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Bezpečnost na první pohled

Používáním tohoto produktu prohlašujete, že jste si přečetli, porozuměli a přijali podmínky této 
směrnice a všechny pokyny na www.dji.com/action-3. S VÝJIMKOU JAK JE VÝSLOVNĚ POSKYTNUTO 
V ZÁSADÁCH POPRODEJNÍCH SLUŽEB DOSTUPNÝCH NA (HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE), 
PRODUKT A VŠECHNY MATERIÁLY A OBSAH DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM PRODUKTU JSOU 
POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A „JAK JE DOSTUPNÉ“. BEZ ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK 
JAKÉHOKOLI DRUHU.

1. OSMOTM Action 3 obsahuje magnety. Uchovávejte fotoaparát mimo dosah karet magcard, IC karet, pevných 
disků, čipů RAM, implantovatelných lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory, a dalších zařízení, aby 
nedošlo k rušení.

2. Očistěte baterii, objektiv, ochranný kryt objektivu a kryt USB-C čistým suchým hadříkem. Jinak Osmo 
Action 3 již nemusí být vodotěsný. Všechny otvory na Osmo Action 3 mají zabudovaný voděodolný materiál. 
NEPRACUJTE otvory.

3. Podle pokynů v uživatelské příručce se ujistěte, že je nasazena baterie, kryt USB-C je zavřený a ochranný kryt 
objektivu je řádně utažen. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je Osmo Action 3 suchý.

4. Pokud baterie spadne do vody, okamžitě ji umístěte na bezpečné a otevřené místo. Udržujte bezpečnou 
vzdálenost od baterie, dokud nebude úplně suchá. NEPOUŽÍVEJTE baterii znovu a řádně ji zlikvidujte, jak je 
popsáno v bodě 30.

5. Uhaste hořící baterii vodou, pískem, hasicí dekou nebo suchým práškovým hasicím přístrojem.
6. NEPOUŽÍVEJTE baterii jiného výrobce než DJI OSMO. DJI OSMO nenese žádnou odpovědnost za jakékoli 

poškození způsobené jinou baterií než DJI OSMO. Kupte si novou baterii na www.dji.com.
7. NEPOUŽÍVEJTE ani nenabíjejte nafouklé, vytékající nebo poškozené baterie. Pokud je baterie abnormální, 

požádejte o další pomoc společnost DJI OSMO.
8. Baterie by měla být používána při teplotě mezi -20° až 45° C (-4° až 113° F). Použití baterie v prostředí 

s teplotou nad 45 °C (113 °F) může vést k požáru nebo explozi. Před použitím baterie v prostředí s nízkou 
teplotou se doporučuje baterii plně nabít v prostředí s normální teplotou. Nabíjení baterie při ideální teplotě může 
prodloužit životnost baterie.

9. NEPOUŽÍVEJTE baterii v silném elektrostatickém nebo elektromagnetickém prostředí. Jinak může dojít 
k poruše obvodové desky.

10. ŽÁDNÝM způsobem baterii nerozebírejte ani nepropichujte. V opačném případě může baterie vytéct, vznítit 
se nebo explodovat.

11. NEPADEJTE na baterii ani do ní nenarážejte. NEPOKLÁDEJTE těžké předměty na baterii nebo nabíječku.
12. Elektrolyty v baterii jsou vysoce korozivní. Pokud se nějaké elektrolyty dostanou do kontaktu s kůží nebo očima, 

okamžitě oplachujte postižené místo čistou tekoucí vodou po dobu alespoň 15 minut a poté okamžitě vyhledejte 
lékaře.

13. NEPOUŽÍVEJTE baterii, pokud spadne nebo na ni bude jakkoli naraženo.
14. NEOHŘÍVEJTE baterii. NEPOUŽÍVEJTE fén k sušení baterie ani nevkládejte baterii do mikrovlnné trouby nebo 

tlakové nádoby. NEUMÍSŤUJTE volné články baterie na žádný vodivý povrch, jako je kovový stůl.
15. NEZKRATUJTE baterii ručně.
16. NEPŘIPOJUJTE baterii přímo do elektrické zásuvky nebo autonabíječky. Baterii je nutné nabíjet pomocí Osmo 

Action 3 nebo Osmo Action 3 multifunkčního pouzdra na baterie. Společnost DJI OSMO nenese žádnou 
odpovědnost, pokud je baterie nabíjena pomocí jiné nabíječky než DJI OSMO.

17. NENABÍJEJTE baterii v blízkosti hořlavých materiálů nebo na hořlavých površích, jako je koberec nebo dřevo. 
NENECHÁVEJTE baterii během nabíjení bez dozoru.

