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Aktualizace firmware kamery 1.9.01 Blade/Yuneec CGO2 a CGO2+ 

Dne 13. 1. 2015 byla vydána nová verze firmware 1.9.01 kamery s  gimbalem Blade/Yuneec CGO2 a CGO2+. 

Popis změn ve verzi firmware kamery 1.9.01 
 Byla přidána zpětná kompatibilita vytvářené WiFi sítě ve standardu 802.11n 5.8 GHz se staršími operačními 

systémy Android. Nyní lze obraz z kamery zobrazit i na zařízeních s verzí Android od 4.0 a novějších. 

Současně je však nutné přehrát firmware gimbalu na verzi 1.22 a novější! 

Pro přehrání firmware potřebujete pouze mikro SD kartu a počítač. 

Postup aktualizace firmware kamery 
1. Přichystejte si mikro SD kartu a proveďte její zformátování na systém FAT32 nebo novější souborový systém 

exFAT. 

2. Do kořenového adresáře mikro SD karty nakopírujte soubor cgo2gb_1.9.01_fps50_firmware.bin. Soubor je 

ke stažení zde: http://www.astramodel.cz/html_pages/_informace/cgo2gb_1.9.01_fps50_firmware.bin 

3. Do vypnuté kamery vložte mikro SD kartu a zapněte kvadrokoptéru. 

4. LED dioda na kameře se nejprve rozsvítí bíle, pak červeně a následně začne přibližně 1 minutu blikat fialově - 

nyní se přehrává firmware kamery. Jakmile LED dioda na kameře trvale zhasne, vypněte kvadrokoptéru. 

5. Vyndejte mikro SD kartu z kamery a na počítači z ní vymažte soubor cgo2gb_1.9.01_fps50_firmware.bin. 

6. SD kartu opět naformátujte na souborový systém FAT32 nebo novější souborový systém exFAT. Souborový 

systém exFAT umožňuje ukládat soubory o velikosti větší než 4 GB. 

7. Mikro SD kartu zasuňte zpět do kamery a vyzkoušejte, zda budete vidět vytvořenou WiFi síť na Vašem 

zařízení. 

 

Poznámka: Souborový systém exFat nemusí být kompatibilní se systémem Windows XP – zaleží na nainstalovaných 

aktualizacích. Videa jsou na SD kartě záměrně rozděleny na soubory po 2.5 GB z důvodu menšího rizika ztráty dat a 

snadnějšího zpracování na starších počítačích. Video o velikosti 2.5 GB odpovídá přibližně 9 minutám videa v nejvyšší 

kvalitě. 
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