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Prehľad o bezpečnosti

Používaním tohto výrobku potvrdzujete, že ste si prečítali, pochopili a prijali 
podmienky tohto sprievodcu a všetky pokyny na stránke https://www.dji.com/
rs-3-mini. S VÝNIMKOU PRÍPADOV VÝSLOVNE UVEDENÝCH V ZÁSADÁCH 
POPREDAJNÉHO SERVISU, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA STRÁNKE
(HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE), SÚ PRODUKT A VŠETKY MATERIÁLY 
A OBSAH DOSTUPNÉ V RÁMCI PRODUKTU "TAK, AKO SÚ" A "TAK, AKO SÚ 
K DISPOZÍCII" BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY.

1. DJITM RS 3 Mini je poháňaný vstavanou batériou cez rukoväť. Užívatelia preberajú plnú 
zodpovednosť za všetky operácie a používanie.

2. Rukoväť by mala byť používaná pri teplotách od -10° do 45° C (14° až 113° F). Použitie rukoväte
v prostredí s teplotou nad 50 ° C (122 ° F) môže viesť k požiaru alebo výbuchu. Použitie rukoväte
v prostredí s teplotou pod 0° C (32° F) môže výrazne skrátiť jej prevádzkovú dobu.

3. Rukoväť NEROZBERAJTE ani nijako neprepichujte, inak môže dôjsť k vytečeniu, vznieteniu alebo 
výbuchu batérie.

4. Batériu NESMIETE upustiť ani do nej udrieť. Na rukoväť ani na nabíjačku NEPOKLADAJTE ťažké 
predmety.

5. NEZAHRIEVAJTE batérie. NEDÁVAJTE rukoväť do mikrovlnnej rúry ani do tlakovej nádoby.
6. Ak sa niektorý z komponentov rozbije, okamžite kontaktujte podporu DJI, aby ste zabránili ďalšiemu 

poškodeniu a riziku zranenia.
7. DJI RS 3 Mini má zabudované vysoko presné senzory. Pád alebo akýkoľvek náraz môže spôsobiť 

trvalé poškodenie snímačov, čo povedie k ich nesprávnej činnosti. Ak by k tomu došlo, bezodkladne 
sa obráťte na podporu DJI.

1. 1NEROZOBERAJTE DJI RS 3 Mini ani jeho príslušenstvo. Nesprávna alebo zlá manipulácia by mohla 
poškodiť gimbal.

2. Dávajte pozor, aby sa do DJI RS 3 Mini nedostal prach ani voda. V opačnom prípade by mohlo dôjsť 
k jeho poškodeniu.

3. Pri používaní DJI RS 3 Mini pri vysokej rýchlosti sa uistite, že je gimbal pevne namontovaný.

1. Motor sa môže po dlhšej dobe prevádzky zahriať. Buďte opatrní a pokiaľ možno sa ho 
nedotýkajte.

2. NEBRAŇTE gimbalu v pohybe. Mohli by ste si poraniť ruku.

VAROVANIE

Upozornenie

OZNÁMENIE



Špecifikácie

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



Informácie o súlade s predpismi

Oznámenie o súlade s FCC
Vyhlásenie dodávateľa o zhode
Báza produktu: DJI RS 3 Mini
Číslo modelu: P20M
Zodpovedná strana: DJI Technology, Inc.
Adresa zodpovednej strany: 201 S. Victory Blvd., Burbank, CA 91502
Webové stránky: www.dji.com
My, spoločnosť DJI Technology, Inc., ako zodpovedná strana, vyhlasujeme, že vyššie uvedený 
model bol testovaný tak, aby bola preukázaná zhoda so všetkými platnými pravidlami a predpismi 
FCC.

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom 
podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) Toto zariadenie musí 
akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, 
môžu viesť k strate oprávnenia užívateľa na prevádzku zariadenia.
Toto zariadenie bolo testované a uznané ako vyhovujúce limitom pre digitálne zariadenia triedy B 
podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti 
škodlivému rušeniu v domácnostiach. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať 
vysokofrekvenčnú energiu, a pokiaľ nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť 
škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii 
k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho 
príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil 
rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.

- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.

-  Poraďte sa s predajcom alebo skúseným rozhlasovým/televíznym technikom. 

Informácie o vystavení rádiovým vlnám

Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie rádiovému žiareniu stanovené pre neregulované 
prostredie. Koncový užívateľ musí dodržiavať špecifické prevádzkové pokyny na splnenie 
požiadaviek na vystavenie RF žiareniu. Tento vysielač nesmie byť umiestnený spoločne s inou 
anténou alebo vysielačom ani nesmie byť prevádzkovaný spoločne s nimi.

Oznámenie o súlade s ISED
CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)
Toto zariadenie obsahuje vysielač(e)/prijímač(e) oslobodené od licencií, ktoré sú v súlade 
s licenciou oslobodenou od RSS kanadského úradu pre inovácie, vedu a hospodársky rozvoj. 
Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať 
rušenie. (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže 
spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.
Toto zariadenie spĺňa limity radiačnej expozície RSS-102 stanovené pre neregulované prostredie. 
Koncový užívateľ musí dodržiavať špecifické prevádzkové pokyny na splnenie požiadaviek na 
vystavenie rádiovému žiareniu. Tento vysielač nesmie byť umiestnený alebo prevádzkovaný 
spoločne s inou anténou alebo vysielačom. Prenosné zariadenie je navrhnuté tak, aby spĺňalo 
požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám stanovené CNR-102.



Vyhlásenie o zhode pre EÚ:
Spoločnosť SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto 
zariadenie (DJI RS 3 Mini) vyhovuje základným požiadavkám a ďalším 
príslušným ustanoveniam smernice 2014/53/EÚ.
Kópia vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii on-line na webe www.dji.com/
euro-compliance
Kontaktná adresa v EÚ: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, 
Nemecko

Ekologicky šetrná likvidácia
Staré elektrické zariadenia nesmú byť likvidované spolu so zvyškovým odpadom, 
ale musia byť likvidované samostatne. Likvidácia na komunálnych zberných 
miestach prostredníctvom súkromných osôb je bezplatná. Vlastník starých 
zariadení zodpovedá za to, že ich donesie do týchto zberných miest alebo na 
obdobné zberné miesta. Týmto môžete prispieť k recyklácii hodnotných surovín 
a spracovaniu toxických látok.



Tento obsah sa môže zmeniť.

Stiahnite si poslednú verziu z:
 https://www.dji.com/rs-3-mini

          je ochrannou známkou spoločnosti DJI. 
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Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
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