18. NENABÍJEJTE baterii ihned po použití, protože teplota baterie může být příliš vysoká.
19. NENABÍJEJTE baterii, dokud nevychladne na teplotu blízkou pokojové teplotě. Nabíjení baterie mimo teplotní 

rozsah 5° až 40° C (41° až 104° F) může vést k vytečení baterie, přehřátí nebo dlouhodobému poškození.
20. Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Pravidelně kontrolujte nabíječku, zda není poškozen kabel, zástrčka 

a další části nabíječky. NEČISTĚTE nabíječku denaturovaným alkoholem nebo jinými hořlavými rozpouštědly. 
NEPOUŽÍVEJTE poškozenou nabíječku.

21. Uchovávejte baterii mimo dosah dětí a zvířat.
22. NENECHÁVEJTE baterii v blízkosti zdrojů tepla, jako je pec nebo topení. NENECHÁVEJTE baterii uvnitř vozidla 

v horkých dnech. NESKLADUJTE baterii v prostředí s teplotou vyšší než 60 °C (140 °F). Ideální skladovací teplota 
je mezi 22° až 28° C (71,6° až 82,4° F).

23. Skladujte baterii na větraném místě a udržujte ji v suchu.
24. Uskladněte Osmo Action 3 na větraném místě a udržujte baterii v suchu, aby se zabránilo kondenzaci vlhkosti na 

čočce fotoaparátu. Doporučuje se skladovat fotoaparát v prostředí s vlhkostí nižší než 40 %.
25. Neskladujte zcela vybitou baterii po delší dobu. V opačném případě dojde k nadměrnému vybití, což povede k 

trvalému poškození baterie.
26. Před letem s baterií ji zcela vybijte. Baterii vybíjejte na ohnivzdorném místě.
27. Udržujte baterii mimo dosah kovových předmětů, jako jsou brýle, hodinky, šperky a sponky do vlasů.
28.  NEPŘEPRAVUJTE poškozenou baterii nebo baterii s úrovní výkonu vyšší než 50 %.
29. Baterii zlikvidujte až po jejím úplném vybití. NEVYHAZUJTE baterii do běžné nádoby na odpadky. Přísně dodržujte 

místní předpisy týkající se likvidace a recyklace baterie.

1. Složité součásti uvnitř Osmo Action 3 se mohou nárazem poškodit a způsobit poruchu fotoaparátu.
2. K čištění Osmo Action 3 používejte pouze měkký suchý hadřík. NEPOUŽÍVEJTE žádné tekuté čisticí prostředky 
nebo tekutiny obsahující alkohol. NEČISTĚTE vnitřek ochranného krytu objektivu tekutinou. Ujistěte se, že objektiv 
a ochranný kryt objektivu jsou suché a čisté. Písek a prach mohou poškodit objektiv a voda může negativně 
ovlivnit výkon.

Varování

Pozor



3. Chraňte Osmo Action 3 před pískem a prachem. Pokud jsou otvory na Osmo Action 3 ucpané pískem, prachem 
nebo jinou látkou, umyjte kameru. Před praním Osmo Action 3 se ujistěte, že jsou všechny kryty a přihrádky 
zavřené.

4. Některé malé části Osmo Action 3 představují nebezpečí udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
5. Ochranný kryt objektivu Osmo Action 3 se může při dlouhodobém používání přehřát. Při delším používání 

fotoaparátu se doporučuje používat pryžový chránič objektivu Osmo Action 3. 
6. Objektiv a krytka filtru objektivu se skládají ze skla. Buďte opatrní, pokud se některá z nich rozbije. 
7. Hrany baterie jsou ostré. Při manipulaci buďte opatrní. 
8. NEVKLÁDEJTE ostré předměty do portu USB-C nebo slotu pro kartu microSD.
9. NEVYSTAVUJTE Osmo Action 3 nebo baterii extrémně nízkým nebo vysokým teplotám. V opačném případě 

může být negativně ovlivněna provozní doba a funkčnost. 
10.NEPOUŽÍVEJTE Osmo Action 3 uvnitř horkých pramenů. NEDOVOLEJTE, aby Osmo Action 3 přišel do kontaktu 

s korozivními nebo neznámými kapalinami.
11.NEPOUŽÍVEJTE Osmo Action 3 během bouřky. 
12.NEDEMONTUJTE ani neopravujte Osmo Action 3 sami.

1. Baterie je navržena tak, aby se přestala nabíjet, když je plně nabitá. Je však vhodné sledovat průběh nabíjení 
a odpojit baterii, když je plně nabitá. 

2. Vybijte baterii na 40-65 %, pokud ji nebudete používat po dobu 10 dnů nebo déle. To může výrazně prodloužit 
životnost baterie.

3. Pokud se baterie vybije a bude delší dobu skladována, přejde do režimu hibernace. Nabijte baterii, abyste ji 
přepnuli z režimu spánku.

4. Vyjměte baterii z Osmo Action 3 a při delším skladování ji uložte do multifunkčního pouzdra na baterie Osmo 
Action 3.

