon
Teplota nabíjania

100-240 V AC (47-63 Hz) 2.0 A
USB-C: 5.0 V     5.0 A/9.0 V     5.0 A/12.0 V    5.0 A/15.0 V    4.3 
A/20.0 V    3.25 A/5.0 V-20.0 V     3.25 A 
USB-A: 5 V    2 A
65 W
5° až 40° C (41° až 104° F)

Úložisko
Podporované SD karty Karta microSD SDXC, UHS-I Speed Grade 3
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Odporúčané microSD karty Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC
Lexar 1066x 128GB V30 A2 microSDXC
Lexar 1066x 256GB V30 A2 microSDXC
Lexar 1066x 512GB V30 A2 microSDXC
SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC 
SanDisk High Endurance 128GB V30 microSDXC 
SanDisk High Endurance 256GB V30 microSDXC 
Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC 
Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC 
Kingston Canvas Go! Plus 256GB V30 A2 microSDXC 
Kingston Canvas Go! Plus 512GB V30 A2 microSDXC 
Samsung EVO Plus 512GB V30 A2 microSDXC 
Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC 
Samsung PRO Plus 512GB V30 A2 microSDXC

Diaľkový ovládač DJI RC-N1
Systém prenosu Pri použití s rôznymi hardvérovými konfiguráciami dronov 

podporujú diaľkové ovládače DJI RC-N1 nasledujúce prenosové 
technológie, ktoré sú umožnené hardvérovým výkonom 
prepojených modelov dronov:

Doba prevádzky

Podporované typy portov USB
Maximálna podporovaná veľkosť 
mobilného zariadenia (V × Š × T)

a.  DJI Mini 2/ DJI Mavic Air 2: O2
b.  DJI Air 2S: O3
c.  DJI Mavic 3 Classic/DJI Mavic 3/DJI Mavic 3 Cine: O3
+ 6 hodín (bez nabíjania mobilného zariadenia) 
4 hodiny (s nabíjaním mobilného zariadenia) 
Lightning, Micro USB, USB-C
180 mm × 86 mm × 10 mm

Prevádzková teplota
Výkon vysielača (EIRP)

Teplota nabíjania
Prevádzkové napätie

-10° až  40° C (14° až  104° F)
2.4 GHz: ≤26 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC) 
5.8 GHz: ≤26 dBm (FCC/SRRC), ≤14 dBm (CE)
5° až 40° C (41° až 104° F)
3.6 V

Diaľkový ovládač DJI RC
Prenos
Systém prenosu videa Pri použití s rôznymi hardvérovými konfiguráciami dronu vyberie 

diaľkový ovládač DJI RC automaticky zodpovedajúcu verziu firmvéru 
pre aktualizáciu. Pri prepojení s ovládačom DJI Mavic 3 Classic 
podporuje prenosovú technológiu O3+.

Prevádzková frekvencia 2,4000 - 2.4835 GHz, 5.725 - 5,850 GHz
Výkon vysielača (EIRP) 2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5,8 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
Maximálna prenosová 
vzdialenosť (bez 
prekážok, bez rušenia)

15 km (FCC); 8 km (CE/SRRC/MIC)

Prenosová vzdialenosť 
(v bežných situáciách)

Silné rušenie (napr. centrum mesta): 1,5-3 km
Stredne silné rušenie (napr. predmestie, malé mestá): 3-7 
km Žiadne rušenie (napr. vidiecke oblasti, pláže): 7-12 km



DJI Mavic 3 Classic Užívateľská príručka

81 © 2022 DJI Všetky práva vyhradené. 

