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Hľadanie kľúčových slov

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

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

Tlač tohto dokumentu
Tento dokument podporuje tlač vo vysokom rozlíšení.



1 © 2022 DJI Všetky práva vyhradené. 

Používanie tejto príručky

Význam používaných symbolov

Dôležité Tipy a triky Odkazy

Čítajte pred prvým letom
Pred použitím DJITM Mini 3 si prečítajte nasledujúce dokumenty:
1. Bezpečnostné pokyny
2. Rýchly sprievodca
3. Užívateľská príručka

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

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

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

• Diaľkový ovládač DJI RC má už nainštalovanú aplikáciu DJI Fly. Pri používaní diaľkového 
ovládača DJI RC-N1 si používatelia musia stiahnuť aplikáciu DJI Fly do svojho mobilného 
zariadenia.

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

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

Stiahnite si DJI Assistant 2 (rada spotrebiteľských dronov)
Stiahnite si DJI ASSISTANT 2 (rad spotrebiteľských dronov) na stránke
https://www.dji.com/mini-3/downloads

• Prevádzková teplota tohto výrobku je -10 ° až 40 ° C. Nespĺňa štandardnú prevádzkovú 
teplotu na vojenské účely (-55 ° až 125 ° C), ktorá je vyžadovaná pre väčšiu premenlivosť 
prostredia. Prevádzkujte výrobok vhodne a iba pre také použitie, ktoré spĺňa požiadavky na 
rozsah prevádzkových teplôt.

https://s.dji.com/guide43

https://www.dji.com/mini-3/downloads
https://www.dji.com/mini-3/downloads
https://s.dji.com/guide43
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Profil produktu
Táto časť predstavuje DJI Mini 3 
a uvádza súčasti dronu a diaľkového 
ovládania.
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Profil produktu

Predstavenie
DJI Mini 3 sa pýši skladacou konštrukciou a ultraľahkou hmotnosťou nižšou ako 249 g. Vďaka 
kamerovému systému a infračervenému snímaciemu systému sa môže DJI Mini 3 vznášať a lietať 
v interiéri aj exteriéri a automaticky iniciovať návrat do východzieho bodu (RTH). Dron má maximálnu 
dobu letu 38 minút pri použití inteligentnej letovej batérie a maximálnu dobu letu 51 minút pri použití 
inteligentnej letovej batérie Plus.DJI Mini 3 může pracovat s dálkovým ovladačem DJI RC a dálkovým 
ovladačem DJI RC-N1. Další podrobnosti naleznete v části Dálkové ovládání.

Najdôležitejšie funkcie
Gimbal a kamera: Vďaka plne stabilizovanému trojosému gimbalu a kamere s 1/1,3" snímačom 
dokáže DJI Mini 3 natáčať video v rozlíšení 4K a pripisovať 12MP fotografie. Podporuje tiež prepínanie 
medzi režimom Landscape a režimom Portrait jedným kliknutím v aplikácii DJI Fly.

Prenos videa: DJI Mini 3 ponúka maximálny dosah prenosu 10 km a kvalitu videa až 720p 30fps
z dronu do DJI Fly. Diaľkový ovládač pracuje na frekvencii 2,4 aj 5,8 GHz a je schopný automaticky 
vybrať najlepší prenosový kanál.

Inteligentné letové režimy: Vychutnajte si inteligentné letové režimy, ako sú QuickShots
a Panorama, zatiaľ čo QuickTransfer umožňuje pohodlnejšie a efektívnejšie sťahovanie fotografií 
a videí.

• Maximálna doba letu bola testovaná v bezvetrí na úrovni blízkej morskej hladine pri 
konštantnej rýchlosti 21,6 km/h (13 mph). 

• Diaľkový ovládač dosahuje maximálnu prenosovú vzdialenosť (v režime vyhovujúcom 
FCC) v širokom otvorenom priestore bez elektromagnetického rušenia vo výške približne 
120 m (400 stôp).

• Frekvencia 5,8 GHz nie je podporovaná v niektorých oblastiach, kde bude automaticky 
deaktivovaná. Vždy dodržujte miestne zákony a predpisy. 

• Inteligentná letová batéria Plus je k dispozícii iba v niektorých krajinách a oblastiach. 
Ďalšie informácie nájdete v oficiálnom internetovom obchode DJI. 

• Maximálna vzletová hmotnosť bude vyššia ako 249 g, pokiaľ je dron používaný 
s Inteligentnou letovou batériou Plus. Dbajte na dodržiavanie miestnych zákonov 
a predpisov týkajúcich sa vzletovej hmotnosti.

Prvé použitie

Príprava dronu
Všetky ramená dronu sú zložené pred jeho zabalením. Pri rozkladaní dronu postupujte podľa nižšie 

uvedených pokynov.

1. Odstráňte ochranný kryt gimbalu z kamery.
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2. Všetky inteligentné letové batérie sú pred dodaním v režime hibernácie, aby bola zaistená
bezpečnosť. Pre prvé nabitie a aktiváciu inteligentnej letovej batérie pripojte nabíjačku USB 
k portu USB-C v drone.

3. Rozložte zadné ramená, potom predné ramená a nakoniec všetky listy vrtule.

• Odporúčame používať 30W nabíjačku DJI USB-C alebo iné nabíjačky USB Power Delivery.
• Maximálne nabíjacie napätie pre nabíjací port dronu je 15 V.
• Pred zapnutím dronu sa uistite, že je sňatý ochranný kryt gimbalu a všetky ramená sú 

rozložené. V opačnom prípade môže dôjsť k ovplyvneniu autodiagnostiky dronu.
• Keď dron nepoužívate, pripevnite chránič gimbalu. Pred opätovným nasadením chrániča 

gimbalu sa uistite, že sú všetky ramená zložené. Najprv otočte kameru tak, aby bola vo 
vodorovnej polohe a smerovala dopredu ① , potom zasuňte západku na hornej časti 
chrániča do otvoru na drone ② a zasuňte dva polohovacie kolíky do otvorov v spodnej časti 
dronu ③ .

1

2

3
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Príprava diaľkového ovládania
Pri príprave diaľkového ovládania DJI RC postupujte podľa nasledujúcich krokov.
1. Vyberte ovládacie páčky z úložných slotov a nasaďte ich na diaľkový ovládač.

2. Diaľkové ovládanie je potrebné pred prvým použitím aktivovať ak aktivácii je nutné pripojenie 
k internetu. Diaľkové ovládanie zapnete stlačením a opätovným stlačením a podržaním 
tlačidla napájania. Podľa pokynov na obrazovke aktivujte diaľkové ovládanie.

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

1. Vyberte ovládacie páčky z úložných slotov a nasaďte ich na diaľkový ovládače.
2. Vytiahnite držiak mobilného zariadenia. 3. Vyberte vhodný kábel diaľkového ovládania podľa typu 
    portu vášho mobilného zariadenia (v balení je priložený kábel s konektorom Lightning, kábel Micro 
    USB a kábel USB-C). Umiestnite mobilné zariadenie do držiaka a potom pripojte koniec kábla bez 
    loga diaľkového ovládania k mobilnému zariadeniu. Uistite sa, že je mobilné zariadenie bezpečne 
    na svojom mieste.

2

1

2

1

2

1

• Ak sa pri použití mobilného zariadenia so systémom Android zobrazí výzva na pripojenie 
USB, vyberte možnosť Iba nabíjať. Iné možnosti môžu spôsobiť zlyhanie pripojenia.
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Aktivácia dronu DJI Mini 3
DJI Mini 3 vyžaduje aktiváciu pred prvým použitím. Po zapnutí dronu a diaľkového ovládača 
postupujte podľa pokynov na obrazovke a aktivujte DJI Mini 3 pomocou programu DJI Fly. Na 
aktiváciu je nutné pripojenie k internetu.

Prepojenie dronu a diaľkového ovládača
Po aktivácii sa dron automaticky prepojí s diaľkovým ovládačom. Ak sa automatické prepojenie 
nepodarí, postupujte podľa pokynov na obrazovke aplikácie DJI Fly a prepojte dron a diaľkové 
ovládanie pre optimálny záručný servis.

Aktualizácia firmware
Keď je k dispozícii nový firmvér, zobrazí sa v aplikácii DJI Fly výzva. Aktualizujte firmware, 
kedykoľvek sa objaví výzva, aby ste zaistili optimálny užívateľský komfort.

Diagram

Dron

1. Gimbal a kamera 
2. Vrtuľa
3. LED diódy stavu dronu
4. Pracky batérie 
5. Spodný kamerový systém
6. Infračervený snímací systém
7. Motory 

8. Podvozok (zabudované antény)
9. Indikátory stavu batérie
10. Tlačidlo napájania
11. Port USB-C
12. Zásuvka na kartu MicroSD
13. Inteligentná letová batéria 

1

11

2

7

128

13

9
5 10

4

3

6
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Diaľkový ovládač DJI RC
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11. Ovládač gimbalu 
Ovláda náklon kamery.

12. Tlačidlo nahrávania
Jedným stlačením spustíte alebo 
zastavíte nahrávanie. 

13.

14.

9

Ovládač fotoaparátu
V predvolenom nastavení ovládanie 
priblíženia/oddialenia. Funkciu ovládača je 
možné nastaviť v aplikácii DJI Fly.
Tlačidlo ostrenia/spúšte
Stlačením tlačidla do polovice automaticky 
zaostríte a úplným stlačením tlačidla 
vytvoríte fotografiu.
© 2022 DJI Všetky práva vyhradené.

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

2. Status LED
Ukazuje stav diaľkového ovládača.

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

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

Stlačením a podržaním zahájite RTH. 
Opätovným stlačením zrušíte RTH.

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

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

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

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

9. Slot pre kartu microSD
Na vloženie karty microSD.

10. Konektor USB-C
Na pripojenie slúchadiel USB-C. 

15. Reproduktor 
 Výstup zvuku.

16. Slot na ukladanie ovládacích páčok
Slúži na uloženie ovládacích páčok. 

17. Prispôsobiteľné tlačidlo C2
Prepínanie medzi režimom na šírku a na výšku. 
Funkciu je možné nastaviť v aplikácii DJI Fly.

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



DJI Mini 3 Užívateľská príručka

10 © 2022 DJI Všetky práva vyhradené. 

Diaľkový ovládač DJI RC-N1
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1. Tlačidlo napájania
Jedným stlačením skontrolujete aktuálnu 
úroveň nabitia batérie. Stlačte raz, potom 
znova a podržte pre zapnutie alebo vypnutie 
diaľkového ovládača.

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

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

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

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

6. Prispôsobiteľné tlačidlo
Funkcie tlačidla je možné nastaviť v aplikácii 
DJI Fly. Jedným stlačením znova nastavíte 
gimbal alebo nasmerujete gimbal dole 
(predvolené nastavenie).

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

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

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

10. Antény
Prenáša riadiace signály dronu 
a bezdrôtové videosignály. 

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

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

13. Ovládač gimbalu
Ovláda náklon kamery. Stlačením
a podržaním prispôsobiteľného tlačidla 
môžete použiť gimbalový volič pre 
ovládanie zoomu.

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

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



12 © 2022 DJI Všetky práva vyhradené. 

Dron
DJI Mini 3 obsahuje letový ovládač, video downlink systém, dolné kamerové systémy, infračervený 
snímací systém, pohonný systém a inteligentnú letovú batériu.

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

Režim Normal: Dron využíva na určenie svojej polohy a stabilizáciu GNSS a dolný kamerový systém 
a infračervený snímací systém. Pokiaľ je signál GNSS silný, dron využíva GNSS na vlastnú lokalizáciu 
a stabilizáciu. Keď je signál GNSS slabý, ale osvetlenie a ďalšie okolité podmienky sú dostatočné, 
používa dron dolný kamerový systém. Keď sú svetelné a ďalšie podmienky prostredia dostatočné, je 
maximálny uhol náklonu 25° a maximálna rýchlosť letu 10 m/s.

Režim Šport: V režime Šport využíva dron na určovanie polohy GNSS a dolný kamerový systém. 
V režime Sport sú reakcie dronu optimalizované pre obratnosť a rýchlosť, takže lepšie reaguje na 
pohyby riadiacej páky. Maximálna rýchlosť letu dosahuje 16 m/s.

Režim Cine: Režim Cine vychádza z režimu Normal a rýchlosť letu je obmedzená, takže dron je 
počas natáčania stabilnejší. Maximálna rýchlosť letu je 6 m/s.

Dron automaticky prejde do režimu nastavenia polohy (ATTI), pokiaľ nie je k dispozícii alebo je 
vypnutý dolný kamerový systém a pokiaľ je signál GNSS slabý alebo ak dochádza k rušeniu 
kompasu. V režime ATTI môže byť dron ľahšie ovplyvňovaný okolím. Faktory prostredia, ako je vietor, 
môžu mať za následok horizontálny posun. Nie je možné používať inteligentné letové režimy alebo 
funkciu RTH. Dron sa nemôže samo polohovať alebo automaticky brzdiť, čo zvyšuje riziko možného 
ohrozenia letu. Aby sa zabránilo zmene režimu ATTI, mali by sa používatelia vyhnúť lietaniu 
v prostredí so slabým signálom GNSS alebo zlými svetelnými podmienkami a nelietať v uzavretých 
priestoroch.

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

• Pri stúpaní a klesaní dronu v režime Sport alebo Normal je za bezvetria vyžadovaná 
minimálna brzdná dráha 10 m.

• V režime Sport sa výrazne zvyšuje odozva dronu, čo znamená, že malý pohyb riadiacej 
páčky na diaľkovom ovládači sa premietne do pohybu dronu na veľkú vzdialenosť. Dbajte 
na to, aby ste počas letu zachovali dostatočný manévrovací priestor.

• Rýchlosť letu aj poloha sú obmedzené, keď dron letí doľava alebo doprava, aby bola 
zaistená stabilita pri streľbe. Obmedzenie dosahuje maximum, keď je sklon gimbalu -90°. 
Pri silnom vetre sa obmedzenie vypne, aby sa zlepšila odolnosť dronu proti vetru. 
V dôsledku toho môže gimbal pri natáčaní vibrovať.

• Užívatelia môžu zaznamenať drobné chvenie pri videách zaznamenaných v režime Sport. 
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Indikátory stavu dronu
DJI Mini 3 má dva indikátory stavu dronu.

Indikátor stavu dronu

Indikátor stavu dronu

Ďalšie informácie o indikátoroch stavu dronu nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Popisy indikátorů stavu dronu

Normálne stavy

Pomaly fialovo bliká Zahrievanie

Striedanie červenej, zelenej a žltej
Zapnutie a vykonávanie 
autodiagnostických testov

Pomaly zeleno bliká Povolení GNSS

 ×2 Pravidelne dvakrát zeleno bliká Dolný kamerový systém povolený

Pomaly žlto bliká
GNSS a dolný kamerový systém 
vypnutý (režim ATTI povolený)

Pomaly modro bliká
Prepínanie medzi pripojením Wi-Fi
a pripojením pre prenos videa OcuSync 2.0

 ×2 Pravidelne dvakrát modro bliká
Prepnutie na pripojenie Wi-Fi a čakanie 
na pripojenie k mobilnému zariadeniu

 ——       Plná modrá
Prepnutie na pripojenie Wi-Fi 
a pripojenie k mobilnému zariadeniu

Rýchlo modro bliká
Prepnutie na pripojenie Wi-Fi 
a sťahovanie vysokou rýchlosťou

 ——       Plná červená Nepodarilo sa prepnúť na pripojenie Wi-Fi

Pomaly červeno bliká ESC pípa pri používaní funkcie Find My Drone

Varovné stavy

Rýchlo žlto bliká Strata signálu diaľkového ovládača

Pomaly červeno bliká Vybitá batéria

Rýchlo červeno bliká Kriticky vybitá batéria

Pravidelne červeno bliká Chyba IMU

 ——       Plne červená Kritická chyba

Bliká striedavo červeno a žlto Je potrebná kalibrácia kompasu
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QuickTransfer
DJI Mini 3 sa môže pripojiť priamo k mobilným zariadeniam prostredníctvom Wi-Fi, čo používateľom 
umožňuje sťahovať fotografie a videá z dronu do mobilného zariadenia prostredníctvom aplikácie 
DJI Fly bez použitia diaľkového ovládača DJI RC-N1.

Užívatelia môžu využívať rýchlejšie a pohodlnejšie sťahovanie s prenosovou rýchlosťou až 25 MB/s.

Použitie
Metóda 1: mobilné zariadenie nie je pripojené k diaľkovému ovládaču DJI RC-N1.
1. Zapnite dron a počkajte, kým sa nedokončia jeho autodiagnostické testy. Rýchlym trojitým 

stlačením tlačidla napájania prepnite do režimu rýchleho prenosu. Po úspešnom prepnutí 
začnú stavové LED diódy dronu blikať modro. 

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

3. Kliknite na položku Pripojiť. Po úspešnom pripojení je možné k súborom v drone pristupovať
a sťahovať ich vysokou rýchlosťou. Všimnite si, že pri prvom pripojení mobilného zariadenia 
k dronu je potrebné stlačiť a podržať tlačidlo napájania po dobu dvoch sekúnd pre potvrdenie.

Metóda 2: mobilné zariadenie je pripojené k diaľkovému ovládaču DJI RC-N1
1. Uistite sa, že je dron pripojený k mobilnému zariadeniu prostredníctvom diaľkového ovládača

DJI RC-N1 a že sa nespustili motory.
2. Na mobilnom zariadení povoľte Bluetooth a Wi-Fi.
3. Spustite aplikáciu DJI Fly, zadajte prehrávanie a kliknite    v pravom hornom rohu. Podľa 

pokynov v aplikácii DJI Fly prepnite do režimu QuickTransfer. Po dokončení prepnutia 
stiahnite súbory do dronu vysokou rýchlosťou.

Maximálnu rýchlosť sťahovania je možné dosiahnuť iba v krajinách a oblastiach, kde je 
frekvencia 5,8 GHz povolená zákony a predpisy, pri použití zariadení, ktoré podporujú frekvenčné 
pásmo 5,8 GHz a pripojenie Wi-Fi, av prostredí bez rušenia alebo prekážok. Pokiaľ frekvencia 
5,8 GHz nie je miestnymi predpismi povolená (napríklad v Japonsku) alebo mobilné zariadenie 
užívateľa nepodporuje frekvenčné pásmo 5,8 GHz, prípadne je prostredie silne rušené, potom 
aplikácia QuickTransfer použije frekvenčné pásmo 2,4 GHz a jej maximálna rýchlosť sťahovania 
sa zníži. na 6 MB/s.

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

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

• Funkciu QuickTransfer používajte v nerušenom prostredí bez rušenia a nepribližujte sa 
k zdrojom rušenia, ako sú bezdrôtové smerovače, reproduktory Bluetooth alebo slúchadlá. 
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Návrat do východiskového bodu
Funkcia Návrat do východiskového bodu (RTH) vráti dron do posledného zaznamenaného 
východiskového bodu, ak polohovací systém funguje normálne. Existujú tri režimy RTH: Šikovný RTH, 
RTH pri slabej batérii a RTH pri poruche. Dron sa automaticky vráti späť a pristane v predvolenom 
bode, keď je spustená funkcia Chytrý RTH, dron prejde do režimu RTH s nízkym obsahom batérie 
alebo keď dôjde k strate signálu medzi diaľkovým ovládačom a dronom. RTH sa spustí aj v iných 
neobvyklých situáciách, napríklad pri strate prenosu videa.

GNSS Popis

Východiskový 
bod 10

Prvé miesto, kde dron prijme silný až stredne silný signál GNSS (označené 
bielou ikonou), bude zaznamenané ako východiskový bod. Pred letom sa 
odporúča počkať, kým sa východiskový bod úspešne nezaznamená. Po 
zaznamenaní sa v aplikácii DJI Fly zobrazí výzva. Predvolený bod je možné 
aktualizovať pred vzletom, ak dron prijme ďalší silný až stredne silný signál 
GNSS. Ak je signál slabý, nebude východiskový bod aktualizovaný. Pokiaľ 
je nutné aktualizovať východiskový bod počas letu (napríklad ak sa 
zmenila poloha užívateľa), je možné východiskový bod aktualizovať ručne 
v časti Bezpečnosť nastavenia systému v aplikácii DJI Fly.

Inteligentný RTH
Ak je signál GNSS dostatočný, je možné na návrat dronu do východiskového bodu použiť funkciu 
Chytrý RTH. Funkcia Chytrý RTH sa spúšťa buď kliknutím       v aplikácii DJI Fly, alebo stlačením 
a podržaním tlačidla RTH na diaľkovom ovládači. 
Funkciu Šikovný RTH ukončíte kliknutím      v aplikácii DJI Fly alebo stlačením tlačidla RTH na 
diaľkovom ovládači.

RTH pri slabej batérii
Pokiaľ je úroveň nabitia inteligentnej letovej batérie príliš nízka a nie je dostatok energie na návrat do 
východiskového bodu, čo najskôr s dronom pristaňte. V opačnom prípade dron po vybití batérie 
spadne, čo môže mať za následok poškodenie dronu a ďalšie potenciálne nebezpečenstvo.

Aby sa predišlo zbytočnému nebezpečenstvu kvôli nedostatku energie, DJI Mini 3 inteligentne určí, či 
je aktuálny stav batérie dostatočný pre návrat východiskového bodu podľa aktuálnej polohy. Ak je 
úroveň nabitia batérie nízka a stačí iba na dokončenie letu RTH, zobrazí sa v aplikácii DJI Fly varovné 
hlásenie.

Užívateľ môže zrušiť RTH stlačením tlačidla RTH na diaľkovom ovládači. Ak je RTH zrušené po 
upozornení na slabú batériu, môže sa stať, že inteligentná letová batéria nebude mať dostatok 
energie na bezpečné pristátie dronu. V dôsledku toho môže dôjsť k havárii alebo strate dronu.

Pokiaľ je úroveň nabitia batérie veľmi nízka, dron automaticky pristane. Automatické pristátie nie je 
možné zrušiť, ale pomocou diaľkového ovládača je možné meniť horizontálny pohyb a rýchlosť 
klesania dronu počas pristátia.

Dron automaticky pristane, ak stav batérie vystačí iba na priame klesanie a pristátie z aktuálnej 
výšky. Akciu nemožno zrušiť, ale pomocou diaľkového ovládača je možné zmeniť horizontálny pohyb 
dronu.
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RTH pri zlyhaní
Akciu, ktorú dron vykoná, akonáhle stratí signál z diaľkového ovládača, je možné v aplikácii DJI Fly 
nastaviť ako návrat do východiskového bodu, pristátia alebo vznášania. Ak bola akcia nastavená ako 
Pristátie alebo Vznášanie, funkcia RTH pri zlyhaní sa neaktivuje. Ak bola akcia vopred nastavená ako 
Return to Home (Návrat do východiskového bodu) a ak bol zaznamenaný východiskový bod, signál 
GNSS je dobrý a kompas funguje normálne, automaticky sa aktivuje RTH pri zlyhaní, akonáhle dôjde 
k strate signálu diaľkového ovládača na viac ako 11 sekúnd .

Dron poletí po pôvodnej trase letu 50 m dozadu a vystúpi do nastavenej výšky RTH, aby vstúpil 
do režimu Priameho RTH. Dron prejde do režimu Priamy RTH, ak je počas RTH pri zlyhaní obnovený 
signál diaľkového ovládača. Ak dron letí pospiatky po pôvodnej trase letu a vzdialenosť 
od východiskového bodu je menšia ako 20 m, dron prestane s letom pospiatky po pôvodnej trase 
letu a vstúpi do režimu Priameho RTH v aktuálnej výške.

Ďalšie scenáre RTH
Ak počas letu dôjde k strate signálu video spojenia, zatiaľ čo diaľkový ovládač je stále 
schopný ovládať pohyby dronu, zobrazí sa výzva na začatie RTH. RTH je možné zrušiť.

Postup RTH (Priameho)

1. Zaznamená sa východiskový bod.
2. Spustí sa RTH.
3. Ak je dron v okamihu začatia RTH vzdialený menej ako 20 m od východiskového bodu, dron sa 

bude vznášať na mieste a nevráti sa do východiskového bodu. Ak je dron v okamihu začatia 
RTH ďalej ako 20 m od východiskového bodu, dron sa vráti horizontálnou rýchlosťou 10,5 m/s.

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

• Ak je signál GNSS slabý alebo nedostupný, dron sa nemôže vrátiť do východiskového bodu. 
Dron môže prejsť do režimu ATTI, ak je signál GNSS slabý alebo nedostupný po vstupe do 
režimu RTH pri zlyhaní. Dron bude pred pristátím chvíľu visieť na mieste.

• Je dôležité nastaviť vhodnú výšku RTH pred každým letom. Spustite program DJI Fly
a nastavte výšku RTH. Pokiaľ je v režime RTH aktuálna výška dronu nižšia ako výška RTH, 
dron najskôr automaticky vystúpi do výšky RTH. Ak aktuálna nadmorská výška dronu 
dosiahne alebo je vyššia ako nadmorská výška RTH, poletí do východiskového bodu vo 
svojej aktuálnej nadmorskej výške.

• Počas RTH je možné rýchlosť a výšku dronu ovládať pomocou diaľkového ovládača, ak je 
signál diaľkového ovládača normálny. Dron však nemožno smerovať doľava ani doprava. 
Keď dron stúpa alebo letí dopredu, stlačte ovládaciu páčku úplne v opačnom smere, aby 
ste ukončili RTH, a dron zabrzdí a zostane visieť.

• GEO zóny môžu mať vplyv na RTH. Vyhnite sa lietania v blízkosti GEO zón.
• Pokiaľ je rýchlosť vetra príliš vysoká, nemusí byť dron schopný návratu do východiskového 

bodu. Lietajte s opatrnosťou.
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Použitie kamerových systémov
Pokiaľ nie je k dispozícii GNSS, je aktivovaný dolný kamerový systém, pokiaľ má povrch jasnú 
štruktúru a je na ňom dostatok svetla. Dolný kamerový systém funguje najlepšie, keď je dron vo 
výške 0,5 až 10 m. Ak je výška dronu vyššia ako 10 m, môže byť kamerový systém ovplyvnený. Je 
potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť.

Dolný kamerový systém

Detekčný rozsah
Dolný kamerový systém funguje najlepšie, keď je dron vo výške 0,5 m až 10 ma jeho pracovný 
rozsah je 0,5 m až 30 m. FOV je 56˚ (vľavo a vpravo) a 71˚ (vpredu a vzadu).

56° 71°

Ochrana pri pristátí
Počas funkcie Chytrý RTH sa aktivuje ochrana pri pristátí.
1. Počas ochrany pri pristátí dron automaticky zistí a opatrne pristane na vhodnú pôdu.
2. Ak je krajina určená ako nevhodná na pristátie, DJI Mini 3 sa vznáša a čaká na potvrdenie pilota.
3. Ak nie je funkcia ochrany pri pristátí aktivovaná, zobrazí DJI Fly výzvu na pristátie, keď dron 

zostúpi do výšky 0,5 m od zeme. Kliknutím na potvrdenie alebo stiahnutím plynovej páčky 
pristávajte. 

Kamerový systém a infračervený snímací systém
DJI Mini 3 je vybavený systémom dolného kamerového systému a infračerveným snímacím 
systémom. Dolný kamerový systém sa skladá z jednej kamery a infračerveného snímacieho systému 
z dvoch 3D infračervených modulov. Kamerový systém a infračervený snímací systém pomáhajú 
dronu udržiavať aktuálnu polohu, presnejšie visieť na mieste a lietať v interiéri alebo v iných 
prostrediach, kde nie je k dispozícii GNSS.

Infračervený snímací systém
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• Venujte pozornosť letovému prostrediu. Dolný kamerový systém a infračervený snímací 
systém fungujú iba za obmedzených podmienok a nemôžu nahradiť ľudskú kontrolu
a úsudok. Počas letu vždy venujte pozornosť okolitému prostrediu a varovaniu na 
obrazovke DJI Fly a buďte zodpovední za dron a udržujte nad ním kontrolu.

• Pokiaľ nie je k dispozícii GNSS, môže dron visieť maximálne vo výške 5 m.
• Dolný kamerový systém nemusí správne fungovať, pokiaľ letí dron nad vodou. Preto nemusí 

byť dron schopný sa vodnej hladine pod ním pri pristátí aktívne vyhnúť. Odporúča sa 
neustále udržovať kontrolu nad letom, vykonávať primerané úsudky na základe okolitého 
prostredia a nespoliehať sa len na systém Dolný kamerový systém.

• Všimnite si, že dolný kamerový systém a infračervený snímací systém nemusia správne 
fungovať, pokiaľ dron letí príliš rýchlo. Systém infračerveného snímania sa prejaví iba vtedy, 
keď rýchlosť letu nepresiahne 12 m/s.

• Dolný kamerový systém nemôže správne pracovať na plochách, ktoré nemajú jasné 
odchýlky vzoru alebo na ktorých je slabé svetlo. Dolný kamerový systém nemôže pracovať 
správne v žiadnej z nasledujúcich situácií. S dronom pracujte opatrne.
a) Prelet nad jednofarebnými povrchmi (napr. čisto čiernymi, čisto bielymi, čisto zelenými).
b) Prelet nad vysoko odrazivými povrchmi.
c) Prelet nad vodou alebo priehľadnými povrchmi.
d) Prelet nad pohyblivými povrchmi alebo predmetmi.
e) Lietanie v oblasti, kde sa často alebo výrazne mení osvetlenie.
f) Lietanie nad extrémne tmavými (< 10 luxov) alebo jasnými (> 40 000 luxov) povrchmi.
g) Lietanie nad povrchmi, ktoré silne odrážajú alebo pohlcujú infračervené vlny 

(napr. zrkadlá).
h) Prelet nad povrchmi bez zreteľných vzorov alebo textúry. (napr. stĺp elektrického 

vedenia).
i) Prelet nad povrchmi s opakujúcimi sa rovnakými vzormi alebo textúrami (napr. dlaždice 

s rovnakým vzorom).
j) Prelet nad prekážkami s malými plochami (napr. vetvy stromov).

• Senzory udržujte stále čisté. NEMANIPULUJTE so snímačmi. Dron NEPOUŽÍVAJTE
v prostredí s vysokým obsahom prachu a vlhkosti. NEZAKRÝVAJTE infračervený snímací 
systém.

• NELIETAJTE, ak prší, je smog alebo nie je jasný výhľad.
• Pred každým vzletom skontrolujte nasledujúce údaje:

a) Uistite sa, že nad infračerveným snímacím systémom alebo dolným kamerovým 
systémom nie sú žiadne nálepky ani iné prekážky.

b) Ak sa na infračervenom snímacom systéme alebo dolnom kamerovom systéme 
nachádzajú nečistoty, prach alebo voda, očistite ich mäkkou handričkou. 
NEPOUŽÍVAJTE žiadne čistiace prostriedky, ktoré obsahujú alkohol.

c) Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu skla systému infračerveného snímania alebo 
dolného kamerového systému, kontaktujte podporu DJI.
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Inteligentný letový režim

QuickShots
Medzi režimy snímania QuickShots patria Dronie, Rocket, Circle, Helix a Boomerang. DJI Mini 3 
nahráva podľa zvoleného režimu snímania a automaticky vytvára krátke video. Video je možné 
prezerať, upravovať alebo zdieľať na sociálnych sieťach hneď pri prehrávaní.

Dronie: Dron letí dozadu a stúpa, pričom je kamera zameraná na fotografovaný objekt.

Rocket: Dron stúpa s kamerou nasmerovanou smerom dole.

Circle:  Dron krúži okolo predmetu.

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

Používanie QuickShots
1. Skontrolujte, či je inteligentná letová batéria dostatočne nabitá. Vzlietnite a vznášajte sa vo výške 

aspoň 2 m nad zemou.

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

        žiadne prekážky.

2 m
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3. Zvoľte režim snímania, vyberte cieľový objekt v zobrazení fotoaparátu kliknutím na kruh na objekte 
alebo pretiahnutím rámčeka okolo objektu a kliknutím na tlačidlo Štart začnite nahrávanie 
(Odporúčame zvoliť ako cieľový objekt človeka, nie budovu). Po dokončení snímania sa dron vráti 
do pôvodnej polohy.

4. Kliknite na     pre prístup ku krátkemu videu alebo k pôvodnému videu. Po stiahnutí môžete video 
upraviť alebo zdieľať na sociálnych sieťach.

Ukončenie QuickShots
Raz stlačte tlačidlo Pozastavenie letu/RTH alebo kliknite        na tlačidlo v aplikácii DJI Fly pre 
ukončenie funkcie QuickShots. Dron sa bude vznášať na mieste.
Pokiaľ omylom pohnete riadiacou páčkou, dron opustí QuickShots a bude sa tiež vznášať na 
mieste.

• QuickShots používajte na miestach, kde nie sú budovy a iné prekážky. Dbajte na to, aby 
sa na dráhe letu nenachádzali ľudia, zvieratá ani iné prekážky.

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

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

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

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

Záznamník letu
Letové dáta vrátane telemetrie letu, informácií o stave dronu a ďalších parametrov sa automaticky 
ukladajú do interného záznamníka dát dronu. K dátam je možné pristupovať pomocou aplikácie DJI 
Assistant 2 (rad spotrebiteľských dronov).

Vrtule
Existujú dva typy vrtulí, ktoré sú určené na otáčanie v rôznych smeroch. Značky označujú, ktoré 
vrtule majú byť pripojené ku ktorým motorom. Dve vrtule pripojené k jednému motoru sú rovnaké.

Vrtule Označené Neoznačené

Ilustrácie

Montážna poloha
Pripojenie k motorom 
označeného ramena

Pripojenie k motorom 
neoznačeného ramena
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Pripevnenie vrtulí
Pripevnite označené vrtule k motorom ramena so značkami a neoznačené vrtule k ramenu bez 
značiek. Na montáž vrtulí použite skrutkovač z balenia dronu. Uistite sa, že sú vrtule pevne 
pripevnené.

Označené Neoznačené

• Na montáž vrtulí používajte iba skrutkovač z balenia dronu. Použitie iných skrutkovačov 
môže skrutky poškodiť.

• Pri uťahovaní skrutiek dbajte na to, aby boli vo zvislej polohe. Skrutky by nemali byť voči 
montážnemu povrchu naklonené pod uhlom. Po dokončení montáže skontrolujte, či sú 
skrutky v jednej rovine, a otáčaním vrtuľou skontrolujte, či nekladú neobvyklý odpor.

Demontáž vrtulí
Skrutkovačom z balenia dronu povoľte skrutky a odpojte vrtule od motorov.

• Lopatky vrtule sú ostré. Zaobchádzajte s nimi opatrne.
• Skrutkovač slúži iba na montáž vrtulí. Skrutkovač NEPOUŽÍVAJTE na demontáž dronu.
• Ak je niektorá vrtuľa zlomená, odstráňte obe vrtule a skrutky na príslušnom motore 

a zlikvidujte ich. Použite dve vrtule z rovnakého balenia. NEMIEŠAJTE ich s vrtuľami z iných 
balení.

• Používajte iba oficiálne vrtule DJI. NEMIEŠAJTE typy vrtulí.
• V prípade potreby zakúpte ďalšie vrtule.
• Pred každým letom sa uistite, že sú vrtule a motory bezpečne nainštalované. Po každých 

30 hodinách letu (približne 60 rokoch) skontrolujte, či sú skrutky na vrtuľách dotiahnuté.
• Pred každým letom sa uistite, že sú všetky vrtule v dobrom stave. NEPOUŽÍVAJTE staré, 

naštiepené alebo zlomené vrtule.
• Aby ste predišli zraneniu, stojte ďalej od vrtulí alebo motorov a nedotýkajte sa ich, keď sa 

točí.
• NESMIETE vrtule pri preprave alebo skladovaní stláčať alebo ohýbať.
• Uistite sa, že sú motory bezpečne namontované a plynule sa otáčajú. Pokiaľ sa motor 

zasekne a nemôže sa voľne otáčať, okamžite s dronom pristaňte.
• NEPOKÚŠAJTE sa upravovať konštrukciu motorov.
• Po lete sa NEDOTÝKAJTE motorov ani nedovoľte, aby sa ich dotkli ruky alebo časti tela, 

pretože môžu byť horúce.
• NEZAKRÝVAJTE žiadne vetracie otvory na motoroch ani na tele dronu.
• Uistite sa, že ESC po zapnutí vydávajú normálny zvuk.
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Inteligentná letová batéria
Dron DJI Mini 3 je kompatibilný s Inteligentnou letovou batériou DJI Mini 3 Pro (BWX162-2453-7.38)
aj s Inteligentnou letovou batériou DJI Mini 3 Pro Plus (BWX162-3850-7.38).

Inteligentná letová batéria DJI Mini 3 Pro je 7,38 V, 2453 mAh. Inteligentná letová batéria DJI Mini 3 
Pro Plus je batéria s napätím 7,38 V a kapacitou 3850 mAh. Obe batérie majú rovnakú konštrukciu 
a rozmery, ale líšia sa hmotnosťou a kapacitou. Obe batérie sú vybavené funkciou inteligentného 
nabíjania a vybíjania.

Vlastnosti batérie
1. Vyvážené nabíjanie: Počas nabíjania sa napätie článkov batérie automaticky vyrovnáva.
2. Funkcia automatického vybíjania: Aby sa zabránilo napučaniu, batéria sa automaticky vybije na 

približne 96 % úrovne nabitia, keď je jeden deň v nečinnosti, a približne na 60 %, keď je
v nečinnosti deväť dní. Je normálne, že pri vybíjaní je z batérie cítiť mierne teplo.

3. Ochrana proti prebíjaniu: Po úplnom nabití sa batéria automaticky prestane nabíjať.
4. Detekcia teploty: Aby sa zabránilo poškodeniu, batéria sa nabíja iba pri teplotách od 5° do 40° C 

(41° až 104° F). Nabíjanie sa automaticky zastaví, ak teplota článkov batérie počas nabíjania 
prekročí 55° C (131° F).  

5. Nadprúdová ochrana: Ak je detekovaný nadmerný prúd, batéria sa prestane nabíjať.
6. Ochrana proti nadmernému vybitiu: Vybíjanie sa automaticky zastaví, aby sa zabránilo 

nadmernému vybitiu, keď sa batéria nepoužíva. Ochrana proti nadmernému vybíjaniu nie je 
aktivovaná, keď je akumulátor v prevádzke.

7. Ochrana proti skratu: Napájanie sa automaticky preruší, ak je zistený skrat.
8. Ochrana proti poškodeniu článkov batérie: DJI Fly zobrazí výstražné hlásenie, ak je detekovaný 

poškodený článok batérie.
9. Režim hibernácie: Ak je napätie batériového článku nižšie ako 3,0 V alebo je úroveň nabitia 

batérie nižšia ako 10 %, prejde batéria do režimu hibernácie, aby sa zabránilo nadmernému 
vybitiu. Na prebudenie batérie z režimu hibernácie ju nabite.

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

• Pred použitím sa oboznámte s bezpečnostnými pokynmi pre DJI Mini 3 as nálepkami na 
batériu. Užívatelia nesú plnú zodpovednosť za akékoľvek porušenie bezpečnostných 
požiadaviek uvedených na štítku.
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LED indikátory stavu nabitia batérie zobrazujú stav nabitia batérie počas jej vybíjania a vybíjania. 
Nižšie sú definované stavy LED diód:

Kontrolky stavu batérie

: LED svieti  : LED bliká    : LED nesvieti

LED1 LED2 LED3 LED4 Úroveň batérie
88%-100%

75%-87%

63%-74%

50%-62%

38%-49%

25%-37%

13%-24%

1%-12%

Zapnutie/vypnutie
Stlačte raz tlačidlo napájania a potom ho stlačte znova a podržte po dobu dvoch sekúnd, aby ste 
dron zapli alebo vypli. Keď je dron zapnutý, LED diódy ukazujú stav nabitia batérie. Keď je dron 
vypnutý, kontrolky stavu nabitia batérie zhasnú.

Keď je dron zapnutý, stlačte raz tlačidlo napájania a štyri LED diódy úrovne nabitia batérie budú tri 
sekundy blikať. Ak LED diódy 3 a 4 blikajú súčasne bez toho, aby bolo stlačené tlačidlo napájania, 
znamená to, že batéria nefunguje správne. Vyberte z dronu batériu, znovu ju vložte
a uistite sa, že je bezpečne namontovaná.

Upozornenie na nízku teplotu
1. Kapacita batérie sa výrazne znižuje pri lietaní pri nízkych teplotách od -10 ° do 5 ° C (14 ° až 41 ° F). 

Odporúčame dron na chvíľu nechať vznášať na mieste, aby sa batéria zahriala. Pred vzletom sa 
uistite, že je batéria plne nabitá.

2. Batérie nemožno používať v prostredí s extrémne nízkymi teplotami nižšími ako -10° C (14° F).

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

Použitie batérie
Kontrola úrovne batérie
Jedným stlačením tlačidla napájania skontrolujte úroveň nabitia batérie.

LED1

LED2

LED3

LED4

Indikátor napájania
Tlačidlo napájania
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4. Znížená kapacita batérie v prostredí s nízkou teplotou znižuje odolnosť dronu proti vetru. 
Lietajte s opatrnosťou.

5. Lietajte so zvýšenou opatrnosťou pri vysokej hladine mora. 

V chladnom prostredí vložte batériu do priestoru pre batériu a pred štartom zapnite dron, 
aby sa zahrial.

Nabíjanie batérie
Pred každým použitím batériu úplne nabite. Odporúčame používať nabíjacie zariadenia dodávané 
spoločnosťou DJI, ako je napríklad DJI Mini 3 Pro Two-Way Charging Hub, DJI 30W USB-C Charger 
alebo iné nabíjačky USB Power Delivery. DJI Mini 3 Pre Two-Way Charging Hub a DJI 30W USB-C 
Charger sú voliteľným príslušenstvom. Pre viac informácií navštívte oficiálny internetový obchod DJI.

  Pri nabíjaní batérie pripevnenej k dronu alebo vloženej do DJI Mini 3 Pro Two-Way Charging 
Hub je maximálny podporovaný nabíjací výkon 30 W.

Použitie nabíjacieho rozbočovača
Pri použití s nabíjačkou USB môže DJI Mini 3 Pro Two-Way Charging Hub nabíjať až tri Inteligentné 
letové batérie alebo Inteligentné letové batérie Plus postupne od vysokej po nízku úroveň výkonu. Pri 
použití s DJI 30W USB-C nabíjačkou dokáže nabíjací rozbočovač plne nabiť jednu inteligentnú letovú 
batériu za približne 56 minút a jednu inteligentnú letovú batériu Plus za približne 78 minút.

Ak je nabíjací rozbočovač pripojený k sieťovému napájaniu prostredníctvom nabíjačky USB, môžu 
používatelia k rozbočovaču pripojiť inteligentné letové batérie, ako aj externé zariadenia (napríklad 
diaľkový ovládač alebo smartfón) a nabíjať ich. V predvolenom nastavení sa batérie nabíjajú pred 
externým zariadením. Ak nabíjací rozbočovač nie je pripojený k napájaniu striedavým prúdom, vložte 
do rozbočovača inteligentné letové batérie a pripojte k portu USB externé zariadenie, ktoré sa bude 
nabíjať, a použite inteligentné letové batérie ako napájacie batérie. Ďalšie podrobnosti nájdete 
v užívateľskej príručke k DJI Mini 3 Pro Two-Way Charging Hub.

1234

1. Port USB
2. Napájací port (USB-C)

3. Funkčné tlačidlo
4. Stavové LED diódy
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Ako nabíjať
1. Vložte batérie do nabíjacieho rozbočovača, kým nebudete počuť cvaknutie.
2. Pripojte nabíjací rozbočovač k elektrickej zásuvke (100-240 V, 50/60 Hz) pomocou kábla USB-C 

a DJI USB-C 30W nabíjačky alebo inej USB Power Delivery nabíjačky.
3. Najskôr sa nabije batéria s najvyššou úrovňou výkonu. Ostatní sa budú nabíjať postupne podľa 

úrovne ich výkonu. Príslušné stavové LED diódy budú zobrazovať stav nabíjania (viď tabuľka 
nižšie). Po úplnom nabití batérie sa príslušné LED diódy zmenia na trvalo zelené. 

Popisy stavových LED diód 
Stav nabíjania

Vzor blikania Popis
Stavové LED diódy postupne 
(rychle) blikajú.

Batérie v príslušnom portu batérie sa nabijú 
pomocou nabíječky Quick Charge.

Stavové LED diódy postupne 
(pomalu) blikajú.

Batérie v príslušnom portu batérie sa nabijú bežia 
nabíječkou.

Stavové LED diódy trvalo svieti. Batéria v príslušnom batériovom portu je plne nabitá.

Stavové LED diódy postupne blikají Nie je vložená žiadna batéria.

Úroveň nabitia batérie
Každý port batérie nabíjacieho rozbočovača má zodpovedajúcu stavovú LED diódu, od LED1 po 
LED4 (zľava doprava). Úroveň nabitia batérie skontrolujte jedným stlačením funkčného tlačidla. 
Stavové LED diódy úrovne nabitia batérie sú rovnaké ako na drone. Podrobnosti nájdete v časti Stav 
a popis LED diód úrovne nabitia batérie v drone.

Abnormálny stav
Stav LED pre abnormálny stav batérie je rovnaký ako na drone. Podrobnosti nájdete v časti 
Mechanizmy ochrany batérie.

• Na napájanie nabíjacieho rozbočovača sa odporúča použiť DJI 30W USB-C nabíjačku alebo 
iné USB Power Delivery nabíjačky.

• Teplota prostredia ovplyvňuje rýchlosť nabíjania. Nabíjanie je rýchlejšie v dobre vetranom 
prostredí pri teplote 25 °C.

• Nabíjací rozbočovač je kompatibilný iba s batériami BWX162-2453-7.38 Intelligent Flight 
Battery a BWX162-3850-7.38 Intelligent Flight Battery Plus. NEPOUŽÍVAJTE nabíjací 
rozbočovač s inými modelmi batérií.

• Pri používaní umiestnite nabíjací rozbočovač na rovný a stabilný povrch. Uistite sa, že je 
zariadenie riadne izolované, aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru.

• NEDOTÝKAJTE sa kovových svoriek na nabíjacom rozbočovači.
• Ak sú na kovových svorkách viditeľné nánosy, očistite ich čistou suchou handričkou. 
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Používanie nabíjačky
1. Skontrolujte, či je batéria v drone správne nainštalovaná.
2. Pripojte nabíjačku USB k zásuvke AC (100-240 V, 50/60 Hz). V prípade potreby použite napájací 

adaptér.
3. Pripojte nabíjačku USB k nabíjaciemu portu na lietadle pomocou kábla USB-C.
4. Kontrolky stavu nabitia batérie zobrazujú aktuálny stav nabitia batérie počas nabíjania.
5. Batéria je plne nabitá, keď všetky kontrolky úrovne nabitia batérie svieti trvalo. Po dokončení 

nabíjania nabíjačku vyberte. 

• Batériu nie je možné nabíjať, ak je dron zapnutý.
• Maximálne nabíjacie napätie pre nabíjací port drone je 15 V.
• NENABÍJAJTE Inteligentnú letovú batériu ihneď po jej použití, pretože by mohla byť príliš 

horúca. Pred nabíjaním počkajte, až batéria vychladne na izbovú teplotu.

• Nabíjačka prestane nabíjať batériu, pokiaľ teplota článkov nie je v rozmedzí 5° až 40° C 
(41° až 104° F). Ideálna teplota nabíjania je 22 ° až 28 ° C (71,6 ° až 82,4 ° F).

• Na udržanie stavu batérie ju aspoň raz za tri mesiace plne nabite. Odporúčame 
používať DJI 30W USB-C nabíjačku alebo iné USB Power Delivery nabíjačky.

•

•

Pri použití DJI 30W USB-C nabíjačky je doba nabíjania Mini 3 Pro Intelligent Flight 
Battery približne 1 hodina a 4 minúty, zatiaľ čo pri Mini 3 Pro Intelligent Flight Battery 
Plus je to približne 1 hodina a 41 minút. 
Z bezpečnostných dôvodov udržujte batérie pri preprave na nízkej úrovni nabitia. Pred 
prepravou sa odporúča vybiť batérie na 30 % alebo menej.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené stavy LED indikátorov úrovne nabitia batérie počas nabíjania.

LED1 LED2 LED3 LED4 Úroveň nabitia batérie

1%-50%

51%-75%

76%-99%

100%

• Frekvencia blikania kontrolky stavu nabitia batérie sa líši v závislosti od použitej nabíjačky 
USB. Ak je rýchlosť nabíjania vysoká, kontrolky LED úrovne nabitia batérie blikajú rýchlo.

• Pokiaľ nie je batéria správne vložená do dronu, blikajú súčasne LED diódy 3 a 4. Znovu 
vložte batériu a uistite sa, že je bezpečne nasadená.

• Súčasné blikanie štyroch LED diód znamená, že je batéria poškodená.
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• Skontrolujte, či je batéria vložená s cvaknutím. NESMIETE spustiť dron, pokiaľ nie je 
batéria bezpečne namontovaná, pretože to môže spôsobiť zlý kontakt medzi batériou 
a dronom a spôsobiť nebezpečenstvo.

Ochranné mechanizmy batérie
Kontrolky LED batérie môžu zobrazovať oznámenie o ochrane batérie vyvolané abnormálnymi 
podmienkami nabíjania.

Ochranné mechanizmy batérie

LED1 LED2 LED3 LED4 Vzor blikania Stav

LED2 bliká dvakrát za sekundu Detekcia nadprúdu

LED2 bliká trikrát za sekundu Detekovaný skrat

LED3 bliká dvakrát za sekundu Detekované prebitie

LED3 bliká trikrát za sekundu
Detekované 
prepätie nabíjačky

LED4 bliká dvakrát za sekundu
Teplota nabíjania je 
príliš nízka

LED4 bliká trikrát za sekundu
Teplota nabíjania je 
príliš vysoká

Ak sa aktivuje niektorý z ochranných mechanizmov batérie, odpojte nabíjačku od siete a znovu ju 
zapojte, aby ste obnovili nabíjanie. Ak je teplota nabíjania abnormálna, počkajte, až sa vráti do 
normálu, a batériu sa automaticky obnoví nabíjanie bez toho, aby bolo nutné nabíjačku odpojiť 
a znovu zapojiť.

Vloženie Inteligentné letové batérie
Vložte batériu Intelligent Flight Battery alebo Intelligent Flight Battery Plus do batériového priestoru 
dronu. Uistite sa, že je batéria úplne zasunutá, čo sa prejaví cvaknutím, ktoré signalizuje, že sú spony 
batérie bezpečne upevnené.
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Vybratie Inteligentné letové batérie
Stlačte textúrovanú časť spôn na bokoch batérie a vyberte ju z priehradky.

• NEVKLADAJTE ani NEVYBERAJTE batériu, ak je dron zapnutý.
• Uistite sa, že je batéria bezpečne namontovaná.

2

1
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Gimbal a kamera

Profil gimbalu
3-osý gimbal DJI Mini 3 stabilizuje kameru a umožňuje zhotovovať jasné a stabilné snímky a videá 
pri vysokej rýchlosti letu. Gimbal má rozsah ovládania náklonu od -90˚ do +60˚ a dva uhly ovládania 
náklonu -90˚ (na výšku) a 0˚ (na šírku).

Na ovládanie náklonu fotoaparátu použite ovládač gimbalu na diaľkovom ovládači. Prípadne tak 
môžete urobiť prostredníctvom zobrazenia kamery v aplikácii DJI Fly. Stlačte obrazovku, kým sa 
nezobrazí nastavovacia lišta, a ťahaním hore a dole ovládajte náklon kamery. Kliknutím na prepínač 
režimu Landscape/Portrait v aplikácii DJI Fly prepnite medzi dvoma uhlami náklonu gimbalu. 
Os náklonu sa pri zapnutom režime Portrait otočí na -90° av režime Landscape späť na 0°.

Režim gimbalu
Existujú dva prevádzkové režimy gimbalu. Medzi rôznymi prevádzkovými režimami môžete prepínať 
v aplikácii DJI Fly.

Režim sledovania: uhol medzi orientáciou gimbalu a prednou časťou dronu zostáva stále konštantný. 
Používatelia môžu nastaviť sklon gimbalu. Tento režim je vhodný na fotografovanie.

Režim FPV: keď dron letí dopredu, gimbal sa synchronizuje s pohybom dronu a poskytuje zážitok 
z letu z pohľadu prvej osoby.

• Pred štartom sa uistite, že na gimbale nie sú žiadne nálepky alebo predmety. Keď je dron 
zapnutý, NEDOTÝKAJTE sa gimbalu ani doň neklepte. Vzlietajte z otvoreného a rovného 
terénu, aby ste chránili gimbal.

• Pri náraze alebo zrážke môže dôjsť k poškodeniu presných prvkov gimbalu, čo môže 
spôsobiť jeho neštandardnú funkciu.

• Zabráňte tomu, aby sa na gimbal dostal prach alebo piesok, najmä do motorov gimbalu.
• Motor gimbalu môže prejsť do ochranného režimu v nasledujúcich situáciách: a. Dron sa 

nachádza na nerovnom teréne a gimbal je vystavený nárazu. b. Na gimbal pôsobí nadmerná 
vonkajšia sila, napríklad pri náraze.

• Po zapnutí gimbalu naň NESMIE pôsobiť vonkajšia sila. NEPRIDÁVAJTE na gimbal žiadne 
ďalšie užitočné zaťaženie, pretože to môže spôsobiť abnormálnu funkciu gimbalu alebo 
dokonca viesť k trvalému poškodeniu motora.

• Pred zapnutím dronu nezabudnite sňať ochranný kryt gimbalu. Uistite sa, že je chránič 
gimbalu namontovaný, keď nie je dron používaný.

• Pri lietaní v hustej hmle alebo v mrakoch môže gimbal navlhnúť, čo môže viesť k dočasnej 
poruche. Po vyschnutí sa obnoví jeho plná funkčnosť. 

-90°

0°

60°
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Kamera
DJI Mini 3 používa 1/1,3 palcový snímač CMOS. Svetelnosť kamery je F1,7 a sníma od 1 m do 
nekonečna.

Fotoaparát DJI Mini 3 dokáže zhotovovať 12Mpx fotografie a podporuje režimy snímania, ako sú 
Single, AEB, Timed Shot a Panorama. Podporuje aj nahrávanie videí v rozlíšení 4K.

• Uistite sa, že teplota a vlhkosť sú pre fotoaparát počas používania a skladovania vhodné.
• Na čistenie objektívu používajte čistiaci prostriedok, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo 

zhoršeniu kvality obrazu.
• NEBLOKUJTE žiadne vetracie otvory na fotoaparáte, pretože vzniknuté teplo môže poškodiť 

zariadenie a zraniť používateľa.

Ukladanie fotografií a videí
DJI Mini 3 podporuje použitie karty microSD na ukladanie fotografií a videí. Je vyžadovaná karta 
microSD s rýchlostným stupňom UHS-I 3 alebo vyšším kvôli vysokým rýchlostiam čítania a zápisu, 
ktoré sú nevyhnutné pre video dáta vo vysokom rozlíšení. Ďalšie informácie o odporúčaných kartách 
microSD nájdete v špecifikáciách.

Bez karty microSD vloženej do slotu pre kartu microSD v drone:

• Pri použití diaľkového ovládača DJI RC-N1 môže užívateľ stále pripizovať jednotlivé fotografie 
alebo nahrávať videá v rozlíšení 720p. Súbor sa uloží do mobilného zariadenia.

• Pri použití diaľkového ovládača DJI RC nemôže užívateľ pripisovať fotografie ani nahrávať videá. 
Vložte odporúčanú kartu microSD do slotu pre kartu microSD do dronu vopred.

• NEVYBERAJTE kartu microSD z dronu, ak je zapnutý, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu 
karty microSD.

• Pred použitím skontrolujte nastavenie kamery, či je správne nakonfigurovaná.
• Pred vytvorením dôležitých fotografií alebo videí urobte niekoľko snímok, aby ste 

vyskúšali, či kamera pracuje správne.
• Fotografie alebo videá nie je možné prenášať z karty microSD v drone pomocou aplikácie 

DJI Fly, ak je dron vypnutý.
• Uistite sa, že je dron správne vypnutý. V opačnom prípade sa parametre kamery neuložia 

a prípadné nahrané videá môžu byť ovplyvnené. Spoločnosť DJI nenesie zodpovednosť 
za straty spôsobené snímkou alebo videom nahraným spôsobom, ktorý nie je strojovo 
čitateľný. 
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Diaľkový ovládač
Táto časť popisuje funkcie diaľkového 
ovládača a obsahuje pokyny na 
ovládanie dronu a kamery.
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Diaľkový ovládač

DJI RC
Pri použití s DJI Mini 3 je DJI RC diaľkový ovládač vybavený funkciou prenosu videa OcuSync 2.0, 
funguje vo frekvenčných pásmach 2,4 GHz aj 5,8 GHz. Je schopný automaticky vybrať najlepší 
prenosový kanál a dokáže prenášať 720p 30fps HD živý obraz z dronu do diaľkového ovládača na 
vzdialenosť až 10 km (v súlade s normami FCC a merané v širokom otvorenom priestore bez 
rušenia).

DJI RC je tiež vybavený 5,5 palcovým dotykovým displejom (rozlíšenie 1920 × 1080 pixelov) 
a širokou škálou ovládacích prvkov a prispôsobiteľných tlačidiel, ktoré používateľom umožňujú 
jednoduché ovládanie dronu a vzdialenú zmenu jeho nastavenia. Vstavaná batéria s kapacitou 5200 
mAh a výkonom 18,72 Wh poskytuje diaľkovému ovládaču maximálnu dobu prevádzky štyri hodiny. 
DJI RC je vybavený mnohými ďalšími funkciami, ako je pripojenie Wi-Fi, vstavaný GNSS (GPS
+BEIDOU+GALILEO), Bluetooth, vstavané reproduktory, odnímateľné ovládacie páčky a úložisko 
microSD.

Používanie diaľkového ovládača
Zapnutie/vypnutie
Jedným stlačením tlačidla napájania skontrolujte aktuálnu úroveň nabitia batérie.
Jedným stlačením a následným podržaním tlačidla diaľkový ovládač zapnete alebo vypnete.

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

• Odporúča sa používať nabíjačku USB Power Delivery.
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Ovládanie gimbalu a kamery
Tlačidlo ostrenia/spúšte: Stlačením tlačidla do polovice 
sa automaticky zaostrí a úplným stlačením sa vytvorí fotografia.
Tlačidlo záznamu: Stlačením tlačidla raz spustíte alebo zastavíte nahrávanie.
Ovládač fotoaparátu: Nastavenie zoomu.
Ovládač gimbalu: Ovládanie náklonu gimbalu.

Ovládanie dronu
Ovládacie páčky ovládajú orientáciu dronu (otáčanie), pohyb dopredu/dozadu (náklon), výšku (plyn) 
a pohyb doľava/doprava (klonenie). Režim riadiacich páčok určuje funkciu jednotlivých pohybov 
riadiacich páčok. K dispozícii sú tri predprogramované režimy (režim 1, režim 2 a režim 3)
a v aplikácii DJI Fly je možné nakonfigurovať vlastné režimy.

Ovládač
gimbalu

Tlačidlo nahrávania

Ovládač 

kamery 

Tlačidlo ostrenia/spúšte

Pravá páčkaĽavá páčka

Otočiť vpravoOtočiť vľavo

Hore

Dole

VpravoVľavo

Hore

Dole

Otočiť vpravoOtočiť vľavo
VpravoVľavo

Dopredu

Dozadu

Ľavá páčka Pravá páčka

Dopredu

Dozadu

Pravá páčka
Hore

Dole

Dopredu

Dozadu

Ľavá páčka

Otočiť vpravoOtočiť vľavo

VpravoVľavo

Režim 1

Režim 2

Režim 3
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Predvolený režim ovládania diaľkového ovládača je režim 2. V tejto príručke je režim 2 použitý ako 
príklad pre ilustráciu použitia ovládacích páčok.

• Neutrálny / stredový bod páčky: Ovládacie páčky sú v strednej polohe.
• Pohyb ovládacej páčky: Ovládacia páčka je odsunutá zo strednej polohy.

Diaľkový ovládač
(Režim 2)

Dron
(     označuje prednú časť)

Poznámky 

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

Páčka bočenia: Pohybom ľavej páčky 
doľava alebo doprava sa ovláda orientácia 
dronu. Stlačením páčky doľava sa dron 
otáča proti smeru hodinových ručičiek 
a stlačením páčky doprava sa dron otáča 
v smere hodinových ručičiek. Čím viac je 
páčka posunutá od stredovej polohy, tým 
rýchlejšie sa dron otáča.

Páčka klopenia: Pohybom pravej páčky 
hore a dole sa mení náklon dronu. 
Stlačením páčky hore poletíte dopredu 
a stlačením dole poletíte dozadu. Čím viac 
je páka posunutá od stredovej polohy, tým 
rýchlejšie sa dron pohybuje.

Páčka klonenia: Pohybom pravej páčky 
doľava alebo doprava sa mení náklon 
dronu. Stlačením páčky doľava poletíte 
doľava a stlačením páčky doprava poletíte 
doprava. Čím viac je páčka posunutá od 
stredovej polohy, tým rýchlejšie sa dron 
pohybuje.
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Tlačidlo pozastavenia letu/RTH
Jedným stlačením dron zabrzdí a začne sa vznášať na mieste. Stlačte a podržte tlačidlo, kým 
diaľkový ovládač nezapípa, čím spustíte RTH, dron sa vráti do posledného zaznamenaného 
východiskového bodu. Opätovným stlačením tohto tlačidla zrušíte RTH a znovu získate kontrolu nad 
dronom.

Prepínač letového režimu
Prepínačom vyberte požadovaný letový režim.

Pozice Letový režim

S Režim Sport 

N Režim Normal 

C Režim Cine 

CN S

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

Popis stavového indikátora LED a indikátora stavu batérie
Stavový LED indikátor

Vzor blikania Popis

 ——  Svieti červeno Odpojenie od dronu

Blikajúca červená Úroveň nabitia batérie dronu je nízka

 ——    Svieti zeleno Spojené s dronom

Bliká modro Diaľkové ovládanie sa pripája k dronu

 ——  Svieti žlto Aktualizácia firmvéru sa nepodarila

 ——  Svieti modro Aktualizácia firmvéru bola úspešná

Bliká žlto Úroveň nabitia batérie diaľkového ovládača je nízka

Bliká azúrovo Ovládacie páčky nie sú vycentrované
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Indikátory stavu batérie

Vzor blikania Úroveň batérie

75%~100%

50%~75%

25%~50%

1%~25%

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

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

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

Optimálna prenosová zóna

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

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

Slabý signál
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Prepojenie diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač je už spojený s dronom, pokiaľ je zakúpený spoločne ako kombo. V opačnom 
prípade po aktivácii prepojte diaľkový ovládač a dron podľa nižšie uvedených krokov.
1. Zapnite dron a diaľkový ovládač.
2. Spustite aplikáciu DJI Fly.
3. Prejdite do zobrazenia kamery a kliknite na Ovládanie a potom Spárovať s dronom (Odkaz).
4. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na drone dlhšie ako štyri sekundy. Keď je dron pripravený

na prepojenie, raz zapípa. Po úspešnom prepojení zapípa dron dvakrát a LED diódy stavu nabitia 
batérie diaľkového ovládača budú trvalo svietiť.

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

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

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

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

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

Ovládanie dotykovej obrazovky 
Domovská obrazovka
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Rýchle nastavenie

V aplikácii DJI Fly otvorte stavový riadok 
posunutím z horného okraja obrazovky dole. 
Stavový riadok zobrazuje čas, signál Wi-Fi, 
úroveň nabitia batérie diaľkového ovládača atď.

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

×2

Operácie

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

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

1.    Oznámenie
Kliknutím skontrolujete systémové oznámenia.

2

3

4

5

1
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2. Nastavenie systému
Kliknutím na položku získate prístup k nastaveniam systému a môžete konfigurovať 
Bluetooth, hlasitosť, sieť atď. Môžete si tiež prezrieť Sprievodcu, kde sa dozviete viac 
informácií o ovládacích prvkoch a stavových diódach.

3. Skratky

 : Kliknutím povolíte alebo zakážete Wi-Fi. Podržaním vstúpite do nastavenia a potom sa
    pripojíte k sieti Wi-Fi alebo ju pridáte.
  : Kliknutím povolíte alebo zakážete Bluetooth. Podržaním vstúpite do nastavenia a pripojíte
    sa k okolitým zariadeniam Bluetooth.
  : Kliknutím povolíte režim Lietadlo. Wi-Fi a Bluetooth budú vypnuté.
  : Kliknutím vypnete systémové oznámenia a zakážete všetky upozornenia.
  : Kliknutím na tlačidlo spustíte nahrávanie obrazovky. Funkcia bude k dispozícii iba po
    vloženie karty microSD do slotu microSD na diaľkovom ovládači.
  : Kliknutím vytvoríte snímku obrazovky. Funkcia bude k dispozícii iba po vložení karty   
    microSD do slotu microSD na diaľkovom ovládači.

4. Nastavenie jasu
Posunutím lišty upravte jas obrazovky.

5. Nastavenie hlasitosti
Posunutím lišty upravte hlasitosť.

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

1.    Zapnite diaľkový ovládač a vstúpte do Rýchleho nastavenia.
2. Kliknutím na         vstúpte do nastavenia systému prejdite nadol a kliknite na Kompas.
3. Pri kalibrácii kompasu postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4. Po úspešnej kalibrácii sa zobrazí výzva.
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DJI RC-N1
Pri použití s DJI Mini 3 je DJI RC-N1 vybavený funkciou prenosu videa OcuSync 2.0, pracuje vo 
frekvenčných pásmach 2,4 GHz aj 5,8 GHz, je schopný automaticky vybrať najlepší prenosový kanál 
a ponúka prenos živého obrazu v HD rozlíšení 720p 30 fps z dronu do DJI Fly na mobilnom zariadení 
(v závislosti od výkonu mobilného zariadenia) s maximálnym prenosovým dosahom 10 km (6 míľ) 
(v súlade s normami FCC a merané v širokom otvorenom priestore bez rušenia). V tomto dosahu 
môžu používatelia dron ľahko ovládať a meniť jeho nastavenia. Vstavaná batéria má kapacitu 5200 
mAh a výkon 18,72 Wh, ktorý podporuje maximálnu dobu prevádzky šesť hodín. Diaľkový ovládač 
automaticky nabíja mobilné zariadenie so systémom Android s rýchlosťou nabíjania 500 mA@5 V. 
Nabíjanie zariadenia so systémom iOS je v predvolenom nastavení vypnuté. Ak chcete nabíjať 
zariadenie so systémom iOS, uistite sa, že je funkcia nabíjania povolená v aplikácii DJI Fly pri 
každom zapnutí diaľkového ovládača.

Zapnutie/vypnutie
Jedným stlačením tlačidla napájania skontrolujte aktuálnu úroveň nabitia batérie. Ak je úroveň 
nabitia príliš nízka, pred použitím batériu dobite.
Jedným stlačením a ďalším stlačením a podržaním po dobu dvoch sekúnd diaľkový ovládač zapnete 
alebo vypnete.

Nabíjanie batérie
Pomocou kábla USB-C pripojte nabíjačku USB k portu USB-C diaľkového ovládača.

Ovládanie gimbalu a kamery
Tlačidlo spúšte/záznamu: Jedným stlačením 
vytvoríte fotografiu alebo spustíte alebo 
zastavíte nahrávanie.
Prepínanie fotografií/videa: Jedným stlačením 
prepnete medzi režimom fotografie a videa. 
Ovládač gimbalu: Slúži na ovládanie sklonu 
gimbalu.
Stlačte a podržte prispôsobiteľné tlačidlo 
a potom použite ovládač gimbalu pre 
priblíženie alebo oddialenie.

Tlačidlo
spúšte/záznamu

Prepínanie
fotografií/videí

Ovládač gimbalu

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

Pravá páčkaĽavá páčka

Otočiť vpravoOtočiť vľavo

Hore

Dole

VpravoVľavo

Hore

Dole

Otočiť vpravoOtočiť vľavo
VpravoVľavo

Dopredu

Dozadu

Ľavá páčka Pravá páčka

Dopredu

Dozadu

Pravá páčka
Hore

Dole

Dopredu

Dozadu

Ľavá páčka

Otočiť vpravoOtočiť vľavo

VpravoVľavo

Režim 1

Režim 2

Režim 3
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Predvolený režim ovládania diaľkového ovládača je režim 2. V tejto príručke je režim 2 použitý 
ako príklad pre ilustráciu používania ovládacích páčok.

• Neutrálny / stredový bod páčky: Ovládacie páčky sú v strednej polohe.
• Pohyb ovládacej páčky: Ovládacia páčka je odsunutá zo strednej polohy.

Diaľkový ovládač
(Režim 2)

Dron
(      označuje prednú časť)

Poznámky 

Páčka plynu: Pohybom ľavej páčky nahor 
alebo nadol sa mení výška dronu. 
Stlačením páčky nahor stúpate 
a stlačením páčky nadol klesáte. Čím viac 
je páčka odsunutá od stredovej polohy, 
tým rýchlejšie dron mení výšku. Stláčajte 
páčku jemne, aby ste zabránili náhlym 
a neočakávaným zmenám výšky.

Páčka bočenia: Pohybom ľavej páčky 
doľava alebo doprava je možné ovládať 
orientáciu dronu. Stlačením páčky doľava 
sa dron otáča proti smeru hodinových 
ručičiek a stlačením páčky doprava sa 
otáča v smere hodinových ručičiek. Čím 
viac je páčka odsunutá od stredovej 
polohy, tým rýchlejšie sa dron otáča.

Páčka klopenia: Pohybom pravej páčky 
hore a dole sa mení klopenie dronu. 
Stlačením páčky hore letíte dopredu 
a stlačením dole letíte dozadu. Čím viac je 
páčka odsunutá od stredovej polohy, tým 
rýchlejšie sa dron pohybuje.

Páčka klonenia: Pohybom pravej páčky 
doľava alebo doprava sa mení klonenie 
dronu. Stlačením páčky doľava sa letí 
doľava a doprava sa letí doprava. Čím viac 
je páčka odsunutá od stredovej polohy, 
tým rýchlejšie sa dron pohybuje.
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Pozícia Letový režim

Sport Režim Sport 

Normal Režim Normal 

Cine Režim Cine 

Tlačidlo pozastavenia letu/RTH
Jedným stlačením dron zabrzdí a začne sa vznášať na mieste. Stlačte a podržte tlačidlo, kým 
diaľkový ovládač nezapípa, čím spustíte RTH. Dron sa vráti do posledného zaznamenaného 
východiskového bodu. Opätovným stlačením tohto tlačidla zrušíte RTH a znovu získate kontrolu nad 
dronom.

Prepínač letového režimu
Prepnutím prepínača vyberte letový režim.

Prispôsobiteľné tlačidlo
Ak chcete upraviť funkciu tohto tlačidla, prejdite do ponuky Nastavenie systému v aplikácii DJI Fly 
a vyberte možnosť Ovládanie. Medzi prispôsobiteľné funkcie patrí opätovné nastavenie gimbalu 
a prepínanie medzi mapou a živým náhľadom.