5. NEVYBÍJEJTE baterii příliš, protože to může vést k poškození článku baterie.
6. Životnost baterie se může snížit, pokud se delší dobu nepoužívá.
7. Baterii zcela vybijte a nabijte jednou za tři měsíce, abyste ji udrželi v dobrém stavu. 
8. Při použití multifunkčního pouzdra na baterie Osmo Action 3 k nabíjení baterií Osmo Action 3 Extreme se 

doporučuje použít nabíječku DJI 30 W USB-C nebo nabíječku USB-C, která podporuje napájení Power Delivery 
nebo PPS (Programmable Power Delivery).

9. Při používání umístěte multifunkční pouzdro na baterie Osmo Action 3 na rovný a stabilní povrch. Ujistěte se, 
že je zařízení řádně izolováno, aby se zabránilo nebezpečí požáru. 

10. NEPOKOUŠEJTE se dotýkat kovových svorek na multifunkčním pouzdře baterie Osmo Action 3. 
11. Očistěte kovové kontakty multifunkčního pouzdra na baterie Osmo Action 3 čistým a suchým hadříkem, pokud 

jsou na něm viditelné usazeniny.

Specifikace
Model: AC002

Wi-Fi Provozní frekvence 2.4000-2.4835 GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz

Výkon vysílače (EIRP) 2.4 GHz: <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 
5.1 GHz: <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 
5.8 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC)

Protokol 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth Provozní frekvence 2.4000-2.4835 GHz

Výkon vysílače (EIRP) < 4 dBm

Protokol BLE 5.0

Provozní teplota -20° až 45° C (-4° až 113° F)

Upozornění



Informace o shodě
Oznámení o shodě FCC
Prohlášení dodavatele o shodě
Název produktu: Osmo Action 3
Číslo modelu: AC002
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., jako odpovědná strana, prohlašujeme, že výše zmíněný model byl testován, aby 
prokázal splnění všech platných pravidel a předpisů FCC.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí 
způsobovat škodlivé rušení a (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může 
způsobit nežádoucí provoz.
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění 
uživatele provozovat zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel 
FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. 
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno 
v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci 
k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit 
vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících 
opatření:

— Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
— Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
— Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
— Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Informace o vystavení RF
Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí. Koncový uživatel 
musí dodržovat specifické provozní pokyny, aby vyhověl požadavkům na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Tento 
vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.
Přenosné zařízení je navrženo tak, aby splňovalo požadavky na vystavení rádiovým vlnám stanovené Federální komisí 
pro komunikace (USA).
Tyto požadavky stanovují limit SAR 1,6 W/kg v průměru na jeden gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR hlášená podle této 
normy během certifikace produktu pro použití při správném nošení na těle a hlavě.
Tyto požadavky stanovují limit SAR 4 W/kg v průměru na deset gramů tkáně. Nejvyšší hodnota SAR hlášená podle této 
normy během certifikace produktu pro použití při správném nošení na končetinách.

Oznámení o shodě ISED
CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)
Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které jsou v souladu s bezlicenčními RSS(s) Innovation, Science and 
Economic Development Canada. 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 vystavení záření RSS-102 stanovené pro nekontrolované prostředí. Koncový uživatel musí 
dodržovat specifické provozní pokyny, aby vyhověl požadavkům na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Tento vysílač 
nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem. Přenosné zařízení je navrženo tak, aby 
splňovalo požadavky na vystavení rádiovým vlnám stanovené CNR-102.

Tyto požadavky stanovují limit SAR 1,6 W/kg v průměru na jeden gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR hlášená podle této 
normy během certifikace produktu pro použití při správném nošení na těle a hlavě.

Tyto požadavky stanovují limit SAR 4 W/kg v průměru na deset gramů tkáně. Nejvyšší hodnota SAR hlášená podle této normy 
během certifikace produktu pro použití při správném nošení na končetinách.

Zařízení pro provoz v pásmu 5150–5250 MHz je určeno pouze pro vnitřní použití, aby se snížila možnost škodlivého rušení 
mobilních satelitních systémů na společném kanálu.



Prohlášení o shodě EU: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení (Osmo Action 3) 
je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.
Kopie prohlášení o shodě EU je k dispozici online na adrese www.dji.com/euro-compliance.
Kontaktní adresa 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.



Používání tohoto zařízení v interiéru je omezeno na kmitočtový rozsah 5150–5250 MHz ve všech členských 
státech EU/EFTA a Turecku.



POZOR: PŘI VÝMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. 
POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.

W52: Pouze pro vnitřní použití s výjimkou připojení k registrovanému zařízení 5,2 GHz

Chcete-li zobrazit úplné informace o shodě, posuňte prstem dolů v zobrazení fotoaparátu, klepněte na ikonu 
nastavení a procházejte seznam a vyberte Informace o shodě.

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




