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Informacje o produkcie



Zrzeczenie się odpowiedzialności i ostrzeżenie

Gratulujemy zakupu nowego produktu DJI OSMOTM. Informacje zawarte w tym doku-
mencie mają wpływ na Twoje bezpieczeństwo oraz prawa i obowiązki prawne. Przeczy-
taj uważnie cały dokument, aby zapewnić prawidłową konfigurację przed rozpoczęciem 
użytkowania. Niezapoznanie się i nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń zawartych w 
tym dokumencie może spowodować poważne obrażenia ciała u użytkownika lub innych 
osób, uszkodzenie produktu DJI OSMO lub uszkodzenie innych przedmiotów znajdują-
cych się w pobliżu. Niniejszy dokument oraz wszystkie inne mogą ulec zmianie według 
wyłącznego uznania DJI OSMO.

Korzystając z tego produktu, użytkownik niniejszym potwierdza, że uważnie przeczytał 
niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności i ostrzeżenie oraz, że użytkownik rozumie i 
zgadza się przestrzegać warunków zawartych w niniejszym dokumencie. Użytkownik 
zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne postępowanie podczas 
korzystania z tego produktu oraz za wszelkie wynikające z tego konsekwencje. Użyt-
kownik zgadza się używać tego produktu wyłącznie do celów, które są właściwe i zgodne 
z obowiązującym prawem, zasadami i regulacjami oraz wszystkimi warunkami, środkami 
ostrożności, praktykami, zasadami i wytycznymi, które DJI OSMO udostępnił i może 
udostępniać. 

DJI OSMO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, obrażenia lub odpowiedzial-
ność prawną wynikającą bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego produktu. 
Użytkownik powinien przestrzegać bezpiecznych i zgodnych z prawem praktyk, w tym 
m.in, do tych określonych w niniejszym dokumencie.

Niezależnie od powyższego, niniejszy dokument nie narusza ustawowych praw 
użytkownika wynikających z obowiązującego ustawodawstwa krajowego.

OSMO jest znakiem towarowym firmy SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (zwanej 
w skrócie "DJI OSMO") oraz jej firmami stowarzyszonymi. Nazwy produktów, marek itp, 
pojawiające się w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zarejestrowany-
mi znakami towarowymi ich właścicieli. Niniejszy produkt i dokument są chronione 
prawem autorskim przez DJI OSMO z zastrzeżeniem wszelkich praw. Żadna część tego 
produktu ani dokumentu nie może być powielana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej 
pisemnej zgody lub autoryzacji ze strony DJI OSMO.



Wprowadzenie

Adapter OSMO POCKETTM 3,5 mm umożliwia zastosowanie dedykowanego mikrofo-
nu zewnętrznego w celu zmaksymalizowania jakości dźwięku w różnych sytuacjach.

Adapter Osmo 3.5mm jest kompatybilny tylko z mikrofonami wyposażonymi 
we wtyczkę TRS audio plug. NIE WOLNO próbować używać mikrofonu z wtycz-
ką TS lub TRRS.

Informacje na temat obsługi posprzedażnej produktu można znaleźć na stronie 
http://www.dji.com/service.

DJI OSMO oznacza SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. i/lub jej firmy stowarzy-
szone, jeśli dotyczy.



Informacje o zgodności

Zgodność z przepisami FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.
Działanie urządzenia podlega dwóm następującym warunkom: (1) Urządzenie nie może 
powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie 
zakłócenia w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Wszelkie 
zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowie-
dzialną za zgodność, mogą  unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Oświadczenie o zgodności z przepisami UE:
SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z 
podstawowymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 
2014/30/UE.
Kopia Deklaracji Zgodności UE jest dostępna online pod adresem www.dji.com/euro-
-compliance.
Adres kontaktowy w UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Niemcy.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, 
nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on 
selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego 
prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom 
dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego 
sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska 
dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można 
uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym 
produkt został zakupiony.  

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej 
(UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, 
ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny 
zostać wykryte i wyeliminowane.



http://www.dji.com/support
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