Upozornenie diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač počas RTH vydáva zvukové upozornenie. Výstrahu RTH nie je možné zrušiť. 
Diaľkový ovládač vydáva výstrahu, keď je úroveň nabitia batérie diaľkového ovládača nízka 
(6 až 10 %). Upozornenie na nízky stav batérie je možné zrušiť stlačením tlačidla napájania. 
Upozornenie na kriticky nízku úroveň nabitia batérie, ktoré sa spustí, keď je úroveň nabitia batérie 
nižšia ako 5 %, nie je možné zrušiť.
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Optimálna prenosová zóna
Signál medzi dronom a ovládačom je najspoľahlivejší, keď sú antény umiestnené vzhľadom k dronu, 
ako je znázornené nižšie.

Optimálna prenosová zóna

Slabý signál

Prepojenie diaľkového ovládača
Ak je diaľkový ovládač zakúpený spoločne s dronom, je s ním už prepojený. V opačnom prípade 
postupujte podľa nižšie uvedených krokov a po aktivácii prepojte diaľkový ovládač a dron.
1. Zapnite dron a diaľkový ovládač.
2. Spustite program DJI Fly.
3.         a vyberte možnosť Ovládanie a spárovanie s dronom (prepojenie).
4. Stlačte a podržte tlačidlo napájania dronu dlhšie ako štyri sekundy. Dron raz pípne, keď je 

pripravené na prepojenie. Po úspešnom prepojení dron dvakrát zapípa a na diaľkovom ovládači 
sa rozsvietia kontrolky stavu nabitia batérie, ktoré svieti trvalo.

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

diaľkový ovládač.
• Pre optimálny prenos obrazu vypnite Bluetooth a Wi-Fi mobilného zariadenia.

• Pred každým letom diaľkový ovládač plne nabite. Diaľkový ovládač vydá upozornenie, keď je 
úroveň nabitia batérie nízka.

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

• Nastavte držiak mobilného zariadenia, aby ste sa uistili, že je mobilné zariadenie bezpečne 
upevnené.

• Na zachovanie dobrého stavu batérie ju aspoň raz za tri mesiace plne nabite.

V zobrazení kamery kliknite na
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Aplikácia DJI Fly

Táto časť predstavuje hlavné 
funkcie aplikácie DJI Fly.
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Aplikácia DJI Fly

Domovská obrazovka
Spustite aplikáciu DJI Fly a vstúpte na domovskú obrazovku.

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

Akadémia
Kliknutím na ikonu v pravom hornom rohu vstúpite do Akadémie a zobrazíte si návody k produktom, 
letové tipy, bezpečnostné upozornenia a príručky.

Album
Prezerajte si fotografie a videá v drone a mobilnom zariadení alebo na diaľkovom ovládači DJI RC. 
Kliknite na položku Vytvoriť a vyberte možnosť Šablóny alebo Pro. Šablóny poskytujú funkciu 
automatických úprav importovaných záberov. Pre umožňuje používateľom upravovať zábery ručne.

• DJI RC diaľkový ovládač podporuje iba prezeranie fotografií a videí v drone a diaľkovom 
ovládači. Funkcia Vytvoriť nie je na diaľkovom ovládači DJI RC k dispozícii.

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

Profil
Prezrite si informácie o účte, záznamy o letoch, navštívte fórum DJI, online obchod, získajte prístup 
k funkcii Find My Drone a ďalším nastaveniam, ako sú aktualizácie firmvéru, zobrazenie kamery, dáta 
v medzipamäti, súkromie účtu a jazyk.
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Pohľad kamery

1. Režim letu
Režim N: Zobrazuje aktuálny letový režim.

2. Stavový riadok systému
Počas letu: Ukazuje stav letu dronu a zobrazuje rôzne varovné hlásenia. Keď sa zobrazí 
varovné hlásenie, kliknutím naň zobrazíte ďalšie informácie.

3. Informácie o batérii
80 24'17" : Zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia batérie a zostávajúcu dobu letu.

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

5. Stav GNSS 
20 : Zobrazuje aktuálnu silu signálu GNSS. Kliknutím skontrolujete stav signálu GNSS. 
Predvolený bod je možné aktualizovať, keď je ikona biela, čo znamená, že signál GNSS je silný.

6. Nastavenie systému
: Systémové nastavenia poskytujú informácie o bezpečnosti, ovládaní, kamere a prenose.

•  Bezpečnosť
RTH: Kliknutím nastavte nadmorskú výšku návratu do východiskového bodu a aktualizujte 
východiskový bod.
Ochrana letu: Kliknutím nastavte maximálnu výšku a maximálnu vzdialenosť letu.
Senzory: Kliknutím zobrazíte stavy IMU a kompasu av prípade potreby spustíte kalibráciu.
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Odomknúť GEO zónu: Kliknutím zobrazíte informácie o odomknutí GEO zón.
Funkcia Find My Drone pomáha určiť polohu dronu na zemi.
Batérie: Kliknutím zobrazíte informácie o batérii, napríklad stav batériových článkov, sériové 
číslo a počet nabití.
Pokročilé bezpečnostné nastavenia zahŕňajú nastavenie správania dronu pri strate signálu 
diaľkového ovládača a zastavenie vrtulí počas letu v núdzových situáciách.
Správanie dronu pri strate signálu z diaľkového ovládača je možné nastaviť na návrat do 
východiskového bodu, klesania alebo vznášania.
"Len v prípade núdze" znamená, že motory je možné zastaviť uprostred letu iba v prípade núdze, 
ako je zrážka, vysadenie motora, prevrátenie dronu vo vzduchu alebo neovládateľnosť dronu a 
jeho rýchle stúpanie alebo klesanie. "Kedykoľvek" znamená, že motory je možné zastaviť 
uprostred letu kedykoľvek, keď používateľ vykoná príkaz kombinácií páčok (CSC). Všimnite si, že 
používateľ musí pri vykonávaní CSC držať páčky po dobu 2 sekúnd, aby zastavil motory 
uprostred letu.

• Zastavenie motorov uprostred letu spôsobí pád dronu.

•  Ovládanie
Nastavenie dronu: Nastavenie jednotiek.
Nastavenie gimbalu: Kliknutím nastavíte režim gimbalu, vstúpite do pokročilých nastavení, 
vykonáte kalibráciu gimbalu a znovu nastavíte alebo nakloníte gimbal dole.
Nastavenie diaľkového ovládača: Kliknutím nastavíte funkciu prispôsobiteľného tlačidla, 
kalibrujete diaľkový ovládač, prepínate režimy ovládacej páčky (režim 1, režim 2, režim 3 alebo 
vlastný režim) alebo nastavujete pokročilé nastavenia diaľkového ovládača.
Letový kurz pre začiatočníkov: Pozrite sa na letový kurz.
Pripojenie ku dronu: Ak dron nie je prepojený s diaľkovým ovládačom, kliknutím na tlačidlo 
zahájite prepojenie.

•  Kamera
Nastavenie parametrov kamery: Zobrazuje rôzne nastavenia podľa režimu snímania.
Všeobecné nastavenia: Kliknutím zobrazíte a nastavíte histogram, upozornenie na 
preexponovanie, úroveň špičiek, mriežky a vyváženie bielej.
Miesto uloženia: Kliknutím skontrolujte kapacitu karty microSD a naformátujte ju. Zvoľte 
automatickú synchronizáciu HD fotografií do mobilného zriadenia, povolenie vyrovnávacej 
pamäte počas nahrávania a úpravu nastavenia maximálnej kapacity vyrovnávacej pamäte videa.
Obnovenie nastavení kamery: Kliknutím obnovíte predvolené nastavenia parametrov kamery.

• Diaľkový ovládač DJI RC nepodporuje funkciu Auto Sync HD Photos.

•  Prenos 
Pre vysielanie pohľadu z kamery v reálnom čase je možné zvoliť platformu pre živé 
vysielanie. V nastavení prenosu je možné tiež nastaviť frekvenčné pásmo a režim kanálu.

• Diaľkový ovládač DJI RC nepodporuje funkciu živého vysielania.

•  Informácie
Zobrazte informácie o zariadení, firmvéri, verzii aplikácie, verzii batérie a ďalšie.
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7. Režimy snímania
Fotografia: Single, AEB, Timed Shot.
Video
QuickShots: Na výber je Dronie, Rocket, Circle, Helix a Boomerang.
Panoráma: Vyberte si z variantov Sphere, 180 ° a Wide Angle.

8. Prepínač režimu Landscape/Portrait
:    Kliknutím prepínate medzi režimami Landscape a Portrait. Pri prepnutí do režimu Portrait sa 
kamera otočí o 90 stupňov, aby bolo možné zhotovovať videá a fotografie na výšku.

9. Zoom
     : Ikona zobrazuje pomer priblíženia. Kliknutím na ikonu upravíte pomer priblíženia. Kliknutím 
a podržaním ikony rozbaľte lištu zoomu a posunutím po nej upravte pomer priblíženia.

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

11. Tlačidlo ostrenia
 AF /  MF : Kliknutím na ikonu prepnete režim ostrenia. Kliknutím a podržaním ikony rozbaľte lištu 
ostrenia a posunutím po lište zaostrite kameru.

12. Prehrávanie
 : Kliknutím vstúpte do režimu prehrávania a prezerania fotografií a videí ihneď po ich vytvorení. 

13. Prepínač režimu kamery
 : V režime fotografovania môžete voliť medzi režimami Auto a Pro. Parametre sa pri 

jednotlivých režimoch líšia.

14. Parametre snímania
RES&FPS EV
4K 30 + 0.7 : Zobrazí aktuálne parametre snímania. Kliknutím prejdete na nastavenie parametrov.

15. Informace o kartě microSDicroSD Card Information
Storage

1:30:30 : Zobrazuje zostávajúci počet fotografií alebo dobu záznamu videa na aktuálnej karte 
microSD. Kliknutím zobrazíte dostupnú kapacitu karty microSD.

16. Letová telemetria
H 150m : Vertikálna vzdialenosť od dronu k východiskovému bodu.
D 80m : Vodorovná vzdialenosť od dronu k východiskovému bodu.
3m/s : Vertikálna rýchlosť dronu.
5,6 m/s : Horizontálna rýchlosť dronu.

17. Mapa
     : Kliknutím prepnete na ukazovateľ polohy, ktorý zobrazuje informácie, ako je orientácia a uhol náklonu

Skrýt

© 2022 DJI Všetky práva vyhradené.

Prepnúť na minimape

Uhol náklonu dronu
Poloha diaľkového ovládača 

Predvolený bod

dronu, ako aj umiestnenie diaľkového ovládača a východiskového bodu.

  Orientácia dronu

Prepnúť na
indikátor polohy



DJI Mini 3 Užívateľská príručka

50 © 2022 DJI Všetky práva vyhradené. 

17. Automatický start/přistání/RTH
 /      :Kliknite na ikonu. Po zobrazení výzvy stlačte a podržte tlačidlo pre zahájenie automatického 

vzletu alebo pristátia.

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

19. Späť
 : Kliknutím sa vrátite na domovskú obrazovku.

Kliknite a podržte prst kdekoľvek na obrazovke v zobrazení kamery, kým sa nezobrazí lišta pre 
nastavenie gimbalu. Posunutím lišty upravte uhol gimbalu.

Kliknutím na obrazovku povolíte ostrenie alebo bodové meranie. Zaostrovanie alebo bodové meranie 
sa zobrazia odlišne v závislosti od režimu ostrenia, režimu expozície a režimu bodového merania. Po 
použití bodového merania kliknutím a podržaním na obrazovke uzamknite expozíciu. Ak chcete 
expozíciu odomknúť, znova kliknite na obrazovku a podržte ju.

• Pred spustením aplikácie DJI Fly zariadenie úplne nabite.
• Pri používaní DJI Fly sú vyžadované mobilné dáta. Informácie o poplatkoch za prenos dát 

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

telefónne hovory, nepíšte správy ani nepoužívajte iné mobilné funkcie.
• Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné výzvy, varovné správy a vyhlásenia

o vylúčení zodpovednosti. Zoznámte sa s príslušnými predpismi vo vašej oblasti. Ste 
výhradne zodpovední za to, že poznáte všetky príslušné predpisy a lietate spôsobom, ktorý 
je v súlade s nimi.
a) Pred použitím funkcií automatického vzletu a automatického pristátia si prečítajte 

varovné hlásenia a porozumejte im.
b) Pred nastavením výšky nad východiskový limit si prečítajte varovné hlásenia 

a prehlásenia o vylúčení zodpovednosti a porozumajte im.
c) Pred prepínaním letových režimov si prečítajte varovné hlásenia a upozornenia

a porozumejte im. 
d) Prečítajte si a pochopte varovné hlásenia a výzvy na vylúčenie zodpovednosti 

v blízkosti GEO zón alebo v nich.
e) Pred použitím inteligentných letových režimov si prečítajte varovné hlásenia

a porozumejte im. 
• Ak sa v aplikácii zobrazí výzva, aby ste pristáli na bezpečnom mieste, okamžite 

pristaňte. 
• Pred každým letom skontrolujte všetky varovné hlásenia na kontrolnom zozname 

zobrazenom v aplikácii.
• Ak ste dron nikdy neovládali alebo ak nemáte dostatočné skúsenosti, aby ste ho 

mohli ovládať s istotou, použite výukový program v aplikácii na precvičenie svojich 
letových zručností.

• Pred každým letom si uložte do vyrovnávacej pamäte mapové podklady oblasti, 
v ktorej hodláte s dronom lietať, pripojením k internetu.

• Aplikácia je navrhnutá tak, aby vám pomáhala pri prevádzke. Používajte zdravý 
úsudok a NESPOLIEHAJTE sa pri ovládaní dronu na aplikáciu. Vaše používanie 
aplikácie podlieha podmienkam používania aplikácie DJI Fly a zásadám ochrany 
osobných údajov DJI. Starostlivo si ich v aplikácii prečítajte. 
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Let

Táto časť popisuje postupy 
bezpečného letu a letové obmedzenia.
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Let
Po dokončení predletovej prípravy sa odporúča trénovať letové schopnosti a nacvičovať bezpečné 
lietanie. Uistite sa, že všetky lety prebiehajú v otvorenom priestore. Pri lietaní prísne dodržujte 
miestne zákony a predpisy. Pred letom si prečítajte Bezpečnostné pokyny, aby ste zaistili bezpečné 
používanie výrobku.

