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Hledání klíčových slov
Vyhledejte klíčová slova, například „baterie“ a „nainstalovat“. Pokud ke čtení tohoto dokumentu
používáte Adobe Acrobat Reader, spusťte vyhledávání stisknutím kláves Ctrl + F v systému
Windows nebo Command + F v systému Mac

Přechod k tématu
Zobrazte si úplný seznam témat v obsahu. Kliknutím na téma přejdete do dané sekce.

Tisk tohoto dokumentu
Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozlišení.

Používání této příručky
Legenda
Varování

Důležité

Tipy a triky

Odkazy

Než začnete produkt používat
Před použitím DJITM Digital FPV System si přečtěte následující dokumenty:
1. DJI FPV Air Unit Průvodce rychlým startem
2. DJI FPV Remote Controller Průvodce rychlým startem
3. DJI FPV Goggles Průvodce rychlým startem
4. DJI FPV Goggles Zřeknutí se odpovědnosti a bezpečnostní pokyny
5. DJI Digital FPV System Uživatelská příručka
Podívejte se na všechna výuková videa na oficiálním webu DJI a přečtěte si zřeknutí se
odpovědnosti, abyste pochopili svá zákonná práva a povinnosti. Připravte se na první použití
prostudováním Průvodců rychlým startem, další informace naleznete v uživatelské příručce. Pokud
budete mít jakékoli dotazy nebo problémy během instalace, údržby nebo používání tohoto produktu,
kontaktujte DJI nebo autorizovaného prodejce DJI.

Videonávody
Podívejte se na výuková videa v níže uvedeném odkazu, která ukazují, jak bezpečně používat DJI
Digital FPV System: http://www.dji.com/fpv/video

Stáhněte si DJI Assistant 2 (DJI FPV Series)
Stáhněte si DJI ASSISTANTTM 2 ze stránek http://www.dji.com/fpv/downloads
DJI Assistant 2 podporuje Windows 7 (a novější) nebo Mac OS X 10.11 (a novější).
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Varování
Když používáte DJI Digital FPV System k ovládání bezpilotního leteckého vozidla (UAV), buďte vždy
ostražití. Nedbalost může mít za následek vážné zranění vás i ostatních.

DJI FPV Air Unit
1. DJI FPV Air Unit se může během používání zahřát. NEDOTÝKEJTE se jí, dokud nevychladne.
2. Pokud je okolní teplota vysoká nebo odvětrávání není dostatečné, NEPOUŽÍVEJTE Air Unit
dlouhou dobu v kuse. V opačném případě se může přehřát a vstoupit do režimu úspory energie,
což ovlivní její výkon. Pro opuštění režimu nízké spotřeby ji restartujte nebo počkejte až vychladne.
3. Ujistěte se, že externím zdrojem energie pro Air Unit je lithiová baterie a je v rozmezí 7,4 - 17,6 V.
V opačném případě může dojít k poškození Air Unit či k nesprávnému fungování.
4. Pokud je Air Unit zapnutá, NEPŘIPOJUJTE napájecí kabel přímo k napájecímu kabelu GND,
nezapojujte ani neodpojujte kabely. V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení
a k nesprávnému fungování.
5. NEZAKRÝVEJTE ani nekruťte anténami Air Unit, jinak může dojít k ovlivnění nebo zablokování
přenosu.
6. Při instalaci Air Unit postupujte podle pokynů ve stručném průvodci nebo v uživatelské příručce.
Nesprávná instalace může způsobit, že Air Unit nebude správně fungovat.
7. Během instalace udržujte všechna elektronická zařízení co nejdále od sebe, aby se minimalizovalo
elektromagnetické rušení.
8. Ujistěte se, že je vše řádně připojeno a všechny součásti řádně fungují.
9. Ujistěte se, že v okolí nejsou žádná další vysílací zařízení, která by mohla způsobovat rušení.
NEPOUŽÍVEJTE stejné frekvenční pásmo jako další zařízení, jinak bude ovlivněn přenos DJI Digital
FPV System.

DJI FPV Goggles
1. Produktem neházejte ani jej neupusťte, jinak by mohlo dojít k poškození. Pokud je výrobek
poškozen, odneste jej do servisního střediska DJI ke kontrole a opravě.
2. Objektivy chraňte před přímým slunečním zářením, aby nedošlo k popálení obrazovky.
3. Používejte pouze oficiální napájecí kabely DJI a externí napájecí zdroj, který splňuje požadavky
specifikace (7,4 - 17,6 V). Použití nevhodného příslušenství může vést k poškození produktu,
ztrátě záruky a dokonce k poškození majetku a zranění osob.
4. DJI FPV Goggles se mohou při delším používání zahřívat více než obvykle. Pokud se produkt
přehřívá, vypněte jej podle pokynů, aby nedošlo ke zranění nebo poškození produktu.
5. NEPOUŽÍVEJTE ani neskladujte brýle DJI FPV v nepříznivých povětrnostních podmínkách nebo
v prostředí s vysokou vlhkostí nebo prachem.
6. Nepokoušejte se tento produkt rozebírat nebo upravovat. Neoprávněná demontáž nebo úprava
způsobí neplatnost záruky na produkt.
7. Abyste předešli poškození napájecího kabelu, za kabel netahejte, nezamotávejte, ostře neohýbejte
ani s ním nezacházejte nešetrně. NEVYSTAVUJTE kabel zdrojům tepla nebo kapalin. Držte kabel
mimo dosah dětí a zvířat.
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8. Pokud DJI FPV Goggles nepoužíváte, chraňte produkt před teplem, tekutinami, ohněm a přímým
slunečním světlem.
9. NEPOUŽÍVEJTE DJI FPV Goggles, pokud je jakákoli část či součást zlomená či poškozená.
NEPOKOUŠEJTE se sami opravit jakoukoli část zařízení. Pokud je výrobek poškozen, odneste jej
do servisního střediska DJI ke kontrole a opravě.
10.Odpojte antény z DJI FPV Goggles a uschovejte je, pokud produkt nepoužíváte. Antény skladujte
opatrně, aby nedošlo k jejich poškození.

DJI FPV Remote Controller
1. Dálkový ovladač před každým letem plně nabijte.
2. Pokud je dálkový ovladač zapnutý a nebyl během posledních 5 minut použitý, začne vibrovat.
Výstrahu přerušíte pohybem páčky nebo provedením jakéhokoli úkonu.
3. Pro optimální přenos se ujistěte, že jsou antény rozloženy a nastaveny do správné polohy.
4. Požádejte podporu DJI o opravu nebo výměnu antén, pokud jsou poškozené. Poškozené antény
výrazně snižují výkon.
5. Pokud změníte připojené zařízení, znovu propojte dálkový ovladač se zařízením.
6. Nejprve vypněte dron, až poté dálkový ovladač.
7. Dálkový ovladač každé tři měsíce plně nabijte.
8. Pokud úroveň nabití baterie klesne na 10 %, dálkový ovladač bude pípat a vibrovat. Okamžitě jej
nabijte, aby nedošlo k jeho poškození v důsledku delšího vybití. Při dlouhodobém skladování
vybijte dálkový ovladač na úroveň nabití baterie mezi 40 % a 60 %.
9. NEZAKRÝVEJTE větrací otvor ani sání vzduchu na dálkovém ovladači. Jinak by se dálkový
ovladač mohl přehřát, což by mohlo ovlivnit jeho výkon.
10.NEROZEBÍREJTE dálkový ovladač bez pomoci autorizovaného prodejce DJI. Požádejte společnost
DJI nebo autorizovaného prodejce DJI o výměnu součástí dálkového ovladače.
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Profil produktu
Úvod
DJI Digital FPV System
DJI Digital FPV System sestává z DJI FPV Air Unit, DJI FPV Goggles a DJI FPV Remote Controller
s DJI HD Low Latency FPV Transmission, který poskytuje integrovaný přenos videa s vysokým
rozlišením a nízkou latencí pro závodní let. Systém DJI Digital FPV podporuje digitální video signál
5,8 GHz a přenos obrazu 720p 120fps s dosahem přenosu až 4 km a minimální latencí do 28 ms*
mezi koncovými body. Podporováno je až osm pevných kanálů ** a vylepšená funkce proti rušení
výrazně zlepšuje plynulost a stabilitu přenosu videa. DJI Digital FPV System zahrnuje kameru, přenos
videa, zobrazení na displeji a dálkové ovládání, aby poskytl vysoce kvalitní závodní zážitek.

Typický scénář použití
DJI FPV Air Unit obsahuje modul Air Unit a kameru, kterou lze namontovat na závodní dron
a používat s brýlemi nebo dálkovým ovladačem k bezdrátovému přenosu videa, řídicích signálů
a informací o letovém ovladači.
DJI FPV Goggles jsou vybaveny vysoce výkonným displejem a podporují 810p 120fps HD zobrazení.
Při použití se závodním dronem vybaveným Air Unit si uživatelé mohou v reálném čase užít svůj let
z pohledu první osoby.
DJI FPV Remote Controller spolupracuje s Air Unit a Goggles a lze jej použít k ovládání letadla
a nastavení parametrů na obrazovce Goggles.

Air Unit

Goggles

Remote Controller

* * End-to-end latence je celková doba od vstupu kamery do zobrazení na obrazovce. DJI Digital FPV System může dosáhnout minimální
latence v režimu nízké latence (720p 120 snímků za sekundu) a dosáhnout maximální přenosové vzdálenosti (FCC) v širokém otevřeném
prostoru bez elektromagnetického rušení. Dron spadne, pokud dojde ke ztrátě obrazového nebo řídicího signálu. Při letu v malých
nadmořských výškách a na velké vzdálenosti buďte opatrní.
** V závislosti na oblasti je pro systém FPI DJI až osm kanálů (FCC: osm, CE / SRRC: čtyři, MIC: tři). Každý kanál má šířku pásma 20 MHz.
Veřejný kanál je 8, což je výchozí kanál, když je zařízení zapnuto. Kanál lze ručně změnit, aby nedocházelo k rušení jinými zařízeními.
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Přehled
DJI FPV Air Unit

7

1. Anténní porty MMCX
2. Port 3 v 1
3. Port USB-C
4. Slot pro kartu microSD

1
2

5. Tlačítko propojení

4
3

5

6

6. Indikátor stavu propojení
7. Kamera

DJI FPV Goggles

1

1. Antény
2. Přední kryt
2

3. Tlačítka pro nastavení kanálu

3
4

4. Zobrazení kanálu
5. Port USB-C

6

6. Slot pro kartu microSD

8

7. Přívod vzduchu

5

7

8. Posuvník interpupilární vzdálenosti (IPD)

9. Upevnění čelenky
10. Pěnové polstrování

9

11. Objektivy

12

10

14

13
15

11

16
18

17

12. Vzduchová ventilace
13. Tlačítko záznamu
14. Tlačítko Zpět
15. 5D Tlačítko
16. Audio/AV-IN port
17. Napájecí port (DC5.5×2.1)
18. Tlačítko propojení
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DJI FPV Remote Controller

1. Tlačítko napájení
2. Tlačítko C (přizpůsobitelné)
3. Ovládací páčky
9
3

4

1
5
8

24

5. Stavová LED dioda15
12

20
18

6. LED diody stavu baterie

10

a

b

a

13 14

16 17
7. Port PPM simulátoru

2

6

7

4. Připevnění popruhu

11

21
19

8. Port USB-C
9. Přepínač SB

2

10. Přepínač SC
11. Antény

12. Levé kolečko
13. Tlačítko záznamu 9
14. Přepínač SA

11

3

15. Pravé kolečko
1

16. Přepínač SD

4
10

12

15

13 14

16 17

5

17. Tlačítko Zpět 2
8

19

6

18. Seřizovací
šroub pravé páčky (vodorovně)
7
19. Seřizovací šroub pravé páčky (svisle)

11

10

20. Seřizovací šrouby páčky plynu * (režim 1)
a. Šroub pro nastavení ráčnového plynu
b. Šroub pro nastavení plynulého plynu
21. Seřizovací šrouby
páčky plynu * (režim
12
15 2)
a. Šroub pro nastavení plynulého plynu
b. Šroub pro
ráčnového plynu
13 nastavení
14
16 17
22. Seřizovací šroub levé páčky (svisle)
23. Seřizovací šroub levé páčky (vodorovně)
24. Kryt baterie

24
20
18

19

22

ab

21

ab

23
25

25. Zámek krytu baterie

* Chcete-li si vybrat mezi ráčnovým plynem a plynulým plynem, musí uživatelé upravit nastavovací šroub páčky plynu, který odpovídá
aktuálnímu režimu ovládání. V závislosti na režimu ovládání není k dispozici odpovídající šroub pro nastavení svislé páky.
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Aktivace
Po zapnutí připojte zařízení k počítači pomocí portu USB-C a pro aktivaci spusťte DJI Assistant 2.

Před prvním použitím nezapomeňte zařízení aktivovat. Jinak nebudou některé funkce
k dispozici:
Pokud není vzduchová jednotka aktivována, bude její vysílací výkon omezen (≤ 25 mW)
a nebude možné ovládat obrazovku nabídky připojených brýlí.
Pokud brýle nejsou aktivovány, je k dispozici pouze propojení a obrazovku nabídky nelze
ovládat. Kromě toho bude zařízení také nastaveno na veřejném kanálu a po propojení jej
nelze nastavit na jiné kanály. Pamatujte, že veřejný kanál je snadno náchylný k rušení jinými
přenosovými zařízeními.
Pokud není dálkový ovladač aktivován, nelze jej použít k ovládání obrazovky nabídky
připojených brýlí.
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DJI FPV Air Unit
Úvod
DJI FPV Air Unit je pokročilý modul pro přenos videa, který podporuje digitální video signál 5,8 GHz
a přenos obrazu 720p 120fps, s dosahem přenosu až 4 km a minimální latencí do 28 ms mezi
koncovými body. Air Unit může být namontována na závodní dron a použita s brýlemi nebo dálkovým
ovladačem k bezdrátovému přenosu videa, řídicích signálů a informací o letovém ovladači.

Instalace a připojení
Modul Air Unit
Postupujte podle obrázku níže a připojte Air Unit k závodnímu dronu.

Kabel 3 v 1 (Napájení, DJI HDL, UART)
ČERVENÁ: Napájení (7.4-17.6 V)
ČERNÁ: Napájení GND
BÍLÁ: UART RX (připojuje se k letovému ovladači OSD TX, 0-3.3 V)
ŠEDÁ: UART TX (připojuje se k letovému ovladači OSD RX, 0-3.3 V)
HNĚDÁ: Signal GND
ŽLUTÁ: DJI HDL (připojuje se k letovému ovladači S.Bus, 0-3.3 V)

Pro připojení je zapotřebí elektrická pájka a pájecí cín. Při pájení kabelů se ujistěte,
že nedochází ke zkratům ani přerušeným obvodům.
Air Unit se může během provozu nebo po něm zahřát. NEDOTÝKEJTE se vzduchové
jednotky, dokud nevychladne.
NEPOUŽÍVEJTE Air Unit po delší dobu, pokud je vysoká teplota nebo špatné větrání.
Jinak by se mohla Air Unit přehřát a přejít do režimu nízké spotřeby, což by ovlivnilo výkon.
Antény Air Unit udržujte ve vzdálenosti nejméně 40 mm. Air Unit udržujte mimo dosah
kovových předmětů nebo rámů z uhlíkových vláken. Ujistěte se, že jste vybrali polohu, kde
během letu nebude blokován přenos.
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Kamerový modul
Na obou stranách kamery jsou připevněny čtyři šrouby M2, které lze demontovat a použít
k připevnění kamery k rámu dronu, a upravit ji do příslušného úhlu podle vašich požadavků.

Pokud potřebujete nasadit krytku objektivu kamery, postupujte podle následujících pokynů.
1. Vyšroubujte dva šrouby bez lepidla, nasaďte krytku objektivu na kameru a utáhněte oba šrouby.
2. Odlepte lepidlo z ochranné čočky a připevněte ji ke krytu objektivu.

Kryt objektivu DJI FPV Lens Protector se prodává samostatně.
Můžete odstranit pouze dva šrouby bez lepidla. Pokud odstraníte zbylé dva lepené šrouby,
záruka zaniká.

Provozní kanál
V závislosti na regionu existuje pro Air Unit až osm kanálů (FCC: 8, CE / SRRC: 4, MIC: 3). Každý
kanál má šířku pásma 20 MHz. Veřejný kanál je kanál 8, což je výchozí kanál při zapnutí zařízení.
Kanál lze ručně změnit, aby nedocházelo k rušení jinými zařízeními.
Střední
frekvence (MHz)

Kanál 1

Kanál 2

Kanál 3

Kanál 4

Kanál 5

Kanál 6

Kanál 7

Kanál 8

FCC

5660

5695

5735

5770

5805

5878

5914

5839

CE/SRRC

5735

5770

5805

-

-

-

-

5839

MIC

5660

5700

-

-

-

-

-

5745
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Řídící signál, který brýle nebo dálkový ovladač přenášejí do Air Unit,
je signál s frekvenčním skokem v rámci šířky pásma.
Před použitím tohoto produktu se ujistěte, že plně chápete a dodržujete místní zákony
a předpisy.
Při použití kanálů 1, 2, 6 nebo 7 může být v regionech FCC zapotřebí amatérská rádiová
licence, protože jde o amatérská frekvenční pásma. Uživatelé, kteří používají amatérská
frekvenční pásma s upravenou verzí nebo bez licence, mohou být potrestáni za porušení
místních zákonů nebo předpisů.
Zapněte a připojte Air Unit k DJI Assistant 2. Air Unit se automaticky aktualizuje na rádiový režim
aktuální oblasti. Když jsou k Air Unit připojeny brýle nebo dálkový ovladač, automaticky se aktualizuje
také oblast jejich rádiových režimů.
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DJI FPV Goggles
Úvod
DJI FPV Goggles jsou vybaveny vysoce výkonným displejem a přenosovou technologií DJI HDL FPV
s dosahem přenosu až 4 km a minimální latencí do 28 ms mezi koncovými body. Při použití se
závodním dronem vybaveným DJI FPV Air Unit si uživatelé mohou v reálném čase užít letecký
zážitek z pohledu první osoby. Brýle podporují 810p 120fps HD displej a až osm volitelných
přenosových kanálů, což uživatelům poskytuje plynulý a stabilní závodní zážitek ve vysokém
rozlišení.
DJI FPV Goggles lze také použít k přehrávání videa, aby vám přinesly pohlcující zážitek ze sledování
ve vysokém rozlišení.

Instalace a nošení
1. Nainstalujte čtyři antény do montážních otvorů na přední straně brýlí. Ujistěte se, že jsou antény
řádně nainstalovány.

2. Připevněte popruh čelenky na horní a boční straně brýlí.

3. Zarovnejte čočky podle vašich očí a stáhněte čelenku dolů. Upravte velikost čelenky tak, aby brýle
bezpečně a pohodlně přiléhaly k vašemu obličeji a hlavě.
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4. Otočením knoflíku IPD upravte vzdálenost mezi čočkami, dokud nebudou snímky správně
zarovnány.

Nastavení mezipupilární vzdálenosti
(58-70 mm)

DJI FPV Goggles lze nosit přes brýle.

Zdroj napájení
Pomocí přiloženého napájecího kabelu připojte napájecí port brýlí k externímu napájecímu zdroji.

Externí napájecí zdroj není součástí balení. Připravte si externí napájecí zdroj se vstupním
napětím 7,4 - 17,6 V.
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Ovládání
5D tlačítko
Pohybem tlačítka můžete procházet nabídku.
Stisknutím tlačítka potvrďte.
Na hlavní obrazovce otevřete nabídku stisknutím
tlačítka. Přepnutím doleva nebo doprava rychle
upravíte jas obrazovky. Přepnutím nahoru nebo dolů
můžete rychle upravit nastavení fotoaparátu. Výchozí
nastavitelné nastavení je scéna, kterou lze změnit na
FOV, expozici nebo jiná nastavení.

Tlačítka pro nastavení kanálu
Stisknutím tlačítka nahoru nebo
dolů přepínáte kanály 1 až 7.

Tlačítko záznamu
Stisknutím spustíte nebo zastavíte nahrávání videa.

Zobrazení kanálu
Zobrazuje aktuální kanál brýlí.

Tlačítko Zpět
Stisknutím se vrátíte do předchozí nabídky nebo
opustíte aktuální režim.

Přehrávání videa
Prohlédněte si svá letová videa nebo jiná videa ve vysokém rozlišení prostřednictvím brýlí, abyste
získali pohlcující zážitek ze sledování.
Vložte kartu microSD z Air Unit nebo jinou kartu microSD obsahující video do slotu pro kartu
microSD, vyberte přehrávání a vyberte video na panelu nabídek pro přehrávání videa.
Během přehrávání videa upravíte hlasitost pohybem 5D tlačítka nahoru nebo dolů.
Přepnutím 5D tlačítka doleva nebo doprava upravte indikátor průběhu.
Zkontrolujte, zda jsou videosoubory uloženy v adresáři DCIM\100MEDIA v kořenovém
adresáři nebo v kořenovém adresáři karty microSD. Podporovány jsou pouze formáty MP4,
MOV a MKV. Další informace viz Specifikace. Video podporuje až 4K 30fps.
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DJI FPV Remote Controller
Úvod
DJI FPV Remote Controller je vybaven pokročilou technologií DJI HDL FPV Transmission s dosahem
přenosu až 4 km a latencí pouhých 7 ms, což zvyšuje odolnost proti rušení a zlepšuje stabilitu
přenosu videa. Kromě vyměnitelných baterií, které lze rychle vyměnit za provozu, má dálkový ovladač
také přizpůsobitelná tlačítka. Díky šroubům pro nastavení páček mohou uživatelé snadno nastavit
plynulost ovládání podle svých preferencí.

Ovládání
Nabíjení baterie
Chcete-li baterii aktivovat, před prvním použitím ji plně nabijte.

Zásuvka
100-240 V

USB adaptér

USB-C kabel

Dálkový ovladač

Doporučuje se použít USB adaptér DJI Goggles RE, RONIN ™ -S, SPARK ™ nebo USB adaptér
certifikovaný FCC / CE, který podporuje Quick Charge 2.0.

Montáž baterie
1. Posunutím zámku krytu baterie na zadní straně
dálkového ovladače otevřete kryt.
2. Vložte inteligentní baterii do přihrádky. Vsuňte
baterii na místo a zatlačte nahoru, dokud
neuslyšíte cvaknutí.

3

2

Uvolňovací
tlačítko baterie

3. Zavřete kryt.

Chcete-li inteligentní baterii vyjmout, otevřete kryt, stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko
baterie a zatlačte baterii směrem dolů.
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Kontrola stavu baterie a zapnutí / vypnutí

Jedním stisknutím zkontrolujte stav baterie.
Low

High

Jedním stisknutím a dalším stisknutím a podržením
po dobu dvou sekund zapnete nebo vypnete.

Příprava antén
Rozložte a upravte antény dálkového ovladače. Síla signálu se liší v závislosti na poloze antén.

Silný

Slabý

Rozkládání antén

Snažte se udržovat dron v optimálním dosahu přenosu. Pokud je signál slabý, upravte antény nebo
přileťte s dronem blíže.

Optimální rozsah přenosu

Indikátory stavu a výstrahy
Indikátor stavu

Výstraha

Popis

Svítí zeleně

/

Připojeno

Bliká modře

Středně rychlé pípání

Připojování

Bliká fialově

/

Dálkový ovladač je v uzamčeném režimu

/

Pípání střídavými tóny
a pozornění vibracemi

Dálkový ovladač je třeba nakalibrovat

/

Pípání a vibrace

Nízký stav baterie (úroveň nabití baterie <10%)

/

Pomalé pípání

Páčka plynu není v nejnižší poloze
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Stisknutím a podržením tlačítka C přepnete dálkový ovladač do režimu uzamčení, abyste
zabránili zneužití. Dálkový ovladač bude uzamčen a nebude odesílat žádný signál do
připojeného zařízení. Dalším stisknutím a podržením tlačítka C odemknete.

Nastavení páčky
Pro lepší uživatelský komfort upravte délku a napnutí páčky. Napětí řídí, jak rychle se hůl vrátí do
neutrální polohy.

Nastavení délky páčky
1. Pro odemčení držte hlavu páčky B a otáčejte hlavou páčky A
proti směru hodinových ručiček.
2. Otáčejte hlavou páčky B pro prodloužení nebo zkrácení páčky.
3. Pro uzamčení držte hlavu páčky B a otáčejte hlavou páčky A
po směru hodinových ručiček.

