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 SPARK 

SPARK™ spoločnosti DJI™ je najmenšia lietajúca kamera vybavená 

stabilizovanou kamerou, inteligentnými letovými režimami a funkciou vyhnutia sa 

prekážke v ľahkom prenosnom tele. Disponuje systémom na podporu videnia a 

snímacím systémom 3D*. Kamera Spark dokáže nafilmovať videá s rozlíšením 

1080 P, zachytiť fotografie s rozlíšením 12 megapixelov a je schopná využívať 

funkcie QuickShot (Rýchly záber) a Gesture Control (Ovládanie pomocou gest). 

Vďaka maximálnej letovej rýchlosti 31 m/h (50 km/h) a maximálnemu času letu 16 

minút** je kamera Spark rýchla a poskytuje veľa zábavy so vzrušujúcimi, 

jednoduchými a profesionálnymi fotografiami zachytenými dronom. 

1. Stabilizátor pre kameru a kamera 

2. Systém na podporu videnia 

3. Snímací systém 3D 

4. Inteligentná letová batéria 

5. Externý kontakt pre nabíjanie 

6. Kontakty batérie 

7. Motory 

8. Vrtule 

9. Predné LED indikátory 

10. Indikátory stavu lietadla 

11. Vstup mikro USB 

12. Otvor na mikro SD kartu 

13. Indikátory úrovne nabitia batérie 

14. Tlačidlo na zapnutie 

* Systém na podporu videnia a snímací systém 3D sú ovplyvňované podmienkami okolia. 

Viac informácii nájdete vo Vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti a v bezpečnostnej 

smernici alebo v inštruktážnom videu v aplikácii DJI GOTM 4 (DJI ÍSŤ 4), prípadne na 

oficiálnej webovej stránke spoločnosti DJI: http://www.dji.com/spark 

** Maximálny čas letu bol testovaný počas bezvetria pri konštantnej letovej rýchlosti 12,4 

míľ/h (20 km/h). Táto hodnota slúži len na referenčné účely. 
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 Prevezmite si aplikáciu DJI GO 4 (DJI 
ÍSŤ 4) 

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. Aplikácia DJI GO 4 (DJI ÍSŤ 4) je podporovaná v operačnom systéme iOS 9.0 
(alebo vyššej verzii) alebo v systéme Android 4.4 (alebo vyššej verzii). 

Príprava batérie 

Pre aktiváciu batérie je potrebné nabiť batériu. 

Batéria je úplne nabitá vtedy, keď sú 

indikátory úrovne nabitia batérie 

vypnuté. Čas nabíjania: ~ 50 minút 

Jedným stlačením skontrolujete 

úroveň nabitia batérie. 

Stlačte raz, potom stlačte znovu a 

podržte stlačené pre 

zapnutie/vypnutie. 

Podržte zadné ramená lietadla a zatlačte celú inteligentnú letovú batériu na jej 

miesto. 

Zatlačte a potiahnite batériu, aby ste sa ubezpečili, že batéria je spoľahlivo 

upevnená. 

NEDOTÝKAJTE sa kontaktov batérie. 
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Elektrická zásuvka 

100~240V 
Nabíjačka Nabíjacia 

stanica batérie 

 
Vysoká úroveň 



 Aktivácia 

Spustite aplikáciu DJI GO 4 (DJI ÍSŤ 4), poklepte na ikonu v 

hornom pravom rohu, naskenujte kód QR na úložnej skrinke 

a postupujte podľa krokov pre aktiváciu. 

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

byť pripojený k internetu. 

Pripojenie 

Spustite aplikáciu 

DJI GO 4 (DJI ÍSŤ 4) 

Ovládacie prvky 
Ovládajte let lietadla pomocou dotykového ovládania alebo 
diaľkového ovládača. 

