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Ceština

DŮLEŽITÉ PRODUKTOVÉ + BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (ČEŠTINA)
Přečtěte si tyto informace a seznamte se s vlastnostmi svého dronu Karma™ předtím,
než jej začnete používat. Pečlivě si přečtěte pokyny a varování uvedené v této stručné
příručce, uživatelském manuálu, jakýchkoli přiložených pokynecha online na adrese gopro.
com/help, a ujistěte se, že jim rozumíte.
Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje
uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v
systému, které může být natolik silné, že může představovat riziko
elektrického šoku.
Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele
na důležité pokyny týkající se provozu a údržby uvedené v této příručce.
VÝSTRAHA! Obsluha vašeho dronu Karma, při které nejsou dodrženy
veškeré pokyny a bezpečnostní nařízení, může vést k újmě na vašem
zdraví nebo zdraví jiných osob nebo k poškození vašeho dronu Karma
nebo jiného majetku.
VÝSTRAHA! Změny nebo úpravy této jednotky, které nejsou výslovně
schváleny stranou zodpovědnou za její soulad s předpisy, by mohly
znemožnit oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.
Dron Karma není určen pro používání osobami mladšími 18 let. Mladistvé osoby by neměly
tento produkt používat bez dohledu dospělé osoby ovládající veškeré provozní pokyny. Tento
produkt neslouží jako hračka.
Je výhradně vaší odpovědností, abyste dodržovali veškeré zákony, nařízení a omezení. V
některých místech, kde se chystáte svůj dron Karma provozovat, mohou platit registrační
požadavky nebo omezení používání dronů, včetně omezení specifikujících, kde můžete se
svým dronem Karma létat.
Nelétejte s dronem, jste-li pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných látek, které mohou mít
vliv na vaši schopnost provozovat dron Karma bezpečným a zodpovědným způsobem.
Nepoužívejte svůj dron Karma k neoprávněnému sledování, podloudným účelům nebo

jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákony na ochranu soukromí. Takové použití
je často přísně zakázáno a může provozovatele vystavit závažné odpovědnosti a
trestnímu stíhání.
Před létáním vždy aktualizujte software svého dronu Karma na nejnovější
verzi. Nikdy software jakéhokoli produktu GoPro neupravujte, s výjimkou
případů, kdy je to v souladu s pokyny společnosti GoPro.
Váš dron Karma využívá bezdrátové frekvence, které běžně využívá i řada dalších
elektronických zařízení, a může s nimi vzájemně narušovat svou funkci. Jedná se například
o kardiostimulátory, defibrilátory a jiné lékařské přístroje, nebