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INTELLIGENT FLIGHT BATTERY 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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Glosář

Následující pojmy se v tomto dokumentu používají k označení různých úrovní možného poškození při 
provozu tohoto výrobku a k označení dalších důležitých a užitečných informací:

                      UPOZORNĚNÍ: Postupy, které, pokud nejsou řádně dodržovány, vytvářejí možnost poškození 
fyzického majetku A malou nebo žádnou možnost zranění; další důležité a užitečné informace.

 OPATRNOST: Postupy, které, pokud nejsou řádně dodržovány, zvyšují pravděpodobnost 
poškození fyzického majetku A možnost vážného zranění.
                      VAROVÁNÍ: Postupy, které, pokud nebudou řádně dodrženy, zvyšují pravděpodobnost 
poškození majetku, vedlejšího poškození nebo vážného zranění NEBO vytvářejí vysokou pravděpodobnost 
vážného zranění.

Před použitím si přečtěte CELOU uživatelskou příručku, abyste se 
seznámili s funkcemi tohoto produktu. Nesprávné používání výrobku může 

mít za následek poškození výrobku nebo osobního majetku a způsobit vážná zranění.
Jedná se o sofistikovaný produkt. Musí být provozován s opatrností a zdravým rozumem 
a vyžaduje určité základní mechanické schopnosti. Pokud nebudete produkt používat bezpečným 
a odpovědným způsobem, může to mít za následek zranění nebo poškození produktu nebo jiného 
majetku. Tento produkt není určen k použití dětmi bez přímého dohledu dospělých. 
NEPOUŽÍVEJTE nekompatibilní součásti ani žádným způsobem tento výrobek neupravujte mimo 
dokumenty poskytnuté společností SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Tyto bezpečnostní pokyny 
obsahují pokyny pro bezpečnost, provoz a údržbu. Před montáží, nastavením nebo použitím je 
nezbytné si přečíst a dodržovat všechny pokyny a varování v uživatelské příručce, aby byl produkt 
správně provozován a zabránilo se poškození nebo vážnému zranění.

Bezpečnostní pokyny pro inteligentní letovou baterii

Při používání, nabíjení nebo skladování baterií dodržujte následující bezpečnostní pravidla a pokyny, 
abyste zabránili požáru, vážnému zranění a poškození majetku.

Použití baterie
1. NEDOVOLTE, aby baterie přišly do kontaktu s jakoukoli tekutinou. NENECHÁVEJTE baterie na dešti 

nebo v blízkosti zdrojů vlhkosti. NEPOUŽÍVEJTE baterie do vody. Dojde-li ke kontaktu vnitřku baterie 
s vodou, může dojít k chemickému rozkladu, což může vést k vznícení baterie a případně k výbuchu.

2. Nikdy nepoužívejte baterie jiné než DJI. Chcete-li zakoupit nové baterie, přejděte na stránku 
http://www.dji.com. DJITM nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené bateriemi jiných výrobců.

3. Nikdy nepoužívejte ani nenabíjejte oteklé, netěsné nebo poškozené baterie. Pokud baterie vykazuje 
abnormální chování, kontaktujte DJI nebo autorizovaného prodejce DJI a požádejte o pomoc.
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4.   Nikdy neinstalujte ani nevyjímejte baterii z dronu, pokud je zapnutý.
5.   Baterie by měly být používány při teplotách mezi -10 a 40°C. Používání baterií v prostředí nad 50°C 
může vést k požáru nebo výbuchu. Používání baterií pod -10°C výrazně sníží výkon, protože nebudou 
splněny požadavky na normální používání. Před použitím nechejte baterie vrátit se na normální 
provozní teplotu.
6.   NEPOUŽÍVEJTE baterie v silném elektrostatickém nebo elektromagnetickém prostředí, jinak by 
mohla ovládací deska baterie selhat a způsobit vážnou nehodu během letu.
7.   Baterie nikdy žádným způsobem nerozebírejte ani je neprorážejte, jinak by mohlo dojít k vytečení, 
vznícení nebo výbuchu baterie.
8.   Elektrolyty v bateriích jsou vysoce korozivní. Dojde-li ke kontaktu elektrolytů s pokožkou nebo 
očima, okamžitě opláchněte zasažené místo čerstvou tekoucí vodou a ihned vyhledejte lékaře.
9.   NEPOUŽÍVEJTE baterii, pokud byla součástí havárie nebo utrpěla silný náraz.
10. Pokud baterie během letu spadne i s dronem do vody, okamžitě ji vyjměte a uložte na bezpečné, 
otevřené místo. Udržujte od ní bezpečnou vzdálenost, dokud není zcela suchá. Nikdy ji znovu 
nepoužívejte a řádně ji zlikvidujte, jak je popsáno v části Likvidace baterie níže. Baterii nikdy 
NEZAHŘÍVEJTE. Jakýkoli požár zlikvidujte pomocí písku nebo suchého práškového hasicího přístroje.
11. NEVKLÁDEJTE baterie do mikrovlnné trouby nebo do nádoby pod tlakem.
12. NEVKLÁDEJTE uvolněné články do kapsy, tašky nebo zásuvky, kde by mohly zkratovat o jiné 
předměty nebo kde by mohly být svorky baterie přitlačeny proti sobě.
13. NEUMÍSŤUJTE   na baterie těžké předměty.
14. Očistěte kontakty baterie čistým suchým hadříkem.
15. NEPOKOUŠEJTE se létat s dronem, pokud je úroveň nabití baterie nižší než 1 %, protože by to 
mohlo vést k trvalému poškození baterie.
16. NEPŘIPOJUJTE kladný a záporný pól baterie opačně. Jakékoli neobvyklé nabíjení baterie může 
způsobit přehřátí, výbuch nebo požár.