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

10,7 m/s, sneženia, dažďa a hmly.
2. Lietajte iba na otvorených priestranstvách. Vysoké budovy a veľké kovové konštrukcie môžu 

ovplyvniť presnosť palubného kompasu a systému GNSS. Odporúča sa udržiavať dron
vo vzdialenosti najmenej 10 m od konštrukcií.

3. Vyhýbajte sa prekážkam, davom ľudí, vedeniu vysokého napätia, stromom a vodným plochám
(odporúčaná výška je aspoň 3 m nad vodou).

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

5. Výkon dronu a jeho batéria je pri lete vo veľkých výškach obmedzený. Lietajte s opatrnosťou. 
Maximálna prevádzková výška dronu nad hladinou mora je 4 000 m (13 123 stôp) pri lietaní 
s Inteligentnou letovou batériou. Pri použití Inteligentnej letovej batérie Plus klesá maximálna 
prevádzková výška nad hladinou mora na 3 000 m (9 843 ft). Pokiaľ je v drone s Inteligentnou 
letovou batériou nainštalovaný kryt vrtule, maximálna prevádzková výška nad hladinou mora sa 
zvýši na 1 500 m (4 921 ft).

6. GNSS nemožno používať v polárnych oblastiach. Namiesto toho použite kamerový systém.
7. NEŠTARTUJTE z pohybujúcich sa objektov, ako sú automobily a lode. 
8. NEPOUŽÍVAJTE dron v prostredí s rizikom požiaru alebo výbuchu. 

Letové limity

Systém GEO (Geospatial Environment Online) 
Systém GEO (Geospatial Environment Online) spoločnosti DJI je globálny informačný systém, ktorý
v reálnom čase poskytuje informácie o bezpečnosti letu a aktualizáciách obmedzení a zabraňuje 
bezpilotným lietadlám lietať v obmedzenom vzdušnom priestore. Za výnimočných okolností je možné 
obmedzené priestory odblokovať a umožniť tak lety dovnútra. Predtým musí užívateľ podať žiadosť 
o odblokovanie na základe aktuálnej úrovne obmedzení v zamýšľanej letovej oblasti. Systém GEO 
nemusí plne vyhovovať miestnym zákonom a predpisom. Používatelia sú sami zodpovední za 
bezpečnosť svojich letov a pred podaním žiadosti o odblokovanie letu v obmedzenej oblasti musia 
konzultovať príslušné právne a regulačné požiadavky s miestnymi úradmi. Ďalšie informácie 
o systéme GEO nájdete na adrese
https://www.dji. com/flysafe.

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

Letové limity Aplikácia DJI Fly
Indikátor stavu
dronu

Max. 
výška letu

Výška dronu nesmie prekročiť 
stanovenú hodnotu

Varovanie: dosiahnutie 
výškového limitu Bliká striedavo 

zeleno a červenoMax. 
polomer

Vzdialenosť letu musí byť 
v rámci maximálneho polomeru

Varovanie: dosiahnutý 
limit vzdialenosti

Keď je GNSS slabý

Letové limity Aplikácia DJI Fly
Indikátor stavu 
dronu

Max. 
výška letu

Výška je obmedzená na 5 m 
(16 stôp), ak je signál GNSS slabý
a funguje infračervený snímací 
systém.
Výška je obmedzená na 30 m 
(98 stôp), pokiaľ je signál GNSS 
slabý a infračervený snímací 
systém nie je v prevádzke

Varovanie: dosiahnutie 
výškového limitu

Bliká striedavo 
zeleno a červeno

Max. 
polomer

Obmedzenia polomeru sú vypnuté av aplikácii nie je možné prijímať varovné výzvy.

• Pokiaľ signál GNSS počas letu zoslabne, nie je výška obmedzená, pokiaľ bol signál GNSS 
pri zapnutí dronu silnejší ako slabý (biele alebo žlté signálne pruhy).

• Pokiaľ sa dron nachádza v zóne GEO a je tu slabý alebo žiadny signál GNSS, indikátor 
stavu dronu bude každých dvanásť sekúnd svietiť päť sekúnd červeno.

Limity výšky letu a vzdialenosti
Maximálna výška letu obmedzuje výšku letu dronu, zatiaľ čo maximálna vzdialenosť letu obmedzuje 
polomer letu dronu okolo východiskového bodu. Tieto limity je možné nastaviť pomocou aplikácie 
DJI Fly pre zvýšenie bezpečnosti letu.

Východiskový bod

Maximálna letová výška

Maximálny polomer

Výška dronu pri vzlete

Predvolený bod nie je možné počas letu ručne aktualizovať
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• Pokiaľ dron dosiahne určitú výšku alebo polomer, môžete ho stále ovládať, ale 
nemôžete s ním pokračovať v lete. Pokiaľ dron vyletí mimo maximálny polomer, 
automaticky sa vráti späť do dosahu, pokiaľ je signál GNSS silný.

• Z bezpečnostných dôvodov nelietajte v blízkosti letísk, diaľnic, nádraží, železničných 
tratí, centier miest alebo iných citlivých oblastí. S dronom lietajte iba v zornom poli. 

GEO zóny
Všetky GEO zóny sú uvedené na oficiálnych stránkach DJI na adrese http://www.dji.com/flysafe. 
GEO zóny sú rozdelené do rôznych kategórií a zahŕňajú miesta, ako sú letiská, polia, kde lietajú 
pilotované lietadlá v malých výškach, štátne hranice a citlivé lokality, ako sú elektrárne. Pokiaľ sa váš 
dron priblíži ku GEO zóne, zobrazí sa v aplikácii DJI Fly výzva a dron bude mať v tejto oblasti zakázané 
lietať.

Predletový kontrolný zoznam
1. Skontrolujte, či sú diaľkový ovládač, mobilné zariadenia a inteligentné letové batérie plne nabité.
2. Uistite sa, že je sňatý ochranný kryt gimbalu.
3. Uistite sa, že sú ramená dronu rozložené.
4. Uistite sa, že sú inteligentné letové batérie a vrtule bezpečne namontované.
5. Uistite sa, že gimbal a kamera fungujú normálne.
6. Uistite sa, že motorom nič neprekáža a že fungujú normálne.
7. Uistite sa, že je program DJI Fly úspešne pripojený k dronu.
8. Uistite sa, že sú všetky šošovky kamery a senzory čisté.
9. Používajte iba originálne diely DJI alebo diely certifikované spoločnosťou DJI. Neautorizované diely 

alebo diely od iných výrobcov ako certifikovaných DJI môžu spôsobiť poruchu systému a ohroziť 
bezpečnosť. 

Automatický štart/pristátie

Automatický vzlet

Použitie automatického vzletu:
1. Spustite DJI Fly a vstúpte do pohľadu kamery.
2. Vykonajte všetky kroky v predletovom kontrolnom zozname.
3. Kliknite na        . Ak sú podmienky bezpečné pre vzlet, stlačte a podržte tlačidlo na potvrdenie.
4. Dron vzlietne a bude sa vznášať 1,2 m nad zemou. 

Automatické pristátie
Použití automatického přistání:

1.    Kliknite na        . Ak sú podmienky na pristátie bezpečné, stlačte a podržte tlačidlo na potvrdenie.
2.   Automatické pristátie môžete zrušiť kliknutím na      .
3.   Ak funguje dolný kamerový systém normálne, bude povolená ochrana pri pristátí.
4.   Motory sa po pristátí automaticky zastavia.

Vyberte správne miesto pre pristátie.
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Spúšťanie/zastavovanie motorov

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

Zastavenie motorov
Keď je dron na zemi a motory sa točia, existujú dva spôsoby, ako ich zastaviť:
Metóda 1: Stlačte páčku plynu dole a držte ju. Motory sa po jednej sekunde zastavia.
Metóda 2: Vykonajte rovnakú CSC, ktorá bola použitá na spustenie motorov, a podržte ju. 
Motory sa zastavia po dvoch sekundách.

Zastavenie motorov uprostred letu
Zastavenie motorov uprostred letu spôsobí pád dronu. NEZASTAVUJTE motory uprostred letu, 
pokiaľ nenastane núdzová situácia, napríklad ak došlo k zrážke alebo pokiaľ dron nie je pod 
kontrolou a rýchlo stúpa alebo klesá, alebo ak sa dron vo vzduchu prevracia. Ak chcete zastaviť 
motory uprostred letu, vykonajte rovnaký postup CSC, ktorý bol použitý na spustenie motorov. 
Všimnite si, že používateľ musí pri vykonávaní CSC držať riadiace páčky po dobu 2 sekúnd, aby 
boli motory zastavené. Predvolené nastavenia je možné zmeniť v aplikácii DJI Fly.

ALEBO

ALEBO

Metóda 1 Metóda 2
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Letová zkouška 

Vzletové/pristávacie postupy
1. Umiestnite dron na otvorenú rovnú plochu zadnej časti dronu smerom k sebe.
2. Zapnite diaľkový ovládač a dron.
3. Spustite program DJI Fly a vstúpte do zobrazenia kamery.
4. Počkajte na dokončenie autodiagnostiky dronu. Ak program DJI Fly nezobrazí žiadne 

nepravidelné varovanie, môžete spustiť motory.
5. Pomaly stlačte páčku plynu smerom nahor, aby ste mohli vzlietnuť.
6. Ak chcete pristáť, vznášajte sa nad rovným povrchom a jemným stlačením páčky plynu 

dole klesajte.
7. Motory sa po pristátí automaticky zastavia.
8. Vypnite dron skôr ako diaľkový ovládač. 

Návrhy a tipy pre videá
1. Predletový kontrolný zoznam vám pomôže bezpečne lietať a natáčať videá počas letu. Pred 

každým letom si prejdite celý predletový kontrolný zoznam.

2. V aplikácii DJI Fly zvoľte požadovaný prevádzkový režim gimbalu.

3. Pri lete v režime Normal alebo Cine sa odporúča vytvárať fotografie alebo nahrávať videá.

4. NELIETAJTE za zlého počasia, napríklad za dažďa alebo veterného počasia.

5. Zvoľte nastavenie fotoaparátu, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

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

7. Jemným stlačením ovládacích páčok zaistite plynulý a stabilný pohyb dronu. 

• Pred vzletom sa uistite, že je dron postavený na rovnom a stabilnom povrchu.
NESMIETE dron vypúšťať z dlane alebo pri jeho pridržiavaní v ruke.
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Příloha

Špecifikácie

Dron

Vzletová hmotnosť

248,9 g
Štandardná hmotnosť dronu (vrátane Inteligentnej letovej batérie 
DJI Mini 3 Pro, vrtuľou a karty microSD). Skutočná hmotnosť 
výrobku sa môže líšiť v dôsledku rozdielov v materiáloch šarže
a vonkajších faktorov. V niektorých krajinách a oblastiach nie je 
vyžadovaná registrácia. Pred použitím si overte miestne pravidlá 
a predpisy.
S batériou DJI Mini 3 Pre Intelligent Flight Battery Plus bude 
lietadlo vážiť viac ako 249 g (približne 290 g). Pred lietaním 
skontrolujte a prísne dodržujte miestne zákony a predpisy.

Rozmery (D×Š×V)
Zložený (bez vrtulí): 148 × 90 × 62 mm 
Rozložený (bez vrtulí): 251 × 362 × 72 mm

Diagonálna vzdialenosť 247 mm

Max. rýchlosť výstupu
Režim S: 5 m/s
Režim N: 3 m/s
Režim C: 2 m/s

Max. rýchlosť klesania
Režim S: 3,5 m/s
Režim N: 3 m/s
Režim C: 1,5 m/s

Max. horizontálna rýchlosť 
(v blízkosti hladiny mora, 
bezvetrie)

Režim S: 16 m/s
Režim N: 10 m/s
Režim C: 6 m/s

Max. výška vzletu nad 
hladinou mora

S Inteligentnou letovou batériou: 4 000 m (13 123 stôp)
S Inteligentnou letovou batériou Plus: 3 000 m (9 843 ft)
S Inteligentnou letovou batériou a ochranným krytom vrtule: 1 500 m (4 921 ft)

Max. doba letu

38 minút (s Inteligentnou letovou batériou a rýchlosťou letu 
21,6 km/h za bezvetria)
51 minút (s Inteligentnou letovou batériou Plus a rýchlosťou letu
21,6 km/h za bezvetrie).

Max. doba vznášania
33 minút (s Inteligentnou letovou batériou a za bezvetria)
44 minút (s Inteligentnou letovou batériou Plus a za bezvetria)

Max. letová vzdialenosť

18 km (s Inteligentnou letovou batériou a merané pri lete rýchlosťou 
43,2 km/h za bezvetria)
25 km (s Inteligentnou letovou batériou Plus a merané pri rýchlosti 
43,2 km/h za bezvetria)
10,7 m/s

Max. uhol náklonu
Režim S: 40° (pri lete vpred); 35° (pri lete vzad) 
Režim N: 25°
Režim C: 25°

Max. odolnosť proti rýchlosti vetra
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Max. uhlová rýchlosť

Režim S: v predvolenom nastavení 130°/s (nastaviteľný rozsah
v aplikácii DJI Fly je 20-250 °/s).
Režim N: v predvolenom nastavení 75°/s (nastaviteľný rozsah
v aplikácii DJI Fly je 20-120 °/s).
Režim C: 30°/s v predvolenom nastavení (nastaviteľný rozsah na 
DJI Fly je 20-60°/s).

Prevádzková teplota
GNSS

Rozsah presnosti vznášania

-10° až 40° C (14° až 104° F)
GPS + GLONASS + GALILEO
Vertikálne: Kamerové polohovanie: ±0,1 m; GNSS polohovanie: ±0.5 m 
Horizontálne: Kamerové polohovanie: ±0.3 m; GNSS polohovanie: ±1.5 m

Prenos
Video prenosový systém O2
Prevádzková frekvencia 2,4000-2,835 GHz, 5,725-5,850 GHz

Výkon vysielača (EIRP)
2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 
5,8 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

Wi-Fi
Protokol 802.11 a/b/g/n/ac
Prevádzková frekvencia 2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz

Výkon vysielača (EIRP)
2,4 GHz: <19 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 
5,8 GHz: <20 dBm(FCC/SRRC), <14 dBm(CE)

Bluetooth
Protokol Bluetooth 5.2
Prevádzková frekvencia 2,4000-2,4835 GHz
Výkon vysielača (EIRP) <8 dBm
Gimbal

Mechanický rozsah
Klopenie: -135° až +80° 
Klonenie: -135° až +45° 
Otáčanie: -30° až +30°

Ovládateľný rozsah
Klopenie: -90° až  +60°
Klonenie: 0° až -90° (Landscape alebo Portrait)

Stabilizácia
Maximálna rýchlosť ovládania (klopenie)

Rozsah uhlových vibrácií

3osá (klopenie, klonenie, otáčanie)
100°/s
±0.01°

Snímací systém
Spodný kamerový systém Presný rozsah merania: 0,5 m až 10 m

Prevádzkové prostredie
Neodrazivé, rozoznateľné povrchy s difúznou odrazivosťou 
20 % a primeraným osvetlením > 15 luxov.

