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ontrolujte, či balenie obsahuje položky uvedené niž e. niektorá z nich ch ba,
kontaktujte, prosím, predajcu.

Dron 1x
(vr. Inteligentného pohonného
akumulátora a krytu závesu)

Vys lač 1x

Mikro USB k bel 1x

RC k bel (Lightning) 1x

Pár  1x

RC k bel (USB-C) 1x 

Návody

RC k bel (Mikro USB) 1x

ru k  1x

Obsah balen

Páky k ížových 

ovl dač  (pár) 1x

Náhradn   6x
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1. 
• Vždy lietajte na miestach bez magnetického alebo elektromagnetického rušenia, bez budov a iných prekážok.
• Nelietajte v blízkosti

 0 a 40°C.
• Pri lietaní v miestnosti buďte zvlášť opatrní, pretože stabilizačné funkcie dron m

• Nelietajte, ak rýchlosť vetra presahuje 8 m/s

2. P edletová kontrola
• Uistite sa, že sú vysielačové aj pohonné akumulátory plne nabité.
• Skontrolujte, že ramená s motormi sú vysunuté do letovej polohy. Skontrolujte, že Inteligentný pohonný

akumulátor je spo
• Uistite sa, že kryt závesu a kamery bol odstránený pred zapnutím dronu.
• Uistite sa pred každým letom, že vrtule sú v dobrom stave a bezpečne utiahnuté.
• Uistite sa, že nič nebráni vo vo

• Pred prvým vzletom, na každom novom letovom mieste, a keď vás k tomu vyzve hlásenie v aplikácii DJI Fly
alebo signalizácia LED letového indikátora na drone, vykonajte kalibráciu kompasu.

• Dbajte, aby bol model a aplikácia DJI Fly boli aktualizované na najnovšiu verziu.
• D

• Dbajte, aby ste lietali mimo bezletovej zóny a letové podmienky boli vhodné pre váš dron.
• Dbajte, aby aplikácia DJI Fly bola správne spustená, aby mohla pomáhať pri prevádzke vášho dron . BEZ

LETOVÝCH DÁT ZAREGISTROVANÝCH V DRONE NEMUSÍ BY

3. Pr v z
• Motory nespúšťajte, kým nie sú ramená vyklopené do prevádzk polohy. Inak m

• Za letu neprijímajte prichádzajúce hovory na váš mobil alebo nerobte čoko

• Nelietajte pod vplyvom alkoholu alebo drog.
• Nelietajte nízko nad reflexiv povrchmi, ako je voda alebo sneh, pretože tie m

• V prípade pohotovosti pri nízkom nap

• Pre procedúru automatického návratu na Miesto vzletu RTH, prosím, nastavte v aplikácii DJI Fly výšku letu
vyššiu, než sú prípadné prekážky v okolí.

• Dron sa nem

• Po pristátí najprv zastavte motory, potom vypnite dron a až nakoniec vypnite vysielač.
• Ak používate Inteligentné letové režimy, buďte vždy pripravení prevziať riadenie dronu vychýlením

ovládačov a stlačením tlačidla Pauza alebo kliknutím na tlačidlo na obrazovke. Majte na pam

• Bez oh
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• Iba ak za letu d

Tento výrobok nie je určený na prevádzkovanie osobám mladším ako 18 rokov. Tento výrobok nie je hračka a
nepatrí do rúk deťom. Dospelé osoby by mali zabezpečiť, že Mavic MINI sa bude vždy nachádzať mimo dosahu
detí, a dbať na zvýšenú opatrnosť, pokia
Tento výrobok je lietajúci dron s kamerou, ktorý ponúka možnosť lietania vonku i vo ve

Informácie v tomto dokumente majú vplyv na vašu bezpečnosť a na vaše práva a povinnosti. Starostlivo
preštudujte celý dokument, aby ste zaistili správnu prípravu drona a všetkého ďalšieho príslušenstva a
vybavenia pred jeho uvedením do prevádzky. Ak sa nezoznámite, a nebudete sa d

Sk

Toto je vysokosofistikovaný výrobok. Musí byť prevádzkovaný opatrne, v súlade so zdravým rozumom a
vyžadujúce určité základné vedomosti a zručnosti mechanické a elektronické. Ak nebudete výrobok prevádzkovať
bezpečným a zodpovedným sp

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 akéko

Výrobca DJI a dovozca neprijímajú žiadnu zodpovednosť za škody alebo zranenia spojené priamo alebo
nepriamo s používaním výrobku. Užívate

U t

Keď používate našu mobilnú aplikáciu alebo naše výrobky alebo iný software, m

Ktoráko

POZOR: 

UPOZORN N
SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. si vyhradzuje právo meniť všetky návody a sprievodné dokumenty a sprievodné
dokumenty bez predchádzajúceho upozornenia. Pre najaktuálnejšie informácie navštívte http://www.dji.com a
prejdite na stránku tohto výrobku.
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POZNÁMKY
V návodoch a ďalších dokumentoch sú používané nasledujúce termíny pre označenie r

UPOZORN N : Postupy, pri ktorých nedodržaní vzniká nebezpečenstvo šk

POZOR: Postupy, pri ktorých nedodržanie vzniká nebezpečenstvo šk

VAROV N : Postupy, pri ktorých nedodržanie vzniká nebezpečenstvo šk

VAROV N :
Aby ste 

Nedovo

Vždy používajte originálne akumulátory DJI. Obráťte sa na najbližšiu predajňu Zásobovania dovozcom DJI.
DJI ani dovozca nepreberajú žiadnu zodpovednosť za škodu sp

Nikdy nepoužívajte akumulátory a batérie, ktoré zv

Akumulátory by mali byť používané v rozmedzí tepl

Akumulátory a batérie nerozoberajte, neprepichujte alebo neupravujte. Mohli by sa vznietiť a explodovať.
Elektrolyt v akumulátoroch je silne žieravý. Pokia

Prípadný požiar akumulátora uhaste pieskom, suchou zeminou alebo práškovým hasiacim prístrojom
Akumulátory uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
Nepoužívajte akumulátory, ktoré boli vystavené havárii alebo prudkému nárazu.

UPOZORN N
1. Pravidelne kontrolujte indikátor stavu akumulátora, aby ste mali preh

2. Ak akumulátory nebudete používať po dobu dlhšiu ako 10 dní, vybite ich na 40-60%. Tým m

3. Pokia
4. Akonáhle je akumulátor úplne nabitý, odpojte ho od nabíjača.
5. Akumulátory uchovávajte v čistom a suchom prostredí, aby ste zabránili zachyteniu nečist

6. Kontakty akumulátora v prípade potreby očistite suchou m

P

VAROVANIE
Dron 

1. , 

tornáda ebo hurikánu.

2.

o

3. S  v nadmo sk  výš e 3000 m.n.m. ebo vyšš . Nel t jte p i teplotách nižších než 

ebo vyšších než 40°C. 

.
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UPOZORNENIE
1. Letový priestor by mal byť otvorený. Vysoké budovy a oce

2. Snažte sa zabrániť vzájomnému rušeniu medzi vysielačom a iným bezdr

3. Nelietajte v oblasti so silnými magnetickými/elektromagnetickými poliami, ako napr. v blízkosti wi-fi
hotspotov, routerov, vysielacích veží, elektrických rozvodných staníc, vedení vysokého nap

Z

VAROVANIE
Aby ste :

1. Db jte, aby ste 

ných lát k, 

.

2. .

3. 

na 

 škody na majetku.

4. 

stav .

UPOZORNENIE
1. Dbajte, aby ste boli schopní dostatočne zvládať pilotáž v podmienkach, za akých chcete s dronom lietať a

mali pripravený plán pre riešenie neh
2. Dbajte, aby ste vždy lietali s pevným zámerom, letovým plánom, nikdy nelietajte len tak nadarmo a

bezstarostne.
3. Pri používaní kamery rešpektujte súkromie ostatných. Dbajte, aby ste vždy vyhoveli zákonom, iným

predpisom a spoločenským zvyklostiam platným v miestach, kde dron prevádzkujete.
4. Dron nepoužívajte k inému, než pre osobnú rekreáciu. Nepoužívajte ho pre akéko

5. Dron nepoužívajte na ohováranie, prenasledovanie, vyhrážanie, vydieranie alebo inému porušovaniu
zákonných práv (ako je právo na súkromie) iných os

6. Nezasahujte súkromné vlastníctvo iných os

S LAD S  ZÁKON  A P EDPIS , BEZLETOV  ZÓNY

VAROVANIE
Aby ste 

:

1. .

2. , výstav, 

ve ejných vyst pení at .

3. S  .

4. S  .

UPOZORNENIE
1. Venujte pozornosť porozumeniu sp

2. Majte, prosím, na pam

3. Nelietajte okolo citlivých zariadení alebo majetkov, ako sú elektrárne, rozvodne, úpravne vody, v

4. Pri používaní kamery rešpektujte súkromie ostatných. Nevykonávajte prieskumné alebo výzvednej operácie



ako je fotografovanie alebo natáčanie akejko

5. Majte, prosím, na pam

BEZLETOVÉ ZÓNY

UPOZORNENIE
Pamätajte, že ste to vy, kto je zodpovedný za vaše správanie pri lietaní a váš dron DJI. DJI vždy kladie na
prvé miesto bezpečnosť lietania a vyvinulo preto r

. Tieto prostriedky vám pomôžu lietať bezpečnejšie,
ale nezaručujú splnenie všetkých zákonov, predpisov a dočasných letových obmedzení. D

Bezletové GEO zóny
Kompletný zoznam bezletových zón je uvedený na oficiálnych stránkach DJI http://www.dji.com/fllysafe a je
priebežne aktualizovaný v súlade s najnovšími zákonnými požiadavkami a reguláciami bez predchádzajúceho
upozornenia.

