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Zrzeczenie się odpowiedzialności 
Instrukcja bezpieczeństwa



Bezpieczeństwo w skrócie

DJI™ PHANTOM™ 4 RTK nie jest zabawką i nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 18 
roku życia. Należy pamiętać, że rozdział "Bezpieczeństwo w skrócie" zawiera jedynie 
krótki opis wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Upewnij się, że przeczytałeś i 
zapoznałeś się z pozostałymi częściami dokumentu "Wyłączenie odpowiedzialności 
i zasady bezpieczeństwa dotyczące Phantom 4 RTK". 

1. Warunki środowiskowe

- Należy zawsze latać w środowisku wolnym od budynków i innych przeszkód.
- Nie należy latać nad tłumami ludzi lub w ich pobliżu.
- Należy unikać lotów na wysokościach powyżej 120 m.*
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas lotów na wysokości 6 000 m lub
więcej nad poziomem morza.
- Należy latać w umiarkowanych warunkach pogodowych z temperaturą  od 0°C do
40°C.
- Należy zachować ostrożność podczas lotów w pomieszczeniach zamkniętych,
ponieważ może dojść do zakłócenia funkcji stabilizacji drona.
- Nie należy latać, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.

2. Lista kontrolna przed lotem

- Upewnij się, że akumulator aparatury sterującej i drona są w pełni naładowane.
- Przed każdym lotem upewnij się, że śmigła są w prawidłowym stanie i są odpo-
wiednio dokręcone przed każdym lotem.
- Upewnij się, że obudowa drona jest w prawidłowym stanie.
- Upewnij się, że silniki drona nie są zablokowane.
- Kalibruj kompas wyłącznie wtedy, gdy aplikacja DJl GS RTK lub status wskaźnika o
tym poinformują.
- Sprawdź, czy obiektyw aparatu jest całkowicie czysty.
- Nie należy zakrywać lub w inny sposób zakłócać wbudowanych czujników.
- Przerabianie lub modyfikowanie drona może wpłynąć na jego stabilność.

3. Obsługa

- Nie zbliżaj się do obracających się śmigieł.
- Utrzymuj cały czas drona w polu widzenia.
- Nie używaj kombinacji drążków sterujących (CSC) ani innych metod do zatrzyma-
nia silników (w sytuacji, gdy dron jest w powietrzu), chyba że w sytuacji awaryjnej.
- Nie odbieraj połączeń przychodzących podczas lotu.
- Nie używaj drona pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających.



- Podczas procedury RTH można dostosować wysokość lotu, aby ominąć przeszkody. 
- Nie lataj blisko powierzchni odbijających światło, takich jak woda lub śnieg, ponie-
waż takie ukształtowanie terenu może mieć negatywny wpływ na działanie systemu 
wizyjnego. 
- W przypadku ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania akumulatorów wyląduj 
dronem w bezpiecznym miejscu. 
- Po wylądowaniu zatrzymaj silnik, a następnie wyłącz inteligentny akumulator drona 
oraz aparaturę sterującą. 
- Podczas lotu automatycznego przygotuj się na przejęcie kontroli nad dronem przez 
przełączenie przełącznika pauzy. 
- Mimo zaawansowanej technologii, podczas lotu wymagana jest ostrożność i prze-
myślane postępowanie. Funkcje bezpieczeństwa i wspomagania lotu takie jak omija-
nie przeszkód i precyzyjne lądowanie, zostały zaprojektowane, aby wspomagać 
pracę użytkownika, a nie ją zastępować.
- Warunki środowiskowe, w tym oświetlenie i struktura przeszkód, mogą mieć wpływ 
na działanie systemu wizyjnego. 
- Dron nie potrafi automatycznie zahamować i zatrzymać się w bezpiecznej odległo-
ści od przeszkody, jeżeli prędkość lotu przekracza 14 m/s. 
- Czujnik optyczny przeciwny do kierunku lotu oraz czujniki podczerwieni są wyłączo-
ne w niektórych sytuacjach. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.
- Wysokość lotu podczas funkcji RTH należy ustawić wyżej niż otaczające przeszkody. 
- Funkcja RTH nie umożliwia dronowi automatycznego powrotu do poruszającego się 
punktu Home.

4. Konserwacja i przechowywanie produktu

- Nie używaj zużytych, wyszczerbionych lub uszkodzonych śmigieł. 
- Zalecana temperatura przechowywania: między 22° a 28° C. 
- Więcej informacji na temat bezpiecznego użytkowania akumulatora znajduje się w 
dokumencie Phantom 4 Series intelligent Flight Battery Safety. 

5. Przestrzeganie lokalnych przepisów i regulacji prawnych

- Nie lataj dronem w strefach GEO. Pełną listę stref ograniczonych można znaleźć na 
stronie http://flysafe.dji.com/.  
- Strefa GEO DJI nie gwarantuje spełnienia wymagań lokalnych władz. Zachowaj 
ostrożność podczas lotu dronem. 
- Unikaj lotów w obszarach, w których aktywnie korzysta się z przestrzeni powietrznej.



Otwarte 
przestrzenie

Kalibracja 
kompasu

Silny sygnał 
GNSS

Utrzymywanie 
drona w zasięgu 

wzroku

Lot 
poniżej 
120 m

* Limit wysokości lotu różni się w poszczególnych krajach. Należy zawsze latać na 
wysokościach określonych przez lokalne prawo i przepisy.

Unikaj latania nad przeszkodami lub w ich pobliżu, nad ludźmi, liniami wysokiego 
napięcia, drzewami lub zbiornikami wodnymi. 
Nie lataj w pobliżu silnych źródeł elektromagnetycznych, takich jak linie energetycz-
ne i stacje bazowe, ponieważ mogą one wpływać na działanie kompasu. Zalecane 
jest korzystanie z pozycjonowania RTK. Podczas lotu należy zawsze zwracać uwagę 
na otoczenie.

Nie używaj drona w niekorzystnych warunkach pogodowych, takich jak deszcz, 
śnieg, mgła i wiatr o prędkości przekraczającej 410 m/s.

Nie zbliżaj się do obracających się śmigieł i silników.

Strefy 
GEO

Dowiedz się więcej na stronie 
http:/flysafe.dji.convno-fly



Uwaga

Wszystkie instrukcje i pozostałe dokumenty mogą ulec zmianie według wyłącznego 
uznania firmy SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Aby uzyskać aktualne informacje o 
produkcie, odwiedź stronę http://www.dji.com i wyszukaj produkt. 

Glosariusz

Procedury, których nieprzestrzeganie stwarza ryzyko powstania szkód materialnych 
oraz niewielkie ryzyko obrażeń. 

Procedury, których nieprzestrzeganie stwarza prawdopodobieństwo wystąpienia 
szkód materialnych oraz możliwość odniesienia poważnych obrażeń.

Procedury, których nieprzestrzeganie stwarza prawdopodobieństwo wystąpienia 
szkód materialnych, szkód pośrednich oraz możliwość odniesienia wyjątkowo 
poważnych obrażeń.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, 
aby zapoznać się z funkcjami tego produktu. Nieprawidłowa obsługa produktu 
może spowodować jego uszkodzenie, szkody materialne oraz poważne obrażenia 
ciała. 
Jest to profesjonalny produkt, przez co musi być obsługiwany z zachowaniem 
ostrożności oraz wymaga pewnych podstawowych umiejętności mechanicznych. 
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 bezpośredniego nadzoru 
osoby dorosłej. Nie należy używać niezgodnych komponentów ani modyfikować 
tego produktu w inny sposób, niż dopuszczony i opisany w instrukcji obsługi. Niniej-
sze wytyczne bezpieczeństwa zawierają instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, 
obsługi i konserwacji. Przed przystąpieniem do montażu, konfiguracji lub użytkowa-
nia należy koniecznie przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji oraz ostrzeżeń 
zawartych w instrukcji obsługi, aby prawidłowo obsługiwać produkt i uniknąć uszko-
dzeń lub poważnych obrażeń.

Zalecenie dotyczące wieku: produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 18 lat. 
Produkt nie jest zabawką. 

UWAGA

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA



Lista kontrolna przed lotem

1. Upewnij się, że używasz wyłącznie oryginalnych elementów, oraz że wszystkie 
elementy są w prawidłowym stanie.
2. Upewnij się, że inteligentny akumulator drona oraz aparatura sterująca są w 
pełni naładowane. 
3. Przed włączeniem zasilania upewnij się, że na obiektywie kamery nie znajduje 
się żadne ciało obce, karta microSD została włożona do kamery, a gimbal może się 
swobodnie obracać.
4. Upewnij się, że śmigła są odpowiednio zamontowane i dokręcone do silników, a 
silniki mogą się uruchomić i prawidłowo działać. 
5. Aby skalibrować kompas, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie.
6. Upewnij się, że aplikacja i oprogramowanie drona zostały zaktualizowane do 
najnowszej wersji.
7. Upewnij się, że obszar lotu znajduje się poza strefami GEO, a warunki lotu są 
odpowiednie do użytkowania drona. 
8. Upewnij się, że nie korzystasz z drona pod wpływem alkoholu lub innych 
substancji psychoaktywnych. 
9. Zapoznaj się z wybranym trybem lotu i wszystkimi funkcjami bezpieczeństwa 
oraz ostrzeżeniami. 
10. Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów, w razie konieczności uzyskaj 
odpowiednie zezwolenia i zachowaj ostrożność podczas użytkowania drona. 
Uwaga: użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich prze-
pisów dotyczących lotów.
11. Podczas lotu stale utrzymuj drona w zasięgu wzroku. W celu kontrolowania 
położenia drona nie sugeruj się podglądem z kamery. 
12. Upewnij się, że aplikacja DJI GS RTK jest prawidłowo uruchomiona. Aplikacja 
służy wyłącznie do pomocy w obsłudze drona. Bez zapisu danych lotu przez aplika-
cję DJI GS RTK, w niektórych sytuacjach (np. w sytuacji zagubienia drona) produ-
cent nie ponosi odpowiedzialności oraz może nie zapewnić użytkownikowi wspar-
cia posprzedażowego. 

Wyłączenie odpowiedzialności i środki ostrożności
Ten produkt nie jest zabawką i nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 18 roku życia. 
Dorośli powinni przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz 
zachować ostrożność podczas obsługi produktu w obecności dzieci.



Niewłaściwe użytkowanie produktu może spowodować obrażenia ciała lub szkody 
materialne. Prosimy o zapoznanie się z materiałami dołączonymi do produktu 
przed jego pierwszym użyciem. Dokumenty te znajdują się w opakowaniu produk-
tu oraz są również dostępne online na stronie produktu DJI pod adresem 
http://www.dji.com.

Produkt zapewnia bezpieczny i łatwy lot, jeśli stan techniczny produktu jest prawi-
dłowy. Odwiedź stronę http://www.dji.com, aby uzyskać najnowsze wersje instruk-
cji i ostrzeżenia oraz http://knowbeforeyoutly.org/, aby uzyskać więcej informacji 
na temat bezpieczeństwa lotu i zgodności z przepisami.

Informacje zawarte w tym dokumencie mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowni-
ka oraz jego prawa i obowiązki. Należy uważnie przeczytać cały dokument, aby 
zapewnić prawidłową konfigurację przed użyciem. Nieprzeczytanie i nieprzestrze-
ganie instrukcji i ostrzeżeń zawartych w tym dokumencie może spowodować 
utratę produktu, poważne 
obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

Korzystając z tego produktu, użytkownik oświadcza, że uważnie przeczytał niniej-
sze wyłączenie odpowiedzialności, oraz że rozumie i zgadza się przestrzegać 
zawartych w nim warunków. ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLO-
NYCH W OGRANICZONEJ GWARANCJI DJI (ZASADY DOSTĘPNE POD ADRESEM (HTT-
P:// WWW.DJI,COM/SERVICE), PRODUKT I WSZYSTKIE MATERIAŁY ORAZ TREŚCI 
DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTU SĄ DOSTARCZANE W OKREŚLONYM 
STANIE I W WARUNKACH DOSTĘPNOŚCI, BEZ GWARANCJI ANI WARUNKÓW, 
ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOMNIEMANYCH. DJI ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWA-
RANCJI, Z WYJĄTKIEM WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W ZASADACH OGRANICZONEJ 
GWARANCJI DJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOMNIEMANYCH, ODNOSZĄCYCH 
SIĘ DO PRODUKTU, AKCESORIÓW PRODUKTU ORAZ WSZELKICH MATERIAŁÓW, W 
TYM: 
(A) WSZELKICH DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ,
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO, KORZYSTANIA 
LUB NIENARUSZANIA PRAW; 
(B) WSZELKICH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, UŻYTKO-
WANIA LUB HANDLU. DJI NIE GWARANTUJE, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹ-
NIE OKREŚLONYCH W OGRANICZONEJ GWARANCJI DJI, ŻE PRODUKT, AKCESORIA 
PRODUKTU LUB JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ PRODUKTU, LUB MATERIAŁY BĘDĄ DZIAŁAĆ 
BEZ ZAKŁÓCEŃ, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, WIRUSÓW LUB INNYCH 
SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. DJI NIE GWARANTUJE, ŻE KTÓRYKOLWIEK Z 
TYCH PROBLEMÓW ZOSTANIE ROZWIĄZANY. 



ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, ZARÓWNO USTNE, JAK I PISEMNE UZYSKANE 
PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTU, AKCESORIÓW DO PRO-
DUKTU LUB JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW NIE BĘDĄ STANOWIĆ PODSTAWY DO 
ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DJI LUB PRODUKTU, KTÓRE NIE ZOSTAŁY 
WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH. UŻYTKOWNIK PONOSI 
WSZELKIE RYZYKO ZA WSZELKIE SZKODY, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z UŻYTKOWANIA 
LUB DOSTĘPU DO PRODUKTU, AKCESORIÓW DO PRODUKTU ORAZ WSZELKICH 
MATERIAŁÓW. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z 
PRODUKTU WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO, ORAZ ŻE PONOSI 
WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE OBRAŻENIA CIAŁA, ŚMIERĆ, USZKO-
DZENIA MIENIA UŻYTKOWNIKA (W TYM KOMPUTERA, 
SYSTEMU LUB URZĄDZENIA MOBILNEGO LUB OPROGRAMOWANIA UŻYWANEGO W 
ZWIĄZKU Z PRODUKTEM) LUB WŁASNOŚCI OSÓB TRZECICH, UTRATY DANYCH, 
KTÓRE WYNIKAJĄ Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE MOGĄ ZABRANIAĆ ZRZECZENIA SIĘ GWARANCJI, A UŻYT-
KOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNO-
ŚCI OD JURYSDYKCJI. 
DJI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, obrażenia ciała, ani żadnej odpo-
wiedzialności prawnej wynikającej bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z 
niniejszego produktu. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania bezpiecznych 
i zgodnych z prawem praktyk, w tym między innymi tych, które zostały określone w 
niniejszych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. 

Przechowywanie i wykorzystywanie danych 

Podczas korzystania z aplikacji mobilnych DJI, produktów DJI lub oprogramowania 
użytkownik może dostarczyć DJI dane dotyczące użytkowania i działania produktu, 
takie jak zapis operacji i dane telemetrii lotu, w tym prędkość, wysokość, żywotność 
akumulatora oraz informacje o gimbalu i kamerze. Więcej informacji można znaleźć 
w polityce prywatności DJI dostępnej na stronie internetowej: dji.com/policy.



Poniższe dokumenty zostały opracowane, aby pomóc w bezpiecznej obsłudze i w 
pełnym wykorzystaniu produktu DJI:

Zalecenia przed rozpoczęciem użytkowania produktu

Zawartość zestawu
Wyłączenie odpowiedzialności i instrukcja bezpieczeństwa
Instrukcja bezpieczeństwa Intelligent Flight Battery
Instrukcja bezpieczeństwa WB37 Intelligent Battery
Instrukcja uruchomienia
Instrukcja obsługi

Przed lotem należy sprawdzić wszystkie dołączone elementy wymienione w doku-
mencie Zawartość zestawu oraz przeczytać Wyłączenie odpowiedzialności i instruk-
cję bezpieczeństwa. Przygotuj się do pierwszego lotu korzystając z instrukcji 
uruchomienia. Jeśli masz pytania, zapoznaj się z instrukcją obsługi w aplikacji lub na 
oficjalnej stronie internetowej DJI, aby uzyskać więcej informacji. Przed każdym 
lotem upewnij się, że w pełni rozumiesz funkcjonalność poszczególnych elementów 
produktu, wymagania dotyczące warunków lotu, kluczowe funkcje/systemy ostrze-
gawcze w sytuacjach awaryjnych oraz wszystkie regulacje i przepisy. W przypadku 
jakichkolwiek pytań lub problemów podczas montażu, konserwacji lub użytkowania 
tego produktu, prosimy o kontakt z firmą DJI lub autoryzowanym sprzedawcą DJI.

DJI zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego dokumentu. Odwiedź stronę 
www.dji.com i sprawdź pocztę elektroniczną w celu uzyskania najnowszej wersji. 
Niniejszy dokument został sporządzony w różnych wersjach językowych; w przy-
padku rozbieżności między różnymi wersjami, wersja angielska ma znaczenie 
rozstrzygające. 

Zalecenia dotyczące poszczególnych elementów

Odniesienie do autoryzowanych części 

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć nieprawidłowego działania komponentów, poważnych obrażeń ciała i 
uszkodzenia mienia, należy przestrzegać następujących zasad:

1. Należy używać wyłącznie oryginalnych części DJI lub części autoryzowanych 
przez DJI. Nieautoryzowane części lub części pochodzące od producentów niepo-
siadających certyfikatu DJI mogą powodować nieprawidłowe działanie systemu i 
zagrażać bezpieczeństwu.



2. Należy upewnić się, że wewnątrz produktu lub jego komponentów nie znajdują 
się obce elementy (takie jak woda, olej, ziemia, piasek itp.).
3. Należy upewnić się, że produkt i jego komponenty - w tym m.in. aparatura steru-
jąca, kamera, gimbal, kompas, system zasilania i akumulator - są w prawidłowym 
stanie, wolne od uszkodzeń i sprawne. Szczegółowe informacje znajdują się w 
pozostałych rozdziałach niniejszego dokumentu.
4. Nie należy modyfikować produktu, jego komponentów i pozostałych elemen-
tów. Nieautoryzowane modyfikacje mogą spowodować nieprawidłowe działanie i 
wpłynąć na funkcjonalność i bezpieczeństwo produktu. 

Aparatura sterująca

OSTRZEŻENIE

1. Należy korzystać z portów aparatury sterującej zgodnie z warunkami określony-
mi w specyfikacji. 
2. Należy upewnić się, że wyświetlacz na aparaturze sterującej posiada dostęp do 
sieci internetowej, w przeciwnym razie dane lotów nie będą mogły zostać zapisane, 
a tym samym firma DJI może nie zapewnić napraw gwarancyjnych i nie poniesie 
odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez użytkownika.

UWAGA

1. Przed każdym lotem należy upewnić się, że aparatura sterująca jest w pełni nała-
dowana. 
2. Jeśli aparatura jest włączona, ale nie połączona z dronem, a w ciągu 5 minut nie 
zostanie podjęta żadna czynność, włączy się sygnał dźwiękowy. Po 6 minutach 
aparatura wyłączy się automatycznie. Należy przesunąć drążki lub wykonać inną 
czynność, aby anulować sygnał. 
3. Należy upewnić się, że anteny aparatury są rozłożone i ustawione w odpowied-
niej pozycji, aby uzyskać optymalną jakość transmisji. 
4. Aby system GNSS w aparaturze działał prawidłowo, logo DJl powinno zostać 
skierowane w stronę nieba, a aparatura powinna znajdować się z dala od wszelkich 
metalowych przedmiotów.
5. Jeśli aparatura jest uszkodzona, należy ją naprawić lub wymienić. Uszkodzona 
antena aparatury znacznie obniża efektywność. 
6. Zamienne aparatury muszą być połączone z dronem. Połączenie jest uważane za 
bezpieczne wyłącznie wtedy, gdy w wyniku testów odległość transmisji może 
osiągnąć 300 m. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi. 