Kamera
Snímač obrazu 1/1,3" CMOS, efektívne pixely: 12 MP

Objektív

FOV: 82.1°
Ekvivalent formátu: 24 mm 
Svetelnosť: f/1.7
Rozsah snímania: 1 m to ∞

ISO
Video: 100-3200 
Fotografia: 100-3200
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Rýchlosť elektronickej uzávierky 1/8000-2 s
Max. veľkosť obrázku 4000 × 3000

Režimy a parametre 
fotografovania

Jedna snímka: 12 MP
Interval: 12MP
2/3/5/7/10/15/20/30/60 s (JPEG) 
5/7/10/15/20/30/60 s (JPEG+RAW)
Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12MP, 3 bracketing zábery 
na 0,7 EV Step
Panoráma: Sphere, 180°, Wide-angle
Režim HDR: HDR je podporované v režime jednotlivých snímok

Formát fotografie JPEG/DNG (RAW)

Rozlišení videa

4K: 3840×2160@24/25/30 fps
2.7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60 fps
FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps
Režim HDR: HDR podporované pri snímaní rýchlosťou 24/25/30 fps

Formát videa MP4 (H.264)
Max. dátový tok videa 100 Mbps

Podporovaný súborový 
systém

FAT32 (≤32 GB)
exFAT (>32 GB)

Digitální zoom
4K: 2x 
2.7K: 3x 
FHD: 4x

Diaľkový ovládač DJI RC-N1
Prenos

Systém prenosu videa

Pri použití s rôznymi konfiguráciami hardvéru dronu,
Diaľkový ovládač DJI RC-N1 automaticky vyberie zodpovedajúcu 
verziu firmvéru pre aktualizáciu. Pri prepojení s ovládačom DJI 
Mini 3 podporuje prenosovú technológiu O2.

Kvalita živého náhľadu 720p/30fps
Prevádzková frekvencia 2,4000-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

Výkon vysielača (EIRP)
2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)

Maximálna prenosová 
vzdialenosť (bez prekážok, 
bez rušenia)

10 km (FCC), 6 km (CE/SRRC/MIC)
Dáta sú testované podľa rôznych noriem v otvorených oblastiach bez 
rušenia. Vzťahuje sa iba na maximálnu jednosmernú letovú 
vzdialenosť bez zohľadnenia návratu do východiskového bodu. Počas 
skutočného letu venujte pozornosť výzvam RTH v aplikácii DJI Fly.

Prenosová vzdialenosť 
(v bežných scenároch 
podľa normy FCC)

Silné rušenie (napr. centrum mesta): cca 1,5-3 km
Mierne rušenie (napr. predmestia, malé mestá): cca 3-6 km
Žiadne rušenie (napr. vidiecke oblasti, pláže): cca 6-10 km
Dáta sú testované podľa normy FCC v otvorených oblastiach a pri 
rôznych úrovniach rušenia. Údaje sú iba orientačné. Počas 
skutočného letu venujte pozornosť výzvam RTH v aplikácii DJI Fly.
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Obecné
Prevádzková teplota
Kapacita batérie
Typ batérie
Chemický systém

Prevádzkový prúd/napätie

-10° až 40° C (14° až 104° F)
5,200 mAh
Li-ion
LiNiMnCoO2
1200 mA@3.6 V (so zariadením Android) 
700 mA@3.6 V (so zariadením iOS)

Podporovaná veľkosť 
mobilného zariadenia

180 × 86 × 10 mm (výška × šírka × hrúbka)

Podporované typy USB portov Lightning, Micro USB (Typ B), USB-C

Max. životnosť batérie
6 hodín (bez nabíjania mobilného zariadenia) 
4 hodiny (pri nabíjaní mobilného zariadenia)

Diaľkový ovládač DJI RC
Prenos

Systém prenosu videa

Pri použití s rôznymi konfiguráciami hardvéru dronu,
vyberie automaticky diaľkový ovládač DJI RC zodpovedajúcu 
verziu firmvéru pre aktualizáciu. Pri prepojení s ovládačom 
DJI Mini 3 podporuje prenosovú technológiu O2.

Prevádzková frekvencia 2,4000-2,4835 GHz, 5,25-5,850 GHz

Výkon vysielača (EIRP)
2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)

Max. prenosová vzdialenosť 
(bez prekážok, bez rušenia)

10 km (FCC), 6 km (CE/SRRC/MIC)
Dáta sú testované podľa rôznych noriem v otvorených oblastiach bez 
rušenia. Vzťahuje sa iba na maximálnu jednosmernú letovú 
vzdialenosť bez zohľadnenia návratu domov. Počas skutočného letu 
venujte pozornosť výzvam RTH v aplikácii DJI Fly.

Prenosová vzdialenosť 
(v bežných situáciách, 
podľa normy FCC)

Silné rušenie (napr. centrum mesta): 1,5-3 km
Stredne silné rušenie (napr. predmestie, malé mestá): 3-6 km 
Žiadne rušenie (napr. vidiecke oblasti, pláže): 6-10 km
Dáta sú testované podľa normy FCC v otvorených oblastiach 
a s rôznymi úrovňami rušenia. Údaje sú iba referenčné. Počas 
skutočného letu venujte pozornosť výzvam RTH
v aplikácii DJI Fly.

Wi-Fi
Protokol 802.11a/b/g/n
Prevádzková frekvencia 2,4000-2,4835 GHz; 5,150-5,250 GHz; 5,725-5,850 GHz

Výkon vysielača (EIRP)
2,4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 
5,1 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

Bluetooth
Protokol Bluetooth 4.2
Prevádzková frekvencia 2,4000-2,4835 GHz
Výkon vysielača (EIRP) <10 dBm
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Obecné
Prevádzková teplota
GNSS
Kapacita batérie
Typ batérie
Chemický systém
Prevádzkový prúd/napätie
Max. životnosť batérie
Kapacita úložiska

-10° až 40° C (14° až 104° F) 
GPS + BEIDOU + GALILEO 
5,200 mAh
Li-ion
LiNiMnCoO2
1250 mA@3.6 V
približne 4 hodiny 
Podporovaná karta microSD

Podporované karty microSD 
pre diaľkový ovládač DJI RC

UHS-I Speed Grade 3 rating microSD card

Odporúčané karty 
microSD pre diaľkový 
ovládač DJI RC

SanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC SanDisk 
Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 
256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB 
V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 64GB V30 
A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 256GB V30 A2 
microSDXC SanDisk Extreme Pro 400GB V30 A2 
microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 
microSDXC SanDisk High Endurance 256GB V30 
microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 64GB V30 A2 
microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 256GB V30 A2 
microSDXC Lexar High Endurance 64GB V30 
microSDXC Lexar High Endurance 128GB V30 
microSDXC
Lexar 633x 256GB V30 A1 microSDXC 
Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC 
Samsung EVO Plus 512GB microSDXC

Inteligentná letová batéria
Kapacita batérie
Štandardné napätie
Max. nabíjacie napätie
Typ batérie
Chemický systém
Energia
Hmotnosť
Teplota nabíjania

Doba nabíjení

Odporúčaná nabíjačka

2453 mAh
7.38 V
8.5 V
Li-ion
LiNiMnCoO2
18.10 Wh
Přibližně 80,5 g
5° až 40° C (41° až 104° F)
64 minút (s DJI 30W USB-C nabíjačkou a batériou pripevnenou
k dronu)
56 minút (s 30W USB-C nabíjačkou DJI a batériou vloženou do 
DJI Mini 3 Pro Two-Way Charging Hub)
DJI 30W nabíjačka USB-C alebo iné nabíjačky USB Power Delivery 
(30 W)
Pri nabíjaní batérie pripevnenej k dronu alebo vloženej do 
DJI Mini 3 Pro Two-Way Charging Hub je maximálny podporovaný 
nabíjací výkon 30 W.
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Inteligentná letová batéria Plus
Kapacita batérie 3850 mAh
Štandardné napätie 7.38 V
Max. nabíjacie napätie 8.5 V
Typ batérie Li-ion
Chemický systém LiNiMnCoO2
Energia 28.4 Wh
Hmotnosť Približne 121 g
Teplota nabíjania 5° až  40° C (41° až 104° F)

Doba nabíjania

101 minút (s DJI 30W USB-C nabíjačkou a batériou pripevnenou 
k dronu)
78 minút (s DJI 30W USB-C nabíjačkou a batériou vloženou do 
DJI Mini 3 Pro Two-Way Charging Hub)

Odporúčaná nabíjačka

DJI 30W USB-C nabíjačka alebo iné USB Power Delivery nabíjačky 
(30 W)
Pri nabíjaní batérie pripevnenej k dronu alebo vloženej do DJI Mini 
3 Pro Two-Way Charging Hub je maximálny podporovaný nabíjací 
výkon 30 W.

Two-Way Charging Hub
Vstup USB-C: 5V  3A, 9V  3A, 12V   3A
Výstup USB: 5V   2A
Menovitý výkon 30 W
Typ nabíjania Postupné nabíjanie troch batérií
Teplota nabíjania 5° až 40° C (41° až 104° F)

Podporované batérie
DJI Mini 3 Pro Intelligent Flight Battery (BWX162-2453-7.38) 
DJI Mini 3 Pro Intelligent Flight Battery Plus (BWX162-3850-7.38)

Aplikácia
Názov DJI Fly
Požadovaný operačný systém iOS v11.0 alebo novší; Android v6.0 alebo novší
Úložisko
Podporované karty 
microSD určené pre dron

UHS-I Speed Grade 3 rating microSD card

Odporúčané karty 
microSD pre dron

SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDXC
SanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC
SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A1 microSDXC Kingston 
Canvas Go!Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston 
Canvas Go!Plus 256GB V30 A2 microSDXC Kingston 
Canvas React Plus 64GB V30 A1 microSDXC Kingston 
Canvas React Plus 128GB V30 A1 microSDXC Samsung 
Pro Plus 256GB V30 A2 microSDXC
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• Rôzne režimy snímania môžu podporovať rôzne rozsahy citlivosti ISO. Aktuálne 
nastaviteľný rozsah ISO pre rôzne režimy snímania nájdete v aplikácii DJI Fly.

• Fotografie prispôsobené v režime Jednotlivá snímka nemajú HDR efekt v nasledujúcich 
situáciách:
a) Keď je drón v pohybe alebo je ovplyvnená stabilita v dôsledku vysokej rýchlosti vetra;
b) Keď je vyváženie bielej nastavené na manuálny režim;
c) Ak je fotoaparát v automatickom režime a nastavenie EV je nastavené ručne;
d) Fotoaparát je v automatickom režime a je zapnutá blokáda AE;
e) Fotoaparát je v režime Pro.
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Aktualizácia firmware
Na aktualizáciu firmvéru dronu a diaľkového ovládača použite aplikáciu DJI Fly alebo DJI Assistant 2
(rad spotrebiteľských dronov).

Používanie aplikácie DJI Fly
Po pripojení dronu alebo diaľkového ovládača k aplikácii DJI Fly budete upozornení na dostupnosť 
novej aktualizácie firmvéru. Ak chcete začať aktualizáciu, pripojte diaľkový ovládač alebo mobilné 
zariadenie k internetu a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Upozorňujeme, že pokiaľ nie je 
diaľkový ovládač prepojený s dronom, nie je možné firmware aktualizovať. Vyžaduje sa pripojenie na 
internet.

Používanie aplikácie DJI Assistant 2 (rada spotrebiteľských dronov)
Firmvér dronu a diaľkového ovládača aktualizujte samostatne pomocou aplikácie DJI Assistant 2
(rad spotrebiteľských dronov).

Pri aktualizácii firmware dronu postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
1. Spustite na počítači aplikáciu DJI Assistant 2 (rad spotrebiteľských dronov) a prihláste sa 

pomocou svojho účtu DJI. 

2. Zapnite dron a počas 20 sekúnd pripojte dron k počítaču prostredníctvom portu USB-C. 

3. Vyberte položku DJI Mini 3 a kliknite na možnosť Aktualizácia firmware. 

4. Vyberte verziu firmvéru. 

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

6. Počkajte na dokončenie aktualizácie firmware. 

Pri aktualizácii firmvéru diaľkového ovládača postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
1. Spustite na počítači aplikáciu DJI Assistant 2 (rad spotrebiteľských dronov) a prihláste sa 

pomocou svojho účtu DJI. 

2. Zapnite diaľkový ovládač a pripojte ho k počítaču prostredníctvom portu USB-C. 

3. Vyberte príslušný diaľkový ovládač a kliknite na položku Aktualizácia firmvéru. 

4. Vyberte verziu firmvéru. 

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

6. Počkajte na dokončenie aktualizácie firmvéru. 

Uistite sa, že ste vykonali všetky kroky aktualizácie firmware, inak môže dôjsť k zlyhaniu 
aktualizácie.
Aktualizácia firmware bude trvať približne 10 minút. Je normálne, že gimbal ochabne, 
indikátory stavu dronu blikajú a dron sa reštartuje. Trpezlivo počkajte, kým nebude 
aktualizácia dokončená.
Uistite sa, že je počítač počas aktualizácie pripojený k internetu.
Pred vykonaním aktualizácie sa uistite, že dron aj diaľkový ovládač majú aspoň 20 % 
energie.
Počas aktualizácie neodpájajte kábel USB-C.



DJI Mini 3 Užívateľská príručka

65 © 2022 DJI Všetky práva vyhradené. 

Informácie o popredajných službách
Navštívte stránky https://www.dji.com/support a dozviete sa viac o zásadách popredajného 
servisu, opravárenských službách a podpore.



Kontakt
DJI PODPORA

https://www.dji.com/support

      je ochranná známka spoločnosti DJI. 
Copyright © 2022 DJI Všetky práva vyhradené.

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

Tento obsah môže byť zmenený.
Stiahnite si najnovšiu verziu z http://www.dji.com/mini-3

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