Výškové o me zen
Nelietajte vyššie ako 120* metrov nad úrovňou zeme a držte sa v bezpečnej vzdialenosti od akýchko

*) Výškový limit sa m
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POUŽÍVANIE TOHTO NÁVODU

Význam používaných symbolo
Varovan  POZOR Rady a tipy Poznámka

Pred prvým vzletom
Pred prvým použitím Mavic Mini pozorne preštudujte:
1. Obsah sady
2. Návod na obsluhu
3. Sprievodca pre rýchly štart
4. Vyhlásenia a Zásady bezpečnej prevádzky
D

Instruktážne vide
Odporúčame vám, aby ste si prezreli inštruktážne videá ukazujúce, ako dron bezpečne prevádzkovať
sk  MAVIC Mini: http://www.dji.com/mavic-mini/info#video

Stiahnutie aplikácie DJI Fly
Dbajte, aby ste za letu používali aplikáciu DJI Fly*. Oskenujte QR kód napravo pre stiahnutie
najnovšej verzie.
Používajte mobilné zariadenia s operačným systémom Android V 6.0 alebo vyšším, popr. s
operačným systémom iOS 10.0.2 alebo vyšším.
*) Pre vyššiu bezpečnos

Pozn.: 
Preh  na http://www.dji.com/mavic-mini/downloads

Stiahnutie pomocného programu DJI Assistant 2 pre Mavic
Stiahnite si obslužný program DJI Assistant 2 pre Mavic z http://www.dji.com/mavic-mini/info#downloads
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POPIS VÝROBKU
Táto kapitola predstavuje Mavic Mini a popisuje jednotlivé časti dronu a vysielač.

Úvod
Mavic Mini disponuje spodným vizuálnym a infračerveným systémom detekcie, vďaka ktorému m

D
Mavic Mini má ultra

Vďaka pokročilej letovej riadiacej jednotke DJI je Mavic Mini schopný zabezpečiť bezpečný a spo

Pokročilá wi-fi technológia DJI využívaná vo vysielači umožňuje prevádzku vo frekvenčných pásmach 2,4GHz
aj 5,8 GHz s dosahom až 2 km na prenos 720p videa do vášho mobilného zariadenia.

• Maximálna doba letu bola testovaná za bezvetria na úrovni mora pri stálej rýchlosti 14 km/h.
Túto hodnotu treba považovať len za orientačný údaj.

• Vysielač je schopný dosiahnuť maximálneho dosahu na otvorenom priestranstve bez
elektromagnetického rušenia s dronom vo výške cca 120 m. Maximálna doba prevádzky bola
testovaná v laboratórnych podmienkach; uvedená hodnota je len orientačná.

• Pásmo 5,8 GHz nie je možné v niektorých krajinách používať. Zoznámte sa prosím, s miestnymi
predpismi.

P íprava dron
Dron je z výroby dodávaný so sklopenými ramenami. Ramená vyklopte nasledujúcim postupom.
1. Odstráňte kryt závesu z kamery.
2. Vyklopte predné ramená.
3. Vyklopte zadné ramená.

4. Všetky Inteligentné pohonné akumulátory sú z bezpečnostných d

• Najprv vyklopte predné ramená aj vrtule a až potom vyklopte zadné ramená.
• Pred vzletom vyberte kryt závesu a skontrolujte, že všetky ramená sú vyklopené a vrtule rozložené

sk

P íprava vys lač
1. Vyklopte ramena držiaka mobilného zariadenia a antény.
2. Páky krížových ovládačov vyberte z ich úložného priestoru vo vysielači a naskrutkujte ich na miesto.
3. Zvo
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• Ak sa objaví upozornenie na USB pripojenie pri použití mobilného zariadenia s operačným
systémom Android, zvo

Hlavn  č sti dron

kábla zapojte do vášho mobilného zariadenia. Mobilné zariadenia zasuňte do držiaka a
zaistite ich pritlačením ramien.

2 3

1

1

2

3

6
7

8

9

10 11

12

4 5

1. Záves s kamerou
2. Hlavný vypínač
3. LED indikátor stavu akumulátora
4. Spodný vizuálny systém detekcie
5. Infračervený systém detekcie
6. Motory

7. Vrtule
8. Antény
9. Kryt priestoru akumulátora
10. Nabíjacia zásuvka (mikro USB)
11. Zásuvka pre mikro SD kartu
12. LED letový indikátor

1

23

4

56

7

8

9

10 11

Hlavné časti vysielača

1. Antény

Prenášajú signál na ovládanie drona a video signál.

2. Hlavn  vypínač

Stlačte raz pre kontrolu aktuálneho stavu nabitia vysielačového akumulátora. Stlačte raz, potom znovu a
podržte pre zapnutie/vypnutie vysielača.
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3. K ížové ovl dače

Ovládajú orientáciu a pohyby drona. Priradenie funkcií jednotlivých osí m

4. LED indikátor stavu vysielačového akumulátora

Indikuje stav nabitia vysielačového akumulátora.

5. Tlačidlo Pauza a Automatický návrat (RTH)

Raz krátko stlačte pre zastavenie drona. Ak dron vykonáva snímanie v režimoch QuickShots, inteligentný
návrat RTH alebo automatické pristátie, stlačte raz pre ukončenie procedúry a prechod do visenia na mieste.
Dron sa vráti na posledné zaznamenané Miesto vzletu. Op

6. Zásuvka pre prenos obrazu/nabíjanie (mikro USB)

Tento port pripojte k vášmu mobilnému zariadeniu s použitím RC kábla. Slúži tiež pre pripojenie sieťovej
nabíjačky pre nabíjanie vysielačového akumulátora.

7. Úložný priestor pre páky krížových ovládačov

Pre uloženie pák krížových ovládačov.

8. Držiak mobilného zariadenia

Slúži pre bezpečné upevnenie vášho mobilného zariadenia k vysielaču.

9. Gombík ovládania závesu

Otáčaním gombíka sa ovláda náklon kamery.

10. Tlačidlo záznamu videa

V režime natáčania videa stlačením spustíte záznam videa; ďalším stlačením ho ukončíte. Vo foto režime
stlačte raz pre prechod do video režimu.

11. Tlačidlo spúšti fotoaparátu

Stlačte napoly pre automatické zaostrenie. Jedným stlačením urobíte fotografiu v režime zvolenom v aplikácii
DJI Fly. Vo video režime stlačte raz pre prechod do foto režimu.

Aktiv c
Pred prvým použitím je potrebné Mavic Mini aktivovať. Po zapnutí vysielača a drona sa riaďte pokynmi na
obrazovke pre aktiváciu s pomocou aplikácie DJI Fly. Pre aktiváciu je nutné internetové pripojenie.

DRON
Táto kapitola popisuje funkcie letového riadiaceho systému, systému prenosu obrazu, vizuálneho detekčného
systému, pohonného systému a Inteligentného pohonného akumulátora.

P edstaven  dron
Dron Mavic Mini sa skladá z letovej riadiacej jednotky, video prenosového zariadenia, systémov detekcie,
pohonného systému a Inteligentného pohonného akumulátora. Preh

Letové režimy

Mavic Mini má k dispozícii tri letové režimy, medzi ktorými m

P-režim: (Position, Poz c ): Najlepšie pracuje, ak je k dispozícii silný GPS signál. Dron používa GPS a vizuálny
systém detekcie pre určenie vlastnej pozície a automatickú stabilizáciu. V tomto režime sú tiež dostupné
pokročilé funkcie Inteligentných letových režimov. Ak je spodný systém detekcie zapnutý a úroveň osvetlenia
je dostačujúca, maximálny náklon za letu je 20° a maximálna letová rýchlosť je 8 m/s.

Ak je GPS signál slabý, keď nie je k dispozícii vizuálny systém detekcie alebo je vypnutý, a keď kompas
zaznamenáva silné rušenie, dron automaticky prejde do ATTI režimu (Attitude - Náklon). Ak nie je k dispozícii
Vizuálny systém detekcie, dron nem

-režim (Šport, Športov ): V Športovom režime dron používa na stabilizáciu pozície GPS a vizuálny systém
detekcie. Odozva dron na riadenie je optimalizovaná pre vyššiu obratnosť a rýchlosť, takže Mavic Mini
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• Maximálna rýchlosť a brzdná vzdialenosť sú v -režime (Šport) výrazne zv

• Rýchlosť klesania v -režime je výrazne vyššia. V bezvetrí je nutná minim brzdná vzdialenosť 10 m.
• Odozva dronu je v režime (Šport) výrazne zvýšená, čo znamená, že malý pohyb ovládača na

vysielači vyvolá ve

LED letový indikátor
LED letový indikátor je umiestnený na zadnej časti dronu. Signalizuje prevádzkové stavy riadiacej letovej
jednotky. Preh

LED letový indikátor

reaguje na pohyby ovládačov ove
 3 m/s.

C-režim CineSmooth (Filmový režim): CineSmooth režim je založený na P-režime, pričom rýchlosť letu je
obmedzená, čo dron robí stabilnejším pri natáčaní. Maximálna rýchlosť letu je 4 m/s, maximálna rýchlosť
stúpania je 1,5 m/s a maximálna rýchlosť klesania 1 m/s.

Preh

Normáln

Bliká striedavo červená - zelená - žltá Autotest po zapnutí
Štyri žlté bliknutia Zah  dron
Pomalé blik  zelená P-režim s GPS
Dvojité zelené bliknut P-režim so Spodným vizuálnym systémom detekcie
Pomalé blikán  žltá Bez GPS a Spodn ho vizuáln ho systému detekc e (ATTI režim)
Rýchle zelené blikanie Brzd n
Výstražná signaliz c

Rýchle blikanie žltá Strata signálu z vysielača
Pomalé blikanie červená Varovanie nízke nap
Rýchle blikanie červená Kriticky nízke nap
Striedavé červené bliknutia Chyba inerciáln  IMU jednotky
Nep erušovaná červená Kritická chyba
Striedavo bliká červená - žltá Kompas vyžaduje kalibr ci

Automatický návrat na M sto vzletu (RTH)
Funkcia automatického návratu na Miesto vzletu RTH vráti dron sp

GPS Popis

M sto
vzletu 

(Home Point)

Pred Miesto vzletu je 1 pozícia, kde dron zachytil silný GNSS signál
(pri bielej ikone GNSS sú najmenej štyri biele st

Smart RTH (Inteligentn  návrat na M sto vzletu)
Ak je k dispozícii dostatočne silný signál GPS, je možné použiť funkciu Smart RTH pre privedenie drona sp

v aplikácii DJI Fly, alebo stlačením a
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podržaním tlačidl RTH na vysielači.
Procedúru Smart RTH je možn okamžite ukončiť stlač ikony v aplikácii DJI Fly alebo stlačením tlačidla
RTH na vysielači.

Low Battery RTH ( )
Núdzový režim Low Battery RTH je spustený, akonáhle je Inteligentný pohonný akumulátor vybitý na úroveň,
pri ktorej už m

Aplikácia DJI Fly zobrazí upozornenie, ak d

Užívate

Dron automaticky pristane, pokia

Failsafe RTH ( )
Ak bolo Miesto vzletu správne zaznamenané a kompas pracuje normálne, dron prejde do núdzového režimu
fail-safe, ak d

alš  RTH sc n e
Ak d

RTH proced ra
1. Je zapísané Miesto vzletu.
2. D
3. Ak sa dron vo chvíli spustení RTH procedúry nachádza nižšie ako 20 m, dron vystúpi do výšky RTH návrat

alebo do 20 m a potom nastaví svoju orientáciu. Ak je výška v
4. a. Ak sa dron vo chvíli spustení RTH procedúry nachádza viac ako 20 m od Miesta vzletu, nastúpi do

prednastavenej výšky pre RTH návrat a potom letí na Miestu vzletu rýchlosťou 8 m/s. Ak je aktuálna
výška v

b. Keď je dron vo chvíli spustení RTH procedúry vo vzdialenosti menšej ako 20 m od Miesta vzletu,
okamžite pristane.

5. Akonáhle dosiahne Miesta vzletu, dron pristane a vypne motory.

 RTH

× × ×

×

1Zapísanie Miesta vzletu (HP) 2 Potvrdenie Miesta vzletu 3 Strata signálu z vysielača

4 Signál stratený po dlhšiu dobu 5 Spiatočný let (výšku možno nastaviť)

Výška nad HP > Failsafe výška

Vyst p  do Failsafe výšky

Výška nad HP ≤ Failsafe výška

Failsafe RTH výška

6 P istá

• Dron sa nem

• Pred každým letom nastaviť zodpovedajúcu RTH výšku pre failsafe návrat. Spustite aplikáciu DJI
Fly a prejdite na nastavenie výšky pre RTH návrat (RTH Altitude). V režimoch Smart RTH a Low
Battery RTH dron automaticky nastúpi do RTH výšky. Pokia



8

• Orientáciu drona, rýchlosť a výšku letu počas RTH návratu je možné ovládať pomocou vysielača
alebo aplikácie DJI Fly, ale jeho smer letu sa nedá riadiť.

• Fungovanie RTH návratu budú ovplyvňovať GEO (bezletové) zóny.
• Dron sa nemusí byť schopný vrátiť na Miesto vzletu, ak je rýchlosť vetra príliš vysoká. Lietajte

opatrne.

P istávac  ochrana (Landing Protection)
Pristávacia ochrana sa aktivuje pri použití Smart RTH.
1. Keď Pristávacia ochrana určí, že povrch zeme je vhodný pre pristátie, dron jemne pristane.
2. Keď Pristávacia ochrana určí, že povrch zeme nie je vhodný pre pristátie, dron prejde do visenia a bude

vyčkávať na potvrdenie pristátia pilotom.
3. Ak Pristávacia ochrana nepracuje, aplikácia DJI Fly zobrazí upozornenie na pristátie, akonáhle dron zostúpi

pod 0,5 metra. Vychý

Vizuáln  a infračervený systém detekc e p ekáž k
Mavic Mini je vybavený Spodným vizuálnym systémom detekcie a Infračerveným systémom detekcie. Spodný
vizuálny systém detekcie pozostáva z jednej kamery a Infračervený systém detekcie z dvoch 3D infračervených
modulov. Spodný vizuálny systém detekcie a Infračervený systém detekcie pomáha dronu udržiavať jeho aktuálnu
pozíciu, visieť na mieste presnejšie a lietať pod strechou alebo na mieste, kde nie je k dispozícii signál GPS.

Spodný vizuálny systém

Infračervený systém detekc e

Prevádzkový rozsah detekčných senzorov
Spodný vizuálny systém detekcie pracuje najlepšie, ak sa dron nachádza vo výške 0,5 až 10 m; jeho
prevádzkový rozsah je 0,5 až 30 m.

71°56°

Používanie systémov detekcie

Pokia

Spodný vizuálny systém detekcie sa typicky používa pri
lietaní v miestnosti, kde nie je k dispozícii signál GPS.
Spodný vizuálny systém detekcie prekážok pracuje najlepšie,
ak sa dron nachádza vo výške 0,5 až 10 m. Ak je výška
letu drona vyššia ako 10 m, presnosť Spodného vizuálneho
systému detekcie tým m

Pri použití Spodného vizuálneho systému detekcie postupujte nasledovne:

1. Dron postavte na rovný povrch. Zapnite dron.
2. Po vzlete bude dron stabilne visieť na mieste. LED letový indikátor bliká dvakrát zelene, čo signalizuje, že

Spodný vizuálny systém detekcie pracuje.
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• Maximálna výška visenia drona bez GPS je 5 m. Spodný vizuálny systém detekcie prekážok pracuje
najlepšie, ak sa dron nachádza vo výške 0,5 až 10 m. Ak je výška letu drona vyššie ako 10 m, presnosť
Spodného vizuálneho systému detekcie tým m

• Vizuálny systém detekcie nemusí pracovať správne, ak dron letí nad vodou alebo snehom pokrytým
povrchom.

• Vizuálny systém detekcie nemusí pracovať správne, ak dron letí príliš rýchlo. Lietajte ve

• Vizuálny systém detekcie nem

b) Lietanie nad povrchmi s vysokou odrazivosťou.
c) Lietanie nad vodou alebo inými prieh

e) Lietanie v priestore kde sa často alebo drasticky mení úroveň osvetlenia.
f) Lietanie nad extrémne tmavými (<10 lux) alebo jasnými (> 40 000 lux) povrchmi alebo smerom k

intenzívnym zdrojom svetla (napr. smerom k slnku).
g) Lietanie nad povrchmi, ktoré silne odrážajú alebo pohlcujú infračervené žiarenie (napr. rkadlami).
h) Lietanie nad povrchmi zrete

• Senzory udržujte stále čisté. So senzormi nijako nemanipulujte a nepokúšajte sa ich upravovať.
S dronom nelietajte v prašnom prostredí a pri vysokej vlhkosti. Ničím neblokujte Infračervený
systém detekcie.

• Nelietajte v daždi, smogu, alebo ak nie je dobrá vidite
• Pred každým vzletom skontrolujte nasledujúce:

a. Uistite sa, že objektívy senzorov Vizuálneho a infračerveného systému detekcie nie sú prekryté
nálepkami alebo inými prekážkami.
b. Ak sú na objektívoch senzorov vizuálneho a infračerveného systému detekcie nečistoty, prach
alebo voda, očistite ich m
c. Kontaktujte technickú podporu DJI alebo dovozcu, ak sú objektívy senzorov Vizuálneho a
infračerveného systému detekcie poškodené.

Inteligentn  letové režimy
Mavic Mini ponúka Inteligentné letové režimy QuickShots (Rýchle zábery). Režimy QuickShots zah

Dronie (Dronček): Model letí vzad a hore s kamerou namierenou na cie

Rocket (Raketa): Model stúpa s kamerou namierenou dole.

Circle (Kruh): Model obkrúži cie

Helix (Špirála): Model letí nahor v špirále okolo cie

Použív n  režimu QuickShots

1. Uistite sa, že Inteligentný pohonný akumulátor je dostatočne nabitý. S dronom vzlietnite do výšky aspoň
2 metrov nad zemou.

