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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 tejto sekcie.

 Tlač tohto dokumentu
Tento dokument podporuje tlač vo vysokom rozlíšení.
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Používanie tejto príručky
Legenda

Dôležité Tipy a triky

Pred letom
Pred prvým použitím odporúčame zhliadnuť všetky výukové videá a prečítať si bezpečnostné 
pokyny. Na prvý let sa pripravte preštudovaním Stručného sprievodcu a ďalšie informácie 
nájdete v tejto užívateľskej príručke.

V niektorých oblastiach nie je frekvencia 5,8 GHz podporovaná. Toto frekvenčné pásmo 
bude automaticky vypnuté, keď je dron aktivovaný alebo pripojený k aplikácii DJI™ Fly
v týchto regiónoch. Dodržujte miestne zákony a predpisy.
  Použitie Goggles nespĺňa požiadavku na vizuálnu viditeľnosť (VLOS). Niektoré krajiny 
alebo oblasti vyžadujú, aby počas letu asistoval vizuálny pozorovateľ. Pri používaní 
Goggles dbajte na dodržiavanie miestnych predpisov.

Video návody
https://www.dji.com/goggles-integra/video

Stiahnite si aplikáciu DJI Fly
https://www.dji.com/goggles-integra/downloads

Stiahnite si DJI Assistant 2 (rad Consumer Drones)
https://www.dji.com/goggles-integra/downloads



4 © 2023 DJI Všetky práva vyhradené. 

Obsah

Používanie tejto príručky 3
3

3

3

3

Legenda

Pred letom

Video návody

Stiahnite si aplikáciu DJI Fly 

Stiahnite si DJI Assistant 2 (rad Consumer Drones) 3

Prehľad 6
6DJI Goggles Integra 

DJI RC Motion 2 7

Začínáme 9
9

13

14

15

Príprava Goggles 

Príprava ovládača pohybu 

Aktivácia

Prepojenie 

Nosenie Goggles 17

DJI Goggles Integra 18

18

18

20

21

22

25

25

26

26

26

Ovládanie Goggles 

Goggles FPV zobrazenie 

Ponuka skratiek

Nastavenie kamery

Ponuka Goggles

Režim spánku 

Ukladanie a export záberov 

Formátovanie microSD karty 

Maskovanie obrazovky 

Používanie funkcie Head Tracking 

Prepínanie dronov 26

DJI RC Motion 2 27
27

29

30

31

Ovládanie dronu

Ovládanie kamery 

Ovládanie pohybu 

Výstraha ovládača pohybu 

Kalibrácia ovládača pohybu 31



© 2023 DJI Všetky práva vyhradené. 5

Aktualizácia firmvéru a údržba zariadenia 32
32

33

34

34

Aktualizácia firmvéru 

Skladovanie Goggles 

Čistenie a údržba 

Výmena penového polstrovania 

Popredajné informácie 35

Príloha 36
Špecifikácie 36



6 © 2023 DJI Všetky práva vyhradené. 

Prehľad
Okuliare DJI Goggles Integra (ďalej len „Goggles“) sú vybavené dvoma vysoko výkonnými 
obrazovkami a prenosom obrazu s veľmi nízkou latenciou pre použitie s drony DJI, 
a umožňujú tak letecký FPV („Pohľad z prvej osoby“) v reálnom čase. Pri použití s ovládačom 
DJI RC Motion 2 (ďalej len ovládač pohybu) môžu používatelia ľahko a intuitívne ovládať dron.

DJI Goggles Integra

1. Antény

2. Slot na MicroSD kartu

3. Tlačidlo 5D
Stlačením alebo prepnutím doprava otvoríte ponuku z pohľadu FPV Goggles. Prepnutím 
tlačidla dopredu otvoríte panel nastavenia kamery a prepnutím dozadu otvoríte ponuku 
skratiek.
Po otvorení panela nastavení môžete prepnutím tlačidla prechádzať ponukou alebo 
upravovať hodnotu parametra. Stlačením tlačidla voľbu potvrďte.

4. Tlačidlo Späť

Stlačením tlačidla sa vrátite do predchádzajúcej ponuky alebo ukončíte aktuálne zobrazenie.

5. Čelenka

 Drôty batérie sú zabudované v čelenke. Neťahajte za čelenku silou, aby nedošlo 
k ich poškodeniu.

6. Priehradka na batérie

7. Otočný volič čelenky

Otáčaním gombíka nastavíte veľkosť čelenky.

8. Penové polstrovanie
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DJI RC Motion 2

1

2

6
7

3
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4
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5

9. LED indikátory stavu batérie
10. Tlačidlo napájania/prepojenia
Jedným stlačením skontrolujte aktuálny stav batérie.
Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete Goggles. 
Po zapnutí stlačte a podržte tlačidlo pre zahájenie prepojenia.
 11. USB-C port
Na nabíjanie, pripojenie slúchadiel alebo pripojenie Goggles k počítaču.

 Podporuje iba slúchadlá s konektorom Typ-C a slúchadlové adaptéry so vstavaným 
prevodníkom DAC (digitálno-analógový prevodník).
   Na pripojenie Goggles k mobilnému zariadeniu odporúčame použiť dodaný kábel
USB-C OTG a USB-A kábel na USB-C.

Goggles nepodporujú pripojenie k počítaču pomocou kábla USB-C na USB-C.

12. Volič IPD ("Medziupilárne vzdialenosti")

Posunutím doľava a doprava nastavíte vzdialenosť medzi šošovkami, kým nebude 
obraz správne zarovnaný.

1. LED diódy stavu batérie

2. Tlačidlo zámku
Vzlet: dvojitým stlačením spustíte motory dronu a potom stlačením a podržaním tlačidla 
zahájite vzlet dronu. Dron vystúpi do výšky približne 1,2 ma začne sa vznášať.
Pristátie: Keď sa dron vznáša, stlačte a podržte tlačidlo, aby dron pristál a zastavil motory.

10
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Brzda: stlačte raz, aby dron zabrzdil a vznášal sa na mieste. Opätovným stlačením 
odomknete polohu.
Keď dron vykonáva RTH alebo automatické pristátie, stlačte tlačidlo raz pre zrušenie 
RTH alebo pristávanie.

