
MAVIC MINI Fly More Combo

Skontrolujte, či balenie obsahuje položky uvedené nižšie. Ak niektorá z nich chýba, 
kontaktujte, prosím, predajcu.

Dron 1x Vysielač 1x

Mikro USB kábel 2x

RC kábel (Lightning) 1x

Pár vrtúľ 3x

RC kábel (USB-C) 1x 

Návody

RC kábel (Mikro USB) 1x

Skrutkovač 1x

Obsah balenia

Páky krížových ovládačov (pár) 1x

Náhradné skrutky 18x

Inteligentný pohonný akumulátor 3x Ochranné oblúky vrtúľ 1x

Nabíjacia ústredňa 1x

Prepravné puzdro 1x



INTELIGENTNÝ 
POHONNÝ 

AKUMULÁTOR 
Mavic MINI

Zásady bezpečnej prevádzky V1.0

www.dji.com

Tento výrobok a návod sú z oficiálnej distribúcie pre Slovenskú Republiku.
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UPOZORNENIE
SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. si vyhradzuje právo meniť všetky návody a sprievodné dokumenty bez 
predchádzajúceho upozornenia. Pre najaktuálnejšie informácie navštívte http://www.dji.com a prejdite na stránku 
tohto výrobku.

POZNÁMKY
V návodoch a ďalších dokumentoch sú používané nasledujúce termíny pre označenie rôznych úrovní potenciálneho 
rizika pri prevádzkovaní daného výrobku:

UPOZORNENIE:  Postupy, pri ktorých nedodržaní vzniká nebezpečenstvo škôd na majetku a malé alebo žiadne 
nebezpečenstvo zranenia.

POZOR: Postupy, pri ktorých nedodržaní vzniká nebezpečenstvo škôd na majetku a nebezpečenstvo zranenia.

VAROVANIE:  Postupy, pri ktorých nedodržaní vzniká nebezpečenstvo škôd na majetku a ďalších sprievodných škôd 
rovnako ako nebezpečenstvo vážneho zranenia.

VAROVANIE:
Skôr než sa pokúsite Mavic MINI a pohonný akumulátor uviesť do prevádzky, preštudujte návod na jeho 
obsluhu a všetky sprievodné dokumenty. Nesprávne používanie výrobku môže viesť k poškodeniu výrobku, 
škodám na majetku a k vážnym zraneniam osôb.
Toto je vysoko sofistikovaný výrobok. Musí byť prevádzkovaný opatrne, v súlade so zdravým rozumom a 
vyžaduje určité základné znalosti a zručnosti mechanické a elektronické. Ak nebudete výrobok prevádzkovať 
bezpečným a zodpovedným spôsobom, vzniká nebezpečenstvo škôd na majetku a ďalších sprievodných škôd 
rovnako ako nebezpečenstvo vážneho zranenia. Tento výrobok nie je hračka a nie je určený pre používanie 
deťmi. Tento výrobok nepoužívajte s nekompatibilným príslušenstvom alebo ho neupravujte za rámec 
technických špecifikácií a dokumentácie poskytované SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. Tieto Bezpečnostné 
zásady obsahujú pokyny pre bezpečnú prevádzku a údržbu. Je nevyhnutné preštudovať a prísne dodržiavať 
pokyny a výstrahy uvedené v návode na obsluhu Mavic MINI. S pokynmi sa zoznámte skôr, než sa výrobok 
pokúsite prvýkrát nastavovať alebo používať, aby ste ho mohli prevádzkovať bezpečne a vyhli sa škodám na 
majetku alebo vážnemu zraneniu.

ZÁSADY BEZPEČNEJ PREVÁDZKY INTELIGENTNÉHO POHONNÉHO AKUMULÁTORA 
VAROVANIE:
Aby ste sa vyhli požiaru, vážnemu zraneniu a škodám na majetku, pri používaní, nabíjaní a skladovaní aku-
mulátorov sa riaďte nasledujúcimi bezpečnostnými zásadami.  
1. Nedovoľte, aby akumulátory prišli do styku s akoukoľvek kvapalinou. Nenechávajte akumulátory na daždi 

alebo vo vlhkom prostredí. Akumulátory nehádžte do vody. Pokiaľ do akumulátora prenikne voda, môže dôjsť k 
chemickej reakcii, ktorá môže viesť k vznieteniu akumulátorov alebo dokonca k explózii.

2. Vždy používajte originálne akumulátory DJI. Obráťte sa na najbližšiu predajňu zásobovanou dovozcom DJI. 
DJI ani dovozca nepreberajú žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú použitím akumulátorov iných, než 
originálnych DJI.

