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Phantom 4 Pro V2.0 

DJI PHANTOM™ 4 Pro V2.0 je inteligentná lietajúca kamera výrobcu - spotrebiteľa schopná natáčať video v rozlíšení 4 K pri rýchlosti 

60 snímok za sekundu až do 100 Mbps a zachytávať statické fotografie s rozlíšením 20 megapixelov. 4 smery vyhnutia sa prekážke 

zabezpečujú inteligentné obídenie prekážok počas letu. Prostredníctvom aplikácií TapFly™ (Riadenie letu poklepaním), 

ActiveTrack™ (Aktívne sledovanie) a DJI GOTM 4 (DJI ÍSŤ 4) môžete letieť kdekoľvek a byť viditeľný na obrazovke alebo bez 

problémov a jednoducho sledovať pohybujúci sa objekt vďaka jednoduchému poklepaniu. Kamera používa 1-palcový snímač CMOS, 

ktorý zabezpečuje mimoriadnu jasnosť, zníženie hlučnosti a zachytenie obrazov v lepšej kvalite. 

Okrem vyššie uvedených funkcií vylepšená efektivita pohonného systému zabezpečuje, že hlučnosť lietadla je 4 dB (o 60%) nižšia 

ako pre zariadenie Phantom 4 Pro V2.0. 

1. Stabilizátor pre kameru a kamera 

2. Systém videnia smerom nadol* 

3. Vstup mikro USB 

4. Kamera/Indikátor stavu spojenia a tlačidlo 

pre spojenie 

5. Otvor na mikro SD kartu pre kameru 

6. Systém videnia dopredu 

7. Infračervený snímací systém* 

8. Predné LED indikátory 

9. Motory 

10. Vrtule 

11. Indikátory stavu lietadla 

12. Antény 

13. Systém videnia dozadu 

14. Inteligentná letová batéria 

15. Tlačidlo na zapnutie 

16. Indikátory úrovne nabitia batérie 

* Systém videnia a infračervený snímací systém sú ovplyvňované podmienkami okolia. Pre viac informácii si prečítajte Vyhlásenie o odmietnutí 

zodpovednosti a bezpečnostnú smernicu a. pozrite si výukové video v aplikácii DJI GO 4 (DJI ÍSŤ 4) alebo na oficiálnej webovej stránke spoločnosti DJI. 

http://www.dji.com/phantom-4-pro-v2 

http://www.dji.com/phantom-4-pro-v2


 

Diaľkový ovládač 

Výkonný diaľkový ovládač kamery Phantom 4 Pro V2.0 disponuje prenosovým dosahom až do 4,3 míle (7 km)*. Je vybavený 

fyzickými tlačidlami a číselníkmi pre ovládanie expozície, sklopenia kamery, zachytenia fotografie a nahrávania videa. 

Technológia OCUSYNC™ zabudovaná do diaľkového ovládača je najnovšou technológiou diaľkového prenosu spoločnosti 

DJI, vďaka ktorej po spárovaní s kompatibilným mobilným zariadením môžete získať z kamery Phantom živý obraz v HD 

rozlíšení. Podpora duálnej frekvencie zabezpečuje stabilnejšie zostupné spojenie videa v HD rozlíšení. 

11. Číselník stabilizátora kamery 

12. Číselník nastavenia kamery 

13. Tlačidlo nahrávania 

14. Prepínač letového režimu 

15. Tlačidlo spúšte 

16. Inteligentné tlačidlo na zastavenie letu 

17. Tlačidlá C1 a C2 (nastaviteľné) 

18. Vstup USB 

19. Vstup mikro USB 

1. Tlačidlo na zapnutie 

2. Tlačidlo RTH (Návrat do miesta vzletu) 

3. Ovládacie páčky 

4. LED indikátor stavu 

5. LED indikátory úrovne nabitia batérie 

6. Napájací vstup 

7. Držiak mobilného zariadenia 

8. Výstupky pre umiestnenie malých zariadení 

(pre mobilné telefóny) 

9. Antény 

10. Rukoväť 

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. 

Ľavá páčka Pravá páčka Číselník stabilizátora kamery 

* Diaľkový ovládač môže dosiahnuť maximálny prenosový dosah (FCC) v rozľahlom otvorenom priestore bez elektromagnetického rušenia a vo 

výške približne 400 stôp (120 metrov). 

Zložený 



 Používanie kamery Phantom 4 Pro V2.0 

1. 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 a nainštalujte aplikáciu do 

vášho mobilného zariadenia. 

2. Pozrite si výukové videá 

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) Výukové videá 

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

3. Kontrola úrovne nabitia batérie 

Nízka úroveň nabitia batérie Vysoká 

Jedným stlačením skontrolujete úroveň nabitia batérie. Stlačte raz, potom stlačte znovu a podržte stlačené pre zapnutie/vypnutie. 

4. Nabíjanie batérií 

Elektrická zásuvka 

100 - 240 V 

Čas nabíjania: 

 ~1 hodina 20 minút 

Čas nabíjania:  

~3 hodiny 40 minút 

• Po ukončení nabíjania sa indikátory úrovne nabitia batérie automaticky vypnú. 

