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Stáhn#te si aplikaci DJI FLY

Aplikace DJI Fly

Nabijte vysíla$ov" akumulátor a pohonn" 
akumulátor v dronu.

Sejm#te kryt záv#su kamery a vyklopte ra-
mena s motory a rotory do provozní polohy.

Upevn#te páky ovlada$! na vysíla$.

P%ipojte va&e mobilní za%ízení.

Antény vysíla$e nastavte do optimální polo-
hy.

Jednou stiskn#te pro kontrolu stavu akumu-
látoru.

Zapn#te vysíla$ a dron. Spus'te aplikaci DJI 
Fly a m!(ete vzlétnout.

Ovlada$e vysíla$e v Módu 2 (plyn vlevo)



MAVIC MINI
Zkontrolujte, zda balení obsahuje dále uvedené polo!ky. Pokud n"která z nich chybí, 
kontaktujte, prosím, prodejce.

Dron 1x
(v#. Inteligentního pohonného 
akumulátoru a krytu záv"su)

Vysíla! 1x

Mikro USB kabel 1x

RC kabel (Lightning) 1x

Pár vrtulí 1x

RC kabel (USB-C) 1x 

Návody

RC kabel (Mikro USB) 1x

"roubovák 1x

Obsah balení

Páky k#í$ov%ch 
ovlada!& (pár) 1x

Náhradní 'roub 6x



Prohlá!ení�
Zásady bezpe"OÏIP�
QSPWP[V��.BWJD�.*/*

V1.0

Tento v#robek a návod jsou z oficiální distribuce pro $eskou Republiku. 



BEZPE$NOST VE ZKRATCE
POZOR
Tento dron není hra"ka. Je ur"en pro provozování osobami star!ími 18 let.
M%jte, prosím, na pam%ti, &e „Bezpe"nost ve zkratce“ je jen rychl# p'ehled bezpe"nostních 
zásad. D'íve, ne& se dron pokusíte poprvé zapnout, prostudujte v úplnosti celé Prohlá!ení 
a Zásady bezpe"ného provozu.
1. Prost'edí pro létání a pov%trnostní podmínky
• V!dy létejte na místech bez magnetického nebo elktromagnetického ru"ení, bez budov a jin#ch p$eká!ek.
• Nelétejte v blízkosti lidí a nad lidmi.
• Vyhn%te se létání ve v#"ce nad 120 m.
• Létejte pouze v nadmo$ské v#"ce do 3000 m nad mo$em.
• Létejte za p$ízniv#ch pov%trnostních podmínek p$i teplotách mezi 0 a 40°C.
• P$i létání v místnosti bu&te zvlá"t% opatrní, proto!e stabiliza'ní funkce dronu mohou b#t negativn% ovliv(o-

vány vn%j"ími vlivy.
• Nelétejte, pokud rychlost v%tru p$esahuje 8 m/s

2. P'edletová kontrola
• Ujist%te se, !e jsou vysíla'ové i pohonné akumulátory pln% nabité.
• Zkontrolujte, !e ramena s motory  jsou vysunutá do letové polohy. Zkontrolujte, !e Inteligentní pohonn# aku-

mulátor je spolehliv% upevn%n a jeho kryt zaji"t%n.
• Ujist%te se, !e kryt záv%su a kamery byl sejmut p$ed zapnutím dronu.
• Ujist%te se p$ed ka!d#m letem, !e vrtule jsou v dobrém stavu a bezpe'n% uta!ené.
• Ujist%te se, !e nic nebrání ve volném otá'ení motor).
• Ujist%te se, !e objektivy kamery a senzor) systém) detekce jsou 'isté.
• P$ed prvním vzletem, na ka!dém novém letovém míst%, a kdy! vás k tomu vyzve hlá"ení v aplikaci DJI Fly nebo 

signalizace LED letového indikátoru na dronu, prove&te kalibraci kompasu.
• Dbejte, aby byl model a aplikace DJI Fly byly aktualizovány na nejnov%j"í verzi.
• D)kladn% se seznamte se zvolen#m letov#m re!imem a porozum%jte v"em bezpe'nostním funkcím a varová-

ním.
• Dbejte, abyste létali mimo Bezletové zóny a letové podmínky byly vhodné pro vá" dron.
• Dbejte, aby aplikace DJI Fly byla správn% spu"t%na, aby mohla pomáhat p$i proovzu va"eho dronu. BEZ LETO-

V*CH DAT ZAZNAMENAN*CH V DRONU NEMUSÍ B*T DJI V UR+IT*CH SITUACÍCH (V+ETN, ZTRÁTY VA-EHO
DRONU) SCHOPNO VÁM POSKYTNOUT POPRODEJNÍ PODPORU NEBO P.EVZÍT ODPOV,DNOST.

3. Provoz
• Motory nespou"t%jte, dokud nejsou ramena vyklopena do provozní polohy. Jinak m)!e dojít k po"kození dronu.
• Dr!te se mimo dosah otá'ejících se vrtulí a motor).
• Dron m%jte za letu stále v p$ímém dohledu.
• Za letu nep$ijímejte p$íchozí hovory na vá" mobil nebo ned%lejte cokoliv, co by mohlo odvád%t va"i pozornost 

od pou!ívání va"eho mobilního za$ízení pro ovládání dronu za letu.
• Nelétejte pod vlivem alkoholu nebo drog.
• Nelétejte nízko nad re/exivními povrchy, jako je voda nebo sníh, proto!e ty mohou negativn% ovliv(ovat 'in-

nost vizuální ho systému detekce p$eká!ek. Je-li GPS signál slab#, létejte jen p$i dobrém osv%tlení a viditelnosti.
• V p$ípad% v#strahy p$i nízkém nap%tí akumulátoru nebo p$ed siln#m v%trem s dronem p$ista(te na bezpe'ném 

míst%.
• Pro proceduru automatického návratu na Místo vzletu RTH, prosím, nastavte v aplikaci DJI Fly v#"ku letu vy"í, 

ne! jsou p$ípadné p$eká!ky v okolí.
• Dron se nem)!e sám vyhnout p$eká!kám p$i automatickém návratu na Místo vzletu RTH. Pou!ívejte vysíla'

pro ovládání rychlosti a v#"ky letu dronu, abyste se vyhnuli srá!ce p$i RTH.
• Po p$istání nejprve zastavte motory, poté vypn%te dron a teprve nakonec vypn%te vysíla'.
• Pou!íváte-li Inteligentní letové re!imy, bu&te v!dy p$ipraveni p$evzít $ízení dronu vych#lením ovlada') a stis-

kem tla'ítka Pauza nebo klepnutím na tla'ítko na obrazovce.  M%jte na pam%ti, !a dron bude po vych#lení ovla-
da') pokra"ovat v provád%ní funkcí Inteligentního letu. Pro úplné ukon'ení Inteligentního letového re!imu
stiskn%te tla'ítko Pauza na vysíla'i nebo tla'ítko „STOP“ na obrazovce.

• Bez ohledu na mno!ství nejmodern%j"ích technologií, b%hem letu je vy!adována neustálá pozornost pilota.
Bezpe'nostní a pomocné funkce, jako je stabilizace dronu a automatick# návrat, jsou ur'eny pro usnadn%ní
provozu dronu, nikoliv jako náhrada $ízení dronu pilotem.
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POZNÁMKY
V návodech a dal"ích dokumentech jsou pou!ívány následující termíny pro ozna'ení r)zn#ch úrovní potenciál-
ního rizika p$i provozování daného v#robku:
UPOZORN(NÍ: Postupy, p$i jejich! nedodr!ení vzniká nebezpe'í "kod na majetku a malé nebo !ádné nebezpe'í 
zran%ní.
POZOR: Postupy, p$i jejich! nedodr!ení vzniká nebezpe'í "kod na majetku a nebezpe'í zran%ní.
VAROVÁNÍ: Postupy, p$i jejich! nedodr!ení vzniká nebezpe'í "kod na majetku a dal"ích doprovodn#ch "kod 
stejn% jako nebezpe'í vá!ného zran%ní.

Zásady pou&ívání Inteligentního pohonného akumulátoru
VAROVÁNÍ:
Abyste se vyhnuli po&áru, vá&nému zran%ní a !kodám na majetku, p'i pou&ívání, nabíjení a skladování 
akumulátor) se 'i*te následujícími bezpe"nostními zásadami. 
���/FEPWPMUF�BCZ�BLVNVMÈUPSZ�QǲJÝMZ�EP�TUZLV�T�KBLPVLPMJW�LBQBMJOPV��/FQPOFDIÈWFKUF�BLVNVMÈUPSZ�OB�EFÝUJ�
OFCP�WF�WMILÏN�QSPTUǲFEÓ��"LVNVMÈUPSZ�OFIÈ[FKUF�EP�WPEZ��1PLVE�EP�BLVNVMÈUPSV�QSPOJLOF�WPEB�NǾäF�EPKÓU�L�
DIFNJDLÏ�SFBLDJ�LUFSÈ�NǾäF�WÏTU�LF�W[OÓDFOÓ�BLVNVMÈUPSǾ�OFCP�EPLPODF�L�FYQMP[J��
���7äEZ�QPVäÓWFKUF�PSJHJOÈMOÓ�BLVNVMÈUPSZ�%+*��0CSBǸUF�TF�OB�OFKCMJäÝÓ�QSPEFKOV�[ÈTPCPWBOPV�EPWP[DFN�%+*��%+*�
BOJ�EPWP[DF�OFQǲJKÓNBKÓ�äÈEOPV�PEQPWǔEOPTU�[B�ÝLPEV�[QǾTPCFOPV�QPVäJUÓN�BLVNVMÈUPSǾ�KJOâDI�OFä�
PSJHJOÈMOÓDI�%+*�
���/JLEZ�OFQPVäÓWFKUF�BLVNVMÈUPSZ�B�CBUFSJF�LUFSÏ�[WǔUÝJMZ�TWǾK�PCKFN�VOJLÈ�[�OJDI�FMFLUSPMZU�OFCP�KTPV�QPÝLP�
[FOÏ��1PLVE�L�UPNV�EPKEF�LPOUBLUVKUF�%+*�OFCP�BVUPSJ[PWBOÏIP�EPWP[DF�B�QPäÈEFKUF�KF�P�BTJTUFODJ�
���"LVNVMÈUPSZ�CZ�NǔMZ�CâU�QPVäÓWÈOZ�W�SP[NF[Ó�UFQMPU��¡$�Bä����¡$��+FKJDI�QPVäÓWÈOÓ�QǲJ�UFQMPUÈDI�OBE���¡$�
NǾäF�WÏTU�L�QPäÈSV�B�FYQMP[J��1PVäÓWÈOÓ�BLVNVMÈUPSǾ�QǲJ�UFQMPUÈDI�QPE��¡$�WâSB[Oǔ�TOJäVKF�KFKJDI�WâLPOOPTU�B�
NǾäF�WÏTU�L�KFKJDI�USWBMÏNV�QPÝLP[FOÓ��1ǲFE�QPVäJUÓN�BLVNVMÈUPSǾN�EPQǲFKUF�ǏBT�BCZ�TF�KFKJDI�UFQMPUB�WSÈUJMB�OB�
OPSNÈMOÓ�QSPWP[OÓ�IPEOPUV�
���"LVNVMÈUPSZ�B�CBUFSJF�OFSP[FCÓSFKUF�OFQSPQJDIVKUF��OFCP�OFVQSBWVKUF��.PIMZ�CZ�TF�W[OÓUJU�B�FYQMPEPWBU�
���&MFLUSPMZU�W�BLVNVMÈUPSFDI�KF�TJMOǔ�äÓSBWâ��1PLVE�EPKEF�L�QPUǲÓTOǔOÓ�QPLPäLZ�OFCP�QSPOJLOVUÓ�EP�PLB�PNâ�
WFKUF�[BTBäFOÏ�NÓTUP�QSPVEFN�WPEZ�QP�EPCV�BTQPǪ����NJOVU�B�QPUÏ�JIOFE�WZIMFEFKUF�MÏLBǲTLPV�QPNPD�
���1ǲÓQBEOâ�QPäÈS�BLVNVMÈUPSV�VIBTUF�QÓTLFN�TVDIPV�[FNJOPV�OFCP�QSÈÝLPWâN�IBTÓDÓN�QǲÓTUSPKFN
���"LVNVMÈUPSZ�VDIPWÈWFKUF�NJNP�EPTBI�EǔUÓ�B�[WÓǲBU�
���/FQPVäÓWFKUF�BLVNVMÈUPSZ�LUFSÏ�CZMZ�WZTUBWFOZ�IBWÈSJJ�OFCP�QSVELÏNV�OÈSB[V�

UPOZORN(NÍ
1. Pravideln% kontrolujte indikátor stavu akumulátoru, abyste m%li p$ehled o jeho stavu nabití. P$edpokládaná 

!ivotnost akumulátoru je 200 cykl). Poté jej ji! nedoporu'ujeme dále pou!ívat. 
2. Pokud akumulátory nebudete pou!ívat po dobu del"í ne! 10 dní, vybijte je na 40-60%. Tím m)!ete v#znam-

n% prodlou!it !ivotnost akumulátor).. 
3. Pokud s modelem del"í dobu nelétáte, vyjm%te pohonn# akumulátor.
4. Jakmile je akumulátor pln% nabit#, odpojte jej od nabíje'e.
5. Akumulátory uchovávejte 'istém a suchém prost$edí, abyste zabránili zachycení ne'istot nebo cizích p$ed-

m%t) na jeho kontaktech.
6. Kontakty akumulátoru v p$ípad% pot$eby o'ist%te such#m m%kk#m had$íkem.

PODMÍNKY PRO LÉTÁNÍ
POV(TRNOSTNÍ PODMÍNKY A OKOLNÍ PROST+EDÍ
VAROVÁNÍ
Dron je konstruován pro létání za dobr#ch pov%trnostních podmínek. Abyste p'ede!li haváriím, vá&n#m 
zran%ním a !kodám na majetku, 'i*te se následujícími zásadami:
1. Nelétejte za !patného po"así – za de!t%, za silného v%tru (p'es 8 m/s), sn%&ení, smogu, mlhy bou'ky,

krupobití, tornáda nebo hurikánu.
2. S dronem nelétejte v místech, kde dochází k velké a prudké zm%n% úrovn% zem% (nap'. nelétejte z

vnit'ku budovy oknem ven), a kde je GPS signál slab#, proto&e ta takov#ch okolností je nep'ízniv%
ovlivn%na "innost systém) ur"ování a stabilizace pozice, co& sni&uje bezpe"nost letu.

3. S dronem nelétejte v nadmo'ské v#!ce 3000 m.n.m. nebo vy!!í. Nelétejte p'i teplotách ni&!ích ne& 0°C 
nebo vy!!ích ne& 40°C. Jinak budou v#kony pohonného systému dronu omezené, co& m)&e negativn% 
ovlivnit bezpe"nost letu.
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UPOZORN!NÍ
1. Letov# prostor by m%l b#t otev$en#. Vysoké budovy a ocelové konstrukce mohou ovliv(ovat p$esnost palub-

ního kompasu a blokovat GPS signál.
2. Sna!te se zabránit vzájemnému ru"ení mezi vysíla'em a jin#m bezdrátov#m za$ízením. Ujist%te se, !e wi-0 na 

va"em mobilním za$ízení je vypnuté.
3. Nelétejte v oblasti se siln#mi magnetick#mi/elektromagnetick#mi poli, jako nap$. v blízkosti wi-0 hotspot),

router), vysílacích v%!í, elektrick#ch rozvodn#ch stanic, vedení vysokého nap%tí apod. V opa'ném p$ípad%
m)!e b#t ohro!ena kvalita p$enosu $ídícího signálu a video signálu, co! m)!e ovlivnit p$esnost stanovení
polohy a zem%pisné pozice dronu. Dron se m)!e chovat nenormáln% nebo se zcela vymknout kontrole v
oblastech se siln#m ru"ením.

ZODPOV(DNÉ PROVOZOVÁNÍ DronU
VAROVÁNÍ
Abyste p'ede!li vá&n#m zran%ním a !kodám na majetku, 'i*te se následujícími zásadami:
1. Dbejte, abyste se o vzlet s dronem nepokou!eli, jste-li pod vlivem alkoholu, drog, anestetik nebo ji-

n#ch látek, nebo netrpíte nevolností, malátností, únavou nebo jin#mi potí&emi, které by mohly ovliv-
nit va!e schopnosti bezpe"ného ovládání dronu.

2. Po p'istání nejprve vypn%te dron, a& nakonec vypínejte vysíla".
3. Neshazujte, nevypou!t%jte, neodpalujte nebo jinak neuvol,ujte jakékoliv nebezpe"né náklady na

nebo v jak#chkoliv budovách, na osoby nebo zví'ata nebo které by mohly zp)sobit zran%ní osob nebo 
!kody na majetku.

4. Nepokou!ejte se provozovat dron, kter# havaroval, byl po!kozen nebo není v dobrém technickém
stavu.

UPOZORN!NÍ
1. Dbejte, abyste byli schopni dostate'n% zvládat pilotá! v podmínkách, za jak#ch chcete s dronem létat a m%li 

p$ipraven# plán pro $e"ení nehod d$íve, ne! k nim dojde.
2. Dbejte, abyste v!dy létali s pevn#m zám%rem, letov#m plánem, nikdy nelétejte jen tak zb)hdarma a bezsta-

rostn%.
3. P$i pou!ívání kamery respektujte soukromí ostatních.  Dbejte, abyste v!dy vyhov%li zákon)m, jin#m p$edpi-

s)m a spole'ensk#m zvyklostem platn#m v místech, kde dron provozujete.
4. Dron nepou!ívejte k jinému, ne! pro osobní rekreaci. Nepou!ívejte jej pro jakékoliv nelegální nebo nepat$i'né 

ú'ely (jako je "pioná!, vojenské operace, pr)zkum a sledování bez povolení).
5. Dron nepou!ívejte k pomlouvání, pronásledování, vyhro!ování, vydírání nebo jinému poru"ování zákonn#ch

práv (jako je právo na soukromí) jin#ch osob.
6. Nenaru"ujte soukromé vlastnictví jin#ch osob a s tím související práva.

SOULAD SE ZÁKONY A P+EDPISY, BEZLETOVÉ ZÓNY
VAROVÁNÍ
Abyste p'ede!li poru!ení zákon) a p'edpis), vá&n#m zran%ním a !kodám na majetku, 'i*te se následu-

jícími zásadami:
1. Nelétejte v blízkosti leti!- – bez ohledu na v#!ku letu. Je-li t'eba, ihned p'ista,te.
2. S dronem nelétejte v hust% osídlen#ch oblastech, v"etn% m%st, sportovních a kulturních událostí, v#stav, 

ve'ejn#ch vystoupení atd.
3. S dronem nelétejte na místech, kde je to zákony a p'edpisy zakázáno.
4. S dronem nelétejte ve v%t!í ne& povolené v#!ce.

UPOZORN!NÍ
1. V%nujte pozornost porozum%ní zp)sobu provozování va"eho dronu (jako je rekrea'ní, pro ve$ejné ú'ely, ko-

mer'ní) a dbejte, abyste p$ed letem získali odpovídající licenci nebo povolení p$íslu"n#ch ú$ad). Pora&te se s 
místními orgány (Ú$ad pro civilní letectví v +eské republice), abyste získali p$ehled o platn#ch p$edpisech a z 
toho vypl#vajících po!adavcích.

2. M%jte, prosím, na pam%ti, !e pou!ívání dálkov% ovládan#ch dron) ke komer'ním aktivitám m)!e b#t v n%kte-
r#ch zemích nebo oblastech omezeno nebo zakázáno. P$ed létáním ov%$te a nadále dodr!ujte místní zákony 
a p$edpisy, proto!e ty se mohou li"it od toho, co je uvedeno v tomto Prohlá"ení.

3. Nelétejte okolo citliv#ch za$ízení nebo majetk), jako jsou elektrárny, rozvodny, úpravny vody, v%znice a ná-
pravná za$ízení, komunikace s hust#m provozem, vládní instituce, vojenské zóny atd.

4. P$i pou!ívání kamery respektujte soukromí ostatních. Neprovád%jte pr)zkumné nebo v#zv%dné operace jako 



je fotografování nebo natá'ení jakékoliv osoby, události, v#stavy a majetku bez povolení nebo kde se p$edpo-
kládá soukromí, a to i v p$ípad%, !e fotogra0e nebo videozáznamy jsou po$izovány pro osobní pou!ití.

5. M%jte, prosím, na pam%ti, !e kopírování fotogra0í nebo videozáznam) ze spole'ensk#ch akcí, sportovních a
kulturních událostí nebo komer'ních akcí m)!e b#t poru"ením autorsk#ch práv nebo jin#ch právních nárok) 
dokonce i tehdy, byl-li záznam po$ízen pro soukromé ú'ely. 

BEZLETOVÉ ZÓNY
UPOZORN!NÍ
Pamatujte, !e jste to vy, kdo je zodpov"dn# za va$e chování p%i létání a vá$ dron DJI. DJI v!dy klade na první 
místo bezpe'nost létání a vyvinulo proto r)zné pomocné prost$edky, které u!ivatel)m pomáhají provozovat 
dron v souladu s místními zákony a p$edpisy. Tyto prost%edky vám pomohou létat bezpe&n"ji, ale nezaru&ují 
spln"ní v$ech zákon', p%edpis' a do&asn#ch letov#ch omezení. D)razn% doporu'ujeme, abyste 0rmware va-
"eho dronu v!dy aktualizovali na nejnov%j"í verzi, abyste m%li jistotu, !e následující funkce jsou pln% aktuální:

Bezletové GEO zóny
Kompletní seznam bezletov#ch zón je uveden na o0ciálních stránkách DJI http://www.dji.com//lysafe a je pr)-
b%!n% aktualizován v souladu s nejnov%j"ími zákonn#mi po!adavky a regulacemi bez p$edchozího upozorn%ní.

V#!kové omezení
Nelétejte v#"e ne! 120* metr) nad úrovní zem% a dr!te se v bezpe'né vzdálenosti od jak#chkoliv p$eká!ek v 
okolí.

*) V!"kov! limit se m#$e v r#zn!ch zemích li"it. Nelétejte v!"e, ne$ je limit stanoven! v zemi, kde dron provozujete.



Blahop!ejeme vám k zakoupení nového v"robku. Najd#te si $as pro d%kladné prostudování celého 
návodu, abyste se s ním dob!e seznámili.
Doporu$ujeme, abyste pravideln# nav&t#vovali stránky v#novanou modelu Mavic Mini na 
www.dji.com, které jsou pravideln# aktualizovány. 
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POU!ÍVÁNÍ TOHOTO NÁVODU
V"znam pou#ívan"ch symbol$
Varování POZOR Rady a tipy Poznámka

P%ed prvním vzletem
P!ed prvním pou'itím Mavicu Mini pozorn# prostudujte:
1. Obsah sady
2. Návod k obsluze
3. Pr%vodce pro rychl" start
4. Prohlá&ení a Zásady bezpe$ného provozu
D%razn# doporu$ujeme shlédnutí v&ech instruktá'ních videí na o(ciálních stránkách DJI a prostudování
„Prohlá&ení“ d!íve, ne' poprvé vzlétnete. K prvnímu vzletu se p!ipravte s pomocí „Pr%vodce pro rychl" start“ a
„Návodu k obsluze“. Podrobn#j&í informace najdete v „Návodu k obsluze“.

Instruktá#ní videa
Doporu$ujeme vám, abyste si prohlédli instruktá'ní videa ukazující, jak dron bezpe$n# provozovat 
d!íve, ne' se pokusíte poprvé zapnout MAVIC Mini:
http://www.dji.com/mavic-mini/info#video

Sta#ení aplikace DJI Fly
Dbejte, abyste za letu pou'ívali aplikaci DJI Fly*. Oskenujte QR kód napravo pro sta'ení nejnov#j&í 
verze.
Pou'ívejte mobilní za!ízení s opera$ním systémem Android V 6.0 nebo vy&&ím, pop!. s opera$ním 
systémem iOS 10.0.2 nebo vy&&ím.
*) Pro vy!!í bezpe"nost je let omezen na v#!ku do 30 m a vzdálenost do 50 m, kdy$ dron za letu není p%ipojen k aplikaci 

DJI. To se t#ká DJI Fly a v!ech aplikací kompatibilních s drony DJI.
Pozn.: 
P%ehled otestovan#ch kompatibilních mobilních za%ízení najdete na http://www.dji.com/mavic-mini/downloads

Sta#ení obslu#ného programu DJI Assistant 2 pro Mavic
Stáhn#te si obslu'n" program DJI Assistant 2 pro Mavic z http://www.dji.com/mavic-mini/info#downloads
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POPIS V&ROBKU
Tato kapitola p!edstavuje Mavic Mini a popisuje jednotlivé $ásti dronu a vysíla$.

Úvod
Mavic Mini disponuje spodním vizuálním a infra$erven"m systémem detekce, díky nim' m%'e viset a létat v 
místnosti stejn# jako venku a automaticky se vrátit na místo vzletu. S pln# stabilizovan"m 3-os"m záv#sem s ka-
merou se sníma$em 1/2.3“ je schopen po!izovat 2,7K videa a fotogra(e 12 megapixel%. Mavic Mini má maximální 
rychlost 46,8 km/h a maximální dobu letu a' 30 minut.

D$le#ité funkce a vlastnosti
Mavic Mini má ultralehkou konstrukci (249 g) se sklopn"mi rameny zaji&)ujícími snadnou p!epravu. Inteligentní 
letové re'imy QuickShots (Rychlé snímání) nabízejí $ty!i re'imy umo'*ující automatické natá$ení a generování 
r%zn"ch styl% videa.
Díky pokro$ilé letové !ídící jednotce DJI je Mavic Mini schopen zajistit bezpe$n" a spolehliv" let. Dron se m%'e 
automaticky vrátit na Místo vzletu p!i ztrát# signálu z vysíla$e nebo poklesu nap#tí akumulátoru stejn#, jako 
doká'e viset v místnosti v malé v"&ce.
Pokro$ilá wi-( technologie DJI vyu'ívaná ve vysíla$i umo'*uje provoz ve frekven$ních pásmech 2,4GHz i 5,8 GHz 
s dosahem a' 2 km pro p!enos 720p videa do va&eho mobilního za!ízení.

• Maximální doba letu byla testována za bezv#t!í na úrovni mo!e p!i stálé rychlosti 14 km/h. Tuto
hodnotu je t!eba pova'ovat pouze za orienta$ní údaj.

• Vysíla$ je schopen dosáhnout maximálního dosahu na otev!eném prostranství bez elektromagne-
tického ru&ení s dronem ve v"&ce cca 120 m. Maximální doba provozu byla testována za laborator-
ních podmínek; uvedená hodnota je pouze orienta$ní.

• Pásmo 5,8 GHz není mo'no v n#kter"ch zemích pou'ívat. Seznamte, se, prosím, s místními p!edpisy.

P%íprava dronu
Dron je z v"roby dodáván se sklopen"mi rameny. Ramena vyklopte následujícím postupem.
1. Sejm#te kryt záv#su z kamery.
2. Vyklopte p!ední ramena.
3. Vyklopte zadní ramena.

4. V&echny Inteligentní pohonné akumulátory jsou z bezpe$nostních d%vod% ve v"rob# uvedeny do re'imu hi-
bernace. P!ed prvním pou'itím je aktivujte pln"m nabitím s pomocí dodávaného USB nabíje$e.

2 3

1

• Nejprve vyklopte p!ední ramena i vrtule a a' poté vyklopte zadní ramena.
• P!ed vzletem sejm#te kryt záv#su a zkontrolujte, 'e v&echna ramena jsou vyklopená a vrtule rozlo'e-

né d!íve, ne' dron zapnete. Jinak to m%'e negativn# ovlivnit automatické testování systém% dronu 
po zapnutí.

P%íprava vysíla'e
1. Vyklopte ramena dr'áku mobilního za!ízení a antény.
2. Páky k!í'ov"ch ovlada$% vyjm#te z jejich úlo'ného prostoru ve vysíla$i a na&roubujte je na místo.
3. Zvolte RC kabel odpovídající pou'itému typu mobilního za!ízení. Sou$ástí balení je RC kabel s konektorem 

typu Lightning, mikro USB a USB typ C. Konektor RC kabelu s logem DJI zapojte do vysíla$e a druh" konec 
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• Pokud se objeví upozorn#ní na USB p!ipojení p!i pou'ití mobilního za!ízení s opera$ním systémem 
Android, zvolte nastavení „Nabíjení“. Jinak nemusí b"t p!ipojení funk$ní.

Hlavní 'ásti dronu

kabelu zapojte do va&eho mobilního za!ízení. Mobilní za!ízení zasu*te do dr'áku a zajist#te je p!itla$ením 
ramen.

2 3
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1. Záv#s s kamerou
2. Hlavní vypína$
3. LED indikátor stavu akumulátoru
4. Spodní vizuální systém detekce
5. Infra$erven" systém detekce
6. Motory

7. Vrtule
8. Antény
9. Kryt prostoru akumulátoru
10. Nabíjecí zásuvka (mikro USB)
11. Zásuvka pro mikro SD kartu
12. LED letov" indikátor
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Hlavní 'ásti vysíla'e

1. Antény
P!ená&ejí signál pro ovládání dronu a video signál.
2. Hlavní vypína'
Stiskn#te jednou pro kontrolu aktuálního stavu nabití vysíla$ového akumulátoru. Stiskn#te jednou, poté znovu 
a podr'te pro zapnutí/vypnutí vysíla$e.
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3. K%í#ové ovlada'e
Ovládají orientaci a pohyby dronu. P!i!azení funkcí jednotliv"ch os m%'ete zm#nit v aplikaci DJI Fly. Pro snadnou 
p!epravu jsou páky demontovatelné.
4. LED indikátor stavu vysíla'ového akumulátoru
Indikuje stav nabití vysíla$ového akumulátoru.
5. Tla'ítko Pauza a Automatick" návrat (RTH)
Jednou krátce stiskn#te pro zastavení dronu. Pokud dron provádí snímání v re'imech QuickShots, inteligentní
návrat RTH nebo automatické p!istání, stiskn#te jednou pro ukon$ení procedury a p!echod do visení na míst#. 
Dron se vrátí na poslední zaznamenané Místo vzletu. Op#tovn"m stiskem návrat p!eru&íte.
6. Zásuvka pro p%enos obrazu/nabíjení (mikro USB)
Tento port p!ipojte k va&emu mobilnímu za!ízení s pou'itím RC kabelu. Slou'í také pro p!ipojení sí)ového nabí-
je$e pro nabíjení vysíla$ového akumulátoru.
7. Úlo#n" prostor pro páky k%í#ov"ch ovlada'$
Pro ulo'ení pák k!í'ov"ch ovlada$%.
8. Dr#ák mobilního za%ízení
Slou'í pro bezpe$né upevn#ní va&eho mobilního za!ízení k vysíla$i.
9. Kno(ík ovládání záv)su
Otá$ením kno+íku se ovládá náklon kamery.
10. Tla'ítko záznamu videa
V re'imu natá$ení videa stiskem spustíte záznam videa; dal&ím stiskem jej ukon$íte. Ve foto re'imu stiskn#te
jednou pro p!echod do video re'imu.
11. Tla'ítko spou*ti fotoaparátu
Stiskn#te nap%l pro automatické zaost!ení. Jedním stiskem po!ídíte fotogra(i v re'imu zvoleném v aplikaci DJI
Fly. Ve video re'imu stiskn#te jednou pro p!echod do foto re'imu.

Aktivace
P!ed prvním pou'itím je t!eba Mavic Mini aktivovat. Po zapnutí vysíla$e a dronu se !i,te pokyny na obrazovce 
pro aktivaci s pomocí aplikace DJI Fly. Pro aktivaci je nutné internetové p!ipojení.

DRON
Tato kapitola popisuje funkce letového !ídícího systému, systému p!enosu obrazu, vizuálního detek$ního systé-
mu, pohonného systému a Inteligentního pohonného akumulátoru.

P%edstavení dronu
Dron Mavic Mini se skládá z letové !ídící jednotky, videop!enosového za!ízení, systém% detekce, pohonného 
systému a Inteligentního pohonného akumulátoru. P!ehled hlavních $ástí dronu najdete v oddílu Hlavní $ásti 
dronu.

Letové re#imy
Mavic Mini má k dispozici t!i letové re'imy, mezi kter"mi m%'e u'ivatel p!epínat a navíc $tvrt" re'im, do kterého 
dron p!echází za ur$it"ch okolností:
P-re#im: (Position, Pozice): Nejlépe pracuje, je-li k dispozici siln" GPS signál. Dron pou'ívá GPS a vizuální sys-
tém detekce pro ur$ení vlastní pozice a automatickou stabilizaci. V tomto re'imu jsou také dostupné pokro$ilé 
funkce Inteligentních letov"ch re'im%. Je-li spodní systém detekce zapnut" a úrove* osv#tlení je dosta$ující,
maximální náklon za letu je 20° a maximální letová rychlost je 8 m/s.
Je-li GPS signál slab", kdy' není k dispozici vizuální systém detekce nebo je vypnut", a kdy' kompas zaznamená-
vá silné ru&ení, dron automaticky p!ejde do ATTI re'imu (Attitude – Náklon). Není-li k dispozici Vizuální systém 
detekce, dron nem%'e p!esn# udr'ovat pozici nebo automaticky brzdit p!ed p!eká'kou, m%'e b"t létání v ATTI 
re'imu spojeno s ur$it"mi riziky. V ATTI re'imu m%'e b"t dron snadn#ji ovliv*ován okolním prost!edím. Okolní 
vlivy, jako je t!eba vítr, mohou vést k samovolné zm#n# pozice ve vodorovné rovin#, co' m%'e b"t nebezpe$né 
zvlá&t# p!i létání ve stísn#n"ch prostorách.
S-re#im (Sport, Sportovní): Ve Sportovním re'imu dron pou'ívá ke stabilizaci pozice GPS a vizuální systém
detekce. Odezva dronu na !ízení je optimalizována pro vy&&í obratnost a rychlost, tak'e Mavic Mini reaguje na
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• Maximální rychlost a brzdná vzdálenost jsou v S-re'imu (Sport) v"razn# zv#t&eny. Za bezv#t!í je
vy'adována minimální brzdná vzdálenost 30 metr% (= vzdálenost nutná pro bezpe$né zastavení
dronu p!ed p!eká'kou).

• Rychlost klesání v S-re'imu je v"razn# vy&&í. Za bezv#t!í je nutná minimální brzdná vzdálenost10 m.
• Odezva dronu je v S re'imu (Sport) v"razn# zv"&ena, co' znamená, 'e mal" pohyb ovlada$e na vy-

síla$i vyvolá velk" pohyb dronu. P!i létání dbejte zv"&ené opatrnosti a ponechávejte si v'dy dosta-
te$n" manévrovací prostor.

LED letov" indikátor
LED letov" indikátor je umíst#n na zádi dronu. Signalizuje provozní stavy !ídící letové jednotky. P!ehled signali-
zace najdete v následující tabulce:

LED letov" indikátor

pohyby ovlada$% mnohem citliv#ji. Maximální rychlost letu je 13 m/s, maximální rychlost stoupání 4 m/s a ma-
ximální rychlost klesání 3 m/s.
C-re#im CineSmooth (Filmov" re#im): CineSmooth re'im je zalo'en na P-re'imu, p!i$em' rychlost letu je ome-
zena, co' dron $iní stabiln#j&ím p!i natá$ení. Maximální rychlost letu jsou 4 m/s, maximální rychlost stoupání je 
1,5 m/s a maximální rychlost klesání 1 m/s.

P%ehled signalizace LED letového indikátoru
Normální
Bliká st!ídav# $ervená - zelená – 'lutá Autotest po zapnutí
-ty!i 'lutá bliknutí Zah!ívání dronu
Pomalé blikání zelená P-re'im s GPS
Dvojité zelené bliknutí P-re'im se Spodním vizuálním systémem detekce
Pomalé blikání 'lutá Bez GPS a Spodního vizuálního systému detekce (ATTI re'im)
Rychlé zelené blikání Brzd#ní
V"stra#ná signalizace
Rychlé blikání 'lutá Ztráta signálu z vysíla$e
Pomalé blikání $ervená Varování nízké nap#tí
Rychlé blikání $ervená Kriticky nízké nap#tí
St!ídavé $ervené bliknutí Chyba inerciální IMU jednotky
Nep!eru&ovaná $ervená Kritická chyba
St!ídav# bliká $ervená – 'lutá Kompas vy'aduje kalibraci

Automatick" návrat na Místo vzletu (RTH)
Funkce automatického návratu na Místo vzletu RTH vrátí dron zp#t na poslední zaznamenané Místo vzletu. Jsou 
t!i druhy RTH: Smart RTH (Inteligentní návrat), p!i nízkém nap#tí pohonného akumulátoru (Low Battery RTH) 
nebo Failsafe (ztráta signálu z vysíla$e). Automatick" návrat se spustí také, kdy' dojde k p!eru&ení p!enosu ob-
razu do vysíla$e.

GPS Popis

Místo vzletu 
(Home Point)

V"chozí Místo vzletu je první pozice, kde dron zachytil siln" GNSS signál   (u bílé 
ikony GNSS jsou nejmén# $ty!i bílé sloupce). Kdy' dojde k zapsání Místa vzletu, LED 
letov" indikátor bude rychle zelen# blikat.

Smart RTH (Inteligentní návrat na Místo vzletu)
Je-li k dispozici dostate$n# siln" signál GPS, je mo'no pou'ít funkci Smart RTH pro p!ivedení dronu zp#t na 
Místo vzletu. Smart RTH se spustí bu, klepnutím na RTH ikonu v aplikaci DJI Fly, nebo stiskem a podr'ením 
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tla$ítka RTH na vysíla$i.
Proceduru Smart RTH je mo'no okam'it# ukon$it stiskem ikony  v aplikaci DJI Fly nebo stiskem tla$ítka RTH 
na vysíla$i.

Low Battery RTH (Návrat p%i nízkém nap)tí)
Nouzov" re'im Low Battery RTH je spu&t#n, jakmile je Inteligentní pohonn" akumulátor vybit" na úrove*, p!i ní' 
ji' m%'e b"t ohro'en bezpe$n" návrat dronu. Jakmile se objeví v"stra'ná signalizace, s dronem se ihned vra)te 
zp#t nebo p!ista*te.
Aplikace DJI Fly zobrazí upozorn#ní, pokud dojde ke spu&t#ní v"stra'né signalizace. Dron se automaticky vrátí na 
Místo vzletu, pokud pilot neu$iní nic b#hem následujících 10 sekund.
U'ivatel m%'e automatick" návrat zru&it krátk"m stiskem tla$ítka RTH na vysíla$i. Je-li procedura RTH návratu 
zru&ena po vydání v"strahy p!i nedostatku energie, Inteligentní pohonn" akumulátor nemusí mít dostatek ener-
gie pro bezpe$né p!istání dronu, co' m%'e vést k havárii nebo ztrát# dronu. 
Dron automaticky p!istane, pokud aktuální stav akumulátoru sta$í pouze na p!istání ze sou$asné v"&ky, v ní' 
dron letí. Pilot nem%'e automatické p!istání zru&it, ale m%'e pomocí vysíla$e !ídit orientaci dronu b#hem sestu-
pu na p!istání.

Failsafe RTH (Návrat p%i ztrát) %ídícího signálu z vysíla'e)
Pokud bylo Místo vzletu správn# zaznamenáno a kompas pracuje normáln#, dron p!ejde do nouzového re'imu 
fail-safe, pokud dojde ke ztrát# signálu z vysíla$e po dobu del&í ne' 11 sekund.

Dal*í RTH scéná%e
Pokud dojde ke ztrát# obrazového signálu z dronu, zatímco vysíal$ je stále schopen ovládat jeho pohyb, objeví 
se upozorn#ní na spu&t#ní automatického návratu RTH. RTH je mo'no zru&it.

RTH procedura
1. Je zapsáno Místo vzletu.
2. Dojde ke spu&t#ní automatického návratu.
3. Pokud se dron ve chvíli spu&t#ní RTH procedury nachází ní'e ne' 20 m, dron vystoupá do v"&ky RTH návrat

nebo do 20 m a poté nastaví svoji orientaci. Je-li v"&ka v#t&í ne' 20 m, orientaci nastaví ihned.
4. a. Pokud se dron ve chvíli spu&t#ní RTH procedury nachází více ne' 20 m od Místa vzletu, nastoupá do p!ed-

nastavené v"&ky pro RTH návrat a poté letí k Místu vzletu rychlostí 8 m/s. Je-li aktuální v"&ka v#t&í, ne'
nastavená RTH v"&ka, dron letí na Místo vzletu v aktuální v"&ce.

b. Kdy' je dron ve chvíli spu&t#ní RTH procedury ve vzdálenosti men&í ne' 20 m od Místa vzletu, okam'it#
p!istane.

5. Jakmile dosáhne Místa vzletu, dron p!istane a vypne motory.
Ilustrace fungování failsafe RTH

! ! !

!

1 Zapsání Místa vzletu (HP) 2 Potvrzení Místa vzletu 3 Ztráta signálu z vysíla$e

4 Signál ztracen po del&í dobu 5 Zpáte$ní let (v"&ku lze nastavit)

V",ka nad HP > Failsafe v",ka

Vystoupá do Failsafe v",ky

V",ka nad HP - Failsafe v",ka
Failsafe RTH v",ka

6 P!istání

• Dron se nem%'e vrátit na Místo vzletu, je-li GPS signál slab" nebo chybí v%bec. Pokud GPS signál
zeslábne nebo se ztratí po spu&t#ní RTH návratu, dron p!ejde do visení na míst# a po chvíli za$ne
p!istávat.

• P!ed ka'd"m letem nastavit odpovídající RTH v"&ku pro failsafe návrat. Spus)te aplikaci DJI Fly a
p!ejd#te na nastavení v"&ky pro RTH návrat (RTH Altitude). V re'imech Smart RTH a Low Battery RTH 
dron automaticky nastoupá do RTH v"&ky. Pokud je dron ve v"&ce 20 m nebo v#t&í, a je&t# nedosáhl 
RTH v"&ky, je mo'no pohybem ovlada$e plynu dronu zabránit v sestupu. Dron poletí p!ímo na Místo 
vzletu v aktuální v"&ce.
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• Orientaci dronu, rychlost a v"&ku letu b#hem RTH návratu je mo'no ovládat pomocí vysíla$e nebo 
aplikace DJI Fly, ale jeho sm#r letu !ídit nelze.

• Fungování RTH návratu budou ovliv*ovat GEO (bezletové) zóny.
• Dron se nemusí b"t schopen vrátit na Místo vzletu, pokud je rychlost v#tru p!íli& vysoká. Létejte 

opatrn#.

P%istávací ochrana (Landing Protection)
P!istávací ochrana se aktivuje p!i pou'ití Smart RTH.
1. Kdy' P!istávací ochrana ur$í, 'e povrch zem# je vhodn" pro p!istání, dron jemn# p!istane.
2. Kdy' P!istávací ochrana ur$í, 'e povrch zem# není vhodn" pro p!istání, dron p!ejde do visení a bude vy$kávat 

na potvrzení p!istání pilotem.
3. Pokud P!istávací ochrana nepracuje, aplikace DJI Fly zobrazí upozorn#ní na p!istání, jakmile dron sestoupí 

pod 0,5 metru. Vychylte ovlada$ plynu dol% nebo pou'ijte posuvník automatického p!istání v aplikaci, abyste 
p!istáli.

Vizuální a infra'erven" systém detekce p%eká#ek
Mavic Mini je vybaven Spodním vizuálním systémem detekce a Infra$erven"m systémem detekce. Spodní vizuální 
systém detekce sestává z jedné kamery a Infra$erven" systém detekce ze dvou 3D infra$erven"ch modul%. Spodní 
vizuální systém detekce a Infra$erven" systém detekce pomáhá dronu udr'ovat jeho aktuální pozici, viset na míst# 
p!esn#ji a létat pod st!echou nebo na míst#, kde není k dispozici signál GPS.  

Spodní vizuální systém

Infra'erven" systém detekce

71°56°

Provozní rozsah detek'ních senzor$
Spodní vizuální systém detekce pracuje nejlépe, pokud se dron nachází ve v"&ce 0,5 a' 10 m; jeho provozní 
rozsah je 0,5 a' 30 m.

71°56°

Pou#ívání systém$ detekce
Pokud není GPS k dispozici, Spodní vizuální systém detekce 
je pou'iteln", pokud má povrch pod ním rozli&itelnou textu-
ru a úrove* osv#tlení je dostate$ná.
Spodní vizuální systém detekce se typicky pou'ívá p!i létání 
v místnosti, kde není k dispozici signál GPS. Spodní vizuální 
systém detekce p!eká'ek nejlépe pracuje, pokud se dron 
nachází ve v"&ce 0,5 a' 10 m. Pokud je v"&ka letu dronu vy&-
&í ne' 10 m, p!esnost Spodního vizuálního systému detekce 
tím m%'e b"t negativn# ovlivn#na, tak'e pilotá'i v#nujte 
zv"&enou pozornost.
P%i pou#ití Spodního vizuálního systému detekce postupujte následovn):
1. Dron postavte na rovn" povrch. Zapn#te dron.
2. Po vzletu bude dron stabiln# viset na míst#. LED letov" indikátor bliká dvakrát zelen#, co' signalizuje, 'e Spod-

ní vizuální systém detekce pracuje.

71°56°
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• Maximální v"&ka visení dronu bez GPS je 5 m. Spodní vizuální systém detekce p!eká'ek nejlépe pra-
cuje, pokud se dron nachází ve v"&ce 0,5 a' 10 m. Pokud je v"&ka letu dronu vy&&í ne' 10 m, p!esnost 
Spodního vizuálního systému detekce tím m%'e b"t negativn# ovlivn#na, tak'e pilotá'i v#nujte zv"-
&enou pozornost.

• Vizuální systém detekce nemusí pracovat správn#, pokud dron letí nad vodou nebo sn#hem pokry-
t"m povrchem.

• Vizuální systém detekce nemusí pracovat správn#, pokud dron letí p!íli& rychle. Létejte velmi opatr-
n#, p!i rychlostech nad 10 m/s ve v"&ce 2 m nebo p!es 5 m/s ve v"&ce 1 m.

