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 Lietadlo 

DJI™ MAVIC™ Pro je najmenšia lietajúca kamera spoločnosti DJI vybavená plne 

stabilizovanou kamerou, inteligentnými letovými režimami a funkciou vyhnutia sa prekážke v 

revolučnej skladacej konštrukcii. Zachytáva videá v rozlíšení 4 K a fotografie s rozlíšením 12 

megapixelov a je schopná využívať obe funkcie ActiveTrack™ (Aktívne sledovanie) a 

TapFlyTM (Riadenie letu poklepaním) pre vytváranie nenáročných komplexných záberov. 

Mavic Pro dosahuje maximálnu letovú rýchlosť 40 míľ/h (65 km/h) a maximálny čas letu 27 

minút*. Okrem toho disponuje Mavic Pro Platinum predĺženým časom letu v trvaní 30 minút* a 

tiež 60 % redukciou hluku. 

1. Stabilizátor pre kameru a kamera 

2. Systém videnia smerom nadol 

3. Systém videnia dopredu** 

4. Vstup mikro USB 

5. Motory 

6. Predné LED indikátory 

7. Vrtule 

8. Antény 

9. Tlačidlo pre spojenie 

10. Indikátor stavu spojenia 

11. Otvor na mikro SD kartu pre kameru 

12. Prepínač ovládacieho režimu 

13. Inteligentná letová batéria 

14. LED indikátory úrovne nabitia batérie 

15. Tlačidlo na zapnutie 

16. Indikátory stavu lietadla 

* Maximálny čas letu bol testovaný počas bezvetria pri konštantnej rýchlosti 15,5 míľ/h (25 km/h). 

Táto hodnota slúži len na referenčné účely. 

** Systém videnia smerom dopredu je ovplyvňovaný podmienkami okolia. Pre viac informácii si prečítajte 

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a bezpečnostnú smernicu a. pozrite si výukové video v aplikácii DJI 

GOTM 4 (DJI ÍSŤ 4) alebo na oficiálnej webovej stránke spoločnosti DJI. 

http://www.dji.com/mavic 

http://www.dji.com/mavic


 Diaľkový ovládač 

Technológia OCUSYNC™ zabudovaná do diaľkového ovládača je najnovšou technológiou 

diaľkového prenosu spoločnosti DJI, ktorá poskytuje maximálny dosah prenosu do 

vzdialenosti 4,3 míle (7 km). Palubná LCD obrazovka poskytuje aktualizované údaje o 

lietadle a videu zaznamenávanom lietadlom pre aplikáciu DJI GO 4 (DJI ÍSŤ 4) na vašom 

mobilnom zariadení s rozlíšením až do 1080 p v blízkom dosahu a 720 p v dlhších 

dosahoch. 

Let zariadenia Mavic Pro je tiež možné ovládať len prostredníctvom telefónu. 

Maximálny čas činnosti: 2,5 hodiny* 

1. LCD obrazovka 

2. Tlačidlo 5D 

3. Ovládacie páčky 

4. Antény 

5. Tlačidlo na zapnutie 

6. Prepínač letového režimu 

7. Príchytka mobilného zariadenia 

8. Vstup USB 

9. Tlačidlo na zastavenie letu 

10.    Tlačidlo RTH (Návrat do miesta vzletu) 

11. Číselník stabilizátora kamery 

12. Číselník nastavenia kamery 

13. Tlačidlo nahrávania 

14. Tlačidlo spúšte 

15. Napájací vstup (mikro USB) 

16. Tlačidlo C1 (nastaviteľné) 

17. Tlačidlo C2 (nastaviteľné) 

* Diaľkový ovládač môže dosiahnuť maximálny prenosový dosah (FCC) v rozľahlom otvorenom 

priestore bez elektromagnetického rušenia a vo výške približne 400 stôp (120 metrov).  

Maximálny čas činnosti bol testovaný v laboratórnych podmienkach, slúži len na referenčné účely. 



 Technické údaje 

• Lietadlo 

Hmotnosť 1,62 libier (734 g) 

Hmotnosť (vrátane krytu 
stabilizátora kamery) 1,64 libier (743 g) 

Maximálna rýchlosť stúpania 16,4 stôp/s (5 m/s) v režime Sport 

Maximálna rýchlosť klesania 9,8 stôp/s (3 m/s) 

Maximálna rýchlosť 

Maximálna dostupná výška nad 

40 míľ/h (65 km/h) v režime Sport počas bezvetria 

hladinou mora 16404 stôp (5000 m) 

Maximálny čas letu Mavic Pro Platinum: 30 minút; Mavic Pro: 27 minút (bezvetrie pri 

konštantnej rýchlosti 15,5 míľ/h (25 km/h)) 

Maximálny čas visenia Mavic Pro Platinum: 27 minút; Mavic Pro: 24 minút (bezvetrie) 