3. Nikdy nepoužívajte akumulátory a batérie, ktoré zväčšili svoj objem, uniká z nich elektrolyt alebo sú poškodené. 
Ak k tomu dôjde, kontaktujte DJI alebo autorizovaného dovozcu a požiadajte ich o asistenciu.

4. Akumulátory by mali byť používané v rozmedzí teplôt 0°C do + 40°C. Ich používanie pri teplotách nad 50°C 
môže viesť k požiaru a explózii. Používanie akumulátorov pri teplotách pod 0°C výrazne znižuje ich výkonnosť a 
môže viesť k ich trvalému poškodeniu. Pred použitím akumulátorom doprajte čas, aby sa ich teplota vrátila na 
normálnu prevádzkovú hodnotu.

5. Akumulátory a batérie nerozoberajte, neprepichujte alebo neupravujte. Mohli by sa vznietiť a explodovať.
6. Elektrolyt v akumulátoroch je silne žieravý. Pokiaľ dôjde k zasiahnutiu pokožky alebo preniknutiu do oka, umývajte 

zasiahnuté miesto prúdom vody po dobu minimálne 15 minút a potom ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
7. Prípadný požiar akumulátora uhaste pieskom, suchou zeminou alebo práškovým hasiacim prístrojom
8. Akumulátory uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
9. Nepoužívajte akumulátory, ktoré boli vystavené havárii alebo prudkému nárazu.

UPOZORNENIE
1. Pravidelne kontrolujte indikátor stavu akumulátora, aby ste mali prehľad o jeho stave nabitia. Predpokladaná 

životnosť akumulátora je 200 cyklov. Potom ho už neodporúčame ďalej používať.
2. Ak akumulátory nebudete používať po dobu dlhšiu ako 10 dní, vybite ich na 40-60%. Tým môžete významne 

predĺžiť životnosť akumulátorov. 
3. Pokiaľ s modelom dlhší čas nelietate, vyberte pohonný akumulátor.
4. Akonáhle je akumulátor plne nabitý, odpojte ho od nabíjača.



Recyklácia (Európska únia)
Elektrické zariadenia opatrené symbolom preškrtnutého koša nesmú byť vyhadzované do bežného domáceho  
odpadu, namiesto toho je nutné ich odovzdať v špecializovanom zariadení pre zber a recykláciu. V krajinách  
EÚ (Európskej únie) nesmú byť elektrické zariadenia vyhadzované do bežného domáceho odpadu  (WEEE - 
Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidácia elektrických a elektronických zariadení,  smernica 
2012/19/EG). Nežiaduce zariadenia môžete dopraviť do najbližšieho zariadenia na zber alebo  recyklačného 
strediska. Zariadenia potom budú likvidované alebo recyklované bezpečným spôsobom  zadarmo. Odovzdaním ne-
žiaduceho zariadenia môžete urobiť dôležitý príspevok k ochrane životného prostredia.

EÚ vyhlásenie o súlade
Týmto SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. prehlasuje, že Inteligentný akumulátor Mavic Mini je v súlade s 
požiadavkami relevantných európskych smerníc a harmonizovaných európskych noriem. Úplné znenie EÚ 
vyhlásenia o súlade  je k dispozícii na tejto internetovej adrese: 
www.dji.com/euro-compliance 

Záruka
Dovozca zaručuje, že toto zariadenie je v okamihu predaja bez vád jak v materiáli, tak aj v prevedení.  Táto záruka nekryje 
žiadne časti poškodené používaním alebo v dôsledku ich úpravy; v žiadnom prípade  nemôže zodpovednosť 
výrobcu a dovozcu presiahnuť pôvodnú obstarávaciu cenu zariadenia. Dovozca si tiež vyhradzuje právo zmeniť 
alebo upraviť túto záruku bez predchádzajúceho upozornenia. Zariadenie je  predmetom priebežného vylepšovania 
a zdokonaľovania - výrobca si vyhradzuje právo zmeny konštrukčného  prevedenia bez predchádzajúceho 
upozornenia. Pretože dovozca nemá žiadnu kontrolu nad možným  poškodením pri preprave, skladovaní a nad 
spôsobom používania, nemôže byť predpokladaná ani prijatá žiadna  zodpovednosť za škody spojené s 
používaním zariadenia.  Tento záručný list oprávňuje na vykonanie bezplatnej záručnej opravy výrobku dodávaného 
dovozcom v lehote 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie v dôsledku bežnej  prevádzky, 
pretože ide o výrobok pre športovo-modelárske použitie, kedy jednotlivé diely pracujú pod oveľa  vyšším zaťažením, 
než akému sú vystavené bežné hračky. Pohyblivé diely zariadení (motory atď.) podliehajú  prirodzenému 
opotrebovaniu a po čase môže byť potrebná ich výmena.  Záruka sa nevzťahuje tiež na akúkoľvek časť zariadenia, 
ktorá bola nesprávne inštalovaná, bolo s ňou hrubo alebo  nesprávne zaobchádzané, alebo bola poškodená pri 
havárii, alebo na akúkoľvek časť zariadenia, ktorá bola  opravovaná alebo menená neautorizovanou osobou (to sa 
týka aj aplikácie akýchkoľvek impregnačných náterov/nástrekov). Rovnako ako iné výrobky jemnej elektroniky 
nevystavujte toto zariadenie pôsobeniu vysokých teplôt,  nízkych teplôt vlhkosti alebo prašnému prostrediu. 
Nenechávajte ho po dlhšiu dobu na priamom slnečnom svetle.