• Vizuální systém detekce nem%'e správn# pracovat nad povrchy, které nemají z!etelnou texturu. V 
dále uveden"ch situacích Vizuální systém detekce nem%'e pracovat správn#. S dronem létejte velmi 
opatrn#:
a) Létání nad jednobarevn"m povrchem (nap!. cel" $ern", cel" bíl", $erven", zelen" atd.)
b) Létání nad povrchy s vysokou odrazivostí.
c) Létání nad vodou nebo jin"mi pr%hledn"mi povrchy.
d) Létání nad pohybujícími se povrchy nebo objekty.
e) Létání v prostoru kde se $asto nebo drasticky m#ní úrove* osv#tlení.
f) Létání nad extrémn# tmav"mi (<10 lux) nebo jasn"mi (>40 000 lux) povrchy nebo sm#rem k inten-

zívním zdroj%m sv#tla (nap!. sm#rem ke slunci).
g) Létání nad povrchy, které siln# odrá'ejí nebo pohlcují infra$ervené zá!ení (nap!. zrcadly).
h) Létání nad povrchy z!etelné textury nebo oblastí jiné barvy.
i) Létání nad povrchy s opakujícími se barevn"mi vzory (nap!. dla'dicemi se stejn"mi vzory).
j) Létání nad mal"mi a tenk"mi objekty (nap!. v#tve strom%, elektrická vedení).

• Senzory udr'ujte stále $isté. Se senzory nijak nemanipulujte a nepokou&ejte se je upravovat. S dro-
nem nelétejte v pra&ném prost!edí a p!i vysoké vlhkosti. Ni$ím neblokujte Infra$erven"m systém 
detekce.

• Nelétejte za de&t#, smogu, nebo pokud není dobrá viditelnost.
• P!ed ka'd"m vzletem zkontrolujte následující:
• a. Ujist#te se, 'e objektivy senzor% Vizuálního a Infra$erveného systému detekce nejsou p!ekryty 

nálepkami nebo jin"mi p!eká'kami.
• b. Pokud jsou na objektivech senzor% vizuálního a Infra$erveného systému detekce ne$istoty, prach 

nebo voda, o$ist#te je m#kk"m had!íkem. Nepou'ívejte $istící prost!edky obsahující alkohol.
• c. Kontaktujte technickou podporu DJI nebo dovozce, pokud jsou objektivy senzor% Vizuálního a 

Infra$erveného systému detekce po&kozené.

Inteligentní letové re#imy
Mavic Mini nabízí Inteligentní letové re'imy QuickShots (Rychlé záb#ry). Re'imy QuickShots zahrnují re'imy Dro-
nie (Drone$ek) , Rocket (Raketa), Circle (Krou'ek) a Helix (Spirála). Mavic Mini zaznamená video dle zvoleného 
re'imu snímání a poté automaticky vygeneruje cca 15-sekundové video. Toto video m%'ete prohlí'et, editovat 
nebo sdílet na sociálních médiích pomocí menu Playback (P!ehrávání).

Dronie (Drone'ek): Model letí vzad a nahoru s kamerou namí!enou na cílov" objekt.
Rocket (Raketa): Model stoupá s kamerou namí!enou dol%.
Circle (Kruh): Model obkrou'í cílov" objekt.

Helix (Spirála): Model letí vzh%ru ve spirále okolo cílového objektu.

Pou#ívání re#imu QuickShots
1. Ujist#te se, 'e Inteligentní pohonn" akumulátor je dostate$n# nabit". S dronem vzlétn#te do v"&ky aspo* 2 

metr% nad zemí.
2. V aplikaci DJI Fly zvolte QuickShots a !i,te se pokyny na displeji. Ujist#te se, 'e rozu-

míte tomu, jak pou'ívat zvolen" re'im snímání, a 'e v okolí nejsou 'ádné p!eká'ky.
3. V náhledu kamery zvolte cílov" objekt klepnutím na kruh okolo objektu nebo po-

ta'ením ud#lejte ráme$ek okolo n#j. Zvolte re'im snímání. Klepn#te na „Start“ pro 
spu&t#ní natá$ení. Jakmile je záb#r dokon$en, dron se vrátí zp#t na p%vodní pozici.

4. Klepn#te na 

 

  pro p!ístup k videu. Video je mo'no st!íhat a sdílet na sociálních 
médiích po sta'ení na vá& telefon.

  

    

   

  

    

   

  

    

   

   

2 m
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Opu*t)ní re#imu QuickShots
Pro opu&t#ní re'imu QuickShots kdykoliv b#hem natá$ení stiskn#te tla$ítko Pauza/RTH na vysíla$i nebo klepn#-
te na 

 

 

 v aplikaci DJI Fly. Dron p!ejde do visení na míst#.

• Funkce QuickShots, prosím, pou'ívejte na místech bez budov nebo jin"ch p!eká'ek. Dbejte, aby se 
na letové trase nenacházely 'ádné osoby, zví!ata ani jiné p!eká'ky.

• V'dy v#nujte pozornost objekt%m okolo dronu a pou'ijte vysíla$, abyste zabránili nehodám (jako 
jsou srá'ky) nebo posekání listy vrtulí.

• P!i pou'ívání re'im% QuickShots bu,te zvlá&t# opatrní v následujících situacích:
a. Kdy' je sníman" cílov" objekt po dlouhou dobu blokován nebo mimo p!ím" dohled.
b. Kdy' je sníman" cílov" objekt dále ne' 50 m od dronu.
c. Kdy' sníman" cílov" objekt má podobnou barvu nebo texturu jako jeho okolí.
d. Kdy' je sníman" cílov" objekt ve vzduchu.
e. Kdy' se sníman" cílov" objekt rychle pohybuje.
f. Kdy' je intenzita osv#tlení velmi nízká (<300 lux) nebo vysoká (>10 000 lux).

• QuickShots re'imy nepou'ívejte v blízkosti budov nebo kde je GPS signál slab", jinak nebude trasa 
letu stabilní.

• P!i pou'ívání re'im% QuickShots musíte dodr'ovat místní zákony, p!edpisy a zvyklosti chránící sou-
kromí.

Zapisova' letov"ch údaj$
Dron do interního zapisova$e automaticky zaznamenává letová data zahrnující telemetrické údaje, informace o 
stavu systém% dronu a dal&í parametry. K t#mto dat%m získáte p!ístup prost!ednictvím programu DJI Assistant 2 
pro Mavic.
Pou#íváním v"robku p%ebíráte osobní zodpov)dnost za poskytnutí telemetrick"ch dat autorizovanému 
servisu DJI, vy#ádá-li si tyto data k posouzení p%í'iny havárie za%ízení. Nedodáte-li po#adovaná data, ne-
bude mo#no s jistotou vylou'it chybu v pilotá#i a záruka tedy nemusí b"t uznána.

Vrtule
Mavic Mini pou'ívá vrtule ve dvou provedeních li&ících se smyslem otá$ení. Pro ur$ení, jaké vrtule p!ijdou upev-
nit na které motory, slou'í zna$ky. Dva listy upevn#né k jednomu motoru, jsou identické.

Vrtule Se zna'kami Beze zna'ek

Obrázek

Poloha pro upevn#ní Namontujte na motory na ramenech se 
zna$kami

Namontujte na motory na ramenech bez 
zna$ek

Upevn)ní vrtulí
Vrtule se zna$kami upevn#te na motory na 
ramenech se zna$kami. Vrtule bez zna$ek na-
montujte na motory na ramenech bez bíl"ch 
zna$ek. Pro upevn#ní vrtulí pou'ijte &roubovák. 
Ujist#te se, 'e jsou vrtule bezpe$n# upevn#né.

  

 

Start
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Demontá# vrtulí
Pro demontá' vrtulí pou'ijte &roubovák.

• Pozor na ostré hrany vrtulí. Zacházejte s nimi opatrn#.
• .roubovák slou'í pouze pro montá' vrtulí, nepou'ívejte jej pro rozebírání dronu.
• Je-li vrtule po&kozená, demontujte oba listy a &rouby na p!íslu&ném motoru a vyho,te je. Pou'ijte 

dva listy z tého' balení. Nemíchejte mezi sebou listy vrtulí z r%zn"ch balení.
• Pou'ívejte pouze originální vrtule DJI. Nemíchejte r%zné typy vrtulí.
• Je-li t!eba, dokupte náhradní vrtule.
• P!ed ka'd"m vzletem se ujist#te, 'e jsou vrtule správn# a spolehliv# upevn#né. Pravideln# kontroluj-

te, 'e jsou jejich upev*ovací &rouby !ádn# dota'ené (nejmén# po ka'd"ch 60 letech).
• P!ed ka'd"m letem se ujist#te, 'e jsou vrtule v dobrém stavu. Nepou'ívejte opot!ebené, po&krába-

né, na&típnuté nebo nalomené vrtule.
• Nedot"kejte se otá$ejících se vrtulí a motor%, v'dy se pohybujte v bezpe$né vzdálenosti od nich.
• Vrtule nema$kejte nebo neoh"bejte. Pokud se vrtule zkroutí, letové v"kony budou negativn# ovliv-

n#ny.
• Kontrolujte, zda jsou motory spolehliv# upevn#né a hladce se otá$ejí. S dronem ihned p!ista*te, 

pokud motor drhne, a nem%'e se voln# otá$et.
• Motory se nepokou&ejte upravovat.
• Po letu se motor% nedot"kejte prsty nebo jin"mi $ástmi t#la, proto'e mohou b"t horké.
• Nijak neblokujte 'ádn" z v#tracích otvor% na motorech nebo trupu dronu.
• Kontrolujte, 'e po zapnutí je zvuková signalizace regulátor% normální.

Inteligentní pohonn" akumulátor DJI
Inteligentní pohonn" akumulátor Mavicu Mini má kapacitu 2400 mAh, jmenovité nap#tí 7,2 V a systém inteli-
gentního !ízení nabíjení a vybíjení.

Funkce Inteligentního pohonného akumulátoru DJI
1. Nabíjení s balancováním: Automatické vyrovnávání nap#tí na jednotliv"ch $láncích p!i nabíjení.
2. Ochrana proti nadm#rnému nabíjení: Nabíjení se automaticky zastaví, je-li akumulátor pln# nabit".
3. Tepelná ochrana: Akumulátor dovoluje nabíjení jenom tehdy, je-li jeho teplota mezi 5°C a +40°C. Nabíjení se 

automaticky zastaví, pokud teplota akumulátoru p!ekro$í 50°C.
4. Ochrana proti nabíjení nadm#rn"m proudem: Akumulátor ukon$í nabíjení, pokud je detekován nadm#rn" 

nabíjecí proud.
5. Ochrana proti hlubokému vybití: Vybíjení se automaticky zastaví (nepou'ívá-li se k létání), pokud nap#tí aku-

mulátoru poklesne pod bezpe$nou mez. Ochrana proti hlubokému vybití se neuplat*uje, kdy' se akumulá-
tor pou'ívá pro pohon dronu.

6. Ochrana proti zkratu: Automaticky odpojí napájení, je-li zaznamenán zkrat.
7. Ochrana p!i po&kození jednotliv"ch $lánk%: V aplikaci DJI Fly se objeví v"stra'né hlá&ení, je-li detekován po-

&kozen" $lánek v akumulátoru.
8. Re'im hibernace: Akumulátor p!ejde do re'imu hibernace, pokud je nap#tí $lánk% ni'&í ne' 3,0 V, aby se p!e-

de&lo jeho hlubokému vybití. Z re'imu hibernace akumulátor probudíte jeho nabitím.
9. Komunikace: Informace o nap#tí akumulátoru, kapacit# a proudu jsou p!edávány do letové !ídící jednotky 

dronu.

• P!ed pou'itím prostudujte „Prohlá&ení a Zásady bezpe$ného provozu Mavic Mini“. Odpov#dnost za 
bezpe$n" provoz a pou'ívání je pln# na u'ivateli.

• Inteligentní pohonn" akumulátor Mavic Mini nemá funkci automatického vybíjení. Pokud akumulá-
tor nebudete pou'ívat déle ne' 10 dní, doporu$ujeme jej ru$n# vybít na úrove* mezi 39% a' 75%.

• Technické údaje pro japonskou verzi Inteligentního pohonného akumulátoru jsou odli&né. Podrob-
nosti najdete v kapitole Technické údaje. Funkce akumulátoru jsou stejné pro v&echny jeho verze.

Pou#ívání akumulátoru
Akumulátor zasu*te do prostoru pro akumulátor v dronu a zajist#te západku akumulátoru. Správné zasunutí 
akumulátoru signalizuje sly&itelné cvaknutí. Dbejte, aby byl akumulátor zcela zasunut a západka zaji&t#ná.
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Kontrola stavu akumulátoru
Krátce stiskn#te hlavní vypína$ pro kontrolu stavu nabití akumulátoru.

• Akumulátor neodpojujte, pokud je dron zapnut".
• Dbejte, aby byl akumulátor spolehliv# zaji&t#n".

Indikátor stavu akumulátoru
LED svítí                           LED bliká                                 LED nesvítí

LED1 LED2 LED3 LED4 Stav akumulátoru
>88%

75-88%
63-75%
50-63%
38-50%
25-38%

13-25%
0-13%

Zapínání a vypínání
Stiskn#te jednou krátce hlavní vypína$ a poté jej stiskn#te a dr'te po dobu 2 sekund pro zapnut nebo vypnutí. 
Po zapnutí dronu LED indikátor ukazuje stav nabití akumulátoru.
Jednou krátce stiskn#te hlavní vypína$ a $ty!i LED indikátoru budou po 3 sekundy blikat. Pokud LED 3 a 4 blikají 
sou$asn#, ani' byste stisknuli hlavní vypína$, signalizuje to, 'e akumulátor není v po!ádku.
Upozorn)ní pro provoz p%i nízké teplot):
1. P!i provozu p!i nízké teplot# (-5°C a' 5°C) je kapacita akumulátoru zna$n# omezena. Doporu$ujeme s dronem 

nejprve chvíli viset na míst#, aby se akumulátor zah!ál. P!ed vzletem akumulátor naplno nabijte.
2. Pro zaji&t#ní maximální v"konnosti akumulátoru dbejte, aby jeho teplota byla nad 20°C.
3. Sní'ená kapacita akumulátoru p!i nízk"ch teplotách sni'uje odolnost dronu v%$i v#tru, tak'e bu,te zvlá&t# 

opatrní.
4. Bu,te zvlá&t# opatrní p!i létání ve velk"ch nadmo!sk"ch v"&kách.

• Za chladného po$así Inteligentní pohonn" akumulátor pro zah!átí zasu*te do dronu a zapn#te 1-2 
minuty p!ed vzletem.

Nesprávn( zasunut" Zcela zasunut"

Stiskn#te západku akumulátoru a akumulátor vytáhn#te z prostoru pro akumulátor v dronu.

LED1
LED2
LED3
LED4

LED Indikátor stavu akumulátoru

Hlavní vypína'

      

Nabíjení Inteligentního pohonného akumulátoru
P!ed prvním pou'itím musí b"t Inteligentní pohonn" akumulátor pln# nabit".
1. USB nabíje$ p!ipojte k USB sí)ovému zdroji (100-240 V/50-60 Hz). Je-li t!eba, pou'ijte napájecí USB adaptér.
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• Akumulátor není mo'né nabíjet, je-li dron zapnut", a dron není mo'no zapnout, pokud probíhá 
nabíjení.

• P!ed op#tovn"m nabíjením po letu nechejte akumulátor nejd!íve vychladnout na pokojovou tep-
lotu, proto'e jeho teplota m%'e b"t p!íli& vysoká. Akumulátor nenabíjejte, dokud nevychladne na 
pokojovou teplotu.