7. Aparatura sterująca korzysta z wymiennego inteligentnego akumulatora. 
Instrukcje użytkowania i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w 
Instrukcji bezpieczeństwa WB37 Intelligent Battery. 
8. Po nawiązaniu połączenia drona z aparaturą wszelkie połączenia z innymi urzą-
dzeniami zostaną zerwane. W związku z tym wszystkie drony połączone z aparatu-
rą, która działa w trybie sterowania wieloma urządzeniami mogą być sterowane 
wyłącznie przez ostatnio połączoną aparaturę. Aby sterować którymkolwiek z 
dronów za pomocą innej aparatury, dron musi zostać ręcznie połączony z aparatu-
rą za pomocą aplikacji DJl GS RTK.

Kamera

PRZESTROGA

Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała i szkód materialnych, należy przestrzegać 
następującej zasady:

1. Nie należy blokować żadnych otworów wentylacyjnych w kamerze, ponieważ 
wytwarzane ciepło może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie urządzenia.

UWAGA

1. Przed użyciem sprawdź ustawienia kamery, aby upewnić się, że można je dosto-
sować według preferencji. 
2. Przetestuj kamerę, wykonując kilka zdjęć testowych i sprawdź, czy działa ona 
prawidłowo. Przed wykonaniem ważnych zdjęć lub nagraniem filmów sprawdź, czy 
kamera działa prawidłowo.
3. Nie wyjmuj karty microSD z kamery, gdy jest ona włączona.
4. Zdjęć i filmów nie można przesyłać ani kopiować z kamery, jeśli inteligentny 
akumulator jest wyłączony. 
5. Pamiętaj o prawidłowym wyłączeniu zasilania inteligentnego akumulatora, w 
przeciwnym razie parametry kamery NIE zostaną zapisane, a nagrane filmy mogą 
ulec uszkodzeniu. UWAGA: Niezależnie od przyczyny, firma DJI nie ponosi odpowie-
dzialności za niezarejestrowanie obrazu lub filmu, lub zarejestrowanie go w 
sposób uniemożliwiający odczytanie przez urządzenie.



Gimbal

UWAGA

1. Elementy w gimbalu mogą ulec uszkodzeniu w wyniku kolizji lub uderzenia, co 
może spowodować nieprawidłowe działanie gimbala. 
2. Nie przykładaj do gimbala fizycznej siły po jego włączonym zasilaniu.
3. Nie umieszczaj w gimbalu żadnych ładunków, ponieważ może to spowodować 
nieprawidłowe działanie gimbala lub doprowadzić do uszkodzenia silnika. 
4. Przed włączeniem zasilania gimbala należy zdjąć zacisk gimbala. Jeśli dron 
będzie przechowywany przez dłuższy czas, ponownie załóż zacisk gimbala, aby 
zabezpieczyć jego położenie.

Kompas

PRZESTROGA

Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała i szkód materialnych, należy przestrzegać 
następującej zasady: 
1. Wyląduj natychmiast, gdy dron nie będzie utrzymywał lotu w linii prostej.

UWAGA

Kalibruj kompas wyłącznie wtedy, gdy aplikacja DJI GS RTK lub wskaźnik statusu o 
tym poinformuje. Przestrzegaj następujących zasad podczas kalibracji kompasu:

1. Nie kalibruj kompasu w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpie-
nia silnych zakłóceń magnetycznych, takich jak konstrukcje parkingowe i stalowe 
zbrojenia pod ziemią.
2. Podczas kalibracji należy odsunąć od produktu materiały ferromagnetycznych, 
np. telefony komórkowe. 
3. Aplikacja DJl GS RTK wyświetli komunikat o rozwiązaniu problemu z kompasem, 
jeśli po zakończeniu kalibracji na kompas będą oddziaływać silne zakłócenia. Postę-
puj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby rozwiązać problem z kompasem.

Systemy zasilania

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała lub obrażeń innych osób, które mogą być 
spowodowane przez obracające się śmigła i silniki, należy przestrzegać następują-
cych zasad:



Śmigła

1. Nie używaj zużytych, wyszczerbionych lub uszkodzonych śmigieł. 
2. Przed dotknięciem śmigieł upewnij się, że zasilanie drona jest wyłączone.
3. Uważaj na ostre krawędzie śmigieł podczas ich montażu lub demontażu. Zaleca się 
nałożenie rękawic lub podjęcie innych środków ochronnych.
4. W razie potrzeby użyj narzędzi (np. klucza, śrubokręta, szczypiec) do demontażu lub 
montażu śmigieł. 
5. Upewnij się, że śmigła są prawidłowo zamontowane, aby zapobiec ich uszkodzeniu. 
6. Nie uruchamiaj silników, gdy śmigła są zamontowane, a w bliskim otoczeniu znajdu-
ją się inne osoby lub zwierzęta.
7. Używanie nieautoryzowanych śmigieł może pogorszyć parametry drona. W celu 
zapewnienia lepszego i bezpieczniejszego lotu zalecamy używanie wyłącznie oryginal-
nych śmigieł DJI. 

Silniki 

1. Upewnij się, że silniki są prawidłowo zamontowane i płynnie się obracają. 
2. NIE WOLNO próbować modyfikować konstrukcji silnika. 
3. NIE WOLNO dotykać lub pozwalać, aby ręce lub ciało miały kontakt z silnikami po 
ich pracy, ponieważ mogą być gorące.

W celu uniknięcia poważnych obrażeń i strat materialnych należy przestrzegać 
następujących zasad: 

1. NIE WOLNO zatykać żadnych otworów wentylacyjnych w silnikach. 
2. NIE WOLNO ZATYKAĆ żadnych otworów wentylacyjnych w korpusie drona. 

Silniki 

1. Silniki powinny być wolne od kurzu. 
2. Jeśli silnik utknął i nie może się swobodnie obracać, należy wykonać polecenie CSC 
(Combination Stick Command), aby natychmiast zatrzymać silniki. 