2. V aplikácii DJI Fly zvo

3. V náh

4. Kl n te  na  pre prístup k videu. Video je možné strihať a zdie

 

   

  

2 m
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Opu ten  režimu QuickShots

Pre opustenie režimu QuickShots kedyko

• Funkcia QuickShots, prosím, používajte na miestach bez budov alebo iných prekážok. Dbajte, aby
sa na letovej trase nenachádzali žiadne osoby, zvieratá ani iné prekážky.

• Vždy venujte pozornosť objektom okolo dronu a použite vysielač, aby ste zabránili nehodám
(ako sú zrážky) alebo pokoseniu listov vrtú

• Pri používaní režimov QuickShots buďte zvlášť opatrní v nasledujúcich situáciách:
a. Keď je snímaný cie

• QuickShots režimy nepoužívajte v blízkosti budov alebo kde je GPS signál slabý, inak nebude
trasa letu stabilná.

• Pri používaní režimov QuickShots musíte dodržiavať miestne zákony, predpisy a zvyklosti
chrániace súkromie.

Zapisovač letových údaj
Dron do interného zapisovača automaticky zaznamenáva letové dáta zah

Používaním výrobku preberáte osobnú zodpovednosť za poskytnutie telemetrických dát autorizovanému

servisu DJI, ak si vyžiada tieto dáta k posúdeniu príčiny havárie zariadení. Ak nedodáte požadované

dáta, nebude možné s istotou vylúčiť chybu v pilotáži a záruka teda nemusí byť uznaná.

Vrtule
Mavic Mini používa vrtule v dvoch prevedeniach líšiacich sa zmyslom otáčania. Pre určenie, aké vrtule prídu
upevniť na ktoré motory, slúžia značky. Dva listy upevnené k jednému motoru, sú identické.

Vrtule S  značkami Bez znač ek

Obrázok

Poloha pre upevnenie Namontujte na motory na ramenách
so značkami

Namontujte na motory na ramenách
bez značiek

Upevnen  vrtú
Vrtule so značkami upevnite na motory na
ramenách so značkami. Vrtule bez značiek
namontujte na motory na ramenách bez
bielych značiek. Pre upevnenie vrtú

StarStarStarStarStarStaraStart ttttttt

Radius
0m0m55

45m

40m40m

3535m35m35m35m

3030m30m30m30m

252525m25m5m25m25m25m25m25m

20m

Helix

Cricle

Rocket

Dronie

Quickshot

Vedio

Photo

00+0+0

EEVVVEVEVVVVVEVVVVV AEEAEAEAEEAEEEE

HH 33m

m/sm/s0m0m

10m

m/sm/s00

DD

24 26801010In FlightP

So značkamiBez znač ek
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Demontáž vrtú
Pre demontáž vrtú

• Pozor na ostré hrany vrtú
• Skrutkovač slúži len pre montáž vrtú
• Ak je vrtu

• Používajte len originálne vrtule DJI. Nemiešajte r
• Ak je potrebné, dokúpte náhradné vrtule.
• Pred každým vzletom sa uistite, že sú vrtule správne a spo

• Pred každým letom sa uistite, že sú vrtule v dobrom stave. Nepoužívajte opotrebené, poškriabané,
naštiepené alebo nalomené vrtule.

• Nedotýkajte sa otáčajúcich vrtú
• Vrtule nestláčajte alebo neohýbajte. Ak sa vrtule skrútia, letové výkony budú negatívne ovplyvnené.
• Kontrolujte, či sú motory spo

• Motory sa nepokúšajte upravovať.
• Po lete sa motorov nedotýkajte prstami alebo inými časťami tela, pretože m
• Nijako neblokujte žiadny z vetracích otvorov na motoroch alebo trupe drona.
• Kontrolujte, že po zapnutí je zvuková signalizácia regulátorov normálna.

Inteligentn  pohonný akumulátor DJI
Inteligentný pohonný akumulátor Mavic Mini má kapacitu 2400 mAh, menovité nap

Funkcia Inteligentného pohonného akumulátora DJI
1. Nabíjanie s balansovaním: Automatické vyrovnávanie nap
2. Ochrana proti nadmernému nabíjaniu: Nabíjanie sa automaticky zastaví, ak je akumulátor úplne nabitý.
3. Tepelná ochrana: Akumulátor dovo

 50°C.
4. Ochrana proti nabíjaniu nadmerným prúdom: Akumulátor ukončí nabíjanie, ak je detekovaný nadmerný

nabíjací prúd.
5. Ochrana proti hlbokému vybitiu: Vybíjanie sa automaticky zastaví (ak sa nepoužíva na lietanie), ak nap

6. Ochrana proti skratu: Automaticky odpojí napájanie, ak je zaznamenaný skrat.
7. Ochrana pri poškodení jednotlivých článkov: V programe DJI Fly sa objaví výstražné hlásenie, ak je detekovaný

poškodený článok v akumulátore.
8. Režim hibernácie: Akumulátor prejde do režimu hibernácie, keď je nap

9. Komunikácia: Informácie o nap

• Pred použitím preštudujte “Vyhlásenia a Zásady bezpečnej prevádzky Mavic Mini”. Zodpovednosť
za bezpečnú prevádzku a používanie je plne na užívate

Používa  akumulátor
Akumulátor zasuňte do priestoru pre akumulátor v drone a zaistite západku akumulátora. Správne zasunutie
akumulátora signalizuje počute
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Kontrola stavu akumulátora

Krátko stlačte hlavný vypínač pre kontrolu stavu nabitia akumulátora.

• Akumulátor neodpájajte, ak je dron zapnutý.
• Dbajte, aby bol akumulátor spo

Indikátor stavu akumulátor
LED sv t                           LED bliká                             LED nesv t

LED1 LED2 LED3 LED4 Stav akumulátor
>88%

75-88%

63-75%
50-63%

38-50%
25-38%

13-25%
0-13%

Zapínanie a vypínanie

Stlačte raz krátko hlavný vypínač a potom ho stlačte a držte po dobu 2 sekúnd pre zapnutie alebo vypnutie.
Po zapnutí drona LED indikátor ukazuje stav nabitia akumulátora.
Raz krátko stlačte hlavný vypínač a štyri LED indikátory budú po 3 sekundy blikať. Ak LED 3 a 4 blikajú súčasne,
bez toho aby ste stlačili hlavný vypínač, signalizuje to, že akumulátor nie je v poriadku.

Upozornenie prevádzku pri nízkej teplote:

1. Pri prevádzke pri nízkej teplote (-5°C do 5°C) je kapacita akumulátora značne obmedzená. Odporúčame s
dronom najprv chví

2. Pre zaistenie maximálnej výkonnosti akumulátora dbajte, aby jeho teplota bola nad 20°C.
3. Znížená kapacita akumulátora pri nízkych teplotách znižuje odolnosť drona voči vetru, takže buďte zvlášť

opatrní.
4. Buďte zvlášť opatrní pri lietaní vo ve

• Za chladného počasia Inteligentný pohonný akumulátor pre zahriatie zasuňte do drona a zapnite
1-2 minúty pred vzletom.

Nesprávn  zasunutý  zasunutý

Stlačte západku akumulátora a akumulátor vytiahnite z priestoru pre akumulátor v drone.

LED1
LED2
LED3
LED4

LED Indikátor stavu akumulátor

Hlavn  vypínač

    

Nabíjanie Inteligentného pohonného akumulátora
Pred prvým použitím musí byť Inteligentný pohonný akumulátor úplne nabitý.
1. USB nabíjač pripojte k USB sieťovému zdroju (100-240V/50-60 Hz). Ak je potrebné, použite sieťový USB adaptér.
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• Akumulátor nie je možné nabíjať, ak je dron zapnutý, a dron nie je možné zapnúť, ak prebieha
nabíjanie.

• Pred op

2. Dron pripojte k USB nabíjačke.
3. LED indikátor na drone v priebehu nabíjania signalizuje aktuálny stav nabitia akumulátora.
4. Akumulátor je plne nabitý, akonáhle všetky LED indikátory stavu akumulátora svietia. Dron odpojte od USB

nabíjača, prosím, akonáhle je nabíjanie ukončené.

Vybíjan

• Na prepravu sa odporúča akumulátor vybiť na úroveň 30% alebo nižšie. To m
 30%.

• Uistite sa, že je akumulátor spo

Kontrola stavu akumulátora v priebehu nabíjania

LED1 LED2 LED3 LED4 Stav nabit
0-50%

50-75

75-100%

Pln  nabit

• Frekvencia blikania LED indikátora stavu akumulátora sa bude u r

• Ak v drone nie je žiadny akumulátor, LED 3 a 4 trikrát striedavo bliknú.
• Všetky štyri LED blikajúce súčasne signalizujú, že akumulátor je poškodený.

Signalizácia ochranných funkcií akumulátora pri nabíjaní

LED indikátor m

Signalizácia ochrán pri nabíjaní

LED1 LED2 LED3 LED4 Sp Chybový stav

LED2 blikne dvakrát za sekundu Detekovaný nadmerný prúd

LED2 blikne t ikrát za sekundu Detekovan  krat

LED3 blikne dvakrát za sekundu Detekované nadmerné nabitie

LED3 blikne t ikrát za sekundu Detekované nadmerné nabíjacie nap

LED4 blikne dvakrát za sekundu Nabíjacia teplota príliš nízka

LED4 blikne t ikrát za sekundu Nabíjacia teplota príliš vysoká

Ak d



Kamera
Palubná kamera používa CMOS snímač 1/2,3 “pre snímanie až 2,7K videa alebo 12 megapixel fotografií a
umožňuje režimy snímania, ako Single Shot (Jedna snímka) a Interval (Intervalové snímanie).
Clona kamery je f/2.8 a h

ZÁVES KAMERY A KAMERA
Záves kamery
3-osý záves kamery Mavic Mini zaisťuje stabilizáciu kamery a umožňuje robiť čisté a stabilné fotografie a
videá.
Náklon kamery m

Záves m
 -90° až 0°.

vypínač pre vypnutie akumulátora. Inteligentný akumulátor odpojte od nabíjača a potom ho znova pripojte
pre obnovenie nabíjania. V prípade nevyhovujúcej okolitej teploty pre nabíjanie nemusíte akumulátor odpájať
a znovu pripájať. Nabíjač nabíjanie znovu spustí, akonáhle sa teplota dostane na prijate

-90°

0°

20°

Prevádzkové režimy závesu
K dispozícii sú dva prevádzkové režimy závesu. Medzi režimami m

Follow Mode (Sledovací režim): Uhol medzi orientáciou závesu a orientáciou provy drona zostáva stále rovnaký.
FPV Mode (FPV režim): Záves sa synchronizuje s pohybmi drona pre zaistenie poh

• Po zapnutí drona záves chráňte pred nárazmi; nedotýkajte sa ho, neklikajte na neho. Aby ste ho
ochránili pri vzlete, vždy vzlietajte z plochého vodorovného povrchu bez prekážok.

• Jemné a presné časti závesu sú ve

• Zabráňte preniknutiu prachu alebo piesku do závesu a zvlášť do motorov závesu.
• Chyba motora závesu sa m
• a.Dron so závesom je postavený na nerovnú podložku alebo je blokovaný jeho vo

• Po zapnutí závesu sa vyhnite tomu, aby bol vystavený namáhaniu p

• Pred zapnutím závesu odstráňte kryt závesu. Kryt op

• Lietanie v hustej hmle alebo v mraku m

• Dbajte, aby kamera bola prevádzkovaná a skladovaná v prostredí s teplotou a vlhkosťou pre ňu vhodnú.
• Na čistenie objektívu používajte špeciálne fotografické čistiace sady, aby ste predišli jeho poškodeniu.
• Nezakrývajte žiadne vetracie otvory na kamere, pretože generované teplo m

14
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• Mikro SD kartu z drona NEVYBERAJTE, ak je dron zapnutý. Inak by mohlo d
• Pre zaistenie stability systémov kamery je doba natáčania jedného videozáznamu obmedzená na

30 minút.
• Zoznámte sa s nastavovaním kamery pred použitím, aby ste mali istotu, že je správne nastavená,

a v prípade potreby ju m
• Než začnete fotografovať alebo natáčať video “naostro”, otestujte správnosť fungovania kamery

obstaraním skúšobných záberov.
• Fotografie alebo videa nie je možné z kamery vysielať alebo kopírovať, ak je dron vypnutý.
• Dbajte, aby ste dron správne vypli, inak NEBUDÚ správne uložené parametre kamery, a

akéko

Ukladanie fotografií a videí

Mavic Mini používa microSD kartu pre ukladanie vašich fotografií a videí. Je nutné použiť mikro SD kartu UHS-
I rýchlostnej triedy 3 pre rýchly zápis a čítanie nevyhnutné pre prácu s video súbormi s vysokým rozlíšením.

VYS LAČ
Táto kapitola popisuje funkcie vysielača a obsahuje informácie pre ovládanie drona a kamery.

Vys lač
Vo vysielači je zabudované prenosové zariadenie DJI využívajúce vylepšenú technológiu wi-fi ponúkajúce
prenosové frekvencie * 2,4 GHZ a 5,8GHz s maximálnym dosahom až 2 km a prenášajúce 720p video z
drona do aplikácie DJI Fly na vašom mobilnom zariadení. Snímate

Vysielač má zabudovaný akumulátor s kapacitou 2400 mAh s maximálnou dobou prevádzky 4,5 hodiny pri
použití iOS mobilného zariadenia alebo 1 hodinu 40 pri použití zariadenia s Androidom. Vysielač nabíja mobilné
zariadenia s Androidom prúdom až 500 mA pri 5 V. Vysielač automaticky nabíja zariadenia s OS Android.
*) Vysielač typu MD1SD25 dodávaný pre eur  2,4 GHZ i 5,8GHz.

• Vysielač vyhovuje predpisom platným v Európskej únii.
• Mód krížových ovládačov: Funkcia každej osi ovládačov je daná vo

Prevádzka vysielača

Zapínanie a vypínanie vysielača

Raz krátko stlačte tlačidlo hlavného vypínača pre kontrolu stavu nabitia
vysielačového akumulátora. Ak je stav nabitia príliš nízky, vysielač pred
použitím nabite.
Znova krátko stlačte a potom stlačte a držte hlavný vypínač pre zapnutie
alebo vypnutie vysielača.

Nabíjanie vysielačového akumulátora
Použite micro USB kábel pre pripojenie USB nabíjača do micro USB zásuvky na
vysielači.

Ovlád n  kamery
1. Tlač o záznamu videa

Stlačením spustíte záznam videa; ďalším stlačením ho ukončíte
(video režim). Vo foto režime stlačením prejdete do video
režimu.
2. Tlačidlo spúšte fotoaparátu

Stlačením urobíte fotografiu (foto režim). Vo video režime
stlačením prejdete do foto režimu.

Tlač o
záznamu 
videa

Tlačidlo
spúšte
fotoaparátu
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Ovládani  modelu
Krížové ovládače na vysielači sa používajú na ovládanie pohybu drona (orientácia provy) okolo zvislej osi
(bočenia), pohybu dopredu a dozadu (klopenia), stúpanie a klesanie (plyn) a pohybu do

Vo všetkých troch predprogramovaných módoch Mavic Mini visí na mieste so stálou orientáciou čela, ak sú
oba krížové ovládače v strede. Vychýlením krížového ovládača zo stredovej polohy (neutrále) sa vykonávajú
funkcie popísané v tabu

vý ovl dač or

Dol

Otáčanie do Otáčanie doprava

Pravý ovl dač
Dop edu

Dozadu

Do Doprava

Mód 1

• Na prepravu alebo skladovanie odporúčame páky krížových ovládačov odmontovať a uložiť ich
do príslušných úložných priestorov vo vysielači, aby ste predišli ich poškodeniu.

or

Dol

Otáčanie do Otáčanie doprava

Pravý ovl dač
Dop edu

Dozadu

Do Doprava

Mód 2

or

Dol

Otáčanie do Otáčanie doprava

Pravý ovl dač
Dop edu

Dozadu

Do Doprava

Mód 3
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Mód 2 Model (  indikuje smer p  rov  y Poznámky
Plyn Ovládač plynu slúži na ovládanie pohybu modelu hore a

dole. Vychý

Bočen Ovládač bočenia slúži na ovládanie otáčania modelu okolo
zvislej osi. Vychýlenie v

Klopen          

O

Klon n

 (RTH)

Raz krátko stlačte pre zastavenie drona a prechod do visenia. Ak dron
vykonáva snímanie v režimoch QuickShots, inteligentný návrat RTH alebo
automatické pristátie, stlačte raz pre ukončenie procedúry a prechod
do visenia na mieste.
Stlačte a držte RTH tlačidlo pre spustenie procedúry automatického
návratu na Miesto vzletu (RTH). Dron sa potom vráti na posledné
zaznamenané Miesto vzletu. Viac podrobností nájdete v kapitole
Automatický návrat na Miesto vzletu (RTH).

Oblasť s optimálnymi podmienkami pre prenos signálu
Prenos signálu medzi modelom a vysielačom je najlepší v oblasti pod

silný slabý
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• Dbajte, aby vysielač bol počas párovania vo vzdialenosti do 0,5 m ron .
• Sk

• Pred každým letom sa uistite, že je akumulátor vo vysielači plne nabitý.
• Ak je vysielač zapnutý, a nebol používaný dlhšie ako 5 minút, spustí výstražný zvukový signál. Po

6 minútach sa dron automaticky vypne. Výstražnú signalizáciu zrušíte vychýlením ktoréhoko

• Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie je v držiaku mobilu spo
• Držiak mobilného zariadenia nastavte tak, aby v ňom bolo vaše mob zariadenie spo
• Uistite sa, že antény vysielača nie sú sklopené a sú nastavené do optimálnej polohy pre dosiahnutie

maximálnej kvality prenosu.
• Ak je vysielač poškodený, opravte ho alebo vymeňte. Poškodená anténa vysielača m

• Vysielačový akumulátor nabite aspoň raz za tri mesiace, aby ste ho udržali v dobrom stave.

Párovani  vysi lača
Vysielač je s dronom spárovaný vo výrobe. Párovanie je potrebné vykonávať len pri prvom použití nového
vysielača. Pri párovaní postupujte nasledovne:
1. Zapnite vysielač a dron.
2. Spustite aplikáciu DJI Fly. V náh

3. Stlačte a držte párovacie tlačidlo na drone dlhšie ako 4 sekundy. dron raz pípne, čím signalizuje, že je
pripravený na párovanie. Akonáhle je párovanie úspešne ukončené, dron pípne dvakrát.

APLIKÁCI  DJI FLY
Táto kapitola opisuje hlavné funkcie aplikácie DJI Fly.