• Nabíje$ ukon$í nabíjení, je-li teplota akumulátoru mimo provozní rozmezí 5°C a' 40°C. Ideální tep-
lota pro nabíjení je 22-28°C.

• S dopl*kovou nabíjecí úst!ednou m%'ete nabíjet a' t!i akumulátory. Podrobnosti viz webové strán-
ky v"robce a dovozce.

• DJI ani dovozce nenesou odpov#dnost za &kody zp%sobené pou'itím nabíje$% jin"ch v"robc%.

2. Dron p!ipojte k USB nabíje$i.
3. LED indikátor na dronu v pr%b#hu nabíjení signalizuje aktuální stav nabití akumulátoru.
4. Akumulátor je pln# nabit", jakmile v&echny LED indikátoru stavu akumulátoru svítí. Dron odpojte od USB na-

bíje$e, prosím, jakmile je nabíjení ukon$eno.

Vybíjení
• Pro p!epravu se doporu$uje akumulátor vybít na úrove* 30% nebo ni'&í. To m%'ete provést létáním 

s dronem venku, dokud stav nabití akumulátoru neklesne pod 30%.
• Ujist#te se, 'e je akumulátor spolehliv# upevn#n.

Kontrola stavu akumulátoru v pr$b)hu nabíjení
LED1 LED2 LED3 LED4 Stav nabití

0-50%

50-75

75-100%

Pln# nabito

• Frekvence blikání LED indikátoru stavu akumulátoru se bude u r%zn"ch USB nabíje$% li&it. Je-li nabí-
jecí proud velk" (rychlé nabíjení), LED budou blikat rychle. P!i pomalém nabíjení (nízk"m proudem) 
budou LED blikat pomalu (jedno za dv# sekundy). V takovém p!ípad# doporu$ujeme vym#nit mikro 
USB kabel nebo USB nabíje$.

• Pokud v dronu není 'ádn" akumulátor, LED 3 a 4 t!ikrát st!ídav# bliknou.
• V&echny $ty!i LED blikající sou$asn# signalizují, 'e akumulátor je po&kozen".

Signalizace ochrann"ch funkcí akumulátoru p%i nabíjení
LED indikátor m%'e signalizovat $innost ochrann"ch obvod% akumulátoru spu&t#n"ch nenormálním pr%b#hem 
nabíjení.
Signalizace ochran p%i nabíjení
LED1 LED2 LED3 LED4 Zp$sob blikání Chybov" stav

LED2 blikne dvakrát za sekundu Detekován nadm#rn" proud

LED2 blikne t!ikrát za sekundu Detekován zkrat

LED3 blikne dvakrát za sekundu Detekováno nadm#rné nabití

LED3 blikne t!ikrát za sekundu Detekováno nadm#rné nabíjecí nap#tí

LED4 blikne dvakrát za sekundu Nabíjecí teplota p!íli& nízká

LED4 blikne t!ikrát za sekundu Nabíjecí teplota p!íli& vysoká

Pokud dojde ke spu&t#ní tepelné ochrany, nabíje$ nabíjení znovu spustí, jakmile se teplota dostane na p!ijatel-
nou hodnotu. Pokud nastane n#kter" z dal&ích v"&e uveden"ch stav% a jeho p!í$ina byla odstran#na, stiskn#te 



Kamera
Palubní kamera pou'ívá CMOS sníma$ 1/2,3“ pro snímání a' 2,7K videa nebo 12 megapixel fotogra(í a umo'*uje 
re'imy snímání, jako Single Shot (Jednotliv" snímek) a Interval (Intervalové snímání).
Clona kamery je f/2.8 a hloubka ostrosti od 1 m do nekone$na. 

ZÁV+S KAMERY A KAMERA
Záv)s kamery
3-os" záv#s kamery Mavicu Mini zaji&)uje stabilizaci kamery a umo'*uje po!izovat $isté a stabilní fotogra(e a 
videa. 
Náklon kamery m%'ete ovládat v ose klopení kno+íkem ovládání záv#su na vysíla$i. Alternativn# m%'ete v apli-
kaci DJI Fly p!ejít na stránku náhledu kamery „Camera View“, klepnout a podr'et prst na obrazovce, dokud se 
neobjeví kruh. Poté pota'ením kruhu prstem nahoru a dol% m%'ete ovládat náklon kamery.
Záv#s m%'e kamerou otá$et v rozsahu -90° a' +20° v ose klopen po zapnutí volby „Allow Upward Gimbal Rotati-
on“ (Povolit vychylování záv#su nahoru) v DJI Fly. V"chozí rozsah pohybu je -90° a' 0°.

hlavní vypína$ pro vypnutí akumulátoru. Inteligentní akumulátor odpojte od nabíje$e a poté jej znovu p!ipojte 
pro obnovení nabíjení. V p!ípad# nevyhovující okolní teploty pro nabíjení nemusíte akumulátor odpojovat a 
znovu p!ipojovat. Nabíje$ nabíjení znovu spustí, jakmile se teplota dostane na p!ijatelnou hodnotu..

-90°

0°

20°

Provozní re#imy záv)su
K dispozici jsou dva provozní re'imy záv#su. Mezi re'imy m%'ete p!epínat na stránce nastavení kamery v aplikaci 
DJI Fly. 
Follow Mode (Sledovací re#im): Úhel mezi orientací záv#su a orientací p!íd# dronu z%stává stále stejn".
FPV Mode (FPV re#im): Záv#s se synchronizuje s pohyby dronu pro zaji&t#ní pohledu pilota sedícího v kokpitu 
dronu (First Person View, FPV).

• Po zapnutí dronu záv#s chra*te p!ed nárazy; nedot"kejte se jej, neklepejte na n#j. Abyste jej ochrá-
nili p!i vzletu, v'dy vzlétejte z plochého vodorovného povrchu bez p!eká'ek.

• Jemné a p!esné $ásti záv#su jsou velmi citlivé a p!i srá'ce nebo prudkém rázu se mohou po&kodit, 
co' m%'e zp%sobit nesprávnou funkci záv#su.

• Zabra*te proniknutí prachu nebo písku do záv#su a zvlá&t# do motor% záv#su.
• Chyba motoru záv#su se m%'e objevit v t#chto situacích:
• a. Dron se záv#sem je postaven na nerovnou podlo'ku nebo je blokován jeho voln" pohyb.
• b. Záv#s byl vystaven nadm#rné vn#j&í síle, nap!. p!i havárii.
• Po zapnutí záv#su se vyhn#te tomu, aby byl vystaven namáhání p%sobením vn#j&ích sil nebo kon-

taktem s jin"mi objekty. Na záv#s nep!idávejte 'ádná dal&í za!ízení, proto'e to m%'e zp%sobit, 'e 
záv#s nebude fungovat normáln#, nebo dokonce to m%'e vést k trvalému po&kození motor%.

• P!ed zapnutím záv#su odstra*te kryt záv#su. Kryt op#t nezapome*te nasadit p!ed p!epravou nebo 
ulo'ením dronu mimo provoz.

• Létání v husté mlze nebo v mraku m%'e zp%sobit kondenzaci vlhkosti na záv#su a k do$asnému 
selhání. Funkce záv#su se obnoví po jeho vyschnutí.

• Dbejte, aby kamera byla provozována a skladována v prost!edí s teplotou a vlhkostí pro ni vhodnou.
• Pro $i&t#ní objektivu pou'ívejte speciální fotogra(cké $istící sady, abyste p!ede&li jeho po&kození.
• Nezakr"vejte 'ádné v#trací otvory na kame!e, proto'e generované teplo m%'e po&kodit toto za!íze-

ní a vám zp%sobit poran#ní.

14
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• Mikro SD kartu z dronu NEVYJÍMEJTE, je-li dron zapnut". Jinak by mohlo dojít k jejímu po&kození.
• Pro zaji&t#ní stability systém% kamery je doba natá$ení jednoho videozáznamu omezena na 30 mi-

nut.
• Seznamte se s nastavováním kamery p!ed pou'itím, abyste m#li jistotu, 'e je správn# nastavena, a v 

p!ípad# pot!eby ji m%'ete nastavovat dle va&ich po'adavk%.
• Ne' za$nete fotografovat nebo natá$et video „naostro“, otestujte správnost fungování kamery po-

!ízením zku&ebních záb#r%.
• Fotogra(e nebo videa není mo'né z kamery vysílat nebo kopírovat, je-li dron vypnut".
• Dbejte, abyste dron správn# vypnuli, jinak NEBUDOU správn# ulo'eny parametry kamery, a jaké-

koliv videozáznamy mohou b"t po&kozeny. Bez ohledu na p!í$inu, DJI a jeho dovozce nenesou od-
pov#dnost za jakékoliv selhání p!i po!izování fotogra(e nebo videa nebo nemo'nost ji' po!ízené 
fotogra(e nebo videa na$íst v jiném za!ízení.

Ukládání fotogra,í a videa
Mavic Mini je pou'ívá mikroSD kartu pro ukládání va&ich fotogra(í a videa. Je nutno pou'ít mikro SD kartu UHS-I 
rychlostní t!ídy 3 pro rychl" zápis a $tení nezbytné pro práci s video soubory s vysok"m rozli&ením. Dal&í infor-
mace o doporu$en"ch mikroSD kartách najdete v kapitole Technické údaje.

VYSÍLA-
Tato kapitola popisuje funkce vysíla$e a obsahuje pokyny pro ovládání dronu a kamery.

Vysíla'
Ve vysíla$i je vestav#no p!enosové za!ízení DJI vyu'ívající vylep&enou technologií wi-( nabízející p!enosové 
frekvence* 2,4 GHZ a 5,8GHz s maximálním dosahem a' 2 km a p!ená&ející 720p video z dronu do aplikace DJI 
Fly na va&em mobilním za!ízení. Snímatelné páky k!í'ov"ch ovlada$% $iní vysíla$ velmi skladn"m. Podrobn#j&í 
informace najdete v kapitolách „Popis v"robku“ a „Vysíla$“. 
Vysíla$ má zabudován akumulátor s kapacitou 2400 mAh s maximální dobou provozu 4,5 hodiny p!i pou'ití iOS 
mobilního za!ízení nebo 1 hodinu 40 p!i pou'ití za!ízení s Androidem. Vysíla$ nabíjí mobilní za!ízení s Androi-
dem proudem a' 500 mA p!i 5 V. Vysíla$ automaticky nabíjí za!ízení s opera$ním systémem Android.
*) Vysíla" typu MD1SD25 dodávan# pro evropsk# trh umo$&uje pou$ívat p%enosové frekvence 2,4 GHZ i 5,8GHz.

• Vysíla$ vyhovuje p!edpis%m platn"m v Evropské unii.
• Mód k!í'ov"ch ovlada$%: Funkce ka'dé osy ovlada$% je dána volbou módu k!í'ov"ch ovlada$%. Jsou 

p!edprogramovány t!i módy (Mode 1, Mode 2, Mode 3) a v aplikaci DJI Fly je mo'no nade(novat 
u'ivatelsk" re'im (Custom). Ve v"chozím továrním nastavení je vysíla$ nastaven do Módu 2.

Provoz vysíla'e
Zapínání a vypínání vysíla'e
Jednou krátce stiskn#te tla$ítko hlavního vypína$e pro kontrolu stavu nabití 
vysíla$ového akumulátoru. Je-li stav nabití p!íli& nízk", a vysíla$ p!ed pou'itím 
nabijte.
Znovu krátce stiskn#te a poté stiskn#te a dr'te hlavní vypína$ pro zapnutí 
nebo vypnutí vysíla$e.

Nabíjení vysíla'ového akumulátoru
Pou'ijte mikro USB kabel pro p!ipojení USB nabíje$e do mikro USB zásuvky na vysíla$i.

Ovládání kamery
1. Tla'ítko záznamu videa
Stiskem spustíte záznam videa; dal&ím stiskem jej ukon$íte (video 
re'im). Ve foto re'imu stiskem p!ejdete do video re'imu.
2. Tla'ítko spou*ti fotoaparátu
Stiskem po!ídíte fotogra(i (foto re'im). Ve video re'imu stiskem 
p!ejdete do foto re'imu.

Tla'ítko 
záznamu 
videa

Tla'ítko 
spou,ti 
fotoaparátu
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Ovládání modelu
K!í'ové ovlada$e na vysíla$i se pou'ívají k ovládání pohybu dronu (orientace p!íd#) okolo svislé osy (bo$ení), 
pohybu dop!edu a dozadu (klopení), stoupání a klesání (plyn) a pohybu doleva a doprava (klon#ní). Funkce 
ka'dé osy ovlada$% je dána volbou módu k!í'ov"ch ovlada$%. Jsou p!edprogramovány t!i módy (Mode 1, Mode 
2, Mode 3) a v aplikaci DJI Fly je mo'no nade(novat u'ivatelsk" re'im (Custom). Ve v"chozím továrním nastavení 
je vysíla$ nastaven do Módu 2.
Ve v&ech t!ech p!edprogramovan"ch módech Mavic Mini visí na míst# se stálou orientací p!íd#, pokud jsou oba 
k!í'ové ovlada$e ve st!edu. Vych"lením k!í'ového ovlada$e ze st!edové polohy (neutrálu) se vykonávají funkce 
popsané v tabulce ní'e.

Lev" ovlada' Nahoru

Dol$

Otá'ení doleva Otá'ení doprava

Prav" ovlada'Dop%edu

Dozadu

Doleva Doprava

Mód 1

• Pro p!epravu nebo skladování doporu$ujeme páky k!í'ov"ch ovlada$% odmontovat a ulo'it je do 
p!íslu&n"ch úlo'n"ch prostor% ve vysíla$i, abyste p!ede&li jejich po&kození.

Lev" ovlada' Nahoru

Dol$

Otá'ení doleva Otá'ení doprava

Prav" ovlada'
Dop%edu

Dozadu

Doleva Doprava

Mód 2

Lev" ovlada' Nahoru

Dol$

Otá'ení doleva Otá'ení doprava

Prav" ovlada'Dop%edu

Dozadu

Doleva Doprava

Mód 3
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Mód 2 Model (  indikuje sm!r p"íd!) Poznámky
Plyn Ovlada$ plynu slou'í pro ovládání pohybu modelu nahoru a 

dol%. Vychylte ovlada$ nahoru pro stoupání a dol% pro klesání.
Jsou-li oba ovlada$e ve st!edové poloze, model visí na míst#.
-ím více ovlada$ vych"líte ze st!edové polohy, tím rychleji 
model zm#ní v"&ku. Ovlada$ plynu v'dy vychylujte jemn# a s 
citem, abyste zabránili náhlé a ne$ekané zm#n# v"&ky modelu.

Bo$ení Ovlada$ bo$ení slou'í pro ovládání otá$ení modelu okolo svis-
lé osy. Vych"lení vlevo zp%sobí otá$ení modelu proti sm#ru 
hodinov"ch ru$i$ek; vych"lení vpravo zp%sobí otá$ení modelu 
po sm#ru hodinov"ch ru$i$ek. Je-li ovlada$ ve st!edu, model 
v'dy poletí s p!ídí namí!enou ve stejném sm#ru. -ím v#t&í je 
v"chylka ovlada$e od st!edu, tím rychleji se bude model na da-
nou stranu otá$et.

Klopení
Ovlada$ klopení ovládá náklon a pohyb dop!edu/dozadu.
Vychylte ovlada$ nahoru pro let dop!edu nebo dol% pro let do-
zadu. S ovlada$em ve st!edu je model ve vodorovné poloze. 
-ím v#t&í je v"chylka ovlada$e od st!edu, tím v#t&í je náklon a 
model letí rychleji.

