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Datum: 2022.01.2x 

Firmware dronu: v01.00.0500 

Dálkový ovládání: v04.13.0500 

Aplikace DJI Fly pro iOS: v1.5.8 

Aplikace DJI Fly pro Android: v1.5.8 

 

Co je nového? 

● Přidány QuickShots včetně Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang a Asteroid.  

● Přidán režim Panorama, schopný snímat ve vysokém rozlišení. 

● Přidáno sériové snímání.  

● Přidán digitální zoom pro normální režim videa. 

● Přidán Color Display Assist pro D-Log. 

● Přidáno rozlišení 4K/60fps a manuální nastavení EI pro MasterShots. 

● Přidán QuickTransfer.  

● Přidán zoom a D-Log pro FocusTrack při nahrávání videa. 

● Přidána podpora nastavení výšky RTH pro Advanced RTH.  

● Přidán režim USB pro Mavic 3 Cine pro kopírování dat. 

● Optimalizovaná přesnost korekce barev. 

● Zvýšená ostrost obrazu teleobjektivu při fotografování s velkým zvětšením. 

● Optimalizovaná oblast obrazu pro časosběrné fotografie. 

● Pro DJI RC Pro byla přidána podpora pro výstup čistých záznamů HDMI. 

● Přidána podpora pro DJI RC Pro pro ukládání videa do mezipaměti a stahování originálního videa na 

externí SD kartu. 

● Přidána podpora pro použití DJI RC Pro s DJI Air 2S. 

● Opraveny některé drobné chyby. 

Poznámky: 

● Přidané funkce vyžadují aplikaci DJI Fly v1.5.8 nebo novější. 

● Režim USB bude po aktualizaci firmwaru deaktivován. Uživatelé jej mohou znovu aktivovat v aplikaci DJI 

Fly. 

● Pokud se aktualizace nezdaří, restartujte dron, dálkový ovladač a DJI Fly nebo DJI Assistant 2 (řada 

spotřebitelských dronů) a zkuste to znovu. 
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Datum: 2021.12.10 

Firmware dronu: v01.00.0400 

Dálkové ovládání: v04.13.0400 

Aplikace DJI Fly pro iOS: v1.5.4 

Aplikace DJI Fly pro Android: v1.5.4 

 

Co je nového? 

● Přidány FocusTrack, MasterShots a Timelapse. 

● Přidán formát fotografií Pouze RAW. 

● Snížený šum při nahrávání videa pro ProRes of Mavic 3 Cine. 

● Snížené občasné vibrace ramen dronu v některých situacích. 

● Vylepšený výkon RTH.  

● Vylepšený výkon při vyhýbání se překážkám. 

● Vylepšená stabilita vznášení. 

● Opravený problém: některé počítače se nemohly připojit k dronu přes USB. 

● Opravený problém: v některých situacích se objevila abnormální barva. 

● Opraveny některé chyby dálkového ovladače. 

 

Poznámky: 

● Přidané funkce vyžadují aplikaci DJI Fly v1.5.4 nebo novější. 

● Pokud se aktualizace nezdaří, restartujte dron, dálkový ovladač a DJI Fly nebo DJI Assistant 2 (řada 

spotřebitelských dronů) a zkuste to znovu. 
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Datum: 2021.11.05 

Firmware dronu: v01.00.0300 

Dálkové ovládání: v04.12.0300 

Aplikace DJI Fly pro iOS: v1.5.0 

Aplikace DJI Fly pro Android: v1.5.0 

 

Co je nového? 

● Optimalizovaná bezpečnost letu. 

● Přidána možnost odemykat GEO zóny. 

● Do Slow Motion přidány C4K/120fps, 4K/120fps, 1080p/120fps. 

● Přidáno 1080p/30fps do režimu Explore.  

● Přidán režim D-Log. 

● Optimalizovaná kvalita obrazu. 

● Zvýšená maximální rychlost letu pro APAS 5.0. 

 

Poznámky: 

● Pokud se aktualizace nezdaří, restartujte dron, dálkový ovladač a DJI Fly nebo DJI Assistant 2 (řada 

spotřebitelských dronů) a zkuste to znovu. 

 

 


