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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Přečtěte si prosím celý tento dokument a navštivte https://www.dji.com/rs-3, kde najdete 
          uživatelskou příručku, další dokumenty a výuková videa s nejaktuálnějšími pokyny a varováními. 
Pokud si nepřečtete a nebudete dodržovat pokyny a varování, může dojít ke zranění osob, poškození 
vašeho produktu DJI OSMOTM nebo jiných předmětů v blízkosti. Tento dokument a všechny další 
doprovodné dokumenty se mohou změnit podle výhradního uvážení společnosti DJI OSMO.

Používáním tohoto produktu tímto potvrzujete, že jste si přečetli podmínky tohoto dokumentu 
a souhlasíte s jejich dodržováním. Souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědní za své vlastní chování při 
používání tohoto produktu a za jakékoli důsledky z toho vyplývající. Tento výrobek není určen pro 
použití dětmi bez přímého dohledu dospělé osoby.

CZ

Bezpečnost ve zkratce

1. DJITM RS 3 je napájen vestavěnou baterií přes grip. Uživatelé přebírají plnou odpovědnost za ovládání 
a používání.

2. NEPOUŽÍVEJTE jiné než DJI baterie. Nové baterie můžete zakoupit na www.dji.com. Společnost DJI 
nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené jinými než DJI bateriemi.

3. Grip by měl být používán při teplotách od -20° do 45°C (-4° až 113°F). Použití gripu v prostředí s teplotou 
nad 50°C (122°F) může vést k požáru nebo explozi. Použití gripu v prostředí, kde je teplota nižší než -10 °C 
(14 °F), může výrazně zkrátit provozní dobu.

4. ŽÁDNÝM způsobem nerozebírejte ani nepropichujte grip, jinak by baterie mohla vytéct, vznítit se nebo 
explodovat.

5. NEHÁZEJTE bateriemi ani do nich neudeřujte. NEPOKLÁDEJTE na grip ani nabíječku těžké předměty.

6. NEZAHŘÍVEJTE baterie. NEUMISŤUJTE grip do mikrovlnné trouby ani do tlakové nádoby.

7. Okamžitě kontaktujte podporu DJI, pokud se některá z komponent rozbije, abyste předešli dalšímu 
poškození a riziku zranění.

8. DJI RS 3 má vestavěné vysoce přesné senzory. Jakýkoli pád nebo náraz může způsobit trvalé 
poškození senzoru, což může vést k abnormální funkčnosti. Pokud k tomu dojde, okamžitě kontaktujte 
podporu DJI.

1. NEDEMONTUJTE DJI RS 3 ani jeho příslušenství. Nesprávná nebo špatná manipulace by mohla gimbal poškodit.

2. Udržujte DJI RS 3 je bez prachu a vody. V opačném případě může dojít k jeho poškození.

3. Při použití DJI RS 3 při vysoké rychlosti se ujistěte, že je gimbal pevně namontován.

1. Motor se může po dlouhé době provozu s nevyváženým gimbalem zahřát a provozní doba se výrazně zkrátí.
2. NEBRAŇTE gimbalu v pohybu, jinak si můžete poranit ruku.

Specifikace
Model P11C

USB vstup 5 V / 2 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A

Provozní frekvence Bluetooth 2.4000 GHz-2.4835 GHz

Napájení Bluetooth vysílače <8 dBm

Provozní teplota -20° až 45°C (-4° až 113°F)
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Tento obsah se může změnit.

Stáhněte si nejnovější verzi z 
https://www.dji.com/rs-3
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Ekologicky šetrná likvidace
Stará elektrická zařízení nesmějí být likvidována spolu se 
zbytkovým odpadem, ale musí být likvidována 
samostatně. Likvidace na komunálních sběrných 
místech prostřednictvím soukromých osob je bezplatná. 
Vlastník starých zařízení odpovídá za to, že je donese do 
těchto sběrných míst nebo na obdobná sběrná místa. 
Tímto můžete přispět k recyklaci hodnotných surovin 
a zpracování toxických látek.

Prohlášení o shodě pro EU: Společnost SZ DJI Osmo 
Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tohle zařízení 
(DJI RS 3) vyhovuje základním požadavkům a dalším 
příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU.

Kopie prohlášení o shodě pro EU je k dispozici on-line na 
webu www. dji.com/euro-compliance

Kontaktní adresa v EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 
97618, Niederlauer, Německo 