Domovská stránka
Spustite aplikáciu Dji Fly a vstúpte na domovskú stránku.

GO FLYMeSkypixelAlbum

Academy (Akadémia)

Kliknite na ikonu v pravom hornom rohu pre vstup do Akadémie. Tu m

Album

Umožňuje prehliadať album v DJI Fly a vo vašom telefóne. Po stiahnutí do telefónu je tu možné prezerať videá
urobené v režime QuickShots. Funkcia Create (Tvoriť) ponúka Templates (Šablóny) a Pro. Šablóny umožňujú
automatickú editáciu importovaného videa. Pro umožňuje ručný strih a úpravy videa.
SkyPixel

Prezerajte a zdie
Profile (Profil)

Ak máte už vytvorený DJI účet, budete sa m
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Náh d kamery (Camera View)
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1. Letový režim (Flight Mode)

P Kliknite pre prepnutie letových režimov medzi režimami Position (P), Šport (Š)a CineSmooth (C).

2. Stav systémo  drona

In Flight Táto ikona zobrazuje aktuálny stav systémov drona a r  

3. S la GPS signálu

Táto ikona signalizuje aktuálnu silu GPS signálu. 4 biele st

4. S la wi-fi signálu

Signalizuje silu wi-fi signálu prenášaného medzi dronom a vysielačom.

5. Indikátor stavu akumulátora

80 Indikátor stavu pohonného akumulátora zobrazuje aktuálny stav akumulátora drona.

6. Informácie o pohonnom akumulátore

22'26 Zobrazuje informácie o Inteligent pohonnom akumulátore, ako sú jeho teplota, nap

7. Systémové nastaven

Systémové nastavenia zah

Safety (Bezpečnos )
• Flight Protection (Letové ochrany): Max Altitude (Maximálna výška), Max Distance (Maximálna vzdialenosť),

Auto RTH Altitude (Výška RTH návratu) a Update Home Point (Aktualizácia Miesta vzletu).
• Sensors (Senzory): Udáva prevádzkový stav inerciálnej jednotky IMU a kompasu, umožňuje spustenie jeho

kalibrácie, ak je treba.
• Advanced Settings (Rozšírené nastavenia) zahrňujúce Emergency Propeller Stop (Núdzové zastavenie vrtú

• Ak sa na Mavic Mini montuje dodatočné príslušenstvo, pre bezpečnejšie lietanie odporúčame zapnúť
režim “Payload”. Po vzlete je režim “Payload” automaticky aktivovaný, ak dron detekuje dodatočný náklad.
Majte na pam

• Funkcia “Find My Drone” (Nájdi m
Control (Ovládanie)
• Aircraft Settings (Nastavenie drona): Zvo  „Units“.
• Gimbal Settings (Nastavenie závesu): Slúži k vo
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Gimbal Rotation (Povoliť vychy
• Remote Controller Settings (Nastavenie vysielača): Slúži k vo

• Beginner Flight Tutorial (letová inštruktáž pre začiatočníkov): Pozrite inštruktážne video o lietaní s dronom.
• Connect to Aircraft (Párovanie s dronom): Ak dron nie je spárovaný s vysielačom, kliknite na túto vo

Camera (Kamera)
• Pre vo
• Advanced Settings (Rozšírené nastavenia) zah

• Kliknutím na Rest Camera Settings vrátite všetky nastavenia kamery na výrobné hodnoty.
Transmission (Vysielanie)
• Slúži na nastavenie prenosovej frekvencie a kanálového režimu Channel Mode.
About (O drone)
• Zobrazuje informácie o zariadení, informácie o firmware, verziu aplikácie, verziu akumulátora atď.

8. Režimy sním n  (Shooting Modes)

 Foto: Zvo
Video: Rozlíšenie videa je možné nastaviť na 2.7km 25/30 snímok za sekundu a 1080P 25/30/50/60 snímkov za
sekundu. QuickShots: Vo

9. Tlačidlo fotospúšť/nahrávanie videa

Kliknite pre vyfotografovanie alebo spustenie/zastavenie záznamu videa.

10. P ehráv n

Kliknite pre vstup na stránku prehrávanie, kde m

11. P epínač režim  kamery

Vo foto režime volí medzi automatickú (AUTO) a ručnou expozíciou (Manual). V režime Manual je možné
nastavovať čas uzávierky a ISO. V režime Auto je možné nastavovať uzamknutia automatickej expozície (AE
lock) a expozičnú hodnotu EV.

12. Orient c  dron

Zobrazuje orientáciu drona v reálnom čase.

13. Letová telemetri

Zobrazuje vzdialenosť medzi dronom a Miestom vzletu (D), výšku nad úrovňou Miesta vzletu (H), vodorovnú
rýchlosť drona a zvislú rýchlosť drona.

14. Mapa

Kliknite na prezeranie mapy.

15. Automatický vzlet/Pristátie/Návrat na Miesto vzletu Smart RTH

/ Kliknite na túto ikonu. Akonáhle sa objaví upozornenie, stlačte a držte tlačidlo pre začatie
automatického vzletu alebo pristátia.

Kliknite pre spustenie procedúry Smart RTH, aby sa dron vrátil na posledné uložené Miesto vzletu.

16. Návrat sp

Kliknutím na túto ikonu sa vrátite na domovskú stránku.

• Pred spustením aplikácie DJI Fly sa uistite, že je vaše mobilné zariadenie plne nabité.
• Pre používanie aplikácie DJI Fly je vyžadované mobilné dátové pripojenie. Podrobnosti o podmienkach

pripojenia údajov vám oznámi váš mobilný operátor.
• Ak používate mobilný telefón ako zariadenie pre zobrazenie obrazu z kamery, venujte sa naďalej pilotáži,

ak sa ozve zvonenie prichádzajúceho hovoru. Za letu neužívajte hovory a neprijímajte textové správy!
• Venujte pozornosť všetkým bezpečnostným tipom, výstražným hlásením a správam, ktoré sa objavia

na displeji. Zoznámte sa zákonnými a miestnymi predpismi, ktoré platia v oblasti, kde budete lietať.
Ste to vy, kto je úplne zodpovedný za dodržiavanie všetkých príslušných zákonov a predpisov a za
bezpečný sp
a. Zoznámte sa s výstražnými hláseniami pred použitím funkcií Automat vzletu a Automat pristátia.
b. Zoznámte sa s výstražnými hláseniami predtým, než nastavíte výšku letu za predvolený limit.
c. Zoznámte sa s výstražnými hláseniami predtým, než začnete prepínať medzi letovými režimami.
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d. Zoznámte sa s výstražnými hláseniami a upozorneniami objavujúcimi sa vnútri alebo v blízkosti
GEO (bezletovej) zóny.

e. Zoznámte sa s výstražnými hláseniami a upozorneniami ako začnete používať Inteligentné let režimy.
• Ak sa v aplikácii DJI Fly objaví výstražné hlásenie, ihneď na bezpečnom mieste pristaňte.
• Preverte a skontrolujte všetky výstražné hlásenia na “Checklist” zobrazované v aplikácii pred každým

letom.
• Použite letový simulátor obsiahnutý v aplikácii pre precvičenie vašich pilotných zručností, ak ste ešte s

dronom multikoptéry nelietali alebo ak nemáte dostatočné skúsenosti na jej bezpečné ovládanie.
• Pred každým vzletom si po pripojení k internetu stiahnite mapové dáta pre oblasť, kde chcete s dronom

lietať.
• Aplikácia slúži ako pomocník pri vašom prevádzkovaní drona. Používajte, prosím, svoj vlastný zdravý

rozum a nespoliehajte sa na to, že aplikácia bude za vás riadiť dron. Vaše používanie aplikácie podlieha
Podmienkam použitia aplikácie DJI Fly a Politike súkromia DJI. Prečítajte si tieto dokumenty v aplikácii,
prosím.

LIETANIE
Táto kapitola popisuje zásady bezpečného lietania a letové obmedzenia.

Lietanie
Akonáhle dokončíte predletovú prípravu, odporúčame vám použiť letový simulátor v aplikácii DJI Fly, aby ste
sa naučili lietať bezpečne a pripravili sa na pilotáž pri náročnejších manévroch. Dbajte, aby ste vždy lietali na
bezpečnom mieste, na otvorenom priestranstve. Informácie o používaní vysielača a aplikácie na ovládanie
drona nájdete v oddieloch Vysielač a Aplikácia DJI Fly.

Prostredie a podmienky pre lietanie
1. Nelietajte v zlom počasí - v daždi, v silnom vetre (cez 8 m/s), snežení, smogu alebo hmle.
2. Lietajte na otvorených priestranstvách. Vysoké budovy a ve

3. Za letu dron udržujte v bezpečnej vzdialenosti od prekážok, prizerajúcich os

4. Snažte sa zabrániť vzájomnému rušeniu inými bezdr

5. Výkony drona a pohonného akumulátora závisia od vplyvoch okolitého prostredia, ako hustota vzduchu a
teplota. Buďte ve

6. Dron nem

Letové limity a GEO (bezletové) zóny
Všetci užívatelia UAV (Unmanned Aerial Vehicle, Bezpilotný lietajúci prostriedok) by sa mali striktne riadiť
všetkými predpismi stanovenými organizáciami, ako je ICAO (International Civil Aviation Organization,
Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo) a zákonnými predpismi platnými v krajine, kde je UAV
prevádzkovaný - Úrad pre civilné letectvo (ÚCL) v Slovenskej republike. Z bezpečnostných d

Pri lietaní v P-režime (keď je k dispozícii GPS) limity výšky, vzdialenosti a GEO zóny spoločne obmedzujú
priestor, v ktorom m

Maximáln  limity výšky a vzd lenosti
Maximálna výška a vzdialenosť (rádius) obmedzujú výšku letu a
vzdialenosť. Hodnoty je možné nastavovať v aplikácii DJI Fly. Po
nastavení bude dron lietať vnútri vymedzeného valcovitého
priestoru (viď obrázok): Max. letová výška

Max. rádius

M sto
vzletu (Home 
Point)

Výška modelu v
okamihu zapnutia
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GPS je k dispoz c i

Letové limity Aplikácia DJI Fly LED letový indikátor

Maximáln  výška Letová výška nem Warning: Height limit reached.
(Varovanie: Bol dosiahnutý výškový
limit.) Bliká striedavo zelene

a červene
Max. vzdialenosť Vzdialenosť drona musí byť

menšia ako max. rádius.

