
www.dji.com www.pelikandaniel.com

PRŮVODCE PRO RYCHLÝ START

Vrtule

Motor

Tlumič vibrací

Servo

Kompas

Příď

Příďové LED

Micro-USB port

Objektiv kamery



2

Anténa
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Přepínač S1

Křížový ovladač

Indikátor napájení 
vysílače

Indikátor wi-fi 
signálu
Indikátor napájení

Hlavní vypínač

Resetovací tlačítko

Micro-USB port

Základy pilotáže
Směr dopředu (udává směr, v němž míří příď)

Levý ovladač

Nahoru

Dolů

Otáčení 
vlevo

Otáčení 
vpravo

Pravý ovladač

Dopředu

Dozadu

Vlevo Vpravo

Indikátor stavu
akumulátoru

Anténa

Vypínač kamery
Micro-SD karta

LED letové indikátory

Vypínač akumulátoru

Indikátor stavu kamery

Kabel kamery

Tlačítko záznamu

www.dji.com www.pelikandaniel.com



3

Oskenujte QR kód pro shlédnutí instruktážního videa
nebo navštivte stránku
www.dji.com/phantom2vision/training

Příprava k letu

Jak se připojit k aplikaci DJI VISION

Základy pilotáže, záznamu a sdílení

POZOR: Z bezpečnostních důvodů a pro další dodatečné informace 
doporučujeme, abyste shlédli výše uvedená videa dříve, než se s Phan-
tomem pokusíte poprvé vzlétnout.

UPEVNĚNÍ VRTULÍ
Z hřídelí motorů sejměte výstražné visačky.
Našroubujte vrtule na hřídele motorů: otáčením po směru ho-
dinových ručiček pro vrtule se šedou maticí a proti směru hodi-
nových ručiček pro vrtule s černou maticí. Vrtule s černou maticí 
patří na hřídele motorů s černou tečkou.

POZOR: Pro zajištění matic vrtulí NEPOUŽÍVEJTE prostředky pro 
zajišťování šroubových spojů (Loctite apod.).

DRŽÁK MOBILU A WI-FI 
PŘEVADĚČ
Držák mobilu upevněte šroubem s křížovou hlavou dle obrázku.

Upevněte wi-fi převaděč dle obrázku.

PŘÍPRAVA VYSÍLAČE
Přepínače S1 a S2 přepněte do horní polohy.
Vložte čtyři AA (tužkové) baterie do prostoru pro baterie na zad-
ní straně vysílače při pečlivém dodržení polarity.

POZOR: Vytrvalé pípání vysílače signalizuje NÍZKÉ NAPÁJECÍ NA-
PĚTÍ VYSÍLAČE.

Zapnout

ZAPNUTÍ WI-FI PŘEVADĚČE
Než vzlétnete, ujistěte se, že je wi-fi převaděč zapnutý.

POZOR: Pokud indikátor napájení na wi-fi převaděči svítí čer-
veně, znamená to, že napětí akumulátoru převaděče je nízké 
a akumulátor je třeba dobít. Abyste se tomu vyhnuli, doporu-
čujeme před každým použitím akumulátor převaděče naplno 
nabít.

Zapnout Nízké napětí

Indikátor wi-fi signálu

Indikátor napájení

Hlavní vypínač

USB nabíjecí port

PŘÍPRAVA KAMERY
Přepínač na kameře přepněte do polohy „WIFI ON“ (wi-fi zapnuto).

Vložte micro-SD kartu.

WIFI ON

Indikátor stavu kamery
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INSTALACE APLIKACE DJI 
VISION
Stáhněte si zdarma aplikaci DJI VISION z nabídky obchodů Apple 
App Store nebo Google Play a nainstalujte na vaše mobilní zaří-
zení.

Pro stažení si můžete také oskenovat QR kód dole.

Po nainstalování aplikaci spusťte a zaregistrujte se.

Oskenujte si QR kód

ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ 
POHONNÉHO AKUMULÁTORU
Zapnutí: Kulaté tlačítko stiskněte jednou krátce a potom je stiskně-
te a držte po dobu 2 sekund.

Vypnutí: Kulaté tlačítko stiskněte jednou krátce a potom je stiskně-
te a držte po dobu 2 sekund.

POZOR: krátký stisk tlačítka bez dalšího stisku aktivuje indikaci sta-
vu pohonného akumulátoru.

Indikátor stavu akumulátoru

25%     50%    75%    100%

LED LETOVÉ INDIKÁTORY
Pomalé zelené blikání signalizuje létání s automatickou stabilizací s GPS.
Pomalé žluté blikání signalizuje létání s automatickou stabilizací bez GPS.
Rychlé žluté blikání signalizuje, že vysílač byl vypnut (nebo došlo ke ztrátě 
spojení s ním).

Rychlé červené blikání - pohonný akumulátor v modelu je vybitý.
Podrobnosti o signalizaci najdete v tabulce v návodu k obsluze.

PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE
Před zapnutím elektroniky PHANTOMu 2 VISION nejprve zapně-
te wi-fi převaděč.
Ujistěte se, že je váš mobil zapnutý.
Připojte se k adrese SSID Phantom_1xxxxx, která by se měla ob-
jevit na seznamu wi-fi sítí cca 30 sekund po zapnutí wi-fi převa-
děče a PHANTOMu 2 VISION.

POZOR: Vždy se připojujte prostřednictvím wi-fi převaděče k 
SSID Phantom_1xxxxx. FC200_0XXXXX je SSID kamery v mode-
lu, k ní se přímo nepřipojujte (dosah by byl velmi malý).

KALIBRACE KOMPASU
Rychle přepněte přepínač S1 z polohy zcela nahoře do polohy zcela dole 
a zpět aspoň 10x.
Jakmile LED letové indikátory svítí nepřerušovaným žlutým svitem, mo-
del přešel do režimu kalibrace kompasu.
Phantom držte ve vodorovné poloze a otáčejte jej okolo svislé osy o 360°, 
dokud LED letové indikátory nezačnou svítit nepřerušovaně zeleně.
Poté Phantom držte ve svislé poloze přídí dolů a otáčejte jím o 360°, do-
kud LED letové indikátory nezhasnou.

POZOR: Pokud letové indikátory přeblikávají žlutě – červeně, kalibrace se 
nezdařila. V tom případě kalibraci opakujte znovu od začátku, dokud není 
úspěšná.

PRVNÍ VZLET S MODELEM
PHANTOM 2 VISION postavte na zem tak, aby indikátor napětí akumulá-
toru mířil směrem k vám.
Zapněte vysílač.
Zapněte napájení modelu.
Pokud budete chtít používat mobil, ujistěte se, že je připojen pomocí 
aplikace k PHANTOMu 2 VISION.
Vychylte oba ovladače na vysílači do krajních rohových poloh dle obráz-
ku pro spuštění/vypnutí motorů (CSC, kombinovaný pohyb ovladači).
Vzlétněte.
POZOR: Motory zastavujte až po přistání modelu. NEPOKOUŠEJTE se je 
Kombinovaným pohybem ovladači (CSC) vypnout za letu!