A

B

Nastavení napnutí páčky
1. Otočte dálkový ovladač a zvedněte zadní gumové rukojeti, počínaje od drážky nahoře.
Drážka

2. Šrouby pod rukojetí na obou stranách mohou upravit napnutí odpovídající páčky na přední straně
dálkového ovladače. Pomocí křížového šroubováku upravte napnutí páky ve vodorovném nebo svislém
směru. Napětí se zvyšuje při dotahování šroubů a napětí se snižuje při povolování šroubů.

1

2

3

4

1 Seřizovací šroub pravé páčky (vodorovně)

3 Seřizovací šroub levé páčky (svisle)

2 Seřizovací šroub pravé páčky (svisle)

4 Seřizovací šroub levé páčky (vodorovně)
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Otevřete kryt baterie a vyjměte inteligentní baterii.
Zkontrolujte aktuální režim ovládání a poté utáhněte nebo povolte šrouby, abyste nastavili páčku
plynu podle svých preferencí.

1

a b

Seřizovací šrouby páčky plynu* (Režim 1)
a. Seřizovací šroub krokového plynu

1

b. Seřizovací šroub plynulého plynu

ab
2

2

Seřizovací šrouby páčky plynu* (Režim 2)
a. Seřizovací šroub plynulého plynu
b. Seřizovací šroub krokového plynu

Plynulý

Krokový

Utáhněte seřizovací šroub plynulého plynu

Utáhněte seřizovací šroub krokového plynu

Povolte seřizovací šroub krokového plynu

Povolte seřizovací šroub plynulého plynu

5. Po nastavení nainstalujte gumové rukojeti, vložte inteligentní baterii a zavřete kryt.
Ujistěte se, že oba seřizovací šrouby škrticí klapky nejsou utažené nebo uvolněné. Jinak nelze
dosáhnout požadovaného efektu.
Pro volbu mezi krokovým plynem a plynulým plynem, musí uživatelé upravit seřizovací šroub
páčky plynu, který odpovídá aktuálnímu režimu ovládání. V závislosti na režimu ovládání není
k dispozici odpovídající šroub pro svislé nastavení páčky.
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Používání DJI Digital FPV System
Propojení
DJI Digital FPV System podporuje tři způsoby propojení.

Air Unit + Goggles

1. Zapněte vzduchovou jednotku a brýle.
2. Když indikátor stavu propojení svítí zeleně, stiskněte tlačítko propojení na vzduchové jednotce.
Indikátor svítí červeně, když je vzduchová jednotka připravena k propojení.
3. Stiskněte tlačítko propojení na brýlích. Začnou souvisle pípat.

4. Ujistěte se, že vzdálenost mezi vzduchovou jednotkou a brýlemi je do 2 m. Když je propojení
úspěšné, indikátor stavu propojení vzduchové jednotky se rozsvítí zeleně, brýle přestanou pípat
a zobrazí se živý náhled.
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Air Unit + Remote Controller

1. Zapněte vzduchovou jednotku a dálkový ovladač.
2. Když indikátor stavu propojení svítí zeleně, stiskněte tlačítko propojení na vzduchové jednotce.
Jakmile je vzduchová jednotka připravena k propojení, indikátor svítí červeně.
3. Stiskněte současně tlačítko nahrávání, tlačítko C a pravé kolečko na dálkovém ovladači. Dálkový
ovladač nepřetržitě pípá a indikátor stavu bliká modře.

4. Ujistěte se, že vzdálenost mezi vzduchovou jednotkou a dálkovým ovladačem je do 2 m. Když je
propojení úspěšné, oba indikátory stavu propojení svítí zeleně a dálkový ovladač přestane pípat.
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Air Unit + Goggles + Remote Controller

1. Zapněte vzduchovou jednotku, brýle a dálkový ovladač.
2. Když indikátor stavu propojení svítí zeleně, stiskněte tlačítko propojení na vzduchové jednotce.
Jakmile je vzduchová jednotka připravena k propojení, indikátor se rozsvítí červeně.
3. Stiskněte tlačítko propojení na brýlích. Začnou souvisle pípat.

4. Ujistěte se, že vzdálenost mezi vzduchovou jednotkou a brýlemi je do 2 m. Když je propojení
úspěšné, indikátor stavu propojení vzduchové jednotky se rozsvítí zeleně, brýle přestanou pípat a
zobrazí se živý náhled.
5. Když indikátor stavu propojení svítí zeleně, stiskněte tlačítko propojení na vzduchové jednotce.
Jakmile je vzduchová jednotka připravena k propojení, indikátor se rozsvítí červeně.
6. Stiskněte současně tlačítko nahrávání, tlačítko C a pravé kolečko na dálkovém ovladači. Dálkový
ovladač nepřetržitě pípá a indikátor stavu bliká modře.

23 © 2019 DJI Všechna práva vyhrazena.

DJI Digital FPV System Uživatelská příručka

7. Ujistěte se, že vzdálenost mezi vzduchovou jednotkou a dálkovým ovladačem je do 2 m. Když je
propojení úspěšné, oba indikátory stavu propojení svítí zeleně a dálkový ovladač přestane pípat.

Brýle a dálkový ovladač mohou uložit všechny vzduchové jednotky, které jsou k nim
připojeny. Počet leteckých jednotek, které lze uložit, není nijak omezen. Jakmile je
vzduchová jednotka propojena s brýlemi nebo dálkovým ovladačem, není nutné ji znovu
propojovat. Jednoduše zapněte vzduchovou jednotku a začněte používat.
Chcete-li používat brýle a dálkový ovladač společně, musí být vzduchová jednotka
propojena s brýlemi před dálkovým ovladačem. Jinak nelze navázat spojení mezi třemi
zařízeními a nebude uloženo.
Vzduchová jednotka může uložit pouze jednu sadu připojených zařízení. Pokud je
vzduchová jednotka propojena s jinou sadou zařízení, původní zařízení budou nahrazena.
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Hlavní obrazovka brýlí

Player

10

Audience

75min

75min

75min

75min

Playback

9
8

Settings

1 CH1

CH1

2

15.2V

3

28ms

25Mbps

5’24”

8.2V

4

5

1. Stav propojení
Ukazuje, zda jsou brýle spojeny se vzduchovou jednotkou.
2. Přenosový kanál a síla signálu
Zobrazuje aktuální kanál a sílu signálu brýlí a vzduchové jednotky.
3. Napětí dronu
Zobrazuje napětí baterie dronu, odečtené letovým ovladačem.
4. Letový čas
Ukazuje čas letu letadla po spuštění motorů. Záznam se vymaže, když se motory zastaví.
5. Napětí brýlí
Ukazuje napětí baterie v brýlích. Brýle pípnou, když je napětí příliš nízké.
6. Šířka pásma přenosu
Zobrazuje šířku pásma provozního kanálu mezi vzduchovou jednotkou a brýlemi.
7. Latence přenosu
Zobrazuje celkový čas od vstupu kamery do zobrazení na obrazovce.
8. Stav karty microSD v brýlích
Ukazuje, zda je do ochranných brýlí vložena karta microSD a jaká je její zbývající kapacita.
Při nahrávání se objeví blikající ikona.
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9. Stav karty microSD v Air Unit
Ukazuje, zda je do vzduchové jednotky vložena karta microSD a jaká je její zbývající kapacita.
Při nahrávání se objeví blikající ikona.
10.Lišta nabídek
Stisknutím tlačítka 5D na brýlích nebo stisknutím pravého ovladače na dálkovém ovladači
přejděte do lišty nabídek.
a) Hráč (Player)
Ukazuje obsazenost každého kanálu. Červené RACING znamená obsazeno. Můžete vybrat
neobsazený kanál hráče. Ikona se změní na zelené RACING , pokud je kanál úspěšně zadán.
Veřejný kanál je označen žlutým PUBLIC . Pamatujte, že veřejný kanál je snadno náchylný k rušení
jinými zařízeními na tomto kanálu. Změňte na prázdný kanál.
b) Publikum (Audience)
Ukazuje, zda je každý kanál používán hráčem nebo ne. Modré
znamená, že tento kanál
používá hráč. Můžete kanál vybrat a zobrazit pohled kamery jako divák.
c) Přehrávání (Playback)
Zobrazuje videa ve specifikovaném adresáři karty microSD. Vyberte video, které chcete přehrát.
d) Nastavení (Settings)
Upravte zobrazení přenosu videa, nastavte parametry pro záznam, letový ovladač, kameru na
letecké jednotce a další.

Po připojení k dálkovému ovladači lze dálkový ovladač použít k ovládání obrazovky brýlí.
a) Pomocí pravého kolečka přejděte na obrazovce nabídky a stisknutím pravého kolečka volbu
potvrďte.
b) Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte do předchozí nabídky nebo opustíte aktuální režim.
c) Stisknutím tlačítka nahrávání spustíte nebo zastavíte nahrávání videa.
Živé zobrazení bude dočasně nestabilní, když vstoupíte do režimu přehrávače nebo
publika, protože přenosový systém prohledá všechny kanály.
Brýle mohou uložit vybraný kanál, takže po restartu vstoupí do naposledy použitého
kanálu. Uložený kanál bude před vstupem naskenován a pokud kanál není obsazen, brýle
vstoupí do kanálu. V opačném případě brýle vstoupí do veřejného kanálu.
Při zapnutí zařízení ve výchozím nastavení vstoupí do veřejného kanálu, aby se propojili.
Pamatujte, že před vstupem do uloženého kanálu budou brýle dočasně indikovat, že jsou
ve veřejném kanálu.
V režimu Player, pokud je vybrán obsazený kanál, brýle, které aktuálně zaujímají tento
kanál, obdrží varovnou výzvu, že kanál bude obsazen jiným párem brýlí a začne
odpočítávání. Brýle, které v současné době zaujímají kanál, musí s dronem co nejdříve
přistát, protože po dokončení odpočítávání budou nastaveny na veřejný kanál. Jakmile je
odpočítávání dokončeno, kanál obsadí nové brýle.
Aby se zabránilo možnému rušení, nedoporučuje se vybrat obsazený kanál. Jakékoli
rušení může ovlivnit stabilizaci obrazu nebo dokonce vést k odpojení.
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H1

Goggles Settings
Player
Audience

1

Camera

Player

2

Display

Audience

3

Preferences

Playback 4

Focus Mode

Settings

CH1

Low Latency

5

Recording Settings

6

Remote Controller

7

PID Tuning

8

AV-IN

9

Format SD Card

10

Language

11

Device

Off

Camera
Display
Preferences

Low Latency

Playback

Focus Mode

Settings

Recording Settings

75min

75min

75min

75min

Off

75min

75min

75min

75min

Remote Controller
PID Tuning
AV-IN
Format SD Card
Language

CH1

CH1

English
15.2V

Device

English
15.2V

28ms

25Mbps

5’24”

8.2V

28ms

25Mbps

5’24”

8.2V

1. Kamera
Nastavte poměr živého náhledu, scénu, hodnotu expozice, sytost, vyvážení bílé nebo otočte živý náhled.
2. Displej
Upravte jas, polohu a přiblížení obrazovky.
3. Předvolby
Vyberte režim živého zobrazení. V režimu nízké latence (720p 120 snímků za sekundu) je latence
18-28 ms, zatímco v režimu vysoké kvality (720p 60fps) je latence do 40 ms.
4. Režim zaostření
Zapněte nebo vypněte režim zaostření. Pokud je zapnutý režim zaostření, střed obrazovky bude
jasnější a okraje budou rozmazané.
5. Nastavení nahrávání
Nastavte záznamové zařízení a odpovídající formát záznamu a režim ukládání.
6. Dálkový ovladač
Nastavte parametry týkající se dálkového ovladače.
7. PID ladění
Nastavte parametry týkající se letového ovladače.
8. AV-IN
Vyberte pro vstup na obrazovku AV-IN. Zobrazí se analogový přenos videa připojený k brýlím.
Jas a sytost lze upravit.
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9. Formátování SD karty
Naformátujte kartu microSD ve vzduchové jednotce nebo v brýlích. Po formátování nelze data
obnovit. Buďte opatrní.
10.Jazyk
Vyberte jazyk systému.
11.Zařízení
Max. výkon: Nastavte maximální výkon vzduchové jednotky.
Omezení výkonu: Pokud je omezení výkonu zapnuto, vzduchová jednotka automaticky přejde do
režimu nízké spotřeby, když nejsou spuštěny motory. Pokud je limit výkonu vypnut, vzduchová
jednotka bude vysílat při maximálním výkonu, dokud teplota nepřekročí limit provozní teploty.
Po překročení limitu se vzduchová jednotka restartuje.
Protokol: Nastavte protokol mezi vzdušnou jednotkou a letovým ovladačem jako normální (S.Bus)
nebo Sbus Baud Fast.
Obnovit vše: Obnoví výchozí nastavení ochranných brýlí a připojené vzduchové jednotky nebo
dálkového ovladače.
Informace o zařízení: Zobrazte informace o zařízení, jako je sériové číslo a firmware brýlí
a připojené vzduchové jednotky nebo dálkového ovladače.
Při použití protokolu Sbus Baud Fast je třeba letový ovladač aktualizovat na firmware
BetaFlight 4.1.0 nebo vyšší.
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Nastavení letového a dálkového ovladače
Letový ovladač
Nastavte PID parametry letového ovladače přes brýle.