Klon#ní
Ovlada$ klon#ní ovládá náklon a pohyb doleva/doprava. Vy-
chylte ovlada$ doleva pro let vlevo nebo doprava pro let vpra-
vo. S ovlada$em ve st!edu je model ve vodorovné poloze. -ím 
v#t&í je v"chylka ovlada$e od st!edu, tím v#t&í je náklon a mo-
del letí rychleji.

Tla'ítko Pauza/Automatick" návrat na Místo vzletu (RTH)
Jednou krátce stiskn#te pro zastavení dronu a p!echod do visení. Pokud 
dron provádí snímání v re'imech QuickShots, inteligentní návrat RTH 
nebo automatické p!istání, stiskn#te jednou pro ukon$ení procedury a 
p!echod do visení na míst#.
Stiskn#te a dr'te RTH tla$ítko pro spu&t#ní procedury automatického ná-
vratu na Místo vzletu (RTH). Dron se poté vrátí na poslední zaznamenané 
Místo vzletu. Více podrobností najdete v kapitole Automatick" návrat na 
Místo vzletu (RTH).

Oblast s optimálními podmínkami pro p%enos signálu
P!enos signálu mezi modelem a vysíla$em je nejlep&í v oblasti dle obrázku p!i dodr'ení znázorn#né svislé polohy 
antén vysíla$e:

siln" slab"
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• Dbejte, aby vysíla$ byl b#hem párování ve vzdálenosti do 0,5 m dronu.
• D!íve spárovan" vysíla$ bude od dronu odpojen, pokud tent"' dron spárujete s nov"m vysíla$em.

• P!ed ka'd"m letem se ujist#te, 'e je akumulátor ve vysíla$i pln# nabit".
• Pokud je vysíla$ zapnut", a nebyl pou'íván déle ne' 5 minut, spustí v"stra'n" zvukov" signál. Po 6 

minutách se dron automaticky vypne. V"stra'nou signalizace zru&íte vych"lením kteréhokoliv ovla-
da$e.

• Ujist#te se, 'e va&e mobilní za!ízení je v dr'áku mobilu spolehliv# upevn#no, a nem%'e vyklouznout.
• Dr'ák mobilního za!ízení nastavte tak, aby v n#m bylo va&e mobilní za!ízení a spolehliv# upevn#no.
• Ujist#te se, 'e antény vysíla$e nejsou sklopené a jsou nastaveny do optimální polohy pro dosa'ení 

maximální kvality p!enosu.
• Je-li vysíla$ po&kozen", opravte jej nebo vym#*te. Po&kozená anténa vysíla$e m%'e v"razn# zkrátit 

jeho dosah.
• Vysíla$ov" akumulátor nabijte aspo* jednou za t!i m#síce, abyste jej udr'eli v dobrém stavu.

Párování vysíla'e
Vysíla$ je s dronem spárován ve v"rob#. Párování je t!eba provád#t pouze p!i prvním pou'ití nového vysíla$e. 
P!i párování postupujte následovn#:
1. Zapn#te vysíla$ a dron.
2. Spus)te aplikaci DJI Fly. V náhledu kamery „Camera View“ klepn#te na ikonu  a zvolte Shortcuts a „Connect 

to Aircraft“ (Spárovat s dronem) nebo stiskn#te a dr'te hlavní vypína$ vysíla$e po dobu del&í ne' 4 sekundy. 
Vysíla$ nep!etr'it# pípá, $ím' signalizuje, 'e je p!ipraven k párování.

3. Stiskn#te a dr'te párovací tla$ítko na dronu déle ne' 4 sekundy. dron jednou pípne, $ím' signalizuje, 'e je 
p!ipraven na párování. Jakmile je párování úsp#&n# ukon$eno, dron pípne dvakrát..

APLIKACE DJI FLY
Tato kapitola popisuje hlavní funkce aplikace DJI Fly.

Domovská stránka
Spus)te aplikaci Dji Fly a vstupte na domovskou stránku.

GO FLYMeSkypixelAlbum

Academy (Akademie)
Klepn#te na ikonu v pravém horním rohu pro vstup do Akademie. Zde m%'ete prohlí'et a studovat instruktá'ní 
videa, rady, bezpe$nostní pokyny a návody k obsluze.
Album
Umo'*uje prohlí'et album v DJI Fly a ve va&em telefonu. Po sta'ení do telefonu je zde mo'no prohlí'et videa 
po!ízená v re'imu QuickShots. Funkce Create (Tvo!it) nabízí Templates (.ablony) a Pro. .ablony umo'*ují auto-
matickou editaci importovaného videa. Pro umo'*uje ru$ní st!ih a úpravy videa.
SkyPixel
Prohlí'ejte a sdílejte fotogra(e a videa na stránce SkyPixel.
Pro,le (Pro,l)
Máte-li ji' vytvo!en" DJI ú$et, budete se moci zú$astnit diskusí a sdílet va&e v"tvory s komunitou u'ivatel% pro-
dukt% DJI.



19

Náhled kamery (Camera View)
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1. Letov" re#im (Flight Mode)
P

In Flight 
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Klepn#te pro p!epnutí letov"ch re'im% mezi re'imy Position (P), Sport (S) a CineSmooth (C).
2. Stav systém$ dronu
P

In Flight 

 

80  

22'26 

 

Tato ikona zobrazuje aktuální stav systém% dronu a r%zná v"stra'ná hlá&ení. 
3. Síla GPS signálu

P

In Flight 

 

80  

22'26 

 

Tato ikona signalizuje aktuální sílu GPS signálu. 4 bílé sloupce indikují dostate$nou sílu GPS signálu.
4. Síla wi-, signálu

P

In Flight 

 

80  

22'26 

 

Signalizuje sílu wi-( signálu p!ená&eného mezi dronem a vysíla$em.
5. Indikátor stavu akumulátoru

P

In Flight 

 

80  

22'26 

 

Indikátor stavu pohonného akumulátoru zobrazuje aktuální stav akumulátoru dronu.
6. Informace o pohonném akumulátoru

P

In Flight 

 

80  

22'26 

 

Zobrazuje informace o Inteligentním pohonném akumulátoru, jako jsou jeho teplota, nap#tí a doba letu.
7. Systémová nastavení

P

In Flight 

 

80  

22'26 

 Systémová nastavení zahrnují p#t menu: Safety (Bezpe$nost), Control (Ovládání), Camera (Kamera), Tran-
smission (Vysílání) a About (O dronu).
Safety (Bezpe!nost)
• Flight Protection (Letové ochrany): Max Altitude (Maximální v"&ka), Max Distance (Maximální vzdálenost), Auto 

RTH Altitude (V"&ka RTH návratu) a Update Home Point (Aktualizace Místa vzletu).
• Sensors (Senzory): Udává provozní stav inerciální jednotky IMU a kompasu, umo'*uje spu&t#ní jeho kalibrace, 

je-li t!eba.
• Advanced Settings (Pokro$ilá nastavení) zahrnující Emergency Propeller Stop (Nouzové zastavení vrtulí) a 

Payload Mode (Re'im s nákladem). „Emergency Only“ (Pouze v nouzi) znamená, 'e motory je mo'no za letu 
zastavit pouze v nouzové situaci, jako je srá'ka, selhání/zablokování motoru, nekontrolovatelné otá$ení dronu 
ve vzduchu nebo se model vymkl kontrole a stoupá $i klesá velkou rychlostí. „Anytime“ (Kdykoliv) znamená, 
'e motory je mo'no za letu zastavit kdykoliv, jakmile u'ivatel provede kombinovan" pohyb ovlada$i (CSC). 
Zastavení motor% za letu zp%sobí, 'e dron havaruje.

• Pokud se na Mavic Mini montuje dodate$né p!íslu&enství, pro bezpe$n#j&í létání doporu$ujeme zapnout re'im 
„Payload“. Po vzletu je re'im „Payload“ automaticky aktivován, detekuje-li dron dodate$n" náklad. M#jte na 
pam#ti, 'e se zapnut"m re'imem „Payload“ je maximální nadmo!ská v"&ka pro létání 1 500 m a maximální 
rychlost je rovn#' omezena.

• Funkce „Find My Drone“ (Najdi m%j dron) pomáhá lokalizovat dron na zemi.
Control (Ovládání)
• Aircraft Settings (Nastavení dronu): Zvolte letov" re'im „Flight Mode“ a pou'ívané jednotky m#r „Units“.
• Gimbal Settings (Nastavení záv#su): Slou'í k volb# provozního re'imu záv#su a jeho kalibraci. Pokro$ilá na-

stavení záv#su zahrnují Pitch Speed (rychlost klopení), Pitch Smoothness (Plynulost klopení) a Allow Upward 
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Gimbal Rotation (Povolit vychylování záv#su nahoru).
• Remote Controller Settings (Nastavení vysíla$e): Slou'í k volb# módu k!í'ov"ch ovlada$% vysíla$e a k jeho ka-

libraci.
• Beginner Flight Tutorial (letová instruktá' pro za$áte$níky): Shlédn#te instruktá'ní video o létání s dronem.
• Connect to Aircraft (Párování s dronem): Pokud dron není spárován s vysíla$em, klepn#te na tuto volbu pro 

zahájení párování.
Camera (Kamera)
• Pro volbu formátu/velikosti fotogra(e a volbu nastavení mikroSD karty.
• Advanced Settings (Pokro$ilá nastavení) zahrnující Histogram, Gridlines (M!í'ka), Overexposure Warning (Upo-

zorn#ní na p!eexponování) a Anti-Flicker (Potla$ení chv#ní obrazu).
• Klepnutím na Rest Camera Settings vrátíte v&echna nastavení kamery na v"chozí tovární hodnoty.
Transmission (Vysílání)
• Slou'í k nastavení p!enosové frekvence a kanálového re'imu Channel Mode.
About (O dronu)
• Zobrazuje informace o za!ízení, informace o (rmwaru, verzi aplikace, verzi akumulátoru atd.
8. Re#imy snímání (Shooting Modes)

 

 

 / 

 Foto: Zvolte jednotliv" snímek (Single Shot) nebo intervalové snímání (Interval).
Video: Rozli&ení videa je mo'no nastavit na 2.7K 25/30 snímk% za sekundu a 1080P 25/30/50/60 snímk% za sekundu.
QuickShots: Volte mezi re'imy Dronie (Drone$ek), Circle (Kruh), Helix (Spirála) a Rocket (Raketa)
9. Tla'ítko fotospou*./nahrávání videa

 

 

 / 

Klepn#te pro po!ízení fotogra(e nebo spu&t#ní/zastavení záznamu videa.
10. P%ehrávání

 

 

 / 

Klepn#te pro vstup na stránku p!ehrávání, kde m%'ete prohlí'et fotogra(e a videa ihned poté, co byly po-
!ízeny.
11. P%epína' re#im$ kamery

 

 

 / 

Ve foto re'imu volí mezi automatickou (AUTO) a ru$ní expozicí (Manual). V re'imu Manual je mo'no nasta-
vovat $as záv#rky a ISO. V re'imu Auto je mo'no nastavovat uzam$ení automatické expozice (AE lock) a expo-
zi$ní hodnotu EV.
12. Orientace dronu

 

 

 / 

Zobrazuje orientaci dronu v reálném $ase.
13. Letová telemetrie
Zobrazuje vzdálenost mezi dronem a Místem vzletu (D), v"&ku nad úrovní Místa vzletu (H), vodorovnou rychlost 
dronu a svislou rychlost dronu.
14. Mapa

 

 

 / 

Klepn#te pro prohlí'ení mapy.
15. Automatick" vzlet/P%istání/Návrat na Místo vzletu Smart RTH

 

 

 / Klepn#te na tuto ikonu. Jakmile se objeví upozorn#ní, stiskn#te a dr'te tla$ítko pro zahájení automa-
tického vzletu nebo p!istání.

 

 

 / 

Klepn#te pro spu&t#ní procedury Smart RTH, aby se dron vrátil na poslední ulo'ené Místo vzletu.
16. Návrat zp)t

 

 

 / 

Klepnutím na tuto ikonu se vrátíte na domovskou stránku.

• P!ed spu&t#ním aplikace DJI Fly se ujist#te, 'e je va&e mobilní za!ízení pln# nabité.
• Pro pou'ívání aplikace DJI Fly je vy'adováno mobilní datové p!ipojení. Podrobnosti o podmínkách dato-

vého p!ipojení vám sd#lí vá& mobilní operátor.
• Pou'íváte-li mobilní telefon jako za!ízení pro zobrazení obrazu z kamery, v#nujte se nadále pilotá'i, po-

kud se ozve vyzván#ní p!íchozího hovoru. Za letu NEBERTE hovory a nep!ijímejte textové zprávy!
• V#nujte pozornost v&em bezpe$nostním tip%m, v"stra'n"m hlá&ením a zprávám, které se objeví na dis-

pleji. Seznamte se zákonn"mi a místními p!edpisy, které platí v oblasti, kde budete létat. Jste to vy, kdo 
je zcela zodpov#dn" za dodr'ování v&ech p!íslu&n"ch zákon% a p!edpis% a za bezpe$n" zp%sob létání.
a. Seznamte se s v"stra'n"mi hlá&eními p!ed pou'itím funkcí Automatického vzletu a Automatického 

p!istání.
b. Seznamte se s v"stra'n"mi hlá&eními p!edtím, ne' nastavíte v"&ku letu za v"chozí limit.
c. Seznamte se s v"stra'n"mi hlá&eními p!edtím, ne' za$nete p!epínat mezi letov"mi re'imy.
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d. Seznamte se s v"stra'n"mi hlá&eními a upozorn#ními objevujícími se uvnit! nebo v blízkosti GEO
(bezletové) zóny.

e. Seznamte se s v"stra'n"mi hlá&eními a upozorn#ními ne' za$nete pou'ívat Inteligentní letové re'imy.
• Pokud se v aplikaci DJI Fly objeví v"stra'né hlá&ení, ihned na bezpe$ném míst# p!ista*te.
• Prov#!te a zkontrolujte v&echna v"stra'ná hlá&ení na „checklistu“ zobrazovaná v aplikaci p!ed ka'd"m

letem.
• Pou'ijte letov" simulátor obsa'en" v aplikaci pro procvi$ení va&ich pilotních dovedností, pokud jste je&t# 

s dronem multikoptéry nelétali nebo pokud nemáte dostate$né zku&enosti pro její bezpe$né ovládání.
• P!ed ka'd"m vzletem si po p!ipojení k internetu stáhn#te mapová data pro oblast, kde chcete s dronem 

létat.
• Aplikace slou'í jako pomocník p!i va&em provozování dronu. Pou'ívejte, prosím, sv%j vlastní zdrav" ro-

zum a nespoléhejte se na to, 'e aplikace bude za vás !ídit dron. Va&e pou'ívání aplikace podléhá Podmín-
kám pou'ití aplikace DJI Fly a Politice soukromí DJI. Pro$t#te si tyto dokumenty v aplikaci, prosím.

LÉTÁNÍ
Tato kapitola popisuje zásady bezpe$ného létání a letová omezení.

Létání
Jakmile dokon$íte p!edletovou p!ípravu, doporu$ujeme vám pou'ít letov" simulátor v aplikaci DJI Fly, abyste se 
nau$ili létat bezpe$n# a p!ipravili se na pilotá' p!i náro$n#j&ích manévrech. Dbejte, abyste v'dy létali na bezpe$-
ném míst#, na otev!eném prostranství. Informace o pou'ívání vysíla$e a aplikace pro ovládání dronu najdete v 
oddílech Vysíla$ a Aplikace DJI Fly.