Warning: Distance limit reached.
(Varovanie: Bol dosiahnutý limit
vzdialenosti.)

K dispozícii je iba Spodný vizuálny systém detekcie

Letové limity Aplikácia DJI Fly LED letový indikátor

Maximáln  výška

Letová výška je obmedzená na 5 m, keď je
GPS signál slabý a Spodný vizuálny systém
detekcie je v prevádzke. Výška je obmed-
zená na 30 m, keď je GPS signál slabý a
Spodný vizuálny systém detekcie je vypnutý.

Warning: Height limit 
reached.
(Varovanie: Bol
dosiahnutý výškový
limit.)

Bliká striedavo zelene
a červene

Max. vzdialenosť Ž dn  limit

• Ak sa dron nachádza v GEO zóne a GPS signál je slabý alebo chýba úplne, LED letový indikátor sa
rozsvieti červeno po dobu 5 sekúnd každých 12 sekúnd.

• Ak dron dosiahne jeden z letových limitov, m

GEO zóny
Všetky GEO (bezletové) zóny sú uvedené na oficiálnych webových stránkach DJI http://www.dji.com/flysafe.
Tieto oblasti sú rozdelené na r

V aplikácii DJI Fly sa budú objavovať varovania upozorňujúce používate

P edletová kontrola („checklist“)
1. Skontrolujte, či sú akumulátory vo vysielači, v mobilnom zariadení a Inteligentný pohonný akumulátor plne

nabité.
2. Skontrolujte, či sú vrtule správne a pevne namontované a Inteligentný pohonný akumulátor spo

3. Skontrolujte, či sú ramená a podvozky riadne vyklopené do prevádzkovej polohy.
4. Skontrolujte, či záves a kamera fungujú normálne.
5. Skontrolujte, že nič nebráni motorom a vrtuliam vo vo

6. Skontrolujte, či je aplikácia DJI Fly úspešne pripojená k dronu.
7. Skontrolujte, že objektív kamery a senzory Vizuálneho systému detekcie sú čisté.
8. Používajte len originálne diely DJI alebo diely certifikované DJI. Neautorizované diely alebo diely od

výrobcov necertifikovaných DJI m

Automatický vzlet a automatické pristátie

Automatický vzlet
1. Spustite aplikáciu DJI Fly a vstúpte na stránku náh

3. Kl te na   Ak podmienky sú bezpečné na vzlet, stlačením a podržaním tlačidla potvrďte vzlet.
4. Dron vzlietne a prejde do visenia vo výške 1,2 m nad zemou.

• LED letový indikátor signalizuje, či dron používa GPS a/alebo Spodný vizuálny systém detekcie pre
riadenie letu. Pred použitím funkcie automatického vzletu treba vyčkať na zachytenie dostatočne
silného GPS signálu.



23

Automatické pristátie
Funkciu automatického pristátia m
1. Kl te  na  Ak sú podmienky bezpečné na pristátie, stlačením a podržaním tlačidla potvrďte pristátie.
2. Automatické pristátie je možné zrušiť kliknutím na .
3. Ak Vizuálny systém detekcie pracuje normálne, zapne sa Pristávacia ochrana.
4. Motory sa po dosadnutí zastavia.

• Nepokúšajte sa o vzlet z pohybujúceho sa povrchu, ako je loď alebo vozidlo v pohybe.

• Pre pristátie zvo

Naštartovanie/zastavenie motorov
Naštartovanie motor
Pre spustenie motorov sa z bezpečnostných d

ebo

Zastaven  motor
Motory m :
Metóda 1: Akonáhle model dosadne, stiahnite ovládač plynu úplne dole a držte ho tam. Motory sa zastavia

po 3sekundách.
Metóda 2: Akonáhle model dosadne, stiahnite ovládač plynu úplne dole a potom vykonajte CSC ako pri

štartovaní motorov. Motory sa ihneď zastavia. Akonáhle sa zastavia, uvo

ebo

Met da 1 Met da 2

Núdzové vypnutie motorov počas letu
Zastavenie motorov vykonaním CSC za letu sp

Zal t n  dron
Vzlet a pristátie
1. Dron postavte na zem tak, aby LED letový indikátor mieril smerom k vám.
2. Zapnite vysielač a dron.
3. Spustite aplikáciu DJI Fly a prejdite na stránku náh
4. Počkajte, kým LED letový indikátor nezačne rýchlo blikať zelene. To znamená, že elektronika drona bola

inicializovaná, bolo zaznamenané Miesto vzletu a m
5. Vzlietnite jemným vychýlením ovládača plynu nahor alebo s pomocou funkcie automatického vzletu.
6. Pred pristátím sa uistite, že visíte nad rovným a pevným povrchom. Pre pristátie vychý

7. Po dosadnutí Stiahnite ovládač plynu úplne dole a podržte. Motory sa po 3 sekundách zastavia.
8. Vypnite dron a vysielač.
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Odporúčania a tipy pre fotografovanie a natáčanie videa
1. Zoznam úkonov predletovej prípravy je zostavený tak, aby vám pomohol lietať bezpečne a bolo zabezpečené,

že za letu budete m

2. Zvo

6. Najprv uskutočnite skúšobné lety, pri ktorých sa zoznámite s letovým priestorom a scenériou, premyslite si,
ako budete snímať, berte do úvahy osvetlenia v závislosti na dennej dobe atď.

7. Pri riadení sa snažte vyhnúť prudkým pohybom ovládačov, riaďte s citom a s predvídavosťou - odmenou vám
bude pokojný a stabilný let ideálny pre fotografovanie alebo natáčanie videa.

P ÍLOHA

Technické údaje

Dron (MR1SD25)

Hmotnos 249 g (199 g verz  pr  Japonsko)

Rozm ry
ložený: 140x82x57 mm

Rozložený: 160x202x55 mm
Rozložený (s vrtu mi): 245x290x55 mm

Uhlopriečny rozmer (bez vrtú 213 mm
Max. rýchlosť stúpania 2 m/s (v P-režim ); 4 m/s (v S-režim ); 1,5 m/s (v C-režim )
Max. rýchlosť klesania 1,8 m/s (v P-režim ); 3 m/s (v S-režim ); 1 m/s (v C-režim )
Max. rýchlosť (na úrovni mora,

bezv t í) 8 m/s (v P-režim ); 13 m/s (v S-režim ); 4 m/s (v C-režim )

Max. dostup 3000 m nad mo m

Max. doba letu 30 minút (v bezvetrí, pri konštantnej rýchlosti 14 km/h), 18 min
verzia pre Japonsko

Max. rýchlosť vetra 8 m/s
Max. uhol náklonu 30° (S-režim); 20° (P-režim a C-režim)
Max. uhlová rýchlosť 130°/s (v P-režim ); 150°/s (v S-režim ); 30°/s (v C-režim )
Prevádzková teplota 0°C až 40 °C
Systém satelitnej navigácie GPS+GLONASS

Presnosť visenia
Vertikáln : ±0,1 m (s Vizuáln m systém m detekc e); ±0,5 m (s GPS)
Horizontáln : ±0,3 m (s Vizuáln m systém m detekc e); ±1,5 m (s GPS)

Prevádzkové frekvencie
2,400-2,4835 GHz
5,725-5,850 GHz

Vyžiarený výkon (EIRP)
2,4GHz CE: <19 dBm
5,8GHz CE: <14 dBm

Záv s kamery

Stabiliz c Trojosá (klopenie, klonenie, bočenie)
Mechanický rozsah pohybu Klopen : -110° až +35°, Bočen : -20° až +20°, Klon n : -35° až +35°

dite ný rozsah pohybu Klopen : -90° až +0° (predvolené); -90° až +20° (rozší ený)
Max.riadená rýchlosť (klopenie) 120°/s
Uhlová presnosť ±0,01°
Systémy detekc e
Spodn  systém detekc e Rozsah p esného m : 0,5-10 m
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Prevádzkové prostredie Povrchy s povrchom čiastočne pohlcujúcim a čiastočne odrážajúcim a
odrazivosťou>20%, dostatočné osvetlenie (>15 lux)

Kamera

Senzor 1/2,3“ CMOS, Efektívny počet obrazových bodov 12 megapixelov

Objekt v
Zorný h l 83°, ekvivalent 35 mm formátu: 24 mm, clona f/2,8
H bka ostrosti 1 m až ∞

Rozsah ISO
Video: 100-3200 (Auto)
Foto: 100-3200

Rýchlosť elektronickej uzávierky
Foto: 4 s až 1/8000 s (Manual), 1-1/8000 s (Auto)
Video: 1/8000-1/ snímok za sekundu (Auto)

Max. rozmer fotografie 4:3: 4000x3000; 16:9: 4000x2250

Fotografické režimy
Jednotlivý záber
Intervalový: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

Rýchlosť ukladania videa 40 Mb/s
Podporované systémy súborov FAT32 (≤32 GB); exFAT (>32 GB)
Foto formát JPEG
Video formát MP4, (MPEG-4 AVC/H.264)
Vys lač (MR1SD25)

Prevádzkové frekvencie
2,400-2,4835 GHz
5,725-5,850 GHz

Max. dosah
2,4GHz CE: 2000 m
5,8GHz CE: 500 m

Prevádzkov  teplota 0°C až 40°C

Vyž ený výkon (EIRP)
2,4GHz CE: ≤19 dBm
5,8GHz CE: ≤14 dBm

Akumulátor 2600 mAh
Pr dový odb r 1200 mA p i 3,6 V (Android); 450 mA p i 3,6 V (iOS)
Podporované mobilné zariadenia Hrúbka: 6,5-8,5 mm, max. d ka 160 mm
Podporované typy USB port Lightning, mikro USB (Typ B), USB-C
Systém prenosu obrazu Vylepšené wi-fi
Rozlíšenie živého náh Na vysielači: 720 p pri 30 snímkach za sekundu
Max. prenosová rýchlosť

Oneskorenie (závisí na mobilnom
zariadení a podmienkach v okolí)

170-240 ms

Nabíj č

Napájan 100-240V/50-60 Hz; 0,5 A
Výstup 12 V 1,5 A / 9 V 2 A / 5 V 3 A
Nap t 17,6±0,1 V ebo 17,0±0,1 V

enovitý výkon 18 W
Inteligentn  pohonný akumulátor (všeobecná verzi )

Kapacita 2400 mAh
Menovité nap ti 7,2 V
Max. nabíjaci  nap ti 8,4 V
Typ akumulátora Li-ion 2S
Energia 17,28 Wh
Hmotnosť 100 g
Prevádzková teplota 5°C až 40°C

4 Mb/s
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Max. príkon pre nabíjanie 24 W
Inteligentn  pohonný akumulátor (verz  pr  Japonsko)

Kapacita 1100 mAh
Menovité nap 7,6 V
Max. nabíjacie nap 8,7 V
Typ akumulátor LiPo 2S
Energi 8,36 Wh
Hmotnos 50 g
Prevádzková teplota 5°C až 40°C
Max. príkon pre nabíjanie 18 W
Aplik c

Náz v aplik c e DJI Fly

Požadovaný operačn  systém
iOS 10.0.2 ebo vyšší
Android 6.0 ebo vyšší

SD karty

Podporované SD karty mikro SD Class 10 ebo UHS-I triedy rýchlosti 3 s rýchlosťou zápisu
než 20 Mb/s

Odporúčané microSD karty

16GB: SanDisk Extreme, Lexar 633x
32GB: Samsung PRO Endurance, Samsung EVO Plus, SanDisk Industrial, 
SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme PRO V30 A1, Lexar 633x, 
Lexar 667x
128GB: Samsung PRO Plus, Samsung EVO Plus, SanDisk Extreme V30 
A1, SanDisk Extreme Plus V30 A1, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, 
Toshiba Exceria M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1
256GB, SanDisk Extreme V30 A1

Kalibr c  kompasu
Pred prvým vzletom, na každom novom letovom mieste, a keď vás k tomu vyzve hlásenie v aplikácii DJI Fly
alebo signalizácia LED letového indikátora na drone, vykonajte kalibráciu kompasu. Kalibrácia je nutná, ak pri
lietaní vonku nastane niektorá z nasledujúcich situácií:
1. Lietate na mieste vzdialenom viac ako 50 km od posledného letového miesta.
2. S dronom ste nelietali dlhšie ako 30 dní.
3. V aplikácii DJI Fly sa objaví výstraha týkajúca sa rušenia kompasu alebo LED letový indikátor na drone rýchlo

bliká striedavo červeno a žlto.

• Vzletová hmotnosť drona zah

• Kalibráciu nevykonávajte v miestach so silným magnetickým alebo elektromagnetickým po

K
Na kalibrovanie si zvo
1. V aplikácii DJI Fly kliknite na ikonu Systémových nastavení, zvo

2. Dron držte vo vodorovnej polohe a otočte sa s ním o 360° vo vodorovnej rovine, LED letový indikátor sa roz
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nep erušovaným zeleným svit m.
3. Dron držte vo zvislej polohe, provou mieriacou kolmo dole a otočte ho o 360° okolo zvislej osi.
4. Ak LED letový indikátor bliká na červeno, kalibrácia zlyhala. Presuňte sa s dronom na iné miesto a kalibráciu

opakujte.

Horizontálna kalibrácia

Vertikálna kalibrácia

• Ak je pred vzletom treba kalibrovať kompas, v aplikácii DJI Fly sa objaví upozornenie.
• Dron je schopný vzlietnuť bezprostredne potom, čo bola úspešne vykonaná kalibrácia kompasu.

Pokia

• Pokia

Aktualiz c  firmwaru
Pre súčasnú aktualizáciu firmwaru drona a vysielača použite aplikáciu DJI Fly.

Použitie aplikácie DJI Fly

Keď k vysielaču a dronu pripojíte mobilné zariadenia s aplikáciou DJI Fly, budete upozornení, akonáhle je k
dispozícii nová verzia firmwaru. Na aktualizáciu vaše mobilné zariadenie pripojte k internetu a ďalej sa riaďte
pokynmi na obrazovke. Pam

Použit  DJI Assistant 2 pr  Mavic

Pre separátnu aktualizáciu firmwaru drona a vysielača použite program DJI Assistant 2 pre Mavic.
Pre pripojenie drona k počítaču pre aktualizáciu firmwaru sa používa mikro USB port. Pri aktualizácii firmwaru
pomocou programu DJI Assistant 2 pre Mavic postupujte nasledovne:
1. Dron majte vypnutý; spustite DJI Assistant 2 pre Mavic a prihláste sa k vášmu účtu DJI.
2. Dron zapnite a potom ho do 20 sekúnd pripojte k počítaču prostredníctvom mikro USB portu a mikro

USB kábla.
3. Zvo

Pri aktualizácii firmwar vysielača pomocou programu DJI Assistant 2 pre Mavic postupujte nasledovne:
1. Vysielač majte vypnutý; spustite DJI Assistant 2 pre Mavic a prihláste sa k vášmu účtu DJI.
2. Vysielač zapnite a potom ho pripojte k počítaču prostredníctvom mikro USB portu a mikro USB kábla.
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• Dbajte, aby ste dodržali všetky popísané kroky pre aktualizáciu firmwaru. Inak aktualizácia m

• Aktualizácia firmwaru zaberie asi 10 minút. Je normálne, že záves kamery ochabne, LED letový
indikátor bliká a dron sa reštartuje. Počkajte, prosím, trpezlivo, až je aktualizácia dokončená.

• Uistite sa, že počítač má funkčné internetové pripojenie.
• Uistite sa, že Inteligentný pohonný akumulátor a akumulátor vysielača sú nabité aspoň na 30%.
• Počas aktualizácie dron ani vysielač neodpájajte od počítača.
• Po aktualizácii m

3. Zvo
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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 na 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/EÚ). Nežiaduce zariadenia m

Vyhlásenie o súlade CE (Európska únia)

Týmto SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia: DJI Mavic Mini a ďalšie zariadenia
s ním dodávané sú v súlade so smernicou 2014/53/EU.
Úplné znenie EÚ vyhlásenia o súlade je k dispozícii na tejto internetovej adrese: 
http://www.dji.com/euro-compliance
Toto rádiové zariadenie 2.4GHz/5,8GHz je možné používať bez predchádzajúcej registrácie alebo
individuálneho schva

Záruka

 zaručuje, že tento výrobok je v okamihu predaja bez vád jak v materiáli, tak aj v prevedení. Táto
záruka nekryje žiadne časti poškodené používaním alebo v d

Pretože emá žiadnu kontrolu nad možným poškodením pri preprave, sp

V prípade, že vaše zariadenie vyžaduje servis, riaďte sa, prosím, nasledujúcimi zásadami. Ich nedodržanie m

1. K oprave odovzdávajte celé zariadenie - ak sa vopred nedohodnete so servisným technikom inak.
2. Ak je to možné, použite pre zabalenie zariadenia p

3. Priložte podrobný opis vášho používania zariadení a problému, s ktorým ste sa stretli. Priložte očíslovaný
zoznam priloženého príslušenstva a uveďte akéko

4. Uveďte svoje meno, adresu a telefónne číslo, kde budete zastihnute

Tento záručný list oprávňuje na vykonanie bezplatnej záručnej opravy výrobku dodávaného v lehote 24
mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie v d

Záruka sa nevzťahuje tiež na akúko

POZOR: Používaním výrobku preberáte osobnú zodpovednosť za poskytnutie telemetrických dát

autorizovanému servisu DJI, ak si vyžiada tieto dáta na posúdenie príčiny havárie zariadenia. Ak

nedodáte požadované dáta, nebude možné s istotou vylúčiť chybu v pilotáži a záruka teda nemusí

byť uznaná.