Elektroniczne regulatory prędkości 

1. Upewnij się, że po włączeniu zasilania ESC wydają normalny dźwięk.

D-RTK 

1. Należy używać wyłącznie oryginalnych części DJI lub części certyfikowanych przez 
DJl. Nieautoryzowane części lub części producentów nieposiadających certyfikatu 
DJl mogą spowodować nieprawidłowe działanie systemu i zagrażać bezpieczeństwu.
2. Urządzenie należy eksploatować w otwartym środowisku wolnym od zakłóceń 
radiowych. NIE WOLNO zasłaniać się wzajemnie podczas użytkowania. 
3. Upewnij się, że urządzenie D-RTK™ i jego komponenty są wolne od zanieczyszczeń 
(np. wody, oleju, ziemi i piasku).



Aplikacja DJI GS RTK 

1. Upewnij się, że kontroler jest w pełni naładowany przed uruchomieniem aplikacji 
DJl GS RTK. 
2. Przeczytaj uważnie wszystkie wyświetlane wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, 
ostrzeżenia i zastrzeżenia. Zapoznaj się z przepisami obowiązującymi w Twoim 
regionie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za znajomość wszystkich 
stosownych przepisów i wykonywanie lotów w sposób zgodny z nimi. 
a. Korzystanie z funkcji automatycznego startu i automatycznego lądowania. 
b. Ustawienie wysokości powyżej domyślnego limitu. 
3. Natychmiast wyląduj dronem, jeśli w aplikacji pojawi się alarm. 
4. Przed każdym lotem należy sprawdzić wszystkie komunikaty ostrzegawcze na 
Liście Statusu Drona wyświetlanej w aplikacji. 
5. Przed każdym lotem należy połączyć się z Internetem w celu zapisania w pamięci 
podręcznej danych mapy obszaru, na którym zamierza się latać samolotem. 
6. Aplikacja została zaprojektowana jako pomoc w obsłudze. Prosimy o zachowanie 
zdrowego rozsądku i NIE poleganie na aplikacji przy sterowaniu statkiem powietrz-
nym. 
7. Korzystanie z aplikacji podlega Warunkom korzystania z aplikacji DJI GS RTK oraz 
Polityce prywatności DJI. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi w aplikacji. 

Adapter 

UWAGA

1. Klucz sprzętowy i karta SIM są wymagane do korzystania z niektórych funkcji 
produktu w aplikacji DJl GS RTK, a koszty tych dodatków ponoszą użytkownicy. 
2. Należy używać klucza sprzętowego zatwierdzonego przez firmę DJl.
3. Używaj klucza sprzętowego i karty SIM zgodnie z ich instrukcjami obsługi. 
4. DJI nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane utratą danych użyt-
kownika lub nieprawidłowym działaniem drona spowodowanym przez klucze sprzę-
towe i karty SIM innych firm. 
5. Używaj tylko tych kart SIM, które są kompatybilne z kluczem sprzętowym. 
6. Upewnij się, że prawidłowo zamontowałeś klucz sprzętowy i kartę SIM, w przeciw-
nym razie nie będzie można korzystać z odpowiednich funkcji.

Oprogramowanie

Aby uniknąć poważnych obrażeń u dzieci i zwierząt, należy przestrzegać następują-
cej zasady: 
1. Dzieci i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości podczas aktu-
alizacji oprogramowania sprzętowego, kalibracji systemu i ustawiania parametrów. 

OSTRZEŻENIE



UWAGA

1. Dla bezpieczeństwa zawsze aktualizuj oprogramowanie sprzętowe do najnow-
szej wersji, gdy w aplikacji pojawi się powiadomienie o aktualizacji. 
2. Używaj tylko oficjalnego oprogramowania sprzętowego DJl. 
3. Po zaktualizowaniu oprogramowania sprzętowego dmuchawy należy zaktuali-
zować oprogramowanie sprzętowe kontrolera do najnowszej wersji. 
4. Kontroler może odłączyć się od krateru powietrznego po aktualizacji, ponownie 
połącz kontroler i drona. 
5. Upewnij się, że sprawdziłeś wszystkie połączenia i zdjąłeś śmigła z silników przed 
przeprowadzeniem aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Przechowywanie i transport 

Aby uniknąć poważnych obrażeń u dzieci i zwierząt, należy przestrzegać następu-
jącej zasady: 
1. Małe części, takie jak kable i paski, są niebezpieczne w przypadku połknięcia. 
Wszystkie części należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwie-
rząt. 

UWAGA 

1. Inteligentny akumulator i kontroler należy przechowywać w chłodnym, suchym 
miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby nie dopuścić do prze-
grzania wbudowanego akumulatora LiPo. Zalecana temperatura przechowywania 
wynosi między 22°C, a 28°C (w przypadku przechowywania przez okres dłuższy niż 
trzy miesiące). Nigdy nie przechowuj urządzenia w otoczeniu poza zakresem 
temperatur od 0°C do 45°C. 
2. NIE WOLNO dopuścić do kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami, ani do 
jego zanurzenia. Jeśli urządzenie zostanie zamoczone, należy wytrzeć go do sucha 
miękką, chłonną szmatką. Włączenie drona, który wpadł do wody, może spowodo-
wać trwałe uszkodzenie podzespołów. Do czyszczenia lub konserwacji urządzenia 
NIE WOLNO używać substancji zawierających alkohol, benzen, rozcieńczalniki lub 
inne substancje łatwopalne. NIE WOLNO przechowywać urządzenia w miejscach 
wilgotnych lub zakurzonych. 
3. NIE WOLNO podłączać tego produktu do żadnego interfejsu USB starszego niż 
wersja 2.0. NIE WOLNO podłączać tego produktu do jakichkolwiek urządzeń typu 
"USB power" lub podobnych.

OSTRZEŻENIE



Konserwacja i utrzymanie 

UWAGA 

1. Po każdym zderzeniu lub gwałtownym uderzeniu należy sprawdzić każdą część 
drona. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań należy skontaktować się z 
autoryzowanym dealerem DJI.
2. Zapoznaj się z Instrukcją bezpieczeństwa inteligentnego akumulatora Phantom 4 
ATK, aby uzyskać więcej informacji na temat konserwacji i utrzymania akumulatora.

Wymagania dotyczące warunków lotu 

Warunki pogodowe i otoczenie

 

Dron jest przeznaczony do wykonywania lotów w dobrych lub umiarkowanych 
warunkach pogodowych. Aby uniknąć kolizji, poważnych obrażeń i uszkodzeń 
mienia, należy przestrzegać następujących zasad: 
1. NIE WOLNO używać drona w trudnych warunkach pogodowych. Te obejmują 
prędkość wiatru przekraczającą 10 m/s, śnieg, deszcz, smog, silny wiatr, grad, 
błyskawice, tornada lub huragany. 
2. Trzymaj drona w odległości co najmniej 10 metrów od przeszkód, ludzi, zwierząt, 
budynków, infrastruktury publicznej, drzew i zbiorników wodnych podczas lotu. W 
miarę wzrostu wysokości drona, należy zachować jeszcze większą odległość od 
wyżej wymienionych obiektów lub przeszkód. 
3. Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania drona w pomieszczeniach 
zamkniętych. Może to mieć wpływ na niektóre funkcje drona, zwłaszcza na funkcję 
stabilizacji. 

