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Glosár
Nasledujúce pojmy sa v tomto dokumente používajú na označenie rôznych úrovní možného poškodenia
pri prevádzke tohto výrobku a na označenie ďalších dôležitých a užitočných informácií:
UPOZORNENIE: Postupy, ktoré, ak nebudú dodržané, vytvárajú možnosť poškodenia
fyzického majetku A malú alebo žiadnu možnosť zranenia; ďalšie dôležité a užitočné informácie.
VÝSTRAHA: Postupy, ktoré, ak nie sú riadne dodržiavajú, zvyšujú pravdepodobnosť
poškodenia fyzického majetku A možnosť vážneho zranenia.
VAROVANIE: Postupy, ktoré, ak nebudú dodržané, zvyšujú pravdepodobnosť poškodenia
majetku, vedľajšieho poškodenia alebo vážneho zranenia ALEBO vytvárajú vysokú pravdepodobnosť
vážneho zranenia.
Pred použitím si prečítajte CELÚ návod, aby ste sa zoznámili s funkciami
tohto produktu. Nesprávne používanie výrobku môže mať za následok poškodenie výrobku
alebo osobného majetku a spôsobiť vážne zranenia.
Ide o sofistikovaný produkt. Musí byť prevádzkovaný s opatrnosťou a zdravým rozumom
a vyžaduje určité základné mechanické schopnosti. Ak nebudete produkt používať bezpečným
a zodpovedným spôsobom, môže to mať za následok zranenie alebo poškodenie produktu
alebo iného majetku. Tento produkt nie je určený na použitie deťmi bez priameho dohľadu
dospelých. Nepoužívajte s nekompatibilnými súčasťami ani žiadnym spôsobom tento výrobok
neupravujte mimo dokumenty poskytnuté spoločnosťou SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD.
Tieto bezpečnostné pokyny obsahujú pokyny pre bezpečnosť, prevádzku a údržbu. Pred
montážou, nastavením alebo použitím je potrebné si prečítať a dodržiavať všetky pokyny
a varovania v užívateľskej príručke, aby sa výrobok správne prevádzkovaný a zabránilo sa
poškodeniu alebo vážnemu zraneniu.

Bezpečnostné pokyny pre inteligentné letovú batériu
Pri používaní, nabíjanie alebo skladovanie batérií dodržujte nasledujúce bezpečnostné pravidlá
a pokyny, aby ste zabránili požiaru, vážnemu zraneniu a poškodeniu majetku.

Použitie batérie
1. NEDOVOĽTE, aby batéria prišli do kontaktu s akoukoľvek tekutinou. NENECHÁVAJTE batérie na daždi
alebo v blízkosti zdrojov vlhkosti. NEHÁDŽTE batérie do vody. Ak dôjde ku kontaktu vnútra batérie
s vodou, môže dôjsť k chemickému rozkladu, ktorý môže viesť k vznieteniu batérie a prípadne k výbuchu.
2. Nikdy nepoužívajte iné, než DJI batérie. Ak chcete zakúpiť nové batérie, prejdite na stránku
http://www.dji.com. DJITM nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené batériami iných výrobcov.
3. Nikdy nepoužívajte ani nenabíjajte napuchnuté, presakujúcej alebo poškodené batérie. Ak je vaša batéria
v neobvyklom stave, kontaktujte DJI alebo autorizovaného predajcu DJI a požiadajte o pomoc.
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4. Nikdy neinštalujte ani nevyberajte batériu z drona, keď je zapnutý.
5. Batérie by mali byť používané pri teplotách medzi -10 a 40°C. Používanie batérií v prostredí nad 50°C
môže viesť k požiaru alebo výbuchu. Používanie batérií pod -10°C výrazne zníži výkon, pretože nebudú
splnené požiadavky na používanie. Pred použitím nechajte batérie vrátiť sa na normálnu prevádzkovú
teplotu.
6. NEPOUŽÍVAJTE batérie v silnom elektrostatickom alebo elektromagnetickom prostredí, inak môže
dôjsť k poruche riadiacej dosky batérie a vážnej nehode počas letu.
7. Nikdy batériu nijako nerozoberajte ani neprerážajte, inak by mohlo dôjsť k vytečeniu, vznieteniu alebo
výbuchu batérie.
8. Elektrolyty v batériách sú vysoko korozívne. Ak dôjde ku kontaktu elektrolytov s pokožkou alebo
očami, okamžite opláchnite zasiahnuté miesto čerstvou tečúcou vodou a ihneď vyhľadajte lekára.
9. NEPOUŽÍVAJTE batériu, ak sa zúčastnila havárie alebo silného nárazu.
10.
Ak batéria počas letu spadne s lietadlom do vody, okamžite ju vyberte a uložte na bezpečné
a otvorené miesto. Udržujte od nej bezpečnú vzdialenosť, kým nie je úplne suchá. Nikdy ju
nepoužívajte znova a riadne ju zlikvidujte, ako je popísané v časti Likvidácia batérie nižšie.
Nezohrievajte batérie. Zlikvidujte akýkoľvek požiar batérie pomocou piesku alebo suchej práškového
hasiaceho prístroja.
11.
NEVKLADAJTE batérie do mikrovlnnej rúry alebo do nádoby pod tlakom.
12.
NEVKLADAJTE uvoľnené články do vrecka, tašky alebo zásuvky, kde by mohli skratovať proti
s ďalšími predmetmi alebo kde by mohli byť svorky batérie pritlačené proti sebe.
13.
NEKLAĎTE na batérie ťažké predmety.
14.
Očistite kontakty batérie čistou suchou handričkou.
15.
NEPOKÚŠAJTE sa lietať s dronom, ak je úroveň nabitia batérie nižší ako 1 %, pretože by to
mohlo viesť k trvalému poškodeniu batérie.
16.
NEPRIPÁJAJTE opačne kladný a záporný pól batérie. Akékoľvek nezvyčajné nabíjanie batérie
môže spôsobiť prehriatie, výbuch alebo požiar.

Nabíjanie batérie
1. Vždy používajte nabíjačku schválenú spoločnosťou DJI. DJI nenesie žiadnu zodpovednosť, ak je
batéria nabíja pomocou inej ako DJI nabíjačky.
2. Počas nabíjania nikdy nenechávajte batériu bez dozoru. Nenabíjajte batériu v blízkosti ohňa, iných
zdrojov tepla alebo horľavých materiálov alebo na horľavých povrchoch, ako je koberec alebo drevo.
3. NENABÍJTE batériu bezprostredne po lete, pretože jej teplota môže byť príliš vysoká. Nenabíjajte
batériu, kým nevychladne na teplotu blízku izbovej teplote. Nabíjanie batérie mimo teplotný rozsah 5
až 40°C môže viesť k vytečeniu, prehriatiu alebo poškodeniu batérie. Ideálny teplotný rozsah
nabíjania je 22 až 28°C.
4. NEČISTITE nabíjačku denaturovaným alkoholom alebo inými horľavými rozpúšťadlami. Nikdy
nepoužívajte poškodenú nabíjačku.

Skladovanie batérie
1. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
2. Ak sa zobrazí varovanie o vybitie batérie, pre dlhodobé skladovanie nabite batériu na 40 - 60 %.
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3. NENECHÁVAJTE batériu v blízkosti zdrojov tepla, ako je pec alebo kúrenie. V horúcich dňoch
NENECHÁVAJTE batériu vo vnútri vozidla.
4. Udržujte batérie suché. Nikdy nehádžte batérie do vody.
5. Udržujte batérie mimo dosahu kovových predmetov, ako sú okuliare, hodinky, šperky a sponky do
vlasov.
6. Nikdy neprepravujte poškodenú batériu alebo batériu nabitú na viac ako 30 %.

Likvidácia batérie
1. Batérie odovzdajte do zvláštnych recyklačných škatúľ až po úplnom vybití. NEVKLADAJTE batérie
do bežných odpadkových kontajnerov. Prísne dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie
a recyklácie batérií.
2. Ak sa batéria po nadmernom vybití zapnúť, okamžite ju zlikvidujte.

Cestovné upozornenie
Pred prepravou batérií v lietadle musí byť batérie vybité na úroveň nižšiu ako 30 %. To možno
dosiahnuť používaním drona, kým sa batéria úplne nevybije. Batérie vybíjejte len na nehorľavom
mieste.

Používanie batérie
1. Pred každým letom sa uistite, že je batéria plne nabitá.
2. Keď sa v aplikácii DJI GO 4 zobrazí varovanie pred vybitou batériou, okamžite s dronom pristaňte.

Nabíjanie batérie
1. Inteligentná letová batéria je navrhnutá tak, aby zastavila nabíjanie, keď je plne nabitá. Dobrou
praxou je však sledovať priebeh nabíjania a odpojiť ju, keď je plne nabitá.
2. Pred nabíjaním sa uistite, že je inteligentný letová batéria vypnutá.

Skladovanie batérie
1. Ak nebudete batériu používať 10 a viac dní, vybite ju na 40 - 60 %, pretože to môže výrazne predĺžiť
jej životnosť. Batérie sa automaticky vybije na menej ako 60 %, keď je nečinná dlhšie ako 10 dní, aby
sa zabránilo jej napučanie. Vybitie batérie na 60 % trvá približne štyri dni. Je normálne, že počas
procesu vybíjania môžete cítiť mierne teplo vychádzajúce z batérie.
2. Po úplnom vybití batériu na dlhšiu dobu neukladajte. Mohlo by dôjsť k nadmernému vybitiu batérie
a k neopraviteľnému poškodeniu článkov batérie.
3. Batérie sa prepne do režimu hibernácie, keď je vybitá a dlhodobo skladovaná. Dobite batériu, aby sa
prebudila z hibernácie.
4. Ak budete dron dlhšiu dobu skladovať, vyberte z neho batérie.
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Likvidácia batérie
1. Ak je tlačidlo zapnutia / vypnutia na inteligentný letovej batériu deaktivované a batériu
nemožno úplne vybiť, požiadajte o pomoc odborného agenta pre likvidáciu / recykláciu batérií.

Údržba batérie
1. Nikdy neskladujte batérie v prostredí s teplotou nižšou ako -10°C alebo vyššia ako 45°C.
2. Ak nebudete batériu dlhší čas používať, môže sa skrátiť jej životnosť.
3. Z dôvodu zachovania zdravia batérie batériu úplne nabite a vybite aspoň raz za 3 mesiace.
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Tento obsah sa môže zmeniť.
Stiahnite si najnovšiu verziu zo stránky www.dji.com
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto dokumentu,
kontaktujte DJI zaslaním správy na DocSupport@dji.com
MAVIC je ochranná známka spoločnosti DJI.
Copyright © 2018 DJI Všetky práva vyhradené.
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