Prost%edí a podmínky pro létání
1. Nelétejte za &patného po$así – za de&t#, za silného v#tru (p!es 8 m/s), sn#'ení, smogu nebo mlhy.
2. Létejte na otev!en"ch prostranstvích. Vysoké budovy a velké kovové konstrukce mohou ovliv*ovat p!esnost 

palubního kompasu a GPS systému.
3. Za letu dron udr'ujte v bezpe$né vzdálenosti od p!eká'ek, p!ihlí'ejících osob, elektrick"ch vedení, strom%,

vodních ploch, !ek apod.
4. Sna'te se zabránit vzájemnému ru&ení jin"mi bezdrátov"mi za!ízeními. V okolí nesm#jí b"t 'ádné p!evad#$e, 

vysíla$e apod.
5. V"kony dronu a pohonného akumulátoru závisejí na vlivech okolního prost!edí, jako hustota vzduchu a tep-

lota. Bu,te velmi opatrní, pokud létáte v nadmo!ské v"&ce nad 3 000 m, proto'e v"kony dronu a akumulátoru 
mohou b"t v"razn# omezeny.

6. Dron nem%'e pou'ívat GPS v polárních oblastech. P!i létání v t#chto místech pou'ívejte Spodní vizuální sys-
tém detekce.

Letové limity a GEO (bezletové) zóny
V&ichni u'ivatelé UAV (Unmanned Aerial Vehicle, Bezpilotní létající prost!edek) by se m#li striktn# !ídit v&emi
p!edpisy stanoven"mi organizacemi, jako je ICAO (International Civil Aviation Organization, Mezinárodní or-
ganizace pro civilní letectví) a zákonn"mi p!edpisy platn"mi v zemi, kde je UAV provozován - Ú!ad pro civilní
letectví (ÚCL) v -eské republice. Z bezpe$nostních d%vod% je ve v"chozím nastavení aktivována funkce letové
limity, která pom%'e provozovat dron bezpe$n# a legáln#. Letové limity zahrnují omezení v"&ky, vzdálenosti a
GEO (Bezletové) zóny.
P!i létání v P-re'imu (kdy je k dispozici GPS) limity v"&ky, vzdálenosti a GEO zóny spole$n# omezují prostor, v
n#m' m%'e dron létat. Není-li GPS k dispozici, je mo'no omezit pouze v"&ku letu.

Maximální limity v"*ky a vzdálenosti
Maximální v"&ka a vzdálenost (rádius) omezují v"&ku letu a vzdá-
lenost. Hodnoty je mo'no nastavovat v aplikaci DJI Fly. Po nasta-
vení bude dron létat uvnit! vymezeného válcovitého prostoru (viz 
obrázek): Max. letová v",ka Max. rádius

Místo vzletu 
(Home Point)V",ka modelu v 

okam#iku zapnutí
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GPS je k dispozici
Letové limity Aplikace DJI Fly LED letov# indikátor

Maximální v"&ka Letová v"&ka nem%'e p!e-
kro$it nastavenou hodnotu.

Warning: Height limit reached.
(Varování: Bylo dosa'eno v"&kového 
limitu.) Bliká st!ídav# zelen# a 

$erven#
Max. vzdálenost Vzdálenost dronu musí b"t 

men&í ne' max. rádius.

Warning: Distance limit reached.
(Varování: Bylo dosa'eno limitu vzdá-
lenosti.)

K dispozici je pouze Spodní vizuální systém detekce
Letové limity Aplikace DJI Fly LED letov# indikátor

Maximální v"&ka

Letová v"&ka je omezena na 5 m, kdy' je GPS 
signál slab" a Spodní vizuální systém detek-
ce je v provozu. V"&ka je omezena na 30 m, 
kdy' je GPS signál slab" a Spodní vizuální 
systém detekce je vypnut".

Warning: Height limit 
reached.
(Varování: Bylo do-
sa'eno v"&kového 
limitu.)

Bliká st!ídav# zelen# a 
$erven#

Max. vzdálenost /ádn" limit

• Pokud se dron nachází v GEO zón# a GPS signál je slab" nebo chybí úpln#, LED letov" indikátor se 
rozsvítí $erven# po dobu 5 sekund ka'd"ch 12 sekund.

• Pokud dron dosáhne jednoho z letov"ch limit%, m%'ete jej stále !ídit, ale nem%'ete s ním let#t dále. 
Pokud dron ztratí GPS signál, a vylétne za vzdálenost danou max. rádiem, ale poté GPS signál znovu 
zachytí, automaticky se vrátí do prostoru v rámci limitu.

• Z bezpe$nostních d%vod% nelétejte v blízkosti leti&), dálnic, 'elezni$ních stanic, 'elezni$ních tratí, 
center m#st nebo v jin"ch citliv"ch oblastech. S dronem létejte pouze v oblasti p!ímé dohlednosti.

GEO zóny
V&echny GEO (bezletové) zóny jsou uvedeny na o(ciálních webov"ch stránkách DJI http://www.dji.com/+ysafe. 
Tyto oblasti jsou rozd#leny na r%zné kategorie zahrnující r%zné lokality, jako jsou hlavní mezinárodní leti&t# a 
men&í leti&t#, kde létají letadla a vrtulníky v nízk"ch v"&kách, pohrani$ní oblasti stát% nebo oblasti s citliv"mi 
za!ízeními, jako jsou elektrárny apod.
V aplikaci DJI Fly se budou objevovat varování upozor*ující u'ivatele na blízké GEO zóny.

P%edletová kontrola („checklist“)
1. Zkontrolujte, zda jsou akumulátory ve vysíla$i, v mobilním za!ízení a Inteligentní pohonn" akumulátor pln# 

nabité.
2. Zkontrolujte, zda jsou vrtule správn# a pevn# namontovány a Inteligentní pohonn" akumulátor spolehliv# 

p!ipojen a upevn#n.
3. Zkontrolujte, zda jsou ramena a podvozky !ádn# vyklopené do provozní polohy.
4. Zkontrolujte, zda záv#s a kamera fungují normáln#.
5. Zkontrolujte, 'e nic nebrání motor%m a vrtulím ve volném pohybu a motory je mo'né nastartovat a fungují 

normáln#.
6. Zkontrolujte, zda je aplikace DJI Fly úsp#&n# p!ipojena k dronu.
7. Zkontrolujte, 'e objektiv kamery a senzory Vizuálního systému detekce jsou $isté.
8. Pou'ívejte pouze originální díly DJI nebo díly certi(kované DJI. Neautorizované díly nebo díly od v"robc% 

necerti(kovan"ch DJI mohou zp%sobit selhání systému a ohrozit bezpe$nost provozu.

Automatick" vzlet a automatické p%istání
Automatick" vzlet
1. Spus)te aplikaci DJI Fly a vstupte na stránku náhledu kamery.
2. Prove,te úkony p!edstartovní p!ípravy dle seznamu v"&e.
3. Klepn#te na   Pokud podmínky jsou bezpe$né pro vzlet, stisknutím a podr'ením tla$ítka potvr,te vzlet.
4. Dron vzlétne a p!ejde do visení ve v"&ce 1,2 m nad zemí.

• LED letov" indikátor signalizuje, zda dron pou'ívá GPS a/nebo Spodní vizuální systém detekce pro 
!ízení letu. P!ed pou'itím funkce automatického vzletu je t!eba vy$kat na zachycení dostate$n# sil-
ného GPS signálu.
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 Automatické p%istání
Funkci automatického p!istání m%'ete pou'ít pouze, pokud LED letov" indikátor bliká zelen#.
1. Klepn#te na  Jsou-li podmínky bezpe$né pro p!istání, stisknutím a podr'ením tla$ítka potvr,te p!istání.
2. Automatické p!istání je mo'no zru&it klepnutím na 

 

 

.
3. Pokud Vizuální systém detekce pracuje normáln#, zapne se P!istávací ochrana.
4. Motory se po dosednutí zastaví.

• Nepokou&ejte se o vzlet z pohybujícího se povrchu, jako je lo, nebo vozidlo v pohybu.

• Pro p!istání zvolte vhodné místo.

Nastartování/zastavení motor$
Nastartování motor$
Pro spu&t#ní motor% se z bezpe$nostních d%vod% pou'ívá Kombinovan" pohyb ovlada$i (CSC) namísto pouhé-
ho p!idání plynu, aby se zabránilo náhodnému necht#nému rozto$ení vrtulí. Pro nastartování motor% vychylte 
oba k!í'ové ovlada$e sou$asn# do rohové polohy sm#rem dol% a ke st!edu nebo vn#j&ku vysíla$e. Jakmile se 
motory rozto$í, oba ovlada$e sou$asn# uvoln#te.

Nebo

Zastavení motor$
Motory m%'ete zastavit dv#ma zp%soby:
Metoda 1: Jakmile model dosedne, stáhn#te ovlada$ plynu zcela dol% a dr'te jej tam. Motory se zastaví po 3 

sekundách.
Metoda 2: Jakmile model dosedne, stáhn#te ovlada$ plynu zcela dol% a poté prove,te CSC jako p!i startování 

motor%. Motory se ihned zastaví. Jakmile se zastaví, uvoln#te ovlada$e.

Nebo

Metoda 1 Metoda 2

Nouzové vypnutí motor$ za letu
Zastavení motor% provedením CSC za letu zp%sobí okam'it" pád dronu a jeho havárii. V ur$it"ch nouzov"ch situ-
acích (jako kdy' hrozí srá'ka, dron se vymkl kontrole a velmi rychle stoupá/klesá, samovoln# se otá$í ve vzduchu 
nebo se zastavil n#kter" z motor% apod.), ale m%'e b"t úmyslné zastavení motor% za letu zp%sobem, jak sní'it 
následky hrozící nehody. Nap!. zasáhnout osobu dronem není nikdy dobré, ale následky budou mnohem hor&í, 
pokud se budou motory a vrtule otá$et na pln" plyn. Pro nouzové zastavení motor% za letu prove,te CSC jako 
pro nastartování motor%.

Zalétání dronu
Vzlet a p%istání
1. Dron postavte na zem tak, aby LED letov" indikátor mí!il sm#rem k vám.
2. Zapn#te vysíla$ a dron.
3. Spus)te aplikaci DJI Fly a p!ejd#te na stránku náhledu kamery.
4. Vy$kejte, dokud LED letov" indikátor neza$ne rychle blikat zelen#. To znamená, 'e elektronika dronu byla 

inicializována, bylo zaznamenáno Místo vzletu a m%'ete bezpe$n# létat. 
5. Vzlétn#te jemn"m vych"lením ovlada$e plynu nahoru nebo s pomocí funkce automatického vzletu.
6. P!ed p!istáním se ujist#te, 'e visíte nad rovn"m a pevn"m povrchem. Pro p!istání vychylte ovlada$ plynu dol% 

nebo pou'ijte funkci automatického p!istání.
7. Po dosednutí Stáhn#te ovlada$ plynu zcela dol% a podr'te. Motory se po 3 sekundách zastaví.
8. Vypn#te dron a vysíla$.
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Doporu'ení a tipy pro fotografování a natá'ení videa
1. Seznam úkon% p!edletové p!ípravy je sestaven tak, aby vám pomohl létat bezpe$n# a bylo zaji&t#no, 'e za letu 

budete moci fotografovat nebo natá$et video. P!ed ka'd"m letem d%sledn# projd#te „checklist“ p!edletové 
kontroly.

2. Zvolte po'adovan" provozní re'im záv#su kamery v aplikaci DJI Fly.
3. Fotografujte a natá$ejte pouze p!i létání v P-re'imu nebo C-re'imu.
4. V'dy létejte pouze za dobrého po$así, vyhn#te se létání v de&ti nebo silném v#tru.
5. Zvolte nastavení kamery, tak, aby vyhovovalo po'adovanému ú$elu.
6. Nejprve uskute$n#te zku&ební lety, p!i nich' se seznámíte s letov"m prostorem a scenérií, promyslete si, jak 

budete snímat, berte do úvahy osv#tlení v závislosti na denní dob# atd.
7. P!i !ízení se sna'te vyhnout prudk"m pohyb%m ovlada$%, !i,te s citem a s p!edvídavostí – odm#nou vám bude 

klidn" a stabilní let ideální pro fotografování nebo natá$ení videa.

P/ÍLOHA
Technické údaje
Dron (MR1SD25)
Hmotnost 249 g (199 g verze pro Japonsko)

Rozm#ry
Slo'en": 140x82x57 mm
Rozlo'en": 160x202x55 mm
Rozlo'en" (s vrtulemi): 245x290x55 mm

Úhlop!í$n" rozm#r (bez vrtulí) 213 mm
Max. rychlost stoupání 2 m/s (v P-re'imu); 4 m/s (v S-re'imu); 1,5 m/s (v C-re'imu)
Max. rychlost klesání 1,8 m/s (v P-re'imu); 3 m/s (v S-re'imu); 1 m/s (v C-re'imu)
Max. rychlost (na úrovni mo!e, za 
bezv#t!í) 8 m/s (v P-re'imu); 13 m/s (v S-re'imu); 4 m/s (v C-re'imu)

Max. dostup 3000 m nad mo!em

Max. doba letu 30 minut (za bezv#t!í, p!i konstantní rychlosti 14 km/h), 18 min verze 
pro Japonsko

Max. rychlost v#tru 8 m/s
Max. úhel náklonu 30° (S-re'im); 20° (P-re'im a C-re'im)
Max. úhlová rychlost 130°/s (v P-re'imu); 150°/s (v S-re'imu); 30°/s (v C-re'imu)
Provozní teplota 0°C a' 40 °C
Systém satelitní navigace GPS+GLONASS

P!esnost visení
Vertikální: ±0,1 m (s Vizuálním systémem detekce); ±0,5 m (s GPS)
Horizontální: ±0,3 m (s Vizuálním systémem detekce); ±1,5 m (s GPS)

Provozní frekvence
2,400-2,4835 GHz
5,725-5,850 GHz

Vyzá!en" v"kon (EIRP)
2,4GHz CE: <19 dBm
5,8GHz CE: <14 dBm

Záv)s kamery
Stabilizace T!íosá (klopení, klon#ní, bo$ení)
Mechanick" rozsah pohybu Klopení: -110° a' +35°, Bo$ení: -20° a' +20°, Klon#ní: -35° a' +35°
0iditeln" rozsah pohybu Klopení: -90° a' +0° (v"chozí); -90° a' +20° (roz&í!en")
Max. !ízená rychlost (klopení) 120°/s
Úhlová p!esnost ±0,01°
Systémy detekce
Spodní systém detekce Rozsah p!esného m#!ení: 0,5-10 m
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Provozní prost!edí Povrchy s povrchem $áste$n# pohlcujícím a $áste$n# odrá'ejícím a od-
razivostí >20%, dostate$né osv#tlení (>15 lux)

Kamera
Senzor 1/2,3“ CMOS, Efektivní po$et obrazov"ch bod% 12 megapixel%

Objektiv
Zorn" úhel 83°, ekvivalent 35 mm formátu: 24 mm, clona f/2,8
Hloubka ostrosti 1 m a' 1

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

Rychlost elektronické záv#rky
Foto: 4 s a' 1/8000 s (Manual), 1-1/8000 s (Auto)
Video: 1/8000-1/ snímek za sekundu (Auto)

Max. rozm#r fotogra(e 4:3: 4000x3000; 16:9: 4000x2250

Fotogra(cké re'imy
Jednotliv" záb#r
Intervalov": 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

Rychlost ukládání videa 40 Mb/s
Podporované systémy soubor% FAT32 (232 GB); exFAT (>32 GB)
Foto formát JPEG
Video formát MP4, (MPEG-4 AVC/H.264)
Vysíla$ (MR1SD25)