UWAGA 

1. Wydajność drona i akumulatora zależy od czynników środowiskowych, takich jak 
gęstość i temperatura powietrza. 
a. Zachowaj szczególną ostrożność podczas lotów na wysokości 6 000 metrów lub 
wyższej, ponieważ wydajność akumulatora i drona może być ograniczona. 
2. NIE WOLNO używać drona w pobliżu wypadków, pożarów, eksplozji, powodzi, 
tsunami, lawin, osunięć ziemi, trzęsień ziemi, kurzu lub burz piaskowych. 

OSTRZEŻENIE



Zakłócenia w komunikacji 

UWAGA

1. Lataj na otwartych przestrzeniach. Wysokie budynki, konstrukcje stalowe, góry, 
skały, a nawet drzewa mogą wpływać na dokładność kompasu pokładowego i 
blokować sygnał GNSS. 
2. Unikaj zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia bezprzewodowe, ponie-
waż mogą one wpływać na działanie kontrolera. 
3. NIE WOLNO latać w pobliżu miejsc, w których występują zakłócenia magnetyczne 
lub radiowe. 
Należą do nich między innymi: linie wysokiego napięcia, duże stacje przesyłowe 
energii elektrycznej lub stacje bazowe telefonii komórkowej i wieże nadawcze. 
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pogorszenie jakości transmi-
sji tego produktu lub spowodować błędy zdalnego sterowania i transmisji wideo, 
które mogą mieć wpływ na orientację i dokładność lokalizacji lotu. W miejscach, w 
których występują zbyt duże zakłócenia, dron może zachowywać się nieprawidłowo 
lub utracić kontrolę. 
4. W przypadku korzystania z funkcji sterowania wieloma dronami, aby uniknąć 
zakłóceń między grupami operacyjnymi, nie należy obsługiwać więcej niż trzech 
grup w promieniu 50 metrów. Jeśli nie używasz fantomu 4 RTK z DJI D-RTK 2 High-
-Precision GNSS Mobile Station, konieczne jest ręczne skonfigurowanie numeru 
seryjnego każdego kontrolera w aplikacji DJI GS RTK.

Odpowiedzialna obsługa drona

Aby uniknąć poważnych obrażeń i szkód materialnych, należy przestrzegać nastę-
pujących zasad: 
1. Upewnij się, że nie jesteś pijany, nie jesteś pod wpływem narkotyków, nie jesteś 
pod wpływem znieczulenia, ani nie cierpisz na zawroty głowy, zmęczenie, mdłości 
lub jakichkolwiek inne stany, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, które mogłyby 
wpłynąć na twoją zdolność do bezpiecznej obsługi drona. 
2. Wykonanie CSC spowoduje zatrzymanie silnika, gdy dron będzie w powietrzu 
(jeśli funkcja jest włączona w aplikacji). Funkcja lądowania drona nie zostanie 
uruchomiona. NIE WOLNO wykonywać wyżej wymienionej kombinacji poleceń, 
chyba że w sytuacji awaryjnej. 
3. Po wylądowaniu należy najpierw wyłączyć zasilanie drona, a następnie wyłączyć 
kontroler. 
4. NIE WOLNO zrzucać, uruchamiać, odpalać ani w żaden inny sposób wysyłać 
niebezpiecznych ładunków na budynki, osoby lub zwierzęta, ani też powodować 
obrażeń ciała lub szkód materialnych. 
5. NIE WOLNO używać drona, który uległ katastrofie, został przypadkowo uderzony, 
ani takiego, który nie jest w dobrym stanie.

OSTRZEŻENIE



UWAGA

1. Upewnij się, że zostałeś wystarczająco przeszkolony i masz plany awaryjne na
wypadek sytuacji awaryjnych lub wypadków.
2. Upewnij się, że masz plan lotu i nigdy nie sterujesz dronem bezmyślnie.
3. Podczas korzystania z kamery szanuj prywatność innych osób. Upewnij się, że, że
postępujesz zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi prywatności, regulacjami
i normami moralnymi.
4. NIE WOLNO używać tego produktu do celów innych niż użytku osobistego. NIE
UŻYWAJ tego produktu do jakichkolwiek nielegalnych lub niewłaściwych celów
(takich jak szpiegostwo, operacje wojskowe lub nieautoryzowane śledztwa).
5. NIE WOLNO używać tego produktu do zniesławiania, nadużywania, nękania,
prześladowania, grożenia lub w inny sposób naruszania praw (takich jak prawo do
prywatności i wizerunku) innych osób.
6. NIE WOLNO naruszać prywatnej własności innych osób.

Tryby lotu, funkcje i ostrzeżenia 

Tryby lotu 

Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała i szkód materialnych, należy przestrzegać 
następującej zasady: 
Dron domyślnie leci w trybie P. Przechodzi w tryb A tylko w przypadku słabego 
sygnału GNSS lub gdy kompas napotka zakłócenia, w przypadku których system 
wizyjny jest niedostępny. 

W trybie A system wizyjny i niektóre zaawansowane funkcje są wyłączone. Dlatego 
w tym trybie dron nie może ustalać położenia ani automatycznie hamować i łatwo 
ulega wpływom otoczenia, co może powodować przesunięcia w poziomie. Do pozy-
cjonowania drona używaj kontrolera. 

Manewrowanie dronem w trybie A może być trudne. Unikaj latania w miejscach, 
gdzie sygnał GNSS jest słaby, lub w ciasnych pomieszczeniach. W przeciwnym razie 
dron zostanie zmuszony do przejścia w tryb A, co może spowodować potencjalne 
zagrożenie dla lotu. Należy jak najszybciej wylądować w bezpiecznym miejscu. 

UWAGA 

Tryb P (Positioning): Tryb P działa najlepiej, gdy sygnał GNSS jest silny. Dron wyko-
rzystuje system GNSS i system wizyjny do automatycznej stabilizacji, nawigacji 
między przeszkodami i wykonywania operacji mapowania. 

OSTRZEŻENIE



Tryb A (Attitude): sygnał GNSS nie jest wykorzystywany do określania położenia, a 
dron może utrzymywać wysokość jedynie za pomocą barometru. Przechodzi on w 
tryb A tylko  w przypadku słabego sygnału GNSS lub gdy kompas doświadcza zakłó-
ceń, a system wizyjny jest niedostępny.

Failsafe i Return to Home 

UWAGA 

1. Funkcja Return to Home NIE będzie działać, jeśli sygnał GNSS jest niewystarczają-
cy lub jeśli sygnał GNSS nie jest aktywny.
2. Naciśnij przycisk RTH (Return to Home) na kontrolerze, aby przywrócić dron do 
punktu startowego. NIE WOLNO wyłączać kontrolera, aby zmusić drona do powro-
tu do punktu startowego. 
3. Wysokie budynki mogą negatywnie wpływać na działanie funkcji Failsafe. 
Podczas powrotu  należy dostosować wysokość i prędkość drona, aby ominąć prze-
szkody. 
4. Pamiętaj, aby zawsze latać dronem w zasięgu nadawania kontrolera. 
5. Funkcji Failsafe i Return to Home należy używać tylko w sytuacjach awaryjnych, 
ponieważ mogą na nie wpływać warunki atmosferyczne, środowisko lub pobliskie 
pola magnetyczne.
6. Dron nie może omijać przeszkód podczas funkcji Failsafe RTH, jeżeli warunki 
oświetlenia nie są idealne lub jeżeli system wizyjny jest wyłączony w inny sposób. 
Dlatego ważne jest, aby przed każdym lotem ustawić odpowiednią wysokość 
Failsafe. 
7. Podczas lotów w pomieszczeniach, dron nie może wykonać precyzyjnego zawisu 
podczas lotu nad niektórymi powierzchniami. Pełne kryteria dotyczące lotów w 
pomieszczeniach znajdują się w rozdziale "System wizyjny i system wykrywania 
podczerwieni".
8. Podczas Failsafe RTH kontroler może odzyskać kontrolę nad dronem, jeżeli 
sygnał z kontrolera zostanie ponownie nawiązany. Przesunięcie lewego drążka, gdy 
dron osiągnie wysokość 20m lub więcej spowoduje anulowanie procesu wznosze-
nia i nakazanie natychmiastowego powrotu drona do Punktu Startowego. Jedno-
krotne naciśnięcie przycisku RTH podczas Failsafe RTH spowoduje natychmiastowe 
przerwanie procesu RTH. 
9. Jeżeli żywotność akumulatora na to pozwala, dron może najpierw powrócić do 
ostatniej pozycji, w której miał łączność z kontrolerem podczas Failsafe RTH. W 
efekcie można zaobserwować, że dron najpierw odlatuje od użytkownika, a następ-
nie wraca do punktu startowego.



Niski poziom naładowania akumulatora

UWAGA 

1. Gdy aktywuje się ostrzeżenie o krytycznym poziomie naładowania akumulatora, 
a dron automatycznie się obniża, możesz zwiększyć prędkość przepustnicy w celu 
utrzymania wysokości drona i skierowania go do bardziej odpowiedniego miejsca 
do lądowania. 
2. W przypadku aktywacji ostrzeżenia o poziomie naładowania akumulatora, należy 
niezwłocznie sprowadzić drona z powrotem do punktu startowego lub wylądować, 
aby uniknąć utraty mocy podczas lotu i nie dopuścić do uszkodzenia drona, mienia, 
zwierząt i ludzi.

System wizyjny i system wykrywania podczerwieni 

UWAGA

1. System wizyjny nie może działać prawidłowo nad powierzchniami, które NIE 
mają wyraźnych różnic wzorów. System wizyjny jest skuteczny tylko wtedy, gdy 
dron znajduje się na wysokościach od 0,3 do 10 metrów. 
2. System wizyjny może NIE działać prawidłowo, gdy dron leci nad wodą lub obsza-
rami pokrytymi śniegiem. 
3. Trzymaj zwierzęta domowe z dala od drona, gdy system wizyjny jest włączony, 
ponieważ czujniki sonaru emitują dźwięk o wysokiej częstotliwości, który jest 
słyszalny tylko przez niektóre zwierzęta domowe. 
4. Należy pamiętać, że system wizyjny może NIE działać prawidłowo, gdy dron leci 
zbyt szybko lub zbyt nisko. 
5. Drona należy obsługiwać ostrożnie, gdy znajduje się w jednej z następujących 
sytuacji:
a. Lot nad powierzchniami monochromatycznymi (np. czysta czerń, czysta biel, 
czysta czerwień, czysta zieleń);
b. Lot nad powierzchniami silnie odbijającymi światło; 
c. Latanie z dużymi prędkościami (powyżej 10m/s na wysokości 2m lub powyżej 
5m/s na wysokości 1 metra;
d. Latanie nad wodą lub przezroczystymi powierzchniami;
e. Lot nad ruchomymi powierzchniami lub obiektami; 
f. Latania w obszarze, w którym oświetlenie zmienia się często lub drastycznie; 
g. Loty nad powierzchniami wyjątkowo ciemnymi ( <10 luksów) lub jasnymi ( >10 
000 luksów); 
h. Latanie nad powierzchniami, które mogą pochłaniać fale dźwiękowe (np. gruby 
dywan); 
i. Latanie nad powierzchniami bez wyraźnych wzorów lub tekstury: 
j. Latanie nad powierzchniami o identycznych, powtarzających się wzorach lub 
teksturach (np. płytki o tym samym wzorze): 



k. Lot nad powierzchniami nachylonymi, które będą odbijać fale dźwiękowe z dala 
od drona; 
l. Loty nad przeszkodami o powierzchni zbyt mało efektywnie odbijającej promie-
niowanie podczerwone. 
6. Wymagana jest kalibracja kamery, jeśli dron ulegnie zderzeniu.
Skalibruj kamery przednie, jeśli aplikacja DJI GS RTK wyświetli odpowiednie polece-
nie. 
7. Utrzymuj czujniki w czystości przez cały czas. NIE zasłaniaj czujników. 
8. System wizyjny może nie być w stanie rozpoznać wzoru na ziemi w warunkach 
słabego oświetlenia (poniżej 100 luksów).
9. Nie należy używać innych urządzeń ultradźwiękowych o częstotliwości 40 kHz 
podczas pracy systemu wizyjnego. 
10. System wykrywania podczerwieni jest włączony tylko w trybie Beginner Mode* 
i  Tripod Mode*. 



11. Czujnik lornetkowy przeciwny do kierunku lotu jest włączony tylko w trybie P, 
gdy prędkość drona jest mniejsza niż 6m/s.
12. System wizyjny i system wykrywania podczerwieni nie są w stanie wyhamo-
wać i zatrzymać drona w bezpiecznej odległości od przeszkody, jeśli prędkość 
drona przekracza 14m/s. 
13. Należy pamiętać o martwych polach systemu wizyjnego i systemu wykrywania 
podczerwieni. Zapoznaj się z ilustracjami powyżej (szary kolor wskazuje martwe 
pole).

* Ten tryb będzie obsługiwany w późniejszym czasie.



Zgodność z przepisami i lotem 

Limity 

Przepisy 

 

Aby uniknąć zachowań niezgodnych z przepisami, poważnych obrażeń i szkód 
materialnych, należy przestrzegać następujących zasad: 
1. NIE WOLNO wykonywać lotów w pobliżu załogowych dronów, niezależnie od 
wysokości. W razie potrzeby należy natychmiast lądować. 
2. NIE WOLNO latać dronem w gęsto zaludnionych obszarach, w tym ale nie tylko, 
w miastach, na imprezach sportowych, wystawach i widowiskach. 
3. NIE WOLNO latać dronem powyżej dozwolonej wysokości. Należy pozostać z 
dala od załogowych dronów i NIE przeszkadzać w ich operacjach lotniczych. Należy 
zwracać uwagę na inne drony i przeszkody oraz unikać ich przez cały czas.

UWAGA

Aby uniknąć niezgodnego z przepisami zachowania, poważnych obrażeń ciała i 
szkód materialnych, należy przestrzegać następujących zasad: 
1. Lista stref zakazu lotów obejmuje: lotniska na granicach między dwoma suwe-
rennymi krajami lub regionami, główne miasta/regiony itp. i jest stale aktualizowa-
na. NIE WOLNO latać w pobliżu wrażliwej infrastruktury lub własności, takiej jak 
elektrownie, stacje uzdatniania wody, zakłady karne, drogi o dużym natężeniu 
ruchu, obiekty rządowe, strefy wojskowe itp. 
2. NIE WOLNO latać dronem powyżej dozwolonej wysokości. 
3. ZAWSZE utrzymuj drona w zasięgu wzroku (VLOS), a w razie potrzeby korzystaj z 
pomocy obserwatora. 
4. NIGDY nie używaj drona do przewozu nielegalnych lub niebezpiecznych towa-
rów/ładunków.

UWAGA 

1. Upewnij się, że rozumiesz charakter/typ operacji lotniczych (np. w celach rekre-
acyjnych, do użytku publicznego lub komercyjnego) oraz, że przed lotem uzyskano 
odpowiednie zgody i zezwolenia od odpowiednich agencji rządowych. Skonsultuj 
się z z lokalnymi organami regulacyjnymi w celu uzyskania wyczerpujących definicji 
i szczegółowych wymagań. Użytkownicy eksploatujący swoje drony w Stanach 
Zjednoczonych, najpierw muszą odwiedzić stronę: http://www.knowbefo-
reyoufly.org/ i podjąć najwłaściwsze działanie odpowiadające sytuacji użytkowni-
ka. 

OSTRZEŻENIE



2. Należy pamiętać, że w niektórych krajach i regionach może obowiązywać zakaz 
prowadzenia działalności komercyjnej za pomocą zdalnie sterowanych dronów. 
Przed rozpoczęciem lotu należy sprawdzić i przestrzegać wszystkich lokalnych prze-
pisów i rozporządzeń, ponieważ zasady te mogą się różnić od podanych tutaj. 
3. Szanuj prywatność innych osób podczas korzystania z kamery. NIE wykonuj 
operacji nadzoru, takich jak przechwytywanie obrazu lub nagrywanie wideo, na 
jakiejkolwiek osobie, podmiocie, wydarzeniu, przedstawieniu, wystawie i własności 
bez upoważnienia lub w sytuacji, gdy istnieje oczekiwanie prywatności, nawet jeśli 
obraz lub wideo jest przechwytywany do użytku osobistego. 
4. Informujemy, że w niektórych miejscach nagrywanie obrazów i wideo z imprez, 
przedstawień, wystaw lub obiektów komercyjnych za pomocą kamery może naru-
szać prawa autorskie lub inne prawa, nawet jeśli zdjęcie lub film zostały zrobione na 
użytek własny.

Limity dotyczące lotów 

UWAGA 

Firma DJI zawsze kładzie nacisk na bezpieczeństwo podczas lotu i dlatego opraco-
wała różne środki pomocnicze, aby pomóc użytkownikom w przestrzeganiu lokal-
nych zasad i przepisów podczas lotu. Zdecydowanie zalecamy aktualizację oprogra-
mowania sprzętowego do najnowszej wersji, aby zapewnić pełną aktualizację poniż-
szych funkcji:

Strefy GEO 

1. Wszystkie Strefy GEO są wymienione na oficjalnej stronie internetowej DJI pod 
adresem: http:/Awww. dji.com/flysafe. Strefy GEO są podzielone na różne kategorie 
i obejmują, ale nie ograniczają się do takich miejsc jak lotniska, pola lotnicze, na 
których samoloty załogowe operują na małych wysokościach, granice między 
państwami, miejsca wrażliwe, takie jak elektrownie oraz obszary, na których odby-
wają się ważne wydarzenia. 
2. Ograniczenia lotów różnią się w zależności od strefy. W zależności od ograniczeń 
obowiązujących w danej strefie, w aplikacji DJI GS RTK, start może być zabroniony, 
wysokość lotu może być ograniczona lub dron może podjąć działania automatycz-
ne, takie jak automatyczne lądowanie. 
3. Funkcje związane z wykonywaniem lotów będą w pewnym stopniu zakłócone, 
gdy dron znajdzie się w pobliżu lub wewnątrz strefy GEO. Wpływ ten obejmuje 
między innymi: zwolnienie prędkości drona; brak możliwości utworzenia zadania 
lotniczego (trwające zadanie lotnicze może zostać przerwane). 
4. Korzystanie z ograniczeń Strefy GEO nie gwarantuje przestrzegania wszystkich 
obowiązujących praw, przepisów i tymczasowych ograniczeń lotów. W celu zapew-
nienia zgodności z przepisami należy skonsultować się z prawnikiem lub władzami 
lokalnymi. 



Limit wysokości 

1. Nie należy latać wyżej niż 120 metrów nad ziemią i trzymać się z dala od wszelkich 
otaczających przeszkód. 
2. Jeśli zamierzasz latać powyżej domyślnego limitu wysokości, musisz zaakcepto-
wać wyświetlone zrzeczenie się odpowiedzialności, aby ustawić nowy limit wysoko-
ści.

Niniejsza treść może ulec zmianie. 

Najnowszą wersję można pobrać ze strony: http://www.dji.com/phantom-4-rtk 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego dokumentu, skontaktuj się z DJI 
poprzez wysłanie wiadomości na adres DocSupport@dji.com.



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 konse-
kwencjom 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 powin-
ny zostać wykryte i wyeliminowane.