Maximálna vzdialenosť letu Mavic Pro Platinum: 9,3 míle (15 km); Mavic Pro: 8 míľ (13 km) 

(bezvetrie) 

Prevádzková teplota 32° až 104 °F (0° až 40 °C) 

Satelitné systémy GPS/GLONASS 

Prevádzková frekvencia FCC: 2,4 - 2,4835 GHz; 5,150 - 5,250 GHz; 
5,725 - 5,850 GHz 

 CE: 2,4 - 2,4835 GHz; 5,725 - 5,850 GHz 
SRRC: 2,4 - 2,4835 GHz; 5,725 - 5,850 GHz 

Výkon vysielača (EIRP) 

2,4 GHz 
FCC: ≤26 dBm; CE: ≤20 dBm; SRRC: ≤20 dBm 
5,2 GHz 

FCC: ≤23 dBm 
5,8 GHz 
FCC: ≤23 dBm; CE: ≤13 dBm; SRRC: ≤23 dBm 

• Stabilizátor pre kameru 
Riaditeľný rozsah 
• Systém videnia dopredu 

Rozmedzie: -90° až +30°, Otáčanie: 0°až 90° (horizontálne a 

vertikálne) 

Rozsah snímania Rozsah presného merania: 2 stopy (0,7 m) až 49 stôp (15 m) 

Detekčný rozsah: 49 stôp (15 m) až 98 stôp (30 m) 

Prevádzkové prostredie 
• Systém videnia smerom nadol 

Povrchy so zreteľnými štruktúrami a primeraným osvetlením (lux > 
15) 

Rozsah rýchlosti 
≤ 22,4 míľ/h (36 km/h) vo výške 6,6 stôp (2 m) nad zemským 
povrchom 

Rozsah nadmorskej výšky 1 - 43 stôp (0,3 - 13 m) 
Prevádzkový rozsah 1 - 43 stôp (0,3 - 13 m) 

Prevádzkové prostredie 

Povrchy so zreteľnými štruktúrami a primeraným osvetlením (lux > 

15) 

• Kamera  
Snímač 1/2.3” CMOS Efektívne pixely:12,35 megapixelov (Celkové pixely: 

12,71 M) 

Objektív zorný uhol 78,8°, 28 mm (ekvivalent formátu 35 mm) f/2,2 
Skreslenie <1,5% Ostrenie od 0,5 m do nekonečna 

Rozsah ISO 100 - 3200 (video), 100 - 1600 (fotografia) 

Rýchlosť elektronickej uzávierky 8 s až 1/8000 s 



 

Viac informácií nájdete v návode na používanie: 

http://www.dji.com/mavic 

Tento obsah sa môže meniť bez predchádzajúceho upozornenia. 

Maximálna veľkosť obrazu 40 CC x 30 CC 
Režimy statickej fotografie Jeden záber 

Sériové snímanie: 3/5/7 snímok 

Automatická expozícia (AEB): 
3/5 záberov s odstupom 0,7EV  
interval 

HDR 

Režimy nahrávania videa 

C 4 K: 4096 x 2160 24 p, 4 K: 3840 x 2160 24/25/30 p 
2,7 K: 2720 x 1530 24/25/30 p 
FHD: 1920 x 1080 24/25/30/48/50/60/96 p 

HD: 1280 x 720 24/25/30/48/50/60/120 p 

Prenosová rýchlosť uloženia videa 60 Mbps 

Podporované systémy súborov FAT32 (≤ 32 GB), exFAT (> 32 GB) 

Typy fotografií JPEG, DNG 

Video MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) 
Podporované SD karty mikro SDTM. Maximálna kapacita: 64 GB 

Vyžaduje sa trieda 10 alebo rýchlosť UHS-1. 

• Diaľkový ovládač 
 

Prevádzková frekvencia 2,4 GHz až 2,4835 GHz 

Maximálna prenosová vzdialenosť 
(dosah) FCC: 4,3 míle (7 km); CE: 2,5 míle (4 km) 

SRRC: 2,5 míle (4 km); Bez prekážok a rušenia. 