3. Joystick
Posunom nahor alebo nadol dron stúpa alebo klesá. Posunom doľava alebo doprava sa 
dron pohybuje horizontálne vľavo alebo vpravo.

4. Tlačidlo režimu
Stlačením tlačidla prepnete medzi režimami Normal a Šport. Stlačením a podržaním 
tlačidla začnete RTH. Opätovným stlačením tlačidla RTH zrušíte.

5. Volič FN
Stlačením voliča otvoríte panel nastavenia kamery v režime FPV. Otáčaním voliča
sa pohybujte v ponuke nastavenia alebo upravte hodnotu parametra a stlačením voliča 
potvrďte výber. Stlačením a podržaním voliča opustíte aktuálnu ponuku.
Volič FN možno tiež použiť na ovládanie náklonu kamery pred vzletom alebo počas RTH
a pristátie. Stlačte a podržte volič FN v režime FPV a potom prejdite nahor alebo nadol 
a nakloňte kameru. Uvoľnením voliča náklon kamery zastavíte.

6. Tlačidlo spúšte/záznamu

Jedno stlačenie: vytvorenie fotografie alebo spustenie/zastavenie nahrávania.

Stlačte a podržte: prepínanie medzi režimami fotografie a videa.

7. Plyn
Stlačením tlačidla dron poletí v smere kruhu v Goggles. Stlačením dopredu dron poletí 
dozadu. Silnejším stlačením dron zrýchli. Uvoľnením dron zastaví a bude sa vznášať.

8. USB-C port

9. Tlačidlo napájania/prepojenia

Jedným stlačením skontrolujete aktuálny stav batérie.

Stlačte a potom stlačte a podržte tlačidlo pre zapnutie alebo vypnutie pohybového 

ovládača.

Po zapnutí stlačte a podržte tlačidlo pre zahájenie prepojenia.

10. Otvor na šnúrku
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Začínáme
Táto kapitola pomôže používateľom pri prvom použití.

Příprava Goggles

Inštalácia korekčných šošoviek
Goggles sú vybavené okuliarovými obrúčkami a dodávajú sa s 10 pármi korekčných šošoviek 
(od -8,0 dioptrií do +2,0 dioptrií, bez korekcie astigmatizmu) a jedným párom obyčajných 
šošoviek (0 dioptrií). Užívatelia si môžu nainštalovať vhodné šošovky podľa svojho aktuálneho 
zraku.

 Aj keď korekciu zraku nepotrebujete, dôrazne odporúčame nasadiť hladké sklá, aby 
ste ochránili sklá obrazovky okuliarov pred poškriabaním.
   Pokiaľ je potrebná korekcia astigmatizmu alebo pokiaľ vám dodané šošovky 
nevyhovujú, môžete si zakúpiť ďalšie šošovky. Pri nákupe šošoviek vezmite 
okuliarové rámy (pár) a pár šošoviek k profesionálnemu optikovi, aby sa ubezpečil, 
že tvar, veľkosť, os astigmatizmu a hrúbka hrán (< 2,8 mm) šošoviek spĺňajú 
požiadavky na inštaláciu okuliarových rámov.

1. Oddeľte od Goggles obrúčky okuliarov (obrúčky nie je potrebné otáčať). Otočte obrúčky 
a určite značku najkratšej čiary (a), značku najdlhšej čiary (b) a značku bočnej čiary (c), ako 
je znázornené na obrázku nižšie.

2. Z balenia si vyberte vhodné šošovky. Dioptrie šošoviek sú vytlačené na vnútornej strane veka 
krabičky a sú tiež vyznačené na okraji každej šošovky. Určte najkratšiu hranu rezu (a), 
najdlhšiu hranu rezu (b) a bočnú hranu rezu (c), ako je znázornené na obrázku nižšie.

a

a

-7D-8D -5D-6D -3D-4D -1D-2D +1D0D +2D
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3. Najprv rozlíšte ľavý a pravý rámček a zodpovedajúce šošovky a potom šošovky do rámčekov 
nainštalujte. Uistite sa, že najkratšia hrana rezu (a), najdlhšia hrana rezu (b) a bočná hrana 
rezu (c) šošovky sú zarovnané s príslušnými ryskami na rámčeku.
Pre jednoduchšiu inštaláciu najskôr zarovnajte a vložte najdlhšiu hranu (b).
Uistite sa, že je šošovka správne nainštalovaná na mieste a nie je nijako naklonená.
Pokiaľ nie sú hrany rezu šošovky správne zarovnané s líniovými značkami rámu, šošovka 
sa do rámu nezmestí.
Po inštalácii očistite šošovky dodanou čistiacou handričkou, aby ste zotreli odtlačky prstov
a prach.

4. Nasaďte obrúčky s nasadenými šošovkami na Goggles (obrúčky nie je potrebné otáčať). 
Pri montáži sa uistite, že písmeno L/R na hornej strane rámčeka smeruje nahor a že 
polohovacia značka na rámčeku je zarovnaná s polohovou značkou na Goggles.

a

a

a

b
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Inštalácia čelenky a rozloženie antén

 Drôty batérie sú zabudované v čelenke. Neťahajte za čelenku silou, aby nedošlo
 k ich poškodeniu.

Keď okuliare nepoužívate, sklopte antény, aby nedošlo k ich poškodeniu.
   Penové polstrovanie a mäkkú stranu priehradky na batérie NETRHEJTE ani ich 
nepoškriabte ostrými predmetmi.

Pripevnite čelenku a rozložte antény.

V prípade potreby nainštalujte priložený horný náhlavný horný pásik, aby ste zlepšili stabilitu. 
Jeden koniec čelenky pripevnite k otvoru na upevnenie čelenky na hornej strane okuliarov a druhý 
koniec k otvoru na hornej strane priehradky na batérie. Nastavte čelenku na požadovanú dĺžkou.
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Zapnutie

Jedným stlačením tlačidla napájania skontrolujte aktuálny stav batérie. 
Stlačením a následným podržaním tlačidla napájania Goggles zapnete.