Nízka úroveň nabitia batérie Vysoká 

Vyberte batériu. 

http://www.dji.com/


 

5. Príprava diaľkového ovládača 

Nerozložený 
Stlačením tlačidla 

uvoľníte príchytku. 

Vložte vaše mobilné zariadenie a 

nastavte príchytku pre jeho 

upevnenie. 

Pripojte vaše mobilné 

zariadenie pomocou kábla 

USB. 

6. Príprava na vzlet 

Odstráňte príchytku stabilizátora 

kamery z kamery. 

Spustite aplikáciu DJI GO 4 (DJI ÍSŤ 4), 

dokončite prvé nastavenie a poklepte 

na GO FLY (VZLET). 

Na vykonanie prvej aktivácie potrebujete vaše konto DJI a internetové pripojenie. 

Zatlačte vrtuľu smerom nadol 

na montážnu podložku a 

otáčajte ňou v smere 

blokovania a'5), až kým 

nezapadne na svoje miesto. 

Čierne prstence 

vrtule sa umiestňujú 

na plochu motorov s 

čiernymi plôškami. 

Šedé prstence vrtule 

sa umiestňujú na 

plochu motorov bez 

čiernych plôšok. 

• Pred každým vzletom skontrolujte, 

že sú vrtule upevnené. 

Zapnite diaľkový ovládač a lietadlo. 

Silný Slabý 



 

7. Let 

Pripravené na spustenie (GPS) 
Pred vzletom sa ubezpečte, že na stavovom riadku lietadla v aplikácii DJI GO 4 (DJI 

ÍSŤ 4) sa zobrazuje hlásenie “Ready to Go (GPS)“ („Pripravené na spustenie“) (GPS) 

alebo „Ready to Go (Vision)“ („Pripravené na spustenie“) (Videnie) pri lietaní vo vnútri. 

V aplikácii DJI GO 4 (DJI ÍSŤ 4): 

• 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. Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti a v 

bezpečnostných smerniciach. 

Manuálny vzlet Manuálne pristátie 

ALEBO 

Príkaz kombinácie páčok pre 

spustenie/zastavenie motorov 

Ľavá páčka nahor 

(pomaly) pre vzlet 

Ľavá páčka nadol (pomaly), kým 

sa nedotknete zemského 

povrchu. 

Podržte niekoľko sekúnd pre 

zastavenie motorov. 

• Otáčanie vrtulí môže byť nebezpečné. Neštartujte motory, ak sa v 

blízkosti nachádzajú ľudia. 

• Kým sa motor otáča, vždy majte ruky na diaľkovom ovládači. 

• Zastavenie motora počas letu: Potiahnite ľavú páčku do spodného 

vnútorného rohu a súčasne stlačte tlačidlo RTH. Počas letu zastavujte 

motory len v prípade núdzových situácií, čím sa môže znížiť riziko 

poškodenia a poranenia. Viac informácií nájdete v návode na používanie. 

Zastavenie motora počas letu 

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. 

Auto Takeoff (Automatický vzlet) 

Lietadlo vzlietne a bude visieť vo výške 4 

stopy (1,2 metrov). 

Auto Landing (Automatické pristátie) 

Lietadlo pristane vertikálne a jeho motory sa 

zastavia. 

Return-to-Home (RTH) (Návrat do 
miesta vzletu) 
Navigujte lietadlo späť do jeho miesta vzletu. 

Pre zastavenie procesu opäť poklepte. 

Normal (Štandardný) 
Zariadenie Phantom ovládate pomocou satelitu 

a podporovanej funkcie návrat do miesta vzletu. 

TapFly (Riadenie letu poklepaním) 
Poklepte po obrazovke, aby zariadenie 

Phantom letelo v požadovanom smere a 

počas letu sa vyhlo prekážkam. 

ActiveTrack (Aktívne sledovanie) 
Označte objekt na vašej obrazovke a 

sledujte ho počas jeho pohybu. 



 

Pre viac informácií si prevezmite návod na používanie: 
http://www.dji.com/phantom-4-pro-v2 

PHANTOM je obchodná značka spoločnosti DJI. 

Autorské práva © 2018 DJI Všetky práva vyhradené. 

Navrhnuté spoločnosťou DJI. Vytlačené v Číne. 

Technické údaje 
• Lietadlo 

Hmotnosť (vrátane batérie a vrtulí) 1375 g 

Maximálna rýchlosť stúpania Režim S: 6 m/s; Režim P: 5 m/s 

Maximálna rýchlosť klesania Režim S: 4 m/s; Režim P: 3 m/s 

Maximálna rýchlosť 45 míľ/h (72 km/h) (režim S); 36 míľ/h (58 km/h) (režim A); 
31 míľ/h (50 km/h) (režim P) 

Maximálna dostupná nadmorská výška 19685 stôp (6000 m) 

Maximálny čas letu Približne 30 minút 

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

GNSS GPS+GLONASS 

Prevádzková frekvencia 2,400 - 2,483 GHz a 5,725 - 5,850 GHz 

Výkon vysielača (EIRP) 2,4 GHz: ≤26 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE), ≤20 dBm (SRRC) 