Prevádzková teplota 32° až 104 °F (0° až 40 °C) 

Batéria 2970 mAh 

Výkon vysielača (avg. EIRP) FCC: ≤ 26 dBm; CE: ≤ 20 dBm; SRRC: ≤20 dBm 
Prevádzkové napätie 950 mA pri 3,7 V 

Veľkosť podporovaného 
mobilného zariadenia 

Podporovaná hrúbka: 6,5 - 8,5 mm, Maximálna dĺžka: 160 mm 

 Podporované typy vstupov USB: 
Blesk, mikro USB (typ-B), USB typ-C™ 

• Nabíjačka  
Napätie 13,05 V 

Menovitý výkon 50 W 

• Inteligentná letová batéria  
Kapacita 3830 mAh 

Napätie 11,4 V 

Typ batérie LiPo 3S 

Energia 43,6 Wh 

Čistá hmotnosť približne 0,5 libier (240 g) 

Teplotný rozsah počas nabíjania 41° až 104 °F (5° až 40 °C) 

Maximálny nabíjací výkon 100 W 

http://www.dji.com/mavic


 1. Prevezmite si aplikáciu DJI GO 4 (DJI ÍSŤ 4) a 
pozrite si výukové videá 

Vyhľadajte aplikáciu „DJI GO 4“ (DJI ÍSŤ 4) v obchode s aplikáciami alebo v Google Play, 

alebo naskenujte kód QR pre stiahnutie aplikácie do vášho mobilného zariadenia. Pozrite 

si výukové videá na webovej stránke www.dji.com alebo v aplikácii DJI GO 4 (DJI ÍSŤ 4). 

Aplikácia DJI GO 4 (DJI ÍSŤ 4) a viac informácií 

• Aplikácia DJI GO 4 (DJI ÍSŤ 4) podporuje operačný systém iOS 9.0 (alebo vyššiu verziu) 
alebo Android 4.4 (alebo vyššiu verziu). 

2. Kontrola úrovne nabitia batérie 

Jedným stlačením skontrolujete úroveň 

nabitia batérie. Stlačte raz, potom stlačte 

znovu a podržte stlačené pre 

zapnutie/vypnutie. 

Úroveň nabitia batérie: 100% 

Jedným stlačením skontrolujete úroveň 

nabitia batérie na LCD obrazovke. Stlačte 

raz, potom stlačte znovu a podržte 

stlačené pre zapnutie/vypnutie diaľkového 

ovládača. 

Nízka úroveň nabitia batérie Vysoká 

http://www.dji.com/


 3. Nabíjanie batérií 

Vyberte inteligentnú letovú batériu 

Čas nabíjania: 
~1 hodina 20 minút 

• Vyberte príslušný RC kábel. Nestáčajte RC kábel. 

• Ak používate RC kábel USB, typ-C, posuvný (oddeľovací) prvok kábla je potrebné 

vymeniť. Viac informácií o pripojení RC kábla nájdete v návode na používanie.  

Elektrická zásuvka 

100 - 240 V 

Čas nabíjania: 

~2 hodiny 

4. Príprava diaľkového ovládača 

Rozložte antény a príchytky 

mobilného zariadenia. 

Jeden koniec RC kábla 

vložte do koncovej časti 

otvoru. Súčasťou dodávky sú pripojovací 

kábel pre blesk (pripojený) a 

štandardný káblový konektor mikro 

USB. Použite ich podľa potreby. 

Súčasťou dodávky je aj káblový konektor 

USB typu-C. Voliteľný reverzný mikro 

USB konektor je dostupný. 
Silný Slabý 



 
5. Príprava lietadla 

• Skôr, ako rozložíte zadné ramená, rozložte predné ramená a vrtule. Pred vzletom musia byť 

všetky ramená a vrtule rozložené. 

• Kryt stabilizátora kamery slúži ako ochrana stabilizátora. V prípade potreby ho odstráňte.  

6. Príprava na vzlet 

Na aktiváciu lietadla použite vaše konto DJI. Pre vykonanie aktivácie musíte 

byť pripojený k internetu. 

Lietadlo Mavic Pro je možné ovládať pomocou diaľkového ovládača alebo virtuálnych 

pákových ovládačov. Prepnutím prepínača ovládacieho režimu zvolíte ovládací režim. 

Stačí, ak prepnete tento prepínač, keď je lietadlo vypnuté. 

Označené Neoznačené Zatlačte vrtuľu pevne 

nadol a otáčajte ňou v 

smere blokovania. 

Odstráňte príchytku 

stabilizátora kamery z 

kamery. 

Priraďte vrtule k motorom. 

Rozložte predné ramená a 

vrtule. 

Rozložte zadné ramená a 

vrtule. Nerozložené 

Zapnite diaľkový 

ovládač. 

Zapnite lietadlo. Spustite aplikáciu DJI GO 4  
(DJI ÍSŤ 4). 



 7. Let 

Predvolené ovládanie letu je známe ako Režim 2. Ľavou páčkou sa ovláda nadmorská 

výška a kurz lietadla, pravou páčkou sa ovládajú jeho pohyby dopredu, dozadu, vľavo a 

vpravo. Číselníkom stabilizátora kamery sa ovláda sklápanie kamery. 

Pravá páčka 

Pred vzletom sa ubezpečte, že na stavovom 

riadku lietadla v aplikácii DJI GO 4 (DJI ÍSŤ 4) 

alebo na LCD obrazovke diaľkového ovládača sa 

zobrazuje hlásenie “Ready to Go“ („Pripravené na 

spustenie“). 

Pripravené na spustenie (GPS) 

Príkaz kombinácie páčok 

pre spustenie/zastavenie 

motorov 

ALEBO 

• Keď letový ovládač zistí kritickú chybu, motory je možné zastaviť len počas letu.  

Ľavá páčka 

Ľavá páčka nahor 

(pomaly) pre vzlet 

Ľavá páčka nadol (pomaly), kým sa 
nedotknete  
zemského povrchu. 
Podržte niekoľko sekúnd pre 
zastavenie  
motorov. 



 

• Riadenie letu pomocou virtuálnych pákových ovládačov na vašom mobilnom 
zariadení prostredníctvom siete Wi-Fi 

1. Prepnutím prepínača ovládacieho režimu zapnete sieť Wi-Fi. 

2. Zapnite lietadlo. 

3. Spustite aplikáciu DJI GO 4 (DJI ÍSŤ 4) a poklepte po ikone v pravom hornom rohu 

vašej obrazovky, potom naskenujte QR kód pre Wi-Fi na prednom ramene pre 

spustenie pripájania. 

4. Poklepte na ikonu Auto Takeoff (Automatický vzlet). 

5. Riaďte lietadlo dotykovým ovládaním. 

• V aplikácii DJI GO 4 (DJI ÍSŤ 4) 

Auto Takeoff  
(Automatický vzlet) 

ActiveTrack 
(Aktívne sledovanie) 

Auto Landing  
(Automatické pristátie) 

TapFly  

(Riadenie letu poklepaním) 

Return-to-Home (RTH)  
(Návrat do miesta 
vzletu) 

 

Štandardný 

• Pre viac informácií si pozrite výukové video v aplikácii DJI GO 4 (DJI ÍSŤ 4) alebo na 

oficiálnej stránke spoločnosti DJI. 
• Pred vzletom vždy nastavte správnu výšku pre návrat do miesta vzletu. Keď  sa lietadlo 

vracia späť do miesta vzletu, mali by ste ho navigovať pomocou ovládacích páčok.  

• Zapnite sieť Wi-Fi na vašom mobilnom zariadení a zadajte heslo pre pripojenie k sieti Wi-Fi 

zobrazené na prednom ramene pre pripojenie do siete Mavic, ak z nejakého dôvodu 

nemôžete naskenovať kód QR. 

• Keď používate sieť Wi-Fi v rozľahlom otvorenom priestore bez elektromagnetického 

rušenia, prenosový dosah je približne 262 stôp (80 m) v nadmorskej výške 164 stôp (50 m).  

• Frekvenciu siete Wi-Fi vášho mobilného zariadenia je možné nastaviť na 2,4 GHz alebo 5 

GHz. Nastavte vašu sieť Wi-Fi na 5 GHz pre slabšie rušenie. Po pripojení k Mavic Pro 

môžete zmeniť vaše heslo pre sieť Wi-Fi, alebo znovu nastaviť vaše pripojenie siete Wi-Fi. 

(Viac informácií nájdete v návode na používanie) 



 8. Bezpečné lietanie 

Udržiavajte 

priamy dohľad. 
Leťte vo výške 

menej ako 400 

stôp (120 m) 

Vyhnite sa lietaniu ponad prekážky, davy, elektrické vedenia vysokého napätia, 

stromy či vodné plochy alebo v ich blízkosti. 

NELIETAJTE v blízkosti silných elektromagnetických zdrojov, napríklad elektrických 

vedení a základňových staníc, ktoré môžu mať vplyv na palubný kompas. 

 

NEPOUŽÍVAJTE LIETADLO počas nepriaznivých poveternostných 

podmienok, napríklad počas dažďa, sneženia, hmly alebo pri rýchlosti vetra 

vyššej ako 10 m/s alebo 22 míľ/h. 

Je dôležité, aby ste rozumeli základným letovým smerniciam kvôli vašej 

bezpečnosti a bezpečnosti tých, ktorí sa nachádzajú vo vašej blízkosti. Nezabudnite 

si prečítať Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a bezpečnostné smernice. 

MAVIC a OCUSYNC sú obchodné značky spoločnosti DJI. 

Autorské práva © 2017 DJI Všetky práva vyhradené. 

Navrhnuté spoločnosťou DJI. Vytlačené v Číne. 

Lietajte v otvorených 
priestoroch. 

Silný GPS signál 

Udržiavajte odstup od otáčajúcich sa vrtulí 

a motorov. 

Viac informácií získate na: 
http://flysafe.dji.com/no-fly 

Zóna so zákazom lietania 

http://flysafe.dji.com/no-fly


  

MAVIC™ PRO 

www.dji.com 

http://www.dji.com/