LED indikátory stavu batérie zobrazujú úroveň nabitia batérie počas nabíjania a vybíjania. 
Nižšie sú definované stavy LED indikátorov:

LED svieti
LED bliká
LED nesvieti

LED indikátory Úroveň nabitia batérie

89%-100%

76%-88%

64%-75%

51%-63%

39%-50%

26%-38%

14%-25%

1%-13%

Ak je stav batérie nízky, na nabíjanie zariadenia odporúčame použiť nabíjačku USB Power 
Delivery, ktorá podporuje výstup 9 V, ≥2 A.

LED indikátory stavu batérie  

Tlačidlo napájania
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Tlačidlo napájania

Nižšie uvedená tabuľka ukazuje stav LED indikátora úrovne nabitia batérie počas nabíjania.

LED indikátory Úroveň nabitia batérie

1%-50%

51%-75%

76%-99%

100%

Príprava ovládača pohybu

Jedným stlačením tlačidla napájania skontrolujte aktuálny stav batérie.
Stlačením a následným podržaním tlačidla napájania zapnite ovládač pohybu.

Indikátory stavu batérie zobrazujú úroveň nabitia batérie počas nabíjania a vybíjania. 
Stavy LED indikátorov sú definované nižšie:

LED svieti.
LED bliká.

  LED nesvieti.

LED indikátory Úroveň nabitia batérie

81%-100%

76%-80%

64%-75%

51%-63%

26%-50%

16%-25%

9%-15%

1%-8%

LED indikátory stavu batérie
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Pokiaľ je stav batérie nízky, na nabíjanie zariadenia odporúčame použiť nabíjačku, ktorá 
podporuje výstupné napätie 5 V, 2 A.

 Skontrolujte, či je východiskové výstupné napätie nabíjačky 5 V. Nadmerné napätie 
spôsobí poškodenie zariadenia.

         5V, 2A

Nižšie uvedená tabuľka ukazuje stav LED indikátora úrovne nabitia batérie

během nabíjení.

LED indikátory Úroveň nabitia batérie

1%-50%

51%-75%

76%-99%

100%

Aktivácia

Pred prvým použitím zariadenie aktivujte a aktualizujte firmvér.
Pripojte Goggles USB-C port k mobilnému zariadeniu a spustite aplikáciu DJI Fly. 
Podľa pokynov na obrazovke aktivujte zariadenie a aktualizujte firmvér. Uistite sa, že je 
mobilné zariadenie počas aktivácie pripojené k internetu.

Aplikácia
DJI Fly
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Prepojenie
Príprava pred prepojením:

1. Zapnite dron, Goggles a ovládač pohybu.

2. Stlačením tlačidla 5D na Goggles otvoríte ponuku. Vyberte Status a uistite sa, že model 
dronu zobrazený v hornej časti ponuky je nastavený správne. V opačnom prípade vyberte 
v pravom hornom rohu ponuky položku Switch a potom vyberte správny dron.

 Ak používate kábel USB-A na USB-C, použite na pripojenie dodaný kábel USB-C OTG.
   Goggles podporujú iba štandardné protokoly USB-C a káble Lightning s certifikáciou 
MFI. Neštandardné káble nie sú podporované. Ak zariadenia po pripojení nereagujú, 
použite iný dátový kábel a skúste to znova.

Prepojenie cez aplikáciu DJI Fly (odporúčané)

Po aktivácii nechajte Goggles pripojené
k mobilnému zariadeniu. Kliknite na Connection 
Guide v aplikácii DJI Fly na mobilnom zariadení
a podľa pokynov na obrazovke pripojte dron.

Prepojenie pomocou tlačidla
1. Prepojte dron s Goggles:

5s 5s

Aplikácia DJI Fly
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2. Prepojte dron s ovládačom pohybu:

a) Na drone stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým postupne nezačnú blikať LED 
indikátory stavu batérie.

b) Stlačte a podržte tlačidlo napájania na ovládači pohybu, kým ovládač nezačne 
nepretržite pípať a LED indikátory stavu batérie nebudú postupne blikať.

c) Po úspešnom prepojení prestane ovládač pohybu pípať a LED indikátory stavu 
batérie dronu aj ovládača pohybu sa rozsvieti a zobrazí stav batérie.

   Dron môže byť počas letu ovládaný iba jedným diaľkovým ovládačom. Pokiaľ je dron 
prepojený s viacerými ovládačmi, pred letom je potrebné ostatné ovládače vypnúť.

a) Na drone stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým nezačnú postupne blikať LED 
indikátory stavu batérie.

b) Na Goggles stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým nezačnú opakovane pípať.

c) Akonáhle je prepojenie dokončené, LED indikátory stavu batérie dronu sa rozsvieti 
a zobrazí stav batérie, Goggles prestanú pípať a prenos obrazu bude možné normálne 
zobraziť.

Ak sa Goggles s dronom nepodarí prepojiť, stlačte na nich tlačidlo napájania, čím 
proces zastavíte. Pripojte Goggles k mobilnému zariadeniu, spustite aplikáciu 
DJI Fly, kliknite na položku Connection Guide a potom podľa pokynov na obrazovke 
vykonajte prepojenie.

5s 5s
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Nosenie Goggles
1. Po zapnutí zariadenia a po začatí prenosu obrazu si Goggles nasaďte.

2. Posúvaním IPD posuvníkov doľava a doprava upravujte vzdialenosť medzi jednotlivými 
    šošovkami, kým nebudú snímky správne zarovnané.

3. Otáčaním otočného voliča pre nastavenie čelenky na priehradke na batérie si nastavte 
    dĺžku čelenky. Otáčaním v smere hodinových ručičiek čelenku utiahnete a otáčaním proti
    smeru hodinových ručičiek ju povolíte.

 Drôty batérie sú zabudované v čelenke. Neťahajte za čelenku silou, aby nedošlo
 k ich poškodeniu.
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DJI Goggles Integra
Ovládanie Goggles

1. Tlačidlo 5D
Stlačením tlačidla dole alebo posunutím 
doprava otvoríte ponuku Goggles z FPV 
zobrazenia. Posunutím tlačidla dopredu 
otvoríte panel nastavenia kamery a posunutím 
dozadu otvoríte ponuku skratiek.

Po otvorení panela nastavení sa môžete 
pomocou tlačidla pohybovať v ponuke alebo 
upravovať hodnotu parametra. Stlačením 
tlačidla voľbu potvrdíte.

2. Tlačidlo Späť

Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej 
ponuky alebo ukončíte aktuálne zobrazenie.

Goggles FPV zobrazenie

 Skutočné rozhranie obrazovky sa môže líšiť od popisu v tejto príručke 
a závisí od použitého dronu a tiež od verzie firmvéru Goggles.

1

2

3

4

5678910111213
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1. Indikátor smeru letu
Pri ovládaní dronu pomocou ovládača pohybu ukazuje smer, ktorým dron letí.

2. Informácie o úložisku
Zobrazuje zostávajúcu kapacitu úložiska dronu alebo Goggles. Pri nahrávaní sa zobrazí 
blikajúca ikona, ktorá zobrazuje dĺžku nahrávania.

3. Posuvník gimbalu

Zobrazuje uhol náklonu gimbalu.

4. Výzvy
Zobrazuje oznámenia a informácie, napríklad o použití nového režimu alebo o vybitej 
batérii.

5. Stav batérie Goggles

Zobrazuje stav nabitia batérie Goggles.

6. Síla signálu GNSS
Zobrazuje aktuálnu silu GNSS signálu dronu.
Ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, môže vyhľadávanie GNSS signálu trvať dlhšie ako 
obvykle. Pri opätovnom zapnutí a vypnutí zariadenia počas krátkej doby trvá vyhľadanie 
GNSS signálu približne 20 sekúnd, pokiaľ je signál nerušený.

7. Dátový tok videa

Zobrazuje aktuálny dátový tok videa v živom náhľade.

8. Sila signálu diaľkového ovládača a prenosu obrazu
Zobrazuje silu signálu medzi dronom a diaľkovým ovládačom a tiež silu signálu pre prenos 
obrazu medzi dronom a Goggles.

9. Zostávajúca doba letu

Zobrazuje zostávajúcu dobu letu dronu po štarte motorov.

10. Stav batérie dronu

11. Vzdialenosť od zeme
Zobrazuje informácie o aktuálnej výške dronu od zeme, ak je dron vo výške nižšej ako 10 m 
nad zemou.

12. Letecká telemetria
Zobrazuje horizontálnu vzdialenosť (D) a rýchlosť a vertikálnu vzdialenosť (H) a rýchlosť 
medzi dronom a východiskovým bodom.

13. Letové režimy

Zobrazuje aktuálny letový režim.

14. Predvolený bod

Udáva relatívnu polohu východiskového bodu.
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Ponuka skratiek

Posunutím tlačidla 5D dozadu zobrazíte ponuku 
skratiek v zobrazení FPV a získate prístup 
k rýchlemu ovládaniu nasledujúcich funkcií:

Vytvorenie fotografie alebo spustenie/zastavenie 
nahrávania 
Povolenie/zakázanie rozšíreného zobrazenia
Povolenie/zakázanie funkcie Head Tracking
Nastavenie jasu
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Nastavenie kamery

Ak chcete v zobrazení FPV otvoriť panel 
nastavenia kamery a zmeniť parametre 
súvisiace s kamerou, posuňte tlačidlo
5D dopredu.

15min

10min

锁屏

Mode
Manual

300
ISO

1/200
Shutter

5.5
Aperture

+3
M.M

Manual
WB

1200K
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Ponuka Goggles

1. Stav
• Zobrazuje model používaného dronu a podrobné informácie o výstrahách.

• Na zmenu typu dronu použite funkciu prepnutia v pravom hornom rohu.
2. Album

Zobrazí fotografie alebo videá uložené na microSD karte. Vyberte si akýkoľvek 
súbor a pozrite si ho.

3. Prenos
Ponuka Prenos má podponuku Pilot a podponuku Publikum:
• Režim prenosu videa pre aktuálne zariadenie je možné nastaviť v podponuke 

pilot, ktorá zahŕňa okrem iného nasledujúce možnosti:

Stlačením tlačidla 5D alebo jeho posunutím doprava otvoríte ponuku v FPV režime.

 Skutočné možnosti menu sa môžu líšiť od popisu v tejto príručke a závisia od 
typu použitého dronu a verzie firmvéru Goggles.

Status

Album

Transmission

Switch

abnormal Calibration

Calibration

Settings

1

2

3

4
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a) Povolenie alebo zakázanie režimu vysielania (podporované iba niektorými typmi 
dronov). Keď je režim vysielania povolený, zobrazí sa číslo zariadenia, aby ho ostatné 
zariadenia mohli nájsť a vstupom do príslušného kanála zobraziť pohľad z kamery.

b) Povolenie alebo zakázanie režimu ostrenia, prípadne nastavenie automatického 
režimu.

c) Nastavenie režimu kanálu na automatický alebo manuálny. Odporúčame zvoliť 
automatický režim, aby sa prenos videa automaticky prepínal medzi frekvenčnými 
pásmami 2,4 a 5,8 GHz a bol tak vybraný kanál s najlepším signálom.

d) Nastavenie frekvenčného pásma. Ak je režim kanálu nastavený na manuálne, je možné 
vybrať buď 2,4 alebo 5,8 GHz (niektoré drony podporujú iba jedno frekvenčné pásmo).

e) Nastavenie šírky pásma prenosu videa. Počet dostupných kanálov sa líši podľa šírky 
pásma. Kanál s najsilnejším signálom je možné vybrať manuálne. Čím vyššia je šírka 
pásma, tým viac dát je možné prenášať a zaistiť tak vyššiu rýchlosť prenosu videa 
a kvalitnejší obraz. Pri použití vyššej šírky pásma však bude vyššia pravdepodobnosť 
bezdrôtového rušenia a množstvo zariadení, ktoré je možné pripojiť, bude 
obmedzené. Ak sa chcete vyhnúť rušeniu v súťaži pre viacerých hráčov, vyberte 
manuálne pevnú šírku pásma a kanál.

• Ak bude na niektorom blízkom zariadení na prenos videa zapnutý režim vysielania, je 
možné toto zariadenie a silu jeho signálu zobraziť v podponuke pre publikum. 
Výberom kanála zobrazíte obraz z kamery.

4. Nastavenia
Bezpečnosť

a) a) Nastavte bezpečnostné konfigurácie, ako je maximálna výška letu, maximálna 
vzdialenosť letu a výška RTH. Užívatelia môžu tiež aktualizovať východiskový bod, 
nastaviť vyhýbanie sa prekážkam (ak túto funkciu dron podporuje) a zobraziť stav 
IMU a kompasu av prípade potreby ich skalibrovať.

b) Funkcia Zobrazenie kamery pred stratou pomáha zistiť polohu dronu na zemi 
pomocou videa uloženého v pamäti Goggles. Pokiaľ je dron stále nabitý, môžete 
zapnúť pípanie ESC a lokalizovať dron pomocou zvuku.

c) Pokročilé bezpečnostné nastavenia zahŕňajú nasledujúce možnosti:
Strata leteckého signálu pri akcii: Pri strate signálu diaľkového ovládača je možné 
nastaviť činnosť dronu na vznášanie, pristátie alebo RTH.
AirSense: Goggles používateľa upozorní, ak sa v blízkom vzdušnom priestore blíži 
nejaké civilné lietadlo. Táto funkcia je v predvolenom nastavení povolená. 
NEZAPÍNAJTE ju.
Núdzové zastavenie vrtuľou (v predvolenom nastavení vypnuté): Ak je táto 
funkcia povolená, motory dronu môžu byť zastavené kedykoľvek počas letu, 
akonáhle užívateľ štyrikrát stlačí tlačidlo zámku ovládača pohybu. Ak je tento 
prepínač vypnutý, motory je možné týmto krokom zastaviť iba v prípade núdze, 
napríklad ak dôjde ku kolízii, motory sa zastavia, dron sa vo vzduchu prevráti 
alebo je dron neovládateľné a rýchlo stúpa alebo klesá.

Zastavenie motorov uprostred letu spôsobí pád dronu. Postupujte opatrne.
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Ovládanie
a) Konfigurácia funkcií súvisiacich s diaľkovým ovládačom, ako je nastavenie režimu 
páčky, prispôsobiteľných tlačidiel a kalibrácia IMU a kompasu.
b) Vykonajte kalibráciu ovládača pohybu alebo si prezrite výukové video.
c) Vykonajte kalibráciu gimbalu, nastavte rýchlosť naklápania gimbalu, nastavte 
jednotku alebo použite režim Turtle pre otočenie prevráteného dronu do vzpriamenej 
polohy (režim Turtle podporujú iba niektoré typy dronov).

d) Pozrite si výukové video k Goggles.
Kamera
a) Nastavte pomer strán, kvalitu videa, formát videa, mriežky, zariadenie na ukladanie 

alebo naformátujte microSD kartu.

Po formátovaní nie je možné dáta obnoviť. Postupujte opatrne.

b) Pokročilé nastavenia kamery:
Nastavte zariadenie na nahrávanie, farbu a ochranu proti blikaniu, povoľte alebo 
zakážte automatické nahrávanie pri štarte a povoľte alebo zakážte titulky videa.
Záznam obrazu z kamery (v predvolenom nastavení povolené): ak je táto funkcia 
vypnutá, záznam obrazovky Goggles nebude zahŕňať prvky OSD.

c) Výberom možnosti Reset Camera Parameters obnovíte všetky predvolené 
nastavenia kamery.
Obrazovka
Nastavte jas obrazovky, zoom, zobrazte alebo skryte východiskový bod a vypnite 
funkciu maskovania obrazovky.
Informácie o zariadení
a) Zobrazte si podrobnosti o zariadení, napríklad sériové číslo, firmware 

Goggles a pripojené zariadenia.
b) Nastavenie jazyka systému.
c) Zobrazenie informácií o zhode.
d) Obnovenie východiskového nastavenia Goggles a pripojených zariadení.
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Slot na microSD kartu

Goggles podporujú možnosť vloženia microSD karty. Po vložení microSD karty, zatiaľ čo dron 
nahráva video, budú Goggles nahrávať prenos obrazu zobrazený na obrazovke a ukladať ho na 
microSD kartu.

Ak chcete exportovať vytvorený záznam, postupujte takto:

1. Zapnite Goggles.

2. Pripojte port USB-C Goggles k počítaču pomocou kábla USB-A na USB-C a podľa pokynov 
na obrazovke exportujte záznam.

Goggles nepodporujú pripojenie k počítaču pomocou kábla USB-C na USB-C.

Záznam obrazovky v predvolenom nastavení zahŕňa prvky OSD. Ak chcete nahrávať 
obrazovku bez prvkov OSD, zmeňte nastavenie tak, ako je uvedené nižšie:

1. Stlačením tlačidla 5D vstúpite do ponuky v režime FPV.

2. Vyberte Settings > Camera > Advanced Camera Settings a vypnite funkciu Camera View 
Recording.

Ukladanie a export záberov

Režim spánku
Ak po zapnutí nebudete Goggles používať dlhšie ako 40 sekúnd, prejdú do režimu spánku 
a obrazovka sa vypne. Ak s nimi do 5 minút zatrasiete, obrazovka sa opäť zapne. V opačnom 
prípade sa Goggles automaticky vypnú.

Ak máte Goggles nasadené alebo ich držíte po dobu 40 sekúnd bez akejkoľvek operácie, 
Goggles spustí výstrahu a zobrazí výzvu, či sa majú vypnúť. Pokiaľ užívateľ nevykoná žiadnu 
akciu, po 60 sekundách sa automaticky vypnú.
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Formátovanie microSD karty
Ak chcete naformátovať microSD kartu, postupujte nasledovne:

1. Stlačením tlačidla 5D vstúpite do ponuky v režime FPV.

2. Vyberte Settings > Camera > Format.

3. Vyberte zariadenie, ktoré chcete naformátovať, a podľa pokynov na obrazovke túto akciu 
dokončite.

Po formátovaní nie je možné dáta obnoviť. Postupujte opatrne.

Maskovanie obrazovky
Okraje prenášaného obrazu a záznamu na obrazovku môžu byť skreslené.
Funkcia maskovania obrazovky môže pridať k obrazu čierny okraj, ktorý zakryje zjavné 
skreslenie. Funkcia je v predvolenom nastavení povolená a nahraný záznam bude obsahovať 
čierny rámček. Užívatelia môžu funkciu maskovania obrazovky vypnúť nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačením tlačidla 5D vstúpite do ponuky v režime FPV.

2. Vyberte Settings > Display a vypnite funkciu Screen 
Masking.

Používanie funkcie Head Tracking
Funkciu Head Tracking podporujú iba niektoré typy dronov a je možné ju povoliť výberom    .  
z ponuky skratiek. Ponuku skratiek otvoríte tak, že v režime FPV posuniete tlačidlo 5D smerom 
dozadu.Pokud je funkce Head Tracking zapnutá, lze horizontální orientaci dronu a náklon 
gimbalu ovládat pomocí pohybů hlavy. Dálkový ovladač bude ovládat pouze dráhu letu dronu.

Prepínanie dronov
Ak chcete zmeniť dron, stlačte tlačidlo 5D, čím vstúpite do ponuky v režime FPV, a vyberte 
možnosť Status. V pravom hornom rohu vyberte možnosť Switch a potom vyberte dron, ktorý 
chcete používať. Pre dokončenie zmeny postupujte podľa pokynov na obrazovke.

26 © 2023 DJI Všetky práva vyhradené.
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DJI RC Motion 2

 Pre zaistenie bezpečnosti letu pri ovládaní dronu pomocou ovládača pohybu stlačte 
raz tlačidlo zámku, aby dron zastavil a vznášal sa, a až potom začnite používať 
Goggles. Pokiaľ tak neurobíte, predstavuje to bezpečnostné riziko a môže to viesť \
k strate kontroly nad dronom.

Tlačidlo režimu

Ovládač pohybu má dva režimy: Normal a Šport. V predvolenom nastavení je zvolený režim 
Normal. Stlačením tlačidla režimu prepnete medzi režimom Normal a Šport. 
Stlačením a podržaním tlačidla spustíte režim RTH. Opätovným stlačením tlačidla RTH zrušíte.

Tlačidlo zámku

Pomocou tlačidla zámku môžete ovládať vzlet, pristátie a brzdu dronu:
Pokiaľ chcete, aby dron vzlietol, stlačte dvakrát tlačidlo pre spustenie motorov dronu a následne 
stlačte a podržte tlačidlo pre vzlet. Dron vzlietne do výšky približne 1,2 ma začne sa vznášať. 
Pristátie: Stlačte a podržte tlačidlo zámku, zatiaľ čo sa dron vznáša, aby pristál a automaticky 
zastavil motory.
Brzda: Aby ste dron počas letu zabrzdili, stlačte raz tlačidlo a dron sa bude vznášať na mieste 
so zablokovanou polohou. Opätovným stlačením odomknete polohu a obnovíte ovládanie letu. 
Keď dron vykonáva RTH alebo automatické pristátie, jedným stlačením tlačidla zrušíte RTH 
alebo pristátie.

Pristátie pri kritickom stave vybitia batérie nie je možné zrušiť.

Zastavenie motorov dronu uprostred letu: Ak počas letu dôjde k mimoriadnej udalosti 
(napr. zrážke alebo strate kontroly nad dronom), je možné štvornásobným stlačením tlačidla 
zámku okamžite zastaviť motory dronu.

Zastavenie motorov uprostred letu spôsobí pád dronu. Postupujte opatrne.

Ovládanie dronu

Tlačidlo zámku

Joystick

Tlačidlo režimu

Plyn
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Joystick

Ak chcete, aby dron vystúpil alebo klesol, stačí ho posunúť nahor alebo nadol. 
Posunutím vľavo alebo vpravo sa bude dron pohybovať horizontálne vľavo alebo vpravo.

 Po spustení motorov dronu dvojitým stlačením tlačidla zámku pomaly posuňte 
joystick hore, aby dron vzlietol.   
   Akonáhle sa dron dostane do pristávacej polohy, stlačte joystick a dron pristane. 
Po pristátí stiahnite joystick a držte ho v tejto polohe, kým sa motory nezastavia.

Plyn

Stlačením plynu poletíte v smere kruhu v Goggles. Stlačením dopredu poletíte s dronom 
dozadu. Silnejším stlačením zrýchlite. Uvoľnením zastavíte a dron sa bude vznášať.
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Rýchlosť letu ovládanú pomocou joysticku a plynu je možné nastaviť podľa nasledujúcich 
krokov:

1. Stlačením tlačidla 5D vstúpite do ponuky v režime FPV.

2. Vyberte Settings > Control > Motion Controller > Gain Tuning a nastavte maximálnu 
rýchlosť pre každý smer.

Ovládanie kamery

Tlačidlo spúšte/záznamu

FN volič

FN volič

Úprava parametrov kamery: Stlačením voliča vstúpite na Goggles do panelu nastavenia kamery 
v režime FPV. Otáčaním voliča sa môžete pohybovať v ponuke nastavenia alebo upraviť 
hodnotu parametra, potom stlačením voliča potvrďte výber. Stlačením a podržaním voliča 
opustíte aktuálnu ponuku.
Ovládanie náklonu kamery: pred vzletom alebo počas RTH a pristátie stlačte a podržte volič 
v režime FPV a potom otočte hore alebo dole pre náklon kamery. Uvoľnením voliča náklon 
kamery zastavíte.

Tlačidlo spúšte/záznamu

Stlačením a podržaním tlačidla môžete prepínať medzi režimami fotografie a videa.
Stlačte raz pre vytvorenie fotografie, zahájenie alebo ukončenie nahrávania.
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Ovládanie pohybu

Orientáciu dronu môžete nakláňaním ovládača pohybu doľava a doprava. Naklonením doľava 
sa dron otočí proti smeru hodinových ručičiek a naklonením doprava sa otočí v smere 
hodinových ručičiek. Kruh na obrazovke Goggles sa bude pohybovať smerom doľava a doprava 
a podľa toho sa bude meniť aj prenos obrazu.
Čím väčší je uhol náklonu ovládača pohybu, tým rýchlejšie sa dron bude otáčať.

Nakláňaním ovládača pohybu hore a dole môžete počas letu ovládať náklon gimbalu. 
Kruh na obrazovke Goggles sa bude pohybovať smerom hore a dole a podľa toho sa bude 
meniť prenos obrazu.

