
ZASTRZEŻENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Zastrzeżenia i ostrzeżenia
Gratulujemy zakupu nowego produktu DJI OSMOTM. Informacje zawarte w tym 

dokumencie mają wpływ na Twoje bezpieczeństwo oraz Twoje prawa i obowiązki 

prawne. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać cały doku-

ment, aby zapewnić prawidłową konfigurację. 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 obiektów znajdujących się w pobliżu. Niniejszy dokument oraz 

wszystkie inne dokumenty uzupełniające mogą ulec zmianie według wyłącznego 

uznania DJI OSMO. Aby uzyskać aktualne informacje o produkcie, odwiedź stronę 

http://www.dji.com i kliknij na stronę produktu dla tego produktu. 

Korzystając z tego produktu, użytkownik niniejszym potwierdza, że uważnie 

przeczytał niniejsze zastrzeżeniai i ostrzeżenia oraz że rozumie i zgadza się 

przestrzegać zawartych w nich zasad i warunków. Użytkownik zgadza się, że ponosi 

wyłączną odpowiedzialność za własne zachowanie podczas korzystania z tego 

produktu oraz za wszelkie jego konsekwencje. Użytkownik zgadza się korzystać z 

tego produktu wyłącznie w celach zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami i 

przepisami oraz wszelkimi warunkami, środkami ostrożności, praktykami, zasadami 

i wytycznymi, które firma DJI OSMO udostępniła lub może udostępnić. 

DJI OSMO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, obrażenia lub jakąkol-

wiek odpowiedzialność prawną wynikającą bezpośrednio lub pośrednio z użytkowa-

nia tego produktu. Użytkownik powinien przestrzegać bezpiecznych i zgodnych z 

prawem praktyk, w tym między innymi tych, które zostały przedstawione w niniej-

szym dokumencie.

OSMO jest znakiem towarowym firmy SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (zwanej 

w skrócie "DJI OSMO") oraz jej spółek stowarzyszonych. Nazwy produktów, marek 

itp. pojawiające się w niniejszej instrukcji są znakami towarowymi lub zastrzeżony-

mi znakami towarowymi ich właścicieli.



Słowniczek
Poniższe terminy są używane w literaturze produktowej w celu wskazania 
różnych poziomów potencjalnych szkód podczas obsługi tego produktu:
      Ostrzeżenie  Nieprzestrzeganie procedur może spowodować szkody 
materialne, szkody uboczne oraz poważne lub powierzchowne obrażenia 
ciała.
Uwaga  Nieprzestrzeganie procedur może spowodować uszkodzenie 
mienia i poważne obrażenia ciała.
Zapamiętaj  Nieprzestrzeganie procedur może spowodować szkody 
materialne, niewielkie prawdopodobieństwo obrażeń lub brak możliwości 
obrażeń.

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy przeczytać instrukcję obsługi, 
aby zapoznać się z funkcjami tego produktu. Nieprawidłowa obsługa 
produktu może spowodować uszkodzenie produktu, mienia osobistego 
oraz poważne obrażenia ciała.
Produkt musi być obsługiwany z zachowaniem ostrożności i zdrowego 
rozsądku oraz wymaga pewnych podstawowych umiejętności mechanicz-
nych. Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznej i odpowiedzialnej obsługi tego 
produktu może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie produktu lub 
innego mienia. 
Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci bez bezpośrednie-
go nadzoru osoby dorosłej. Nie używaj niezgodnych komponentów ani nie 
zmieniaj tego produktu w żaden sposób poza specyfikacją dostarczoną 
przez firmę SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. Niniejsze wytyczne 
bezpieczeństwa zawierają instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, obsługi i 
konserwacji. Przed przystąpieniem do montażu, konfiguracji lub użytkowa-
nia należy koniecznie przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji i 
ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi, aby móc prawidłowo obsługiwać 
produkt i uniknąć uszkodzeń lub poważnych obrażeń.



Przed przystąpieniem do użytkowania
Poniższe dokumenty zostały stworzone, aby pomóc Ci bezpiecznie obsługi-
wać i w pełni wykorzystywać Twój DJI Pocket 2:
DJI Pocket 2  - zastrzeżenia i ostrzeżenia 
DJI Pocket 2 - skrócona instrukcja obsługi 
DJI Pocket 2 - instrukcja użytkownika 
Sprawdź czy masz wszystkie dołączone części. Przeczytaj całą instrukcję 
użytkownika i obejrzyj filmy instruktażowe na stronie produktu w oficjalnej 
witrynie DJI (http://www.dji.com/pocket-2). Przeczytaj powyższe zastrzeże-
nia i ostrzeżenia, aby zrozumieć swoje prawa i obowiązki. W przypadku 
jakichkolwiek pytań lub problemów podczas instalacji, konserwacji lub 
użytkowania tego produktu, należy skontaktować się z firmą DJI OSMO lub 
autoryzowanym sprzedawcą DJI OSMO.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

1. NIE dopuszczaj do kontaktu produktu z jakimikolwiek płynami. NIE 
zostawiaj produktu na deszczu lub w pobliżu źródeł wilgoci. NIE upuść 
produktu do wody. Jeśli akumulator wejdzie w kontakt z cieczą, może 
nastąpić rozkład chemiczny, co może doprowadzić do zapalenia się akumu-
latora, a nawet do eksplozji.
2. Pożar produktu należy gasić wodą, piaskiem, kocem gaśniczym lub 
gaśnicą proszkową.
3. Produkt powinien być używany w temperaturach od 0°C do 40°C. Używa-
nie produktu w środowisku powyżej 40°C może prowadzić do pożaru lub 
eksplozji. Użytkowanie produktu w temperaturze poniżej 0°C może prowa-
dzić do trwałych uszkodzeń.
4. Nigdy nie należy demontować ani przebijać produktu w jakikolwiek 
sposób, w przeciwnym razie akumulator może wyciec, zapalić się lub 
wybuchnąć.
5. NIE upuszczaj ani nie uderzaj produktem. NIE stawiaj na nim ciężkich 
przedmiotów.



6. NIE podgrzewaj produktu. NIE wkładaj produktu do kuchenki mikrofalowej 
ani do pojemnika pod ciśnieniem.
7. NIE zostawiaj produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piec lub grzejnik. 
NIE pozostawiaj produktu wewnątrz pojazdu w gorące dni. Idealna tempera-
tura przechowywania wynosi 22°C-28°C.
8. NIE przechowuj produktu całkowicie rozładowanego przez dłuższy czas, w 
przeciwnym razie może dojść do nadmiernego rozładowania i trwałego 
uszkodzenia.

1. Skomplikowane elementy wewnątrz DJI Pocket 2 mogą ulec uszkodzeniu 
podczas uderzenia i spowodować nieprawidłowe działanie gimbala.
2. Upewnij się, że nic nie blokuje gimbala, gdy DJI Pocket 2 jest włączony. 
3. DJI Pocket 2 nie jest wodoodporny. NIE używaj żadnych płynnych środków 
czyszczących. Do czyszczenia DJI Pocket 2 używaj tylko miękkiej, suchej 
szmatki.
4. Trzymaj DJI Pocket 2 z dala od piasku i kurzu, aby chronić czujniki w 
silnikach.
5. Kiedy DJI Pocket 2 nie jest w użyciu, zaleca się używanie dołączonej osłony 
w celu ochrony portu uniwersalnego. Unikaj dotykania portu uniwersalnego 
podczas użytkowania, ponieważ może się on nagrzewać.
6. NIE zakrywaj ani dotykaj obszaru wentylacji urządzenia DJI Pocket 2, 
ponieważ może się on nagrzewać podczas użytkowania. DJI Pocket 2 przesta-
nie wykonywać zdjęcia w przypadku wykrycia przegrzania. 
7. Aby zapobiec niepotrzebnemu uszkodzeniu gimbala, umieść DJI Pocket 2 
prawidłowo w futerale.   
8. Upewnij się, że mocno trzymasz DJI Pocket 2 i swojego smartfona podczas 
korzystania z adaptera smartfona w celu zamontowania smartfona na DJI 
Pocket 2.
9. Adapter do smartfona DJI Pocket 2 i Mini Control Sticka są małymi przed-
miotami. Trzymaj je z dala od dzieci i unikaj połknięcia.



ZAPAMIĘTAJ

1. Zaleca się monitorowanie postępu ładowania i odłączanie produktu po 
całkowitym naładowaniu.
2. Jeśli akumulator NIE będzie używany przez 10 dni lub dłużej, należy go 
rozładować do poziomu 40%-65%. Może to znacznie wydłużyć jego żywot-
ność.
3. Raz na trzy miesiące należy całkowicie rozładować i naładować akumula-
tor, aby utrzymać go w dobrym stanie.
4. Trzymaj DJI Pocket 2 nieruchomo podczas włączania zasilania, aby upew-
nić się, że uruchomienie przebiegnie pomyślnie.

Specyfikacja



Utylizacja przyjazna dla środowiska
Nie można usuwać starych urządzeń elektrycznych wraz z pozostałymi 
odpadami. Wymagają one oddzielnej utylizacji. Utylizacja przez osoby 
prywatne w punkcie zbiórki odpadów komunalnych jest darmowa. Właści-
ciel starych urządzeń jest odpowiedzialny za dostarczenie ich do takich lub 
podobnych punktów zbiórki. Zadając sobie tak niewielki trud, przyczyniasz 
się do recyklingu cennych surowców i odpowiedniego postępowania z 
substancjami toksycznymi.

Deklaracja zgodności UE: Firma SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. niniejszym 
oświadcza, że przedmiotowe urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymo-
gami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/UE.
Kopię deklaracji zgodności UE można znaleźć w Internecie na stronie 
www.dji.com/euro-compliance
Adres do kontaktu w UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, 
Niemcy 



Wsparcie DJI
http://www.dji.com/support

Treści te mogą ulec zmianie.

Najnowszą wersję można pobrać z 
http://www.dji.com/pocket-2/downloads

OSMO jest znakiem towarowym DJI OSMO.
Copyright @ 2020 DJI OSMO Wszystkie prawa są zastrzeżone.