Nabíjení baterie
1. Vždy používejte nabíječku schválenou společností DJI. DJI nenese žádnou odpovědnost, pokud je 

baterie nabíjena pomocí jiné než DJI nabíječky.
2. Během nabíjení nikdy nenechávejte baterii bez dozoru. Nenabíjejte baterii v blízkosti ohně, jiných 

zdrojů tepla nebo hořlavých materiálů nebo na hořlavých površích, jako jsou koberce nebo dřevo.
3. NENABÍJTE baterii bezprostředně po letu, protože může být horká. NENABÍJTE baterii, dokud 

nevychladne na teplotu blízkou pokojové teplotě. Nabíjení baterie mimo teplotní rozsah 5 až 40°C 
může vést k vytečení, přehřátí nebo poškození baterie. Ideální teplotní rozsah nabíjení je 22 až 28°C.

4. NEČISTĚTE nabíječku denaturovaným alkoholem nebo jinými hořlavými rozpouštědly. 
Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku.

Skladování baterie
1. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
2. Pokud se zobrazí varování o vybití baterie, pro dlouhodobé skladování nabíjejte baterii na 40-60 %.
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3. NENECHÁVEJTE baterii v blízkosti zdrojů tepla, jako je pec nebo topení. NENECHÁVEJTE baterii 
uvnitř vozidla v horkých dnech.

4. Udržujte baterie suché. Nikdy neházejte baterie do vody.
5. Udržujte baterie v bezpečné vzdálenosti od kovových předmětů, jako jsou brýle, hodinky, šperky 

a sponky do vlasů.
6. Nikdy nepřepravujte poškozenou baterii nebo baterii nabitou na více než 30 %.

Likvidace baterie
1. Baterie likvidujte ve zvláštních recyklačních boxech až po jejich úplném vybití. NEVKLÁDEJTE 

baterie do běžných odpadkových nádob. Přísně dodržujte místní předpisy týkající se likvidace 
a recyklace baterií.

2. Pokud baterii nelze po nadměrném vybití zapnout, okamžitě ji zlikvidujte.

Cestovní oznámení
1. Před přepravou baterií v letadle musí být baterie vybity na úroveň nižší než 30 %. Toho lze dosáhnout 

pomocí vašeho dronu, dokud nejsou baterie vybité. Baterie vybíjejte pouze na nehořlavém místě.

Použití baterie

1. Před každým letem se ujistěte, že je baterie plně nabitá.
2. Když se v aplikaci DJI GOTM 4 zobrazí varování před vybitou baterií, okamžitě s dronem přistaňte.

Nabíjení baterie

1. Inteligentní letové baterie jsou navrženy tak, aby zastavily nabíjení, když jsou plně nabité. 
Osvědčeným postupem však je sledovat průběh nabíjení a po úplném nabití baterii odpojit.

2. Před nabíjením se ujistěte, že je inteligentní letová baterie vypnutá.

Skladování baterie 

1. Pokud nebudete baterii používat 10 a více dní, vybijte ji na 40–60 %, protože to může výrazně 
prodloužit její životnost. Pokud není baterie používána déle než 10 dní, automaticky se vybije na 
méně než 60 %, aby se zabránilo bobtnání. Vybití baterie na 60 % trvá přibližně čtyři dny. Je 
normální, že během procesu vybíjení můžete cítit mírné teplo vycházející z baterie.

2. NESKLADUJTE baterii po dlouhou dobu, když je vybitá. Mohlo by to vést k nadměrnému vybití 
baterie a k neopravitelnému poškození baterie.

3. Baterie se přepne do režimu hibernace, pokud je vybitá a dlouhodobě skladována. Pro probuzení 
baterii dobijte.

4. Pokud budete dron delší dobu skladovat, baterii z něj vyjměte.
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Likvidace baterie

1. Pokud je tlačítko zapnutí / vypnutí na inteligentní letové baterii deaktivováno a baterii nelze 
zcela vybít, požádejte o pomoc odborného agenta pro likvidaci / recyklaci baterií.

Údržba baterie

1. Nikdy neskladujte baterie v prostředí s teplotou nižší než -10°C nebo vyšší než 45°C.
2. Pokud nebudete baterii delší dobu používat, může se zkrátit její životnost.
3. Z důvodu zachování zdraví baterie baterii plně nabijte a vybijte alespoň jednou za 3 měsíce.
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Tento obsah se může změnit.
Stáhněte si nejnovější verzi ze stránky www.dji.com

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto dokumentu, 
kontaktujte DJI zasláním zprávy na DocSupport@dji.com.

MAVIC je ochranná známka společnosti DJI.
Copyright © 2018 DJI Všechna práva vyhrazena.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz




