
PHANTOM 3 SE – často kladené dotazy

Jaký je rozdíl mezi Phantom 3 SE a Phantom 3 Standard?

Phantom 3 SE se připojuje k aplikaci DJI GO pomocí Wi-Fi. Maximální přenosový signál je do vzdálenosti 4 km. Model je vybaven 4K 
kamerou a dále pozičním systémem, který pomáhá Phantomu 3 SE viset a létat mimo signál GPS. Phantom 3 Standard má kameru 
pouze 2,7K a dosah signálu je maximálně do 1 km. Phantom 3 Standard zároveň nemá poziční systém.

Jaká aplikace je určena pro Phantom 3 SE? DJI GO nebo DJI GO 4?

DJI GO

K čemu se používají přepínače na horní straně ovladače Phantomu 3 SE?

Toto jsou přepínače S1 a S2. Přepínače S1 slouží pro přepínání letových režimů (P-mode, A-mode a F-mode). Další informace o těchto 
letových režimech jsou uvedeny v manuálu. Začátečníkům je primárně určen P-mode během letu. Přepínač S2 lze použít např. na 
spuštění funkce návratu domů RTH.

Lze použít pohonnou baterie z jiných Phantomů 3 pro pohon Phantomu 3 SE?

Ano, všechny Phantomy 3 používají stejný inteligentní pohonný akumulátor

Jaký je maximální dosah dálkového ovladače u Phantomu 3 SE?

Dosah ovládání modelu je vždy závislý na aktuální poloze a lokálních zákonech, avšak u Phantoma 3 SE může být maximálně až 4 km.

Jaký je maximální letový čas u Phantoma 3 SE?

Letový čas je vždy závislý na aktuálních letových podmínkách (vítr, teplota aj.). Phantom 3 SE může dosahovat letového času až 25 
minut.

Lze vyměnit kameru u Phantoma 3 SE za jinou kameru?

Ne. Pokus o odejmutí, výměnu nebo modifikaci kamery může vážně poškodit produkt a zároveň se tímto zákrokem ztrácí záruka na 
produkt.

Jak mohu změnit rozvržení ovládacích kniplů u dálkového ovladače Phantoma 3 SE?

V základu je vždy nastaven mod 2, což znamená, že levý knipl ovládá plyn (stoupání a klesání) a pravý pohyb vpřed a vzad. Změnu 
jednotlivých přednastavených modu nebo zcela vlastní konfiguraci lze provézt v aplikaci DJI GO. Doporučuje se však pouze zkušených 
uživatelům.

Podporuje Phantom 3 SE duální ovládání (pilot + kameraman)?

Ne, nepodporuje.

Jsou dálkové ovladače od Phantomů 3 kompatibilní s Phantomem 3 SE?

Ne, nejsou.