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

Rozsah presnosti visenia Vertikálne: ±0,1 m (pri polohovaní videním); ±0,5 m (pri polohovaní pomocou 

GPS)  

Horizontálne: ±0,3 m (pri polohovaní videním); ±1,5 m (pri polohovaní 

pomocou GPS) 

• Stabilizátor pre kameru 
Regulovateľný rozsah 
• Systém videnia 

Rozmedzie: -90° až +30°  

Rozsah rýchlosti ≤31 míľ/h (50 km/h) vo výške 6,6 stopy (2 m) 

nad zemským povrchom 
 

Rozsah nadmorskej výšky 0 - 33 stôp (0 - 10 m)  
Prevádzkový rozsah 0 - 33 stôp (0 - 10 m)  
Rozsah snímania prekážky 2 - 98 stôp (0,7 - 30 m)  
Prevádzkové prostredie Povrchy so zreteľnými štruktúrami a primeraným osvetlením (> 15 lux) 

• Infračervený snímací systém   
Rozsah snímania prekážky 0,6 - 23 stôp (0,2 - 7 m)  
Prevádzkové prostredie Povrch s materiálom s difúznou odrazivosťou a odrazom > 8 % (napríklad múr, stromy, ľudia atď.) 

• Kamera   
Snímač 1” CMOS; efektívne pixely: 20M  
Objektív FOV (zorný uhol) 84°, 8,8 mm (ekvivalent formátu 35 mm: 24 mm), f/2,8 - f/11, automatické zaostrenie  

vo vzdialenosti 1 m - » 
 

Rozsah ISO Video: 100 - 3200 (automatické); 100 - 6400 (manuálne); Fotografia: 100 - 3200 (automatická);  
100 - 12800 (manuálna) 

Mechanická uzávierka 8 - 1/2000 s  
Elektronická uzávierka 8 - 1/8000 s  
Maximálna veľkosť obrazu 3 : 2 Pomer strán: 5472 x 3648; 4 : 3 Pomer 

strán: 
4864 x 3648; 16 : 9 Pomer strán: 5472 x 3078 

Režimy statickej fotografie Jeden záber 
Sériové snímanie: 3/5/7/10/14 snímok 

 

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

 Interval: 2/3/5/7/10/15/30/60 s  
Režimy nahrávania videa H.265 H.264 

 •C 4K: 4096 x 2160 24/25/30 p •C 4K: 4096 x 2160 24/25/30/48/50/60 p 

 •4 K: 3840 x 2160 24/25/30 p •4 K: 3840 x 2160 24/25/30/48/50/60 p 

 •2,7 K: 2720 x 1530 24/25/30/48/50/60 p •2,7 K: 2720 x 1530 24/25/30/48/50/60 p 

 •FHD: 1920 x 1080 24/25/30/48/50/60/120 p •FHD: 1920 x 1080 24/25/30/48/50/60/120 p 

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

Prenosová rýchlosť uloženia videa 100 Mbps  
Podporované systémy súborov FAT32 (≤ 32 GB), exFAT (> 32 GB)  
Typy fotografií JPEG, RAW (DNG), JPEG + RAW  
Video MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265)  
Podporované SD karty Mikro SD, Maximálna kapacita: 128 GB. Vyžaduje sa trieda 10 alebo rýchlosť UHS-1.  

Prevádzková teplota 
• Diaľkový ovládač 

32° až 104 °F (0° až 40 °C)  

Prevádzková frekvencia 2,400 - 2,483 GHz a 5,725 - 5,850 GHz  
Maximálna prenosová vzdialenosť 
(dosah) 

2,4 GHz: 4,3 míle (7 km, FCC); 2,5 míle (4 km, CE); 2,5 míle (4 km, SRRC) 
5,8 GHz: 4,3 míle (7 km, FCC), 1,2 míle (2 km, CE), 3,1 míle (5 km, SRRC) (bez prekážok, bez rušenia) 

Prevádzková teplota 32° - 104 °F (0° - 40 °C) 
Batéria 6000 mAh LiPo 2S 

Výkon vysielača (EIRP) 2,4 GHz: ≤26 dBm (FCC); ≤20 dBm (CE); ≤20 dBm (SRRC) 

5,8 GHz: ≤26 dBm (FCC), ≤14 dBm (CE), ≤20 dBm (SRRC) 

Prevádzkové napätie 1,2 A pri 7,4 V 

• Nabíjačka  
Napätie 17,4 V 

Menovitý výkon 100 W 

• Inteligentná letová batéria (PH4-5870 mAh-15,2 V) 
Kapacita 5870 mAh 

Napätie 15,2 V 

Typ batérie LiPo 4S 

Energia 89,2 Wh 

Čistá hmotnosť 468 g 

Teplotný rozsah počas nabíjania 41° až 104 °F (5° až 40 °C) 
Maximálny nabíjací výkon 100 W 

Tento stručný návod na obsluhu sa môže meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia. 

http://www.dji.com/phantom-4-pro-v2
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