
NAZA -M LITE
Doplněk návodu k obsluze V1.00 pro verzi V2.00
Pro firmware verze V1.00 a Obslužný software verze V1.00
Revize: 22. 4. 2014 

Obslužný software verze V2.00 pro NAZA-M LITE zavádí nové uživatelské rozhraní ve stylu NAZA-M V2. Změna je především 
rázu grafického, poněkud odlišné je rozčlenění jednotlivých nastavitelných funkcí. Protože se pracuje se stejným firmware řídící 
jednotky, nastavitelné funkce a rozsah nastavení jejich parametrů zůstávají stejné.
Nová je možnost oblsužný software provozovat na počítačích Mac OS X - funkce a jejich nastavování jsou stejné jakop ve verzi 
pro Windows.

www.dji.com www.dji.cz
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OBSLUŽNÝ SOFTWARE
Instalace a spuštění na Mac OS X
1. Stáhněte si instalátor Obslužného softwaru ve formátu DMG ze stránky DOWNLOADS pro NAZA-M LITE na stránkách DJI.
2. Spusťte instalátor a následujte pokyny na obrazovce pro dokončení instalace.

 

 

3. Při prvním spuštění, pokud používáte Launchpad pro spuštění obslužného softwaru NAZA-M LITE, launchpad nepovolí přístup, protože 
software zatím ještě nebyl odsouhlasen Mac App Store.

4. Vyhledejte ikonu NAZA-M LITE ve Finderu, stiskněte klávesu Ctrl a poté klikněte na ikonu (nebo klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu). 
Zvolte „Open“ z menu, klikněte na „Open“ v dialogovém okně a software se poté spustí.

5. Po prvním úspěšném spuštění je možné software spouštět dvojitým kliknutím na ikonu NAZA-M LITE ve Finderu nebo pomocí Launchpadu.

 

 

POZOR: 
Instalátor ve formátu DMG podporuje pouze Mac OS X 10.6 nebo vyšší.
Tip:
Používání obslužného softwaru NAZA-M LITE na Mac OS X a ve Windows je zcela stejné. Stránky obslužného softwaru, které se objevují jako 
příklady v tomto návodu, jsou z operačního systému Windows.
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Uživatelské rozhraní

1. View (Přehled)
-> Základní nastavení (Basic): Model (Aircraft), Montáž (Mounting), RC souprava (RC), Zisk (Gain)
-> Pokročilá nastavení (Advanced): Motor (Motor), Fail-Safe (F/S), Inteligentní orientace (IOC), Závěs kamery (Gimbal) a Napětí (Voltage)
2. Basic: Nastavení modelu, RC soupravy, motáž řídící jednotky, zisky

3. Advanced: Nastavení motorů, Fail-Safe, režimu inteligentního řízení orientace IOC, závěsu kamery a signalizace nízkého napětí.
4. Tools (Nástroje): Kalibrace inerciální jednotky IMU.
5. Upgrade (Aktualizace): Aktualizace firmwaru.
6. Info (Informace): Kontrola uživatelských informací.
7. English (Angličtina): Volba jazyku menu.

Poznámky:
•	Nejprve zapněte napájení řídící jednotky, poté připojte MC k počítači s přístupem na internet dříve, než spustíte obslužný software.
•	Při prvním spuštění obslužného softwaru se musíte zaregistrovat.
•	Po spuštění program automaticky detekuje nainstalovanou verzi softwaru a otevře okno
•	 „Check for Updates“, pokud nemáte nejnovější verzi.
•	Během používání obslužného softwaru nerozpojujte kabel mezi počítačem a MC.
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NASTAVOVÁNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

BASIC (ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ)
1. Aircraft (Model)

 

Na obrázcích typů multikoptér ná-
pisy M1-M6 odpovídají označení 
výstupních portů (M1-M6) na řídící 
jednotce MC.

Orientace šipek udává smysl otá-
čení motorů.

Dbejte, aby se všechny motory 
otáčely stejně, jak je vyznačeno 
na obrázku. Pokud tomu tak není, 
prohoďte mezi sebou dva z trojice 
kabelů mezi regulátorem a pří-
slušným motorem pro obrácení 
smyslu otáčení.

Souosé vrtule: modře označe-
ná je horní vrtule (směr otáčení 
vyznačuje vnější šipka), červeně 
označená je dolní vrtule (směr otá-
čení vyznačuje vnitřní šipka).

2. Mounting (Montáž)
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3. RC (RC souprava)

 

 

KROK1 :Typ přijímače (Receiver Type)

Kanál vysílače Kanál MC Kanál vysílače Kanál MCKlasický přijímač

Přijímač (Futaba/
Hitec)

Přijímač (JR) PPM přijímač Přijímač Futaba S-Bus

2/3-pol. přepínač

2/3-pol. přepínač

Zvolte typ vašeho přijímače. Pokud používáte přijímač se sběrnicí S-BUS, nastavte volbu D-Bus. Pokud máte přijímač s multiplexovaným 
výstupem PPM, zvolte PPM. Jinak zvolte Tradition.

Poznámka
Pokud vyměníte přijímač nebo změníte nastavení vysílače, restartujte řídící jednotku a proveďte znovu kalibraci dle Kroku 2.
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4. Gain (Zisk)
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ADVANCED (POKROČILÁ NASTAVENÍ)
1. Motor

 

LO W  REC OMMEND  HIGH 
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2. F/S (Fail-Safe)
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3. IOC (Inteligentní ovládání směru - Intelligent Orientation Control)
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4. Gimbal (Výkyvný závěs kamery)
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5. Voltage (Sledování napájecího napětí)

 

Strana 28



9

Kalibrace IMU (IMU Calibration)
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Vyrobeno v Číně


