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Přehled o bezpečnosti

Používáním tohoto výrobku potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili a přijali 
podmínky tohoto průvodce a všechny pokyny na stránce https://www.dji.com/
rs-3-mini. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V ZÁSADÁCH 
POPRODEJNÍHO SERVISU, KTERÉ JSOU K DISPOZICI NA STRÁNCE 
(HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE), JSOU PRODUKT A VEŠKERÉ MATERIÁLY 
A OBSAH DOSTUPNÉ V RÁMCI PRODUKTU "TAK, JAK JSOU" A "TAK, JAK JSOU 
K DISPOZICI" BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY.

1. DJITM RS 3 Mini je poháněn vestavěnou baterií skrze rukojeť. Uživatelé přebírají plnou odpovědnost 
za veškeré operace a používání.

2. Rukojeť by měla být používána při teplotách od -10° do 45° C (14° až 113° F). Použití rukojeti 
v prostředí s teplotou nad 50° C (122° F) může vést k požáru nebo výbuchu. Použití rukojeti 
v prostředí s teplotou pod 0° C (32° F) může výrazně zkrátit její provozní dobu.

3. Rukojeť NEROZBÍREJTE ani nijak nepropichujte, jinak může dojít k vytečení, vznícení nebo výbuchu 
baterie.

4. Baterii NESMÍTE upustit ani do ní udeřit. Na rukojeť ani na nabíječku NEPOKLÁDEJTE těžké předměty.
5. NEZAHŘÍVEJTE baterie. NEDÁVEJTE rukojeť do mikrovlnné trouby ani do tlakové nádoby.
6. Pokud se některý z komponentů rozbije, okamžitě kontaktujte podporu DJI, abyste zabránili dalšímu 

poškození a riziku zranění.
7. DJI RS 3 Mini má zabudované vysoce přesné senzory. Pád nebo jakýkoli náraz může způsobit trvalé 

poškození snímačů, což povede k jejich nesprávné činnosti. Pokud by k tomu došlo, neprodleně se 
obraťte na podporu DJI.

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

2. Dávejte pozor, aby se do DJI RS 3 Mini nedostal prach ani voda. V opačném případě by mohlo 
dojít k jeho poškození.

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

1. Motor se může po delší době provozu zahřát. Buďte opatrní a pokud možno se ho 
nedotýkejte.

2. NEBRAŇTE gimbalu v pohybu. Mohli byste si poranit ruku.

VAROVÁNÍ

Upozornění

OZNÁMENÍ



Specifikace

Model P20M
USB výstup 5 V/2 A
Provozní frekvence Bluetooth 2.4000 GHz-2.4835 GHz
Výkon Bluetooth vysílače <4 dBm
Provozní teplota -10° až 45° C (14° až 113° F)



Informace o souladu s předpisy

Oznámení o souladu s FCC
Prohlášení dodavatele o shodě
Bázev produktu: DJI RS 3 Mini 
Číslo modelu: P20M
Odpovědná strana: DJI Technology, Inc.
Adresa odpovědné strany: 201 S. Victory Blvd., Burbank, CA 91502
Webové stránky: www.dji.com
My, společnost DJI Technology, Inc., jakožto odpovědná strana, prohlašujeme, že výše uvedený 
model byl testován tak, aby byla prokázána shoda se všemi platnými pravidly a předpisy FCC.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma 
podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) Toto zařízení musí 
akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, 
mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.
Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální zařízení třídy B podle 
části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti 
škodlivému rušení v domácnostech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat 
vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může 
způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní 
instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo 
televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se 
pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.

- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač. 

- Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Informace o vystavení rádiovým vlnám

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení rádiovému záření stanovené pro neregulované 
prostředí. Koncový uživatel musí dodržovat specifické provozní pokyny pro splnění požadavků na 
vystavení RF záření. Tento vysílač nesmí být umístěn společně s jinou anténou nebo vysílačem 
ani nesmí být provozován společně s nimi.

Oznámení o souladu s ISED
CAN ICES-003 (B) / NMB-003(B)
Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licencí, které jsou v souladu s licencí 
osvobozenou od RSS kanadského úřadu pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj. Provoz podléhá 
následujícím dvěma podmínkám: (1)Toto zařízení nesmí způsobovat rušení. (2)Toto zařízení musí 
akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.
Toto zařízení splňuje limity radiační expozice RSS-102 stanovené pro neregulované prostředí. 
Koncový uživatel musí dodržovat specifické provozní pokyny pro splnění požadavků na vystavení 
rádiovému záření. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován společně s jinou anténou 
nebo vysílačem. Přenosné zařízení je navrženo tak, aby splňovalo požadavky na vystavení 
rádiovým vlnám stanovené CNR-102.



Prohlášení o shodě pro EU: 
Společnost SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tohle 
zařízení (DJI RS 3 Mini) 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

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. 



Tento obsah se může změnit.

Stáhněte si poslední verzi z: 
 https://www.dji.com/rs-3-mini

           je ochrannou známkou společnosti DJI.
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Kontakt 
DJI PODPORA

JSME TU PRO VÁS

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz
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