Provozní frekvence
2,400-2,4835 GHz
5,725-5,850 GHz

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

Provozní teplota 0°C a' 40°C

Vyzá!en" v"kon (EIRP)
2,4GHz CE: 219 dBm
5,8GHz CE: 214 dBm

Akumulátor 2600 mAh
Proudov" odb#r 1200 mA p!i 3,6 V (Android); 450 mA p!i 3,6 V (iOS)
Podporovaná mobilní za!ízení Tlou&)ka: 6,5-8,5 mm, max. délka 160 mm
Podporované typy USB port% Lightning, mikro USB (Typ B), USB-C
Systém p!enosu obrazu Vylep&ené wi-(
Rozli&ení 'ivého náhledu Na vysíla$i: 720 p p!i 30 snímcích za sekundu
Max. p!enosová rychlost 4 Mb/s
Zpo'd#ní (závisí na mobilním za!íze-
ní a podmínkách v okolí) 170-240 ms

Nabíje'
Napájení 100-240V/50-60 Hz; 0,5 A
V"stup 12 V 1,5 A / 9 V 2 A / 5 V 3 A
Nap#tí 17,6±0,1 V nebo 17,0±0,1 V
Jmenovit" v"kon 18 W
Inteligentní pohonn" akumulátor (v*eobecná verze)
Kapacita 2400 mAh
Jmenovité nap#tí 7,2 V
Max. nabíjecí nap#tí 8,4 V
Typ akumulátoru Li-ion 2S
Energie 17,28 Wh
Hmotnost 100 g
Provozní teplota 5°C a' 40°C
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Max. p!íkon pro nabíjení 24 W
Inteligentní pohonn" akumulátor (verze pro Japonsko)
Kapacita 1100 mAh
Jmenovité nap#tí 7,6 V
Max. nabíjecí nap#tí 8,7 V
Typ akumulátoru LiPo 2S
Energie 8,36 Wh
Hmotnost 50 g
Provozní teplota 5°C a' 40°C
Max. p!íkon pro nabíjení 18 W
Aplikace
Název aplikace DJI Fly

Po'adovan" opera$ní systém
iOS 10.0.2 nebo vy&&í
Android 6.0 nebo vy&&í

SD karty

Podporované SD karty mikro SD Class 10 nebo UHS-I t!ídy rychlosti 3 s rychlostí zápisu vy&&í 
ne' 20 Mb/s

Doporu$ené mikroSD karty

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

Kalibrace kompasu
P!ed prvním vzletem, na ka'dém novém letovém míst#, a kdy' vás k tomu vyzve hlá&ení v aplikaci DJI Fly nebo 
signalizace LED letového indikátoru na dronu, prove,te kalibraci kompasu. Kalibrace je nutná, pokud p!i létání 
venku nastane n#která z následujících situací:
1. Létáte na míst# vzdáleném více ne' 50 km od posledního letového místa.
2. S dronem jste nelétali déle ne' 30 dní.
3. V aplikaci DJI Fly se objeví v"straha t"kající se ru&ení kompasu nebo LED letov" indikátor na dronu rychle bliká 

st!ídav# $erven# a 'lut#.

• Vzletová hmotnost dronu zahrnuje akumulátor, vrtule a mikroSD kartu.
• V n#kter"ch zemích není t!eba pro provoz dronu registrace. Ne' dron za$nete pou'ívat, seznamte se 

zákony a p!edpisy platícími v dané zemi.
• Tyto technické údaje byly získány v pr%b#hu test% s nejnov#j&ím (rmwarem. Aktualizace (rmwaru

mohou v"kony zv"&it. D%razn# doporu$ujeme aktualizovat na nejnov#j&í (rmware.

• Kalibraci neprovád#jte v místech se siln"m magnetick"m nebo elektromagnetick"m polem (v blíz-
kosti kovov"ch konstrukcí, most%, aut, le&ení, na 'elezobetonov"ch plochách apod.)

• Nenoste u sebe magnetické materiály a zdroje elektromagnetick"ch polí (klí$e, magnety, mobilní
telefon apod.).

• Pokud létáte v místnosti, kalibrace kompasu není nezbytná.

Provedení kalibrace
Pro provedení kalibrace si zvolte otev!en" prostor.
1. V aplikaci DJI Fly klepn#te na ikonu Systémov"ch nastavení, zvolte „Control (Ovládání) a poté „Calibrate“ pro 

provedení kalibrace. Poté se !i,te pokyny na obrazovce. LED letov" indikátor bliká 'lut#, $ím' signalizuje spu&-
t#ní kalibrace.

2. Dron dr'te ve vodorovné poloze a oto$te se s ním o 360° ve vodorovné rovin#, LED letov" indikátor se rozsvítí 
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nep!eru&ovan"m zelen"m svitem.
3. Dron dr'te ve svislé poloze, p!ídí mí!ící kolmo dol% a oto$te jej o 360° okolo svislé osy. 
4. Pokud LED letov" indikátor bliká $erven#, kalibrace se nezda!ila. P!esu*te se s dronem na jiné místo a kalibraci 

opakujte.

Horizontální kalibrace

Vertikální kalibrace

• Pokud je p!ed vzletem t!eba kalibrovat kompas, v aplikaci DJI Fly se objeví upozorn#ní.
• Dron je schopen vzlétnout bezprost!edn# poté, co byla úsp#&n# provedena kalibrace kompasu.

Pokud s dronem nevzlétnete do t!í minut po dokon$ení kalibrace, je mo'né, 'e se objeví v"straha
ru&ení kompasu, zatímco je dron na zemi. Pokud k tomu dojde, signalizuje to, 'e stávající místo není 
vhodné pro létání s dronem v d%sledku p!íli& vysokého magnetického ru&ení.

• Pokud po dokon$ení kalibrace LED letov" indikátor bliká st!ídav# $erven# a 'lut#, znamená to, 'e
místo, kde se práv# nachází, není vhodné pro létání v d%sledku silného magnetického ru&ení. P!e-
jd#te na jiné místo.

Aktualizace ,rmwaru
Pro sou$asnou aktualizaci (rmwaru dronu a vysíla$e pou'ijte aplikaci DJI Fly.
Pou#ití aplikace DJI Fly
Kdy' k vysíla$i a dronu p!ipojíte mobilní za!ízení s aplikací DJI Fly, budete upozorn#ni, jakmile je k dispozici nová 
verze (rmwaru. Pro provedení aktualizace va&e mobilní za!ízení p!ipojte k internetu a dále se !i,te pokyny na 
obrazovce. Pamatujte, 'e (rmware není mo'né aktualizovat, pokud vysíla$ není spárován s dronem.
Pou#ití DJI Assistant 2 pro Mavic
Pro separátní aktualizaci (rmwaru dronu a vysíla$e pou'ijte program DJI Assistant 2 pro Mavic.
Pro p!ipojení dronu k po$íta$i pro aktualizaci (rmwaru se pou'ívá mikro USB port. P!i aktualizaci (rmwaru po-
mocí programu DJI Assistant 2 pro Mavic postupujte následovn#:
1. Dron m#jte vypnut"; spus)te DJI Assistant 2 pro Mavic a p!ihlaste se k va&emu ú$tu DJI.
2. Dron zapn#te a potom jej do 20 sekund p!ipojte k po$íta$i prost!ednictvím mikro USB portu a mikro USB

kabelu.
3. Zvolte „Mavic Mini” a klikn#te na „Firmware Updates” v levém panelu.
4. Zvolte verzi (rmwaru, na kterou si p!ejete aktualizovat.
5. Vy$kejte na sta'ení (rmwaru a automatické spu&t#ní aktualizace.
6. Po dokon$ení aktualizace (rmwaru se dron automaticky vypne.

P!i aktualizaci (rmwaru vysíla$e pomocí programu DJI Assistant 2 pro Mavic postupujte následovn#:
1. Vysíla$ m#jte vypnut"; spus)te DJI Assistant 2 pro Mavic a p!ihlaste se k va&emu ú$tu DJI.
2. Vysíla$ zapn#te a potom jej p!ipojte k po$íta$i prost!ednictvím mikro USB portu a mikro USB kabelu.
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• Dbejte, abyste dodr'eli v&echny popsané kroky pro aktualizaci (rmwaru. Jinak se aktualizace ne-
musí zda!it.

• Aktualizace (rmwaru zabere asi 10 minut. Je normální, 'e záv#s kamery ochabne, LED letov" indiká-
tor bliká a dron se restartuje. Vy$kejte, prosím, trp#liv#, a' je aktualizace dokon$ena.

• Ujist#te se, 'e po$íta$ má funk$ní internetové p!ipojení.
• Ujist#te se, 'e Inteligentní pohonn" akumulátor a akumulátor vysíla$e jsou nabité aspo* na 30%.
• B#hem aktualizace dron ani vysíla$ neodpojujte od po$íta$e.
• Po aktualizaci m%'e dojít ke zru&ení spárování vysíla$e a dronu. Po aktualizaci prove,te znovu páro-

vání vysíla$e a dronu. M#jte na pam#ti, 'e aktualizace m%'e resetovat r%zná nastavené letové !ídící 
jednotky, jako je RTH v"&ka a limit maximální vzdálenosti, na v"chozí tovární hodnoty. P!ed aktuali-
zací si poznamenejte nastavení v aplikaci DJI Fly a po provedení aktualizace je obnovte, je-li t!eba.

3. Zvolte „Mavic Mini remote controller” a klikn#te na „Firmware Updates” v levém panelu.
4. Zvolte verzi (rmwaru, na kterou si p!ejete aktualizovat.
5. Vy$kejte na sta'ení (rmwaru a automatické spu&t#ní aktualizace.
6. Vy$kejte na dokon$ení aktualizace.
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Recyklace (Evropská unie)
Elektrická za!ízení opat!ená symbolem p!e&krtnuté popelnice nesm#jí b"t vyhazována do b#'ného domácího 
odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném za!ízení pro sb#r a recyklaci.
V zemích EU (Evropské unie) nesm#jí b"t elektrická za!ízení vyhazována do b#'ného domácího odpadu 
(WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidace elektrick"ch a elektronick"ch za!ízení, 
sm#rnice 2012/19/EU). Ne'ádoucí za!ízení m%'ete dopravit do nejbli'&ího za!ízení pro sb#r nebo recy-
kla$ního st!ediska. Za!ízení poté budou likvidována nebo recyklována bezpe$n"m zp%sobem zdarma. 
Odevzdáním ne'ádoucího za!ízení m%'ete u$init d%le'it" p!ísp#vek k ochran# 'ivotního prost!edí.

Prohlá*ení o shod) CE (Evropská unie)
Tímto SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd.  prohla&uje, 'e typ rádiového za!ízení: DJI Mavic Mini a dal&í za!ízení s nímdo-
dávaná jsou v souladu se sm#rnicí 2014/53/EU.
Úplné zn#ní EU prohlá&ení o shod# je k dispozici na této internetové adrese: 
http://www.dji.com/euro-compliance
Toto rádiové za!ízení 2.4GHz/5,8GHz je mo'no pou'ívat bez p!edchozí registrace nebo individuálního schvalo-
vání ve v&ech zemích Evropské unie.

Záruka
%PWP[DF�[BSVǏVKF�äF�UFOUP�WâSPCFL�KF�W�PLBNäJLV�QSPEFKF�QSPTU�WBE�KBL�W�NBUFSJÈMV�UBL�J�W�QSPWFEFOÓ��5BUP�
[ÈSVLB�OFLSZKF�äÈEOÏ�ǏÈTUJ�QPÝLP[FOÏ�QPVäÓWÈOÓN�OFCP�W�EǾTMFELV�KFKJDI�ÞQSBWZ��W�äÈEOÏN�QǲÓQBEǔ�OFNǾäF�
PEQPWǔEOPTU�WâSPCDF�B�EPWP[DF�QǲFTÈIOPVU�QǾWPEOÓ�QPǲJ[PWBDÓ�DFOV�[BǲÓ[FOÓ��%PWP[DF�TJ�UBLÏ�WZISB[VKF�QSÈWP�
[NǔOJU�OFCP�VQSBWJU�UVUP�[ÈSVLV�CF[�QǲFEDIP[ÓIP�VQP[PSOǔOÓ��[BǲÓ[FOÓ�KF�QǲFENǔUFN�QSǾCǔäOÏIP�WZMFQÝPWÈOÓ�
B�[EPLPOBMPWÈOÓ���WâSPCDF�TJ�WZISB[VKF�QSÈWP�[NǔOZ�LPOTUSVLǏOÓIP�QSPWFEFOÓ�CF[�QǲFEDIP[ÓIP�VQP[PSOǔOÓ�
1SPUPäF�EPWP[DF�OFNÈ�äÈEOPV�LPOUSPMV�OBE�NPäOâN�QPÝLP[FOÓN�QǲJ�QǲFQSBWǔ�[QǾTPCFN�TUBWCZ�B�OFCP�
NBUFSJÈMZ�QPVäJUâNJ�NPEFMÈǲFN�QǲJ�JOTUBMBDJ�UPIPUP�[BǲÓ[FOÓ�EP�NPEFMV�OFNǾäF�CâU�QǲFEQPLMÈEÈOB�BOJ�QǲJKBUB�
äÈEOÈ�PEQPWǔEOPTU�[B�ÝLPEZ�TQPKFOÏ�T�QPVäÓWÈOÓN�VäJWBUFMFN�TFTUBWFOÏIP�NPEFMV��0LBNäJLFN�LEZ�TF�
VäJWBUFM�SP[IPEOF�QPVäÓU�KÓN�TFTUBWFOâ�NPEFM�QǲFKÓNÈ�WFÝLFSPV�PEQPWǔEOPTU��1PLVE�OFOÓ�LVQVKÓDÓ�QǲJQSBWFO�
QǲJKNPVU�UVUP�PEQPWǔEOPTU�NǔM�CZ�TUBWFCOJDJ�OFQSPEMFOǔ�WSÈUJU�W�ÞQMOÏN�B�OFQPVäJUÏN�TUBWV�OB�NÓTUǔ�LEF�KJ�
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1. K oprav# p!edávejte celé za!ízení - pokud se p!edem nedohodnete se servisním technikem jinak.
2. Je-li to mo'né, pou'ijte pro zabalení za!ízení p%vodní obal. Nepou'ívejte p%vodní kartónov" obal jako ko-

ne$n" obal.
3. P!ilo'te podrobn" popis va&eho pou'ívání za!ízení a problému, se kter"m jste se setkali. P!ilo'te o$íslovan"

seznam p!ilo'eného p!íslu&enství a uve,te jakékoliv dal&í údaje, které mohou servisu usnadnit práci. Lístek
ozna$te datem a znovu se ujist#te, 'e je opat!en va&í plnou adresou a telefonním $íslem.

4. Uve,te svoje jméno, adresu a telefonní $íslo, kde budete k zasti'ení b#hem pracovního dne. P!ilo'te kopii
dokladu o zakoupení za!ízení.
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QǾTPCFOÓ�WZTPLâDI�UFQMPU�OÓ[LâDI�UFQMPU�WMILPTUJ�QSBÝOÏNV�QSPTUǲFEÓ�QSVELâN�NFDIBOJDLâN�SÈ[ǾN�B�OÈSB�
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[PWBOÏNV�TFSWJTV�%+*�WZäÈEÈ�MJ�TJ�UBUP�EBUB�L�QPTPV[FOÓ�QǲÓǏJOZ�IBWÈSJF�[BǲÓ[FOÓ��/FEPEÈUF�MJ�QPäBEPWB�
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