5. Akumulátory uchovávajte v čistom a suchom prostredí, aby ste zabránili zachyteniu nečistôt alebo cudzích 
predmetov na jeho kontaktoch.

6. Kontakty akumulátora v prípade potreby očistite suchou mäkkou handričkou.

Technické údaje
Inteligentný pohonný akumulátor (všeobecná verzia)
Kapacita 2400 mAh
Menovité napätie 7,2 V
Max. nabíjacie napätie 8,4 V
Typ akumulátora Li-ion 2S
Energia 17,28 Wh
Hmotnosť 100 g
Prevádzková teplota 5°C až 40°C
Max. príkon pre nabíjanie 24 W



Tento výrobok a návod sú z oficiálnej distribúcie pre Slovenskú Republiku. 

POZOR: Toto nie je hračka. Tento výrobok je určený na prevádzkovanie osobám starším 
ako 15 rokov. 

Obojsmerná 
nabíjacia stanica 

Mavic MINI
Návod na obsluhu V1.0

Revízia: november 2019

VYHLÁSENIE 
Blahoželáme vám k zakúpeniu nového výrobku DJI. Informácie v tomto dokumente majú vplyv na vašu 
bezpečnosť a na vaše práva a povinnosti. Starostlivo preštudujte celý dokument, aby ste zaistili správnu 
prípravu výrobku a všetkého ďalšieho príslušenstva a vybavenia pred jeho uvedením do prevádzky. Tým, že 
tento výrobok začnete používať, vyjadrujete súhlas s týmto vyhlásením a potvrdíte, že ste sa s ním v úplnosti 
zoznámili. Súhlasíte so zodpovednosťou za vaše konanie a nakladanie s týmto výrobkom, so zodpovednosťou 
za akékoľvek priame alebo nepriame škody spôsobené nesprávnym používaním tohto výrobku.
Výrobca DJI a dovozca neprijímajú žiadnu zodpovednosť za škody alebo zranenia spojené priamo alebo 
nepriamo s nesprávnym alebo nezodpovedným používaním výrobku. Užívateľ je povinný sa zoznámiť s 
pravidlami bezpečnej prevádzky a spôsobmi používania výrobku uvedenými v tomto návode a súvisiacich 
dokumentoch iných výrobkov DJI používaných spolu s týmto výrobkom.
DJI je registrovaná obchodná značka SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. (skrátene DJI) a jej pridružených spoločností. 
Názvy výrobkov, značky atď. objavujúce sa v tomto návode sú obchodnými značkami alebo registrovanými 
známkami príslušných vlastníkov. Tento výrobok a návod k nemu je duševným vlastníctvom DJI so všetkými 
právami vyhradenými. Žiadna časť tohto výrobku alebo návodu nesmie byť reprodukovaná akýmkoľvek 
spôsobom bez písomného súhlasu DJI Innovations. To isté platí pre slovenskú verziu návodu, ktorá je duševným 
vlastníctvom dovozca.

VAROVANIE
1. Ak budete Obojsmernú nabíjaciu stanicu Mavic Mini (ďalej “nabíjaciu stanicu”) používať pre nabíjanie

inteligentných pohonných akumulátorov Mavic Mini, odporúčame, aby ste používali 18W USB nabíjač DJI 
alebo iný USB nabíjač podporujúci protokol Quick Charge.

2. Pri prevádzke nabíjací adaptér umiestňujte na stabilnú, rovnú, nehorľavú a elektricky nevodivú podložku, aby 
ste zabezpečili riadnu izoláciu ako prevenciu rizika požiaru.

3. Nedotýkajte sa kovových kontaktov na nabíjacom adaptéri.
4. Ak sú kontakty znečistené, očistite ich čistou suchou handričkou.



OBSAH BALENIA

ÚVOD
Obojsmerná nabíjacia stanica je určená pre nabíjanie Inteligentných pohonných akumulátorov zapojených do
nabíjacích šácht a nabíjanie externých zariadení, ako sú vysielač Mavic Mini, smartphony alebo tablety pripojené
do USB zásuvky. V nasledujúcom texte nájdete podrobnejšie vysvetlenie, ako nabíjacia stanica pracuje.
1. Pokiaľ k nabíjacej stanici pripojíte nabíjač, do nabíjacích šácht zasuniete Inteligentný pohonný (é) akumulátor (y) 

a v USB zásuvke (5) nie je zapojené žiadne externé zariadenie, nabíjacia stanica bude len nabíjať Inteligentné 
pohonné akumulátory.

2. Keď sú do nabíjacích šácht nabíjacej stanice zasunuté Inteligentné pohonné akumulátory, do USB zásuvky je 
pripojené externé zariadenie (napr. vysielač pre Mavic Mini, telefón atď.) a do mikro USB napájacej zásuvky 
nie je pripojený nabíjač, nabíjacia stanica pracuje ako “power banka” a nabíja pripojené externé zariadenie.
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PREVÁDZKA NABÍJACEJ STANICE
Nabíjanie Inteligentných
pohonných akumulátorov
1. Ako ukazuje obrázok, Inteligentný

pohonný akumulátor zasuňte do
šachty, až sa ozve cvaknutie.
Nabíjaciu stanicu pripojte k sieti
(100-240 V/50-60 Hz) prostred-
níctvom mikro USB kábla a 18W
USB nabíjača DJI.

Nabíjacia stanica 1x Mikro USB kábel 1x

POPIS ZARIADENIA

2. Inteligentný pohonný akumulátor s najvyšším napätím bude nabíjaný 
ako prvý a ostatné budú nabíjané po rade, podľa ich počiatočného 
stavu nabitia. LED indikátor prevádzkových stavov bude svietiť bielo, 
akonáhle je príslušný akumulátor úplne nabitý. Nabitý akumulátor 
zo stanice vyberte po uvoľnení západky, ako ukazuje obrázok.

1. Nabíjacie šachty pre Inteligentné pohonné akumulátory
2. LED indikátor prevádzkových stavov
3. Funkčné tlačidlo
4. Napájacia zásuvka (mikro USB)
5. USB zásuvka

Cvaknutie
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Použitie Inteligentných pohonných akumulátorov ako power banky
Inteligentný (é) pohonný (é) akumulátor (y) zasuňte do nabíjacej (cích) šachty (iet), bez toho aby ste stanicu
pripojili k nabíjači. Potom do USB zásuvky pripojte externé zariadenie, ktoré chcete nabíjať. Inteligentný pohonný
akumulátor s najnižším stavom nabitia bude vybíjaný ako prvý a potom ostatné podľa ich pôvodného stavu 
nabitia. LED indikátor prevádzkových stavov bude signalizovať stav nabitia akumulátora, ktorý práve dodáva 
energiu pre nabíjanie externého zariadenia.

• Raz krátko stlačte funkčné tlačidlo na nabíjaciu stanicu pre spustenie nabíjania, ak nabíjanie
nezačalo automaticky.

Kontrola stavu nabitia akumulátora
LED indikátor prevádzkových stavov bude signalizovať stav nabitia Inteligentného pohonného akumulátora
po 5 sekúnd po jeho zasunutí do nabíjacej stanice. Stav nabitia môžete tiež kontrolovať kedykoľvek po 
krátkom stlačení funkčného tlačidla. Význam signalizácie LED je popísaný v tabuľke nižšie.

Popis signalizácie LED indikátora
Stav nabíjania
Každá nabíjacia šachta má svoj zodpovedajúci rad LED.

LED v rade blikajú jedna po druhej (rýchlo) Akumulátor v príslušnej šachte je nabíjaný s pomocou
nabíjača podporujúceho protokol QuickCharge.

LED v rade blikajú jedna po druhej (pomaly) Akumulátor v príslušnej šachte je nabíjaný s pomocou
normálneho nabíjača.

LED v rade blikajú jedna po druhej (pomaly po
cca 30 s, potom veľmi pomaly s oneskorením 
2 s)

Akumulátor v príslušnej šachte je nabíjaný. V tomto prípade
bude nabíjanie veľmi pomalé. Odporúčame použiť iný mikro 
USB kábel a výkonnejší nabíjač.

LED v rade svieti neprerušovane Akumulátor v príslušnej šachte je plne nabitý.
Všechny LED blikajú jedna po druhej Nie je zasunutý žiadny Inteligentný pohonný akumulátor.

Stav nabitia akumulátora
Každá nabíjacia šachta má svoj LED indikátor LED1 až LED (zľava doprava). Význam signalizácie je rovnaký, ako 
pri LED indikátore na Mavicu Mini. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu Mavicu Mini.

Chybové stavy
Signalizácia chybových stavov je rovnaká ako pri LED indikátore na Mavicu Mini po zasunutí Inteligentného
pohonného akumulátora do Drone. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu Mavicu Mini.

Cvaknutie



TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ MM1CH
Kompatibilný nabíjač DJI 18W USB nabíjač DJI
Kompatibilný akumulátor DJI Inteligentný pohonný akumulátor MB-2400mAh-7.2V
Rozsah prevádzkových teplôt 5°C až 40°C
Jednosmerné napájacie napätie 5 V/2A; 9 V/2A; 12 V/2A
USB výstup 5 V/2A
Hmotnosť 80 g
Doba nabíjania Tri akumulátory MB-2400mAh-7.2V: cca 4,5 hodín

Recyklácia (Európska únia)
Elektrické zariadenia opatrené symbolom preškrtnutého koša nesmú byť vyhadzované do bežného domáceho 
odpadu, namiesto toho je nutné ich odovzdať v špecializovanom zariadení pre zber a recykláciu. V kra-
jinách EÚ (Európskej únie) nesmú byť elektrické zariadenia vyhadzované do bežného domáceho odpadu 
(WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidácia elektrických a elektronických zariadení, 
smernica 2002/96/EG). Nežiaduce zariadenia môžete dopraviť do najbližšieho zariadenia na zber alebo 
recyklačného strediska. Zariadenia potom budú likvidované alebo recyklované bezpečným spôsobom zadarmo. 
Odovzdaním nežiaduceho zariadenia môžete urobiť dôležitý príspevok k ochrane životného prostredia.

EÚ vyhlásenie o súlade
Týmto SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. prehlasuje, že typ Obojsmernej nabíjacej stanice Mavic Mini a 
ďalšie zariadenia s ňou dodávané sú v súlade s príslušnými smernicami EÚ. Úplné znenie vyhlásenia 
o  súlade EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.dji.com/euro-compliance

Záruka
Dovozca zaručuje, že toto zariadenie je v okamihu predaja bez výskytu vád jak v materiáli, tak aj v 
prevedení. Táto záruka nekryje žiadne časti poškodené používaním alebo v dôsledku ich úpravy; v žiadnom prípade 
nemôže zodpovednosť výrobcu a dovozcu presiahnuť pôvodnú obstarávaciu cenu zariadenia. Dovozca
si tiež vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť túto záruku bez predchádzajúceho upozornenia. Zariadenie je 
predmetom priebežného vylepšovania a zdokonaľovania - výrobca si vyhradzuje právo zmeny konštrukčného 
prevedenia bez predchádzajúceho upozornenia. Pretože dovozca nemá žiadnu kontrolu nad možným 
poškodením pri preprave, skladovaní a nad spôsobom používania, nemôže byť predpokladaná ani 
prijatá žiadna zodpovednosť za škody spojené s používaním zariadenia.
Tento záručný list oprávňuje na vykonanie bezplatnej záručnej opravy výrobku dodávaného dovozcom v 
lehote 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie v dôsledku bežnej prevádzky, pretože 
ide o výrobok pre športovo-modelárske použitie, kedy jednotlivé diely pracujú pod oveľa vyšším zaťažením, 
než akému sú vystavené bežné hračky. Pohyblivé diely zariadení (motory atď.) podliehajú prirodzenému 
opotrebovaniu a po čase môže byť potrebná ich výmena.
Záruka sa nevzťahuje tiež na akúkoľvek časť zariadenia, ktorá bola nesprávne inštalovaná, bolo s ňou hrubo 
alebo nesprávne zaobchádzané, alebo bola poškodená pri havárii, alebo na akúkoľvek časť zariadenia, ktorá bola 
opravovaná alebo menená neautorizovanou osobou (to sa týka aj aplikácie akýchkoľvek impregnačných náterov/
nástrekov). Rovnako ako iné výrobky jemnej elektroniky nevystavujte toto zariadenie pôsobeniu vysokých teplôt, 
nízkych teplôt vlhkosti alebo prašnému prostrediu. Nenechávajte ho po dlhšiu dobu na priamom slnečnom svetle.

Požiadavku na záručnú opravu uplatňujte, prosím, v predajni, kde ste zariadenie zakúpili.

Dovozca:
Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz
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