Ľavá páčka 

Nadol 

Pravá páčka 

Späť 
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• Názov siete Wi-Fi (SSID) a heslo pre lietadlo a diaľkový ovládač nájdete na úložnej 

skrinke alebo na diaľkovom ovládači. Viac informácií o zapnutí Wi-Fi sietí nájdete v 

návode na používanie. 

• Pripojenie diaľkového ovládača k lietadlu je predvolené, z toho dôvodu nie je Wi-Fi 

sieť lietadla viditeľná. 

Zapnite lietadlo 

a diaľkový ovládač 

Pripojte k sieti Wi-Fi 

Nahor 

Dopredu 

Otočiť doľava Otočiť doprava Vľavo Vpravo 



 Technické údaje 

Viac informácií nájdete v návode na používanie: 
http://Www.dji.com/Spark 

Tento obsah sa môže meniť bez predchádzajúceho upozornenia. 

SPARK je obchodná značka spoločnosti DJI. 
Autorské práva © 2018 DJI Všetky práva vyhradené        Navrhnuté spoločnosťou DJI. 

Vytlačené v Číne. 

• Lietadlo 

Hmotnosť 300 g 

Rozmery 143 x 143 x 55 mm 

Maximálna rýchlosť 31 m/h (50 km/h) v režime Sport počas bezvetria 

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

Prevádzková frekvencia 2,400 - 2,483 GHZ; 5,725 - 5,825 GHz 

Výkon vysielača 2,4 GHz: <25 dBm (FCC), <18 dBm (CE), <18 dBm (SRRC) 
(EIRP) 5,8 GHz: <27 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <27 dBm (SRRC) 

• Snímací systém 3D 

Rozsah snímania 0,6 - 16 stôp (0,2 - 5 m) 
Prevádzkové prostredie Povrch s materiálom s difúznou odrazivosťou, veľkosť > 20 x 

20 mm a odraz > 20 % (napríklad múr, stromy, ľudia atď.). 

• Systém videnia  
Rozsah rýchlosti ≤ 22,4 m/h (36 km/h) pri 6.6 stôp (2 m) nad zemou 

Rozsah nadmorskej výšky 0 - 26 stôp (0 - 8 m) 

Prevádzkový rozsah 0 - 98 stôp (0 - 30 m) 

Prevádzkové prostredie 

• Kamera 

Povrchy so zreteľnou štruktúrou a s materiálom s difúznou 

odrazivosťou, odraz > 20 %, primerané osvetlenie (lux > 15) 

Snímač 1/2.3" CMOS efektívne pixely: 12 Megapixelov 

Režimy nahrávania videa FHD: 1920 x 1080 30 p 

• Zariadenie diaľkového 

ovládania 

25 mm (formát ekvivalentný s 35 mm), f/2,6 

Prevádzková frekvencia 
Wi-Fi: 2,4 GHz/5,8 GHz 
Diaľkový ovládač: 2,412 - 2,462 GHz; 5,745 - 5,825 GHz 

Maximálny dosah Wi-Fi: 100 m (vzdialenosť), 50 m (výška) 

Vzdialenosť (bez 
prekážok, 

Diaľkový ovládač: 
bez rušenia) 

2,4 GHz: 2000 m (FCC), 500 m (CE), 500 m (SRRC) 
5,8 GHz: 2000 m (FCC), 300 m (CE), 1200 m (SRRC) 

Výkon vysielača (EIRP) 

• Nabíjačka 

Diaľkový ovládač: 

2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <18 dBm (CE), <18 dBm (SRRC) 

5,8 GHz: <28 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <26 dBm (SRRC) 

Vstup 100 - 240 V 50/60 Hz, 0,5 A 

Výstup 
 

Hlavný: 13,05 V, 3,83 A 
USB: 5 V, 2 A (celkom) 

• Inteligentná letová batéria 
Kapacita 1480 mAh 

Typ batérie LiPo 3S 

Teplota nabíjania 41° až 104 °F (5° až 40 °C) 
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