Wi-Fi
Protokol 802.11a/b/g/n

Prevádzková frekvencia 2,4000-2,4835 GHz; 5,150-5,250 GHz; 5,725-5,850 GHz

Výkon vysielača (EIRP) 2,4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 
5,1 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)

5,8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

Bluetooth
Protokol Bluetooth 4.2

Prevádzková frekvencia 2,4000-2,4835 GHz

Výkon vysielača (EIRP) <10 dBm

Všeobecné
Prevádzková teplota
GNSS

Kapacita batérie
Typ batérie
Chemický systém
Prevádzkový prúd/napätie
Kapacita úložiska
Podporované karty microSD pre 
diaľkový ovládač DJI RC

-10° až  40° C (14° až 104° F)

GPS + BeiDou + Galileo

5,200 mAh

Li-ion

LiNiMnCoO2

1250 mA@3.6 V

Podpora kariet microSD
Karta microSD s rýchlostnou triedou UHS-I 3

Odporúčané karty microSD 
pre diaľkový ovládač DJI RC

SanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC

SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC

SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC

SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC

SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A2 microSDXC

SanDisk Extreme Pro 256GB V30 A2 microSDXC

SanDisk Extreme Pro 400GB V30 A2 microSDXC

SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC

SanDisk High Endurance 256GB V30 microSDXC

Kingston Canvas Go Plus 64GB V30 A2 microSDXC

Kingston Canvas Go Plus 256GB V30 A2 microSDXC

Lexar High Endurance 64GB V30 microSDXC

Lexar High Endurance 128GB V30 microSDXC

Lexar 633x 256GB V30 A1 microSDXC

Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC

Samsung EVO Plus 512GB microSDXC
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Aktualizácia firmware
Na aktualizáciu firmvéru dronu použite DJI Fly alebo DJI Assistant 2 (rada spotrebiteľských dronov).

Pomocou DJI Fly
Keď pripojíte dron alebo diaľkový ovládač k DJI Fly, budete upozornení, ak bude k dispozícii nová 
aktualizácia firmvéru. Ak chcete začať aktualizáciu, pripojte diaľkový ovládač alebo mobilné zariadenie 
k internetu a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Pamätajte, že nemôžete aktualizovať firmware, 
pokiaľ nie je diaľkový ovládač prepojený s dronom. Vyžaduje sa pripojenie na internet.

Pomocou DJI Assistant 2 (rada spotrebiteľských dronov)
Aktualizujte firmware dronu a diaľkového ovládača samostatne pomocou DJI Assistant 2 (rada 
spotrebiteľských dronov).

Pri aktualizácii firmvéru dronu pomocou DJI Assistant 2 (rada spotrebiteľských dronov)
postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Spustite DJI Assistant 2 (rad spotrebiteľských dronov) a prihláste sa pomocou svojho
účtu DJI.
2. Zapnite dron a pripojte ho k počítaču cez port USB-C.
3. Vyberte DJI Mavic 3 Classic a kliknite na Firmware Updates na ľavom paneli.
4. Vyberte verziu firmvéru, na ktorú chcete aktualizovať.
5. Počkajte na stiahnutie firmvéru. Aktualizácia firmvéru sa spustí automaticky.
6. Po dokončení aktualizácie firmvéru sa dron automaticky reštartuje.
Podľa nižšie uvedených pokynov aktualizujte firmware diaľkového ovládača prostredníctvom 
aplikácie DJI Assistant 2 (rad spotrebiteľských dronov):

1. Spustite aplikáciu DJI Assistant 2 (rad spotrebiteľských dronov) a prihláste sa pomocou svojho účtu 
DJI.

2. Zapnite diaľkový ovládač a pripojte ho k počítaču cez port USB-C pomocou kábla Micro USB.

3. Vyberte diaľkový ovládač DJI Mavic 3 Classic a kliknite na Aktualizácia firmvéru na ľavom paneli.

4. Vyberte verziu firmvéru, na ktorú chcete vykonať aktualizáciu.

5. Počkajte, až sa firmware stiahne. Aktualizácia firmvéru sa spustí automaticky.

6. Počkajte na dokončenie aktualizácie firmvéru.

• Uistite sa, že ste vykonali všetky kroky na aktualizáciu firmvéru. V opačnom prípade môže 
aktualizácia zlyhať.

• Aktualizácia firmvéru trvá približne desať minút. Je normálne, že gimbal ochabne, 
indikátory stavu dronu blikajú a dron sa reštartuje. Trpezlivo počkajte, kým nebude 
aktualizácia dokončená.

• Uistite sa, že počítač má prístup k internetu.
• Pred vykonaním aktualizácie sa uistite, že je inteligentná letová batéria nabitá aspoň zo 

40 % a diaľkový ovládač je nabitý aspoň z 30 %.
• Počas aktualizácie NEODPOJUJTE dron od počítača.
• NEPOUŽÍVAJTE hardvér a softvér, ktorý nie je špecifikovaný spoločnosťou DJI.

Ďalšie informácie o aktualizácii firmvéru pre sledovanie nájdete v poznámkach k verzii Mavic 3 Classic.
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Pokyny pre údržbu
Aby nedošlo k vážnemu zraneniu detí a zvierat, dodržujte nasledujúce pravidlá:
1. Malé časti, ako sú káble a popruhy, sú pri požití nebezpečné. Všetky diely uchovávajte mimo 

dosahu detí a zvierat.

2. Inteligentnú letovú batériu a diaľkový ovládač skladujte na chladnom a suchom mieste mimo 
dosahu priameho slnečného svetla, aby sa vstavaná batéria LiPo NEPREHRIEVALA. Odporúčaná 
teplota skladovania: medzi 22 ° a 28 ° C (71 ° a 82 ° F) pri skladovaní dlhšom ako tri mesiace. 
Nikdy neskladujte v prostredí mimo teplotného rozsahu 14 ° až 113 ° F (-10 ° až 45 ° C).

3. NEDOVOĽTE, aby fotoaparát prišiel do styku s vodou alebo inými kvapalinami alebo bol do nich 
ponorený. Ak sa namočí, utrite ho do sucha mäkkou savou handričkou. Zapnutie dronu, ktorý 
spadol do vody, môže spôsobiť trvalé poškodenie súčiastok. Na čistenie alebo údržbu 
fotoaparátu NEPOUŽÍVAJTE látky obsahujúce alkohol, benzén, riedidlá ani iné horľavé látky. 
NESKLADUJTE fotoaparát vo vlhkých alebo prašných priestoroch.

4. NEPRIPÁJAJTE tento výrobok k žiadnemu rozhraniu USB staršiemu ako verzia 3.0. 
NEPRIPÁJAJTE tento výrobok k žiadnemu "napájaciemu USB" alebo podobnému zariadeniu.

5. Po každej havárii alebo vážnom náraze skontrolujte každú časť dronu. V prípade akýchkoľvek 
problémov alebo otázok sa obráťte na autorizovaného predajcu DJI.

6. Pravidelne kontrolujte indikátory stavu batérie, aby ste zistili aktuálny stav nabitia a celkovú 
životnosť batérie. Batéria je dimenzovaná na 200 cyklov. Po uplynutí tejto doby sa neodporúča 
pokračovať v používaní.

7. Kontrolný zoznam po lete

a. Skontrolujte, či sú inteligentné letové batérie a vrtule v dobrom stave.

b. Uistite sa, že objektív kamery a senzory kamerového systému sú čisté.

c. Pred uskladnením alebo prepravou dronu sa uistite, že je nasadený ochranný kryt 
gimbalu.

8. Dbajte na to, aby ste dron prepravovali so sklopenými ramenami, keď je vypnuté.

9. Dbajte na to, aby ste diaľkový ovládač prepravovali so zloženými anténami, keď je vypnutý.

10. Po dlhodobom skladovaní prejde batéria do režimu spánku. Na ukončenie režimu spánku batériu 
nabite.

11. Ak je potrebné predĺžiť dobu expozície, použite ND filter. Informácie o inštalácii ND filtrov nájdete 
v informáciách o výrobku.

12. Dron, diaľkový ovládač, batériu a nabíjačku skladujte v suchom prostredí.

13. Pred údržbou dronu (napr. čistením alebo nasadzovaním a odnímaním vrtulí) vyberte batériu.

14. Uistite sa, že sú dron a vrtule čisté, a to tak, že mäkkou handričkou odstránite prípadné nečistoty 
alebo prach. Nečistite dron mokrou handričkou ani nepoužívajte čistiaci prostriedok, ktorý 
obsahuje alkohol. Kvapaliny môžu preniknúť do jeho krytu, čo môže spôsobiť skrat a zničiť 
elektroniku.