—— PROFILE ——
SAVE
1

PID PORF
PID
MISC PP
FLIT PP

2

RATE PROF
RATE
FILT GLB
COPY PROF
BACK

Dálkový ovladač
Nastavení serva
Nastavte parametry pro rozsah kanálu, dílčí trim, zpětný chod a koncový bod.

SERVO SETUP

FUNCTION MODE

STICK MODE

SUB-TRIM

SUB-TRIMREVERSE

CHANNEL RANGE
AIL

1500

ELE

1500

THR

1500

RUD

1500

Default
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CALIBRATION

AIL

0

AIL

REVERSE
AIL

ELE

0

ELE

ELE

THR

0

THR

THR

RUD

0

RUD

RUD

ENDPOINT

ENDPOINT

AIL

AIL

100

100

ELE

ELE

100

100

THR

THR

100

100

RUD

RUD

100

100

DJI Digital FPV System Uživatelská příručka
Funkční režim
Vyberte přepínač pro úhel, rameno a převrácení. Můžete také nastavit zkratky pro vstup do nastavení
RC, FOV a RC zámku.

SERVO SETUP

FUNCTION MODE

SA

STICK MODE

ARM

SA

FLIP

SA

ANGLE

SA

CALIBRATION

SD

SB

SC

Enter RC Setting
FOV

Press and Hold Right Dial
Left Dial and 5D Button Up/Down

RC Lock

Press and Hold C Button

Režim ovládání
Zvolte mezi Režimem 1 nebo Režimem 2.
SERVO SETUP

FUNCTION MODE

AIL

RUD

AIL Mode 1

STICK MODE

Mode 1

Mode 2

ELE
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ELE
THR

THR

CALIBRATION

DJI Digital FPV System Uživatelská příručka
Kalibrace
Zkalibrujte páčky a kolečka dálkového ovladače.
SERVO SETUP

FUNCTION MODE

STICK MODE

CALIBRATION

START CALIBRATION
Ensure that Control Sticks are Centered Before Calibration

100%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

Nahrávání videa
Ujistěte se, že je DJI FPV Digital System připojen k závodnímu dronu a že ve vzduchové jednotce
i v brýlích jsou vloženy karty microSD. Po spuštění motorů začne vzduchová jednotka a brýle
nahrávat na základě nastavení záznamu. Záznam se zastaví, když se motory zastaví.
Nahrávání se automaticky zastaví, když dojde k následujícímu.
Air Unit:
1. Režim úložiště je nastaven na „Zastavit, když je plná“ a karta microSD je plná, nebo během
záznamu dojde k chybě.
2. Teplota vzduchové jednotky je příliš vysoká a ta přejde do režimu nízké spotřeby.
Goggles:
1. Režim úložiště je nastaven na „Zastavit, když je plná“ a karta microSD je plná, nebo během
záznamu dojde k chybě.
2. Přenos je odpojen nebo je přenosový signál ztracen.
3. Zdroj živého zobrazení se změní, například přepínáním mezi režimy Player a Audience nebo
změnou kanálu v režimu Audience.
4. Ukončení živého náhledu, například vstupem do nastavení RC nebo AV-IN.
5. Teplota vzduchové jednotky je příliš vysoká a ta přejde do režimu nízké spotřeby.
Vypnutí zařízení nebo vyjmutí karty microSD během nahrávání bude mít za následek poškozený
video soubor, který nebude možné přehrát. Vložte znovu kartu microSD do zařízení, zapněte jej a
zařízení se pokusí automaticky obnovit poškozený video soubor.
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Aktualizace firmware
Pomocí nástroje DJI Assistant 2 můžete samostatně aktualizovat vzduchovou jednotku, brýle nebo
dálkový ovladač.
1. Zapněte zařízení a připojte jej k počítači pomocí kabelu USB-C.
2. Spusťte DJI Assistant 2 a přihlaste se pomocí registrovaného účtu DJI.
3. Vyberte zařízení a na levé straně klikněte na „Aktualizace firmwaru“.
4. Vyberte požadovanou verzi firmwaru.
5. DJI Assistant 2 automaticky stáhne a aktualizuje firmware.
6. Po dokončení aktualizace firmwaru restartujte zařízení.
Před aktualizací firmwaru se ujistěte, že má zařízení dostatečné napájení.

Údržba
DJI FPV Goggles
Čištění
Před čištěním odpojte brýle od elektrické zásuvky a ujistěte se, že nejsou připojeny žádné kabely.
Očistěte povrch brýlí měkkým suchým čistým hadříkem. Chcete-li vyčistit pěnové polstrování,
navlhčete hadřík čistou vodou a otřete jej.

Výměna pěnového polstrování
Pěnová výplň je na brýle připevněna suchým zipem. Při výměně pěnové výplně ji postupně odlupujte
z levé nebo pravé strany. Zarovnejte novou pěnovou výplň s brýlemi a poté ji přitlačte, aby byla
bezpečně připevněna.

Údržba objektivů
Čočky jemně otřete čisticím hadříkem.
1. Navlhčete čisticí hadřík alkoholem nebo čističem čoček.
2. Otřete krouživým pohybem od středu k vnějším okrajům čoček.
Pěnové polstrování NEČISTĚTE alkoholem.
Čočky jsou jemné. Čistěte je jemně. NEPOŠKRÁBEJTE je, protože by to poškodilo celkový
zážitek ze sledování.
Skladujte brýle v suché místnosti při pokojové teplotě, aby nedošlo k poškození čoček
vysokou teplotou a vlhkostí prostředí.
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DJI FPV Air Unit
Při výměně součástí vzduchové jednotky, jako je modul vzduchové jednotky, kamera nebo koaxiální
kabel, proveďte následující kroky pro demontáž a instalaci.

Konec modulu Air Unit
1. Uvolněte dva šrouby na zadním krytu modulu
vzduchové jednotky a sejměte zadní kryt.

2. Pomocí vhodného nástroje (například sponky na
papír) zvedněte jednu stranu zástrčky a poté
odstraňte koaxiální kabel z modulu vzduchové
jednotky.

1
2
2

1

3. Odstraňte součástku, kterou je třeba vyměnit,
a připravte novou součástku.

4. Zarovnejte zástrčku s konektorem na
vzduchové jednotce, zatlačte zástrčku dolů
a ujistěte se, že jsou bezpečně spojeny. Vložte
držák koaxiálního kabelu do slotu modulu
vzduchové jednotky.

2
1

5. Ujistěte se, že je koaxiální kabel správně
zasunut.

6. Namontujte zadní kryt modulu vzduchové
jednotky a utáhněte šrouby.

2
1
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Kamera
1. Uvolněte dva šrouby na zadním krytu kamery
a poté jej sejměte.

2. Pomocí vhodného nástroje (například sponky
na papír) zvedněte jednu stranu zástrčky
a odeberte koaxiální kabel.

1
2

3. Odstraňte součástku, kterou je třeba
vyměnit, a připravte novou součástku.

5. Namontujte zadní kryt kamery
a utáhněte šrouby.

2
1
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4. Zarovnejte zástrčku s konektorem na
fotoaparátu a zatlačte na ni, abyste se ujistili,
že jsou bezpečně spojené.

Specifikace
DJI FPV Air Unit
Hmotnost

Air Unit (vč. kamery): 45,8 g
Anténa: 3,74 g (MMCX rovné);
3,9 g (MMCX s kloubem);
6 g (obrácená polarita samice SMA)

Rozměry

Air Unit: 44 × 37,8 × 14,4 mm
Kamera: 27,4 × 21,1 × 20,1 mm
Koaxiální kabel: 100 mm
Anténa: 12,7 × 12,7 × 80 mm (MMCX rovné);
12,7 × 12,7 × 80 mm (MMCX s kloubem);
12,7 × 12,7 × 55 mm (obrácená polarita samice SMA)

Provozní frekvence

5,725 - 5,850 GHz

Výkon vysílače (EIRP)

FCC/SRRC: < 30 dBm; CE: < 14 dBm

Min. latence (end-to-end)

Režim nízké latence (720p 120fps): < 28 ms;
Režim vysoké kvality (720p 60fps): < 40 ms

Max. přenosová vzdálenost

FCC/SRRC: 4 km; CE: 0,7 km

Formát videa

MP4 (video formát: H.264; audio formát: AAC-LC)

Rozlišení videa

1080p 60fps, 720p 120fps

I/O rozhraní

USB-C, MMCX, port 3 v 1, slot na kartu microSD

Podporovaný systém řízení letu

BetaFlight

Rozsah provozních teplot

0° až 40°C (32° až 104°F)

Příkon

7,4 - 17,6 V

Kamera

Senzor: 1/3,2” CMOS; Efektivní pixely: 4 M
Objektiv: 2,1 mm, f/2,1
Závěrka: Pohyblivá závěrka
ISO: 100 - 25 600
FOV: 150° (D); 122° (H); 93° (V)

DJI FPV Goggles
Hmotnost

Přibl. 415 g (včetně čelenky a antén)

Rozměry

184 × 122 × 110 mm (bez antén);
202 × 126 × 110 mm (vč. antén)

Velikost obrazovky

2" × 2

Rozlišení obrazovky (jedna obrazovka)

1440 × 810

Obnovovací frekvence

120 Hz

FOV

85° (jedna obrazovka)

Rozsah mezipupilární vzdálenosti

58 - 70 mm

Komunikační frekvence

5,725 - 5,850 GHz

Výkon vysílače (EIRP)

FCC: <30 dBm; CE: <14 dBm; SRRC: <19 dBm

Režim živého náhledu

Režim nízké latence (720p 120fps);
Režim vysoké kvality (720p 60fps)

Formát videa

MP4 (formát videa: H.264)

Rozlišení

720p 60fps
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Podporovaný formát přehrávání videa

MP4, MOV, MKV
(formát videa: H.264; formát audia: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3)

I/O rozhraní

USB-C, reverzní polarita SMA, DC5,5 × 2,1, zvukový port 3,5 mm,
slot pro kartu microSD

Provozní teplota

0° až 40°C (32° až 104°F)

Příkon

7,4 - 17,6 V

DJI FPV Remote Controller
Dálkové ovládání
Hmotnost

765 g

Provozní frekvence

5,725 - 5,850 GHz

Max. přenosová vzdálenost
(bez překážek, bez rušení)

FCC/SRRC: 4 km; CE: 0,7 km

Výkon vysílače (EIRP)

FCC: <30 dBm; CE: <14 dBm; SRRC: <19 dBm

Provozní proud / napětí

0,6 A @ 7,6 V

Provozní teplota

0° až 40°C (32° až 104°F)

Teplota nabíjení

5° až 40°C (41° až 104°F)

Inteligentní baterie dálkového ovladače (WB37-4920mAh-7,6V)
Typ baterie

LiPo 2S

Kapacita 4 920 mAh

4 920 mAh

Napětí

7,6 V

Energie

37,39 Wh

36 © 2019 DJI Všechna práva vyhrazena.

DJI Podpora
https://www.dji.com/support

Tento obsah se může změnit.
Stáhněte si nejnovější verzi:
https://www.dji.com/fpv
Pokud máte ohledně tohoto dokumentu jakékoli dotazy, kontaktujte
DJI zasláním zprávy na DocSupport@dji.com.
Copyright © 2019 DJI Všechna práva vyhrazena.

Dovozce:
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Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
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