Ak chcete ovládať stúpanie alebo klesanie dronu, najprv nakloňte ovládač pohybu o 90° nahor 
alebo nadol. Akonáhle sa kruh v Goggles dostane do ikony stúpania   alebo klesania   , 
stlačte plyn, aby dron začal stúpať alebo klesať.

30 © 2023 DJI Všetky práva vyhradené.
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Výstraha ovládača pohybu
Diaľkový ovládač vás upozorní, keď sa úroveň nabitia batérie pohybuje medzi 6 a 15 %. 
Upozornenie na vybitú batériu je možné zrušiť stlačením tlačidla napájania. Upozornenie na 
kritickú úroveň vybitia batérie sa spustí, keď je stav batérie nižší ako 5 %, a nie je možné ho 
zrušiť.

Diaľkový ovládač počas RTH vydá upozornenie. Výstrahu nie je možné zrušiť.

Kalibrace ovladače pohybu
Kompas, IMU, plyn a joystick pohybového ovládača je možné skalibrovať. Hneď ako sa zobrazí 

výzva na kalibráciu niektorého z týchto modulov, ihneď ho skalibrujte:
1. Stlačením tlačidla 5D v režime FPV vstúpite do ponuky.

2. Vyberte Settings > Control > Motion Controller > RC Calibration.

3. Vyberte požadovaný modul a podľa pokynov dokončite kalibráciu.

 Kalibráciu NEVYKONÁVAJTE na miestach so silným magnetickým rušením, 
napríklad v blízkosti magnetov, parkovísk alebo stavenísk s podzemnými 
železobetónovými konštrukciami.   
   Počas kalibrácie pri sebe NEMAJTE žiadne feromagnetické materiály, napríklad 
mobilné telefóny.
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Aktualizácia firmvéru a údržba zariadenia
Aktualizácia firmvéru

Na aktualizáciu firmvéru použite jednu z nasledujúcich metód:

1. Pomocou aplikácie DJI Fly môžete vykonať aktualizáciu firmvéru pre celú sadu zariadení 
vrátane dronu, Goggles a ovládača pohybu.

2. Na aktualizáciu firmvéru jedného zariadenia použite DJI ASSISTANT™ (séria Consumer Drones).

Použitie aplikácie DJI Fly
Zapnite dron, Goggles a ovládač pohybu. Skontrolujte, či sú všetky zariadenia prepojené. 
Pripojte port USB-C Goggles k mobilnému telefónu, spustite aplikáciu DJI Fly a postupujte 
podľa pokynov na aktualizáciu. Uistite sa, že je váš mobilný telefón počas aktualizácie 
pripojený k internetu.

Ak používate kábel USB-A na USB-C, použite na pripojenie dodaný kábel USB-C OTG. 
Goggles podporujú iba štandardné protokoly USB-C a káble Lightning s certifikáciou MFI.  
   Neštandardné káble nie sú podporované. Ak zariadenia po pripojení nereagujú, použite 
iný dátový kábel a skúste to znova.

Použitie aplikácie DJI Assistant 2 (séria Consumer Drones)
1. Zapnite zariadenie. Pripojte port USB-C Goggles k počítaču pomocou kábla USB-C na USB-A.

Goggles nepodporujú pripojenie k počítaču pomocou kábla USB-C na USB-C.

2. Spustite aplikáciu DJI Assistant 2 a prihláste sa pomocou svojho účtu DJI.

3. Vyberte zariadenie a kliknite na Firmware Update v ľavej časti obrazovky.

4. Vyberte verziu firmvéru.

5. Firmware sa automaticky stiahne a aktualizuje. 

6. Po dokončení aktualizácie firmvéru sa zariadenie automaticky reštartuje.

 Pri aktualizácii firmvéru sa uistite, že ste postupovali podľa pokynov, inak môže dôjsť 
k zlyhaniu aktualizácie.
   Aktualizácia firmvéru bude trvať niekoľko minút. Ak sa počas aktualizácie vypne obrazovka 
alebo sa Goggles automaticky reštartujú, je to normálne. Trpezlivo počkajte na dokončenie 
aktualizácie firmvéru.

Pri aktualizácii sa uistite, že je počítač pripojený k internetu.
Pred aktualizáciou firmvéru sa uistite, že je zariadenie pripojené k napájaniu.

  Počas aktualizácie neodpájajte kábel USB-C.
  Upozorňujeme, že aktualizácia môže resetovať parametre. Pred aktualizáciou si 
zapamätajte vaše preferované nastavenia a po aktualizácii ich znovu nakonfigurujte.
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Skladovanie Goggles
Pokiaľ Goggles nepoužívate, uskladnite ich nasledujúcim spôsobom:
1. Sklopte antény a odopnite čelenku.

2. Otáčaním voliča pre nastavenie čelenky proti smeru hodinových ručičiek povoľte 
čelenku až do najdlhšej možnej veľkosti.

3. Sklopte priehradku na batérie a zaháknite čelenku podľa obrázku nižšie, Goggles teraz 
môžete uložiť do krabice.
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Čistenie a údržba
Utrite a očistite povrch Goggles pomocou suchej a mäkkej handričky. Dodanou handričkou 
na čistenie šošoviek vyčistite šošovky krúživými pohybmi od stredu k vonkajším okrajom.

 Na čistenie skiel okuliarov NEPOUŽÍVAJTE alkohol. Doplnkové korekčné šošovky môžete 
čistiť pomocou jednorazových alkoholových obrúskov.
  Šošovky sú krehké. Čistite ich šetrne. NEPOŠKRÁBAJTE ich, pretože by sa tým zhoršila 
kvalita zobrazenia.
  Na čistenie penového polstrovania a mäkkej časti priestoru pre batérie NEPOUŽÍVAJTE 
alkohol ani iné čistiace prostriedky.
  Penové polstrovanie a mäkkú stranu priehradky na batérie NEDRŽTE ani nepoškriabte 
ostrými predmetmi.
  Okuliare skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote, aby nedošlo k poškodeniu 
šošoviek a ďalších optických súčastí vplyvom vysokých teplôt a vlhkého prostredia.
  Aby nedošlo k poškodeniu obrazovky, uchovávajte šošovky mimo dosahu priameho 
slnečného svetla.

Výmena penového polstrovania
1. Pridržte spodnú časť penového polstrovania a opatrne ju vyberte podľa obrázku nižšie.

 Pri odstraňovaní penového polstrovania NETAHEJTE za boky. Mohlo by dôjsť 
k poškodeniu polstrovania.
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Popredajné informácie
Navštívte stránky https://www.dji.com/support, kde sa dozviete viac o zásadách popredajného 
servisu, opravárenských službách a podpore.

2. Zarovnajte polohovacie kolíky nového penového polstrovania s polohovacími otvormi na 
Goggles, nainštalujte ich a pritlačte pozdĺž obrysu. Potom, čo budete počuť "cvaknutie", 
skontrolujte a uistite sa, že medzi penovým polstrovaním a Goggles nie je žiadna medzera.
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Príloha

Špecifikácia

DJI Goggles Integra

Číslo modelu RCDS13
Hmotnosť Približne 410 g (vrátane batérie)

Rozmery So zloženými anténami: 170 × 104 × 74,44 mm 
S rozloženými anténami: 205 × 104 × 104 mm

Veľkosť obrazovky (pre jednu obrazovku) 0,49 palca
Rozlíšenie (pre jednu obrazovku) 1920 × 1080p
Obnovovacia frekvencia Až 100 Hz
Rozsah IPD
FOV (pre jednu obrazovku)

56 - 72 mm 
44°

Prenos
Pri použití s rôznymi typmi dronov Goggles automaticky vyberú 
zodpovedajúci firmware, ktorý zodpovedá špecifikácii prenosu 
daného dronu.

Prevádzková frekvencia 2,4000 - 2,4835 GHz 
5,725 - 5,850 GHz[1]

Výkon vysielača (EIRP) 2,4 GHz: <(FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC/KC).
5,8 GHz: <(FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE/KC).

Latencia prenosu[2] 1080p@100fps: jen 30 ms 
1080p@60fps: jen 40 ms

Max. dátový tok videa[3] 50 Mbps
Podporovaný formát záznamu videa MOV

Podporovaný formát prehrávania videa
MP4, MOV
Formát videa: H.264, H.265 
Formát zvuku: AAC, PCM

Prevádzková teplota
Podporované SD karty

-10° až 40 °C 
microSD karta, max. 512 GB

Odporúčané microSD karty

SanDisk Extreme® U3 V30 A1 32GB microSDXC™ SanDisk 
Extreme PRO U3 V30 A1 32GB microSDXC Lexar® 
Professional 1066x U3 V30 A2 64GB microSDXC Lexar 
Professional 1066x U3 V30 A2 128GB microSDXC Lexar 
Professional 1066x U3 V30 A2 256GB microSDXC Lexar 
Professional 1066x U3 V30 A2 512GB microSDXC Kingston® 
Canvas Go! Plus U3 V30 A2 64GB microSDXC Kingston 
Canvas Go! Plus U3 V30 A2 128GB microSDXC Kingston 
Canvas React Plus U3 V90 A1 64GB microSDXC Kingston 
Canvas React Plus U3 V90 A1 128GB microSDXC Kingston 
Canvas React Plus U3 V90 A1 256GB microSDXC Samsung® 
EVO Plus U3 V30 A2 512GB microSDXC

Kapacita batérie 2450 mAh
Napätie batérie 5,6 - 8,4 V
Typ batérie Li-ion
Chemický systém batérie LiNiMnCoO2
Energia 17,64 Wh
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Teplota nabíjania 5° až 45 °C
Max. nabíjací výkon 15 W (nabíjanie vo vypnutom stave)
Prevádzková doba Približne 2 hodiny (za letu)

DJI RC Motion 2

Číslo modelu RM220
Hmotnosť Približne 170 g

Prevádzková frekvencia
2,4000-2,4835 GHz 
5,725-5,850 GHz[1]

Výkon vysielača (EIRP) 2,4 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 
5,8 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)

Prevádzková teplota
Prevádzková doba
Typ batérie
Chemický systém batérie

-10° až 40 °C 
Približne 5 hodín 
Li-ion 
LiNiMnCoO2

[1]  Frekvenčné pásmo 5,8 GHz je v súčasnosti v niektorých krajinách alebo oblastiach zakázané.
  Podrobnosti nájdete v miestnych zákonoch a predpisoch.

[2] Merané v otvorenom vonkajšom prostredí bez rušenia. Skutočné údaje sa pri rôznych modeloch dronov líšia.
[3] Merané v otvorenom vonkajšom prostredí bez rušenia. Skutočné údaje sa líšia v závislosti od prevádzkového 

prostredia.

Vyhlásenie o nízkej hladine modrého svetla
Svetlo z displejov môže spôsobovať únavu očí a poškodenie sietnice, čo môže časom 
ovplyvniť kvalitu zraku. DJI Goggles Integra používa mikro-OLED obrazovky s ochranou očí, 
ktoré dokážu účinne redukovať vysokoenergetické krátkovlnné modré svetlo a rozsah jeho 
vyžarovania, a chránia tak užívateľa pred vystavením škodlivému modrému svetlu. 
DJI Goggles Integra získali certifikáciu Low Blue Light.

Dôrazne odporúčame dodržiavať nižšie uvedené pokyny na zaistenie ochrany očí pred 
dlhodobým používaním displeja:

• Každých 20 minút sa na 20 sekúnd pozrite mimo obrazovky a potom do väčšej vzdialenosti.
• Po 2 hodinách nepretržitého používania si na 10 minút odpočiňte.
• Každých niekoľko hodín sa pozrite smerom nahor a potom sa rozhliadnite dookola.
• Keď máte oči unavené, snažte sa normálne žmurkať, potom oči zatvorte a na minútu

si oddýchnite.



Tento obsah sa môže zmeniť bez predchádzajúceho 
upozornenia. Stiahnite si najnovšiu verziu z webových 
stránok DJI.

Kontakt 
DJI PODPORA

SME TU PRE VÁS

https://www.dji.com/support

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

https://www.dji.com/goggles-integra/downloads

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto dokumentu, obráťte sa na spoločnosť DJI zaslaním 

správy na adresu: DocSupport@dji.com

             je ochrannou známkou spoločnosti DJI. 

Copyright © 2023 DJI Všetky práva vyhradené.
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