15. Pri výmene alebo kontrole vrtulí nezabudnite vypnúť batériu.
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Postupy na odstraňovanie problémov
1. Prečo nemožno batériu použiť pred prvým letom?

Pred prvým použitím je nutné batériu aktivovať nabíjaním.

2. Ako vyriešiť problém s driftom gimbalu počas letu?

Vykonajte kalibráciu IMU a kompasu v aplikácii DJI Fly. Ak problém pretrváva, kontaktujte podporu 

DJI.

3. Žiadna funkcia

Skontrolujte, či sú inteligentné letová batéria a diaľkový ovládač aktivované nabíjaním. Ak problémy 

pretrvávajú, kontaktujte podporu DJI.

4.  Problémy so zapnutím a spustením

Skontrolujte, či je batéria napájaná. Ak áno, kontaktujte podporu DJI, pokiaľ ho nie je možné normálne 

spustiť.

5.  Problémy s aktualizáciou SW

Pri aktualizácii firmvéru postupujte podľa pokynov v používateľskej príručke. Ak sa aktualizácia 

firmvéru nepodarí, reštartujte všetky zariadenia a skúste to znova. Ak problém pretrváva, kontaktujte 

podporu DJI.

6.  Postupy pre obnovenie východiskovej továrenskej alebo poslednej známej funkčnej konfigurácie.

Na obnovenie východiskového továrenského nastavenia použite aplikáciu DJI Fly.

7.  Problémy s vypínaním a zapínaním.

Obráťte sa na podporu spoločnosti DJI.

8.  Ako zistiť neopatrné zaobchádzanie alebo skladovanie v nebezpečných podmienkach?

Obráťte sa na podporu spoločnosti DJI.

Riziká a varovania
Keď dron po zapnutí zistí riziko, zobrazí sa na displeji DJI Fly varovné hlásenie. Venujte pozornosť 
nižšie uvedenému zoznamu situácií.

1. Ak miesto nie je vhodné pre vzlet.

2. Ak je počas letu zistená prekážka.

3. Ak miesto nie je vhodné pre pristátie.

4. Ak dôjde k rušeniu kompasu a IMU a treba ich skalibrovať.

5. Po výzve postupujte podľa pokynov na obrazovke.
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Likvidácia

Pri likvidácii dronu a diaľkového ovládača dodržujte miestne predpisy týkajúce sa elektronických 
zariadení.

Likvidácia batérie
Batérie odovzdávajte do špeciálnych recyklačných kontajnerov až po úplnom vybití. Batérie 
NEVHADZUJTE do bežných kontajnerov na odpadky. Prísne dodržujte miestne predpisy týkajúce sa 
likvidácie a recyklácie batérií.

Pokiaľ batériu po nadmernom vybití nie je možné zapnúť, okamžite ju zlikvidujte.

Ak je tlačidlo zapnutia/vypnutia na inteligentnej letovej batérii nefunkčné a batériu nie je možné 
úplne vybiť, obráťte sa so žiadosťou o ďalšiu pomoc na odbornú firmu zaoberajúcu sa likvidáciou/
recykláciou batérií.

Certifikácia C1
Mavic 3 Classic spĺňa certifikáciu C1, existujú určité požiadavky a obmedzenia pri používaní Mavicu 
3 Classic v Európskom hospodárskom priestore (EHP, tj EÚ a Nórsko, Island a Lichtenštajnsko).

Trieda UAS C1
Hladina akustického výkonu 83 dB
Maximálna rýchlosť vrtule 7500 RPM

Vyhlásenie MTOM
MTOM modelu Mavic 3 Classic (model L2C) vrátane karty SD je 895 g, aby spĺňal požiadavky normy 
C1.

Používatelia musia dodržiavať nižšie uvedené pokyny, aby splnili požiadavky MTOM C1. V opačnom 
prípade nemožno dron používať ako UAV C1:

1. NEPRIDÁVAJTE do dronu žiadne užitočné zaťaženie, napríklad kryty vrtulí atď.
2. NEPOUŽÍVAJTE žiadne nekvalifikované náhradné diely, ako sú inteligentné letové batérie 

alebo vrtule atď.
3. NEPRIPRAVUJTE dron na dodatočnú montáž.

•  Výzva "Low Battery RTH" sa nezobrazí, ak je horizontálna vzdialenosť medzi pilotom 
a dronom menšia ako 5 m.

• Funkcia FocusTrack sa automaticky ukončí, ak je horizontálna vzdialenosť medzi 
objektom a dronom väčšia ako 50 m (k dispozícii iba pri použití funkcie FocusTrack 
v EÚ).

• Pri použití v EÚ je pomocná LED dióda nastavená na automatické nastavenie a nie je 
možné ju zmeniť. LED diódy predného ramena dronu sú pri použití v EÚ vždy zapnuté 
a nie je možné ich zmeniť.
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Priama vzdialená identifikácia
1. Spôsob prepravy: Wi-Fi Beacon
2. Spôsob nahrania registračného čísla prevádzkovateľa UAS do dronu: Vstúpte do DJI Fly > 

Bezpečnosť > Vzdialená identifikácia UAS a potom nahrajte registračné číslo prevádzkovateľa 
UAS.

Zoznam položiek, vrátane kvalifikovaného príslušenstva
1. Vrtuľa DJI Mavic 3 Classic s nízkou hlučnosťou (model: 9453F, 8,5 g)

2. Sada ND filtrov DJI Mavic 3 Classic (ND 4/8/16/32/64/128/256/512) (2,3 g).

3. Inteligentná letová batéria DJI Mavic 3 Classic (model: BWX260-5000-15.4, 335,5 g) 

Zoznam náhradných a vymeniteľných dielov
1. Vrtuľa DJI Mavic 3 Classic s nízkou hlučnosťou (model: 9453F)

2. Inteligentná letová batéria DJI Mavic 3 Classic (model: 
BWX260-5000-15.4) 

Varovanie diaľkového ovládania
Po odpojení od dronu na dobu dlhšiu ako dve sekundy sa indikátor diaľkového ovládača rozsvieti 
na červeno.

Po odpojení od dronu na dobu dlhšiu ako 4,5 sekundy zobrazí aplikácia DJI Fly varovanie.
Diaľkový ovládač po odpojení od dronu alebo po dlhšej dobe bez prevádzky automaticky pípne 
a vypne sa.

• Zabráňte rušeniu diaľkového ovládača a iných bezdrôtových zariadení. Uistite sa, že je na 
blízkych mobilných zariadeniach vypnutá Wi-Fi. Pokiaľ dôjde k rušeniu, čo najskôr s dronom 
pristaňte.
• NEPOUŽÍVAJTE dron, ak sú svetelné podmienky príliš jasné alebo tmavé, ak používate 
mobilný telefón na sledovanie letu. Používatelia sú zodpovední za správne nastavenie jasu 
displeja pri používaní monitora na priamom slnečnom svetle počas letovej prevádzky.
• Ak dôjde k neočakávanej operácii, uvoľnite riadiace páčky alebo stlačte tlačidlo 
pozastavenia letu.

GEO Awareness
GEO Awareness obsahuje nižšie uvedené funkcie.

Aktualizácia dát UGZ (Unmanned Geographical Zone): užívateľ môže aktualizovať údaje 
o bezpečnom lete prostredníctvom GPS pomocou funkcie aktualizácie dát a uložiť ich do dronu.

Kreslenie mapy Povedomie o GEO: Po aktualizácii najnovších dát UZG sa v aplikácii DJI Fly zobrazí 
letová mapa s obmedzenou zónou. Kliknutím na oblasť je možné zobraziť jej názov, platný čas, 
výškové obmedzenia atď.

Predbežné varovanie GEO Awareness: aplikácia zobrazí užívateľovi varovnú informáciu, ak sa dron 
nachádza v blízkosti zakázanej oblasti alebo v nej, horizontálna vzdialenosť je menšia ako 160 m 
alebo vertikálna vzdialenosť je menšia ako 40 m od zóny, aby užívateľovi pripomenula, že má letieť 
opatrne.

Vyhlásenie AGL (Above Ground Level)
Vertikálna časť ''Geo-awareness'' môže používať nadmorskú výšku AMSL alebo výšku AGL. Voľba 
medzi týmito dvoma referenčnými údajmi je špecifikovaná individuálne pre každú UGZ. Nadmorská 
výška AMSL ani výška AGL nie sú pri modeli DJI Mavic 3 Classic podporované.

86 © 2022 DJI Všetky práva vyhradené.
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V zobrazení kamery aplikácie DJI Fly sa zobrazuje výška H, čo je výška od východiskového bodu 
dronu k dronu. Výšku nad východiskovým bodom je možné použiť ako približnú, ale môže sa viac či 
menej líšiť od uvedenej nadmorskej výšky/výšky pre konkrétne UGZ. Pilot na diaľku zostáva 
zodpovedný za to, že neprekročí vertikálne limity UGZ.

Zóny s obmedzením
V aplikácii DJI sa zobrazí červená farba. Užívateľom sa zobrazí varovanie a rokov je znemožnený. 
Spoločnosť UA nemôže v týchto zónach lietať ani vzlietať. Obmedzené zóny je možné odomknúť, pre 
odomknutie kontaktujte flysafe@dji.com alebo prejdite na Odomknúť zónu na adrese 
dji.com/flysafe.

Vzlet
AGL (nie je podporované)

H

Výšková chyba

Autorizované zóny
V aplikácii DJI sa zobrazí modrá farba. Užívateľom sa zobrazí varovanie a let je v predvolenom 
nastavení obmedzený. Spoločnosť UA nemôže v týchto zónach lietať ani vzlietať, pokiaľ na to nie je 
oprávnená. Autorizačné zóny môžu odomknúť oprávnení používatelia pomocou overeného účtu DJI.
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Výškové zóny
Výškové zóny sú zóny s obmedzenou nadmorskou výškou a na mape sa zobrazujú sivo. Pri 
priblížení sa užívateľom zobrazí v aplikácii DJI varovanie.

Rozšírené varovné zóny
Keď dron dosiahne okraj zóny, zobrazí sa varovná správa.

Varovné zóny
Keď dron dosiahne okraj zóny, zobrazí sa varovná správa.

• Ak dron a aplikácie DJI Fly nemôžu získať signál GPS, funkcia GEO awareness nebude 
funkčná. Rušenie antény dronu alebo zakázanie autorizácie GPS v aplikácii DJI Fly 
spôsobí, že sa nepodarí získať signál GPS.
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Vyhlásenie SN

SN=[4 znaky MFR CODE][1 znak LENGTH CODE][15 znakov 

SÉRIOVÉ ČÍSLO VÝROBCA]

Napríklad. 1581F4QZB20AV1BE05AU je tu SN dronu:
“1581” je jedinečný kód výrobca DJI podľa ICAO.
“F”: je LENGH CODE sériového čísla výrobca 15.
“4QZB20AV1BE05AU” je sériové číslo výrobca a 20 predstavuje rok 2020. A predstavuje 
mesiac október a V predstavuje 31. deň.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Deň: 1~9, A~V predstavuje 1~31

           Mesiac: 1~9, A, B, C predstavuje 12 mesiacov.         

     Rok: predstavuje posledné dve číslice roku.

Tento návod poskytuje spoločnosť SZ DJI Technology, Inc. a môže sa zmeniť. 
Adresa: 14th Floor, West Wing,
Skyworth Semiconductor Design Building, No 18 Gaoxin South 4th Ave, Nanshan District, 
Shenzhen, China, 518057.

Popredajné informácie
Navštívte stránku https://www.dji.com/support a dozviete sa viac o našich zásadách popredajného 
servisu, opravárenských službách a podpore.



Tento obsah sa môže zmeniť.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto dokumentu, kontaktujte spoločnosť 
DJI zaslaním správy na adresu  DocSupport@dji.com.

 a MAVIC sú ochranné známky spoločnosti DJI.  Copyright © 2022 DJI Všetky práva vyhradené.

https://www.dji.com/mavic-3-classic/downloads

SME TU PRE VÁS

Kontakt 

DJI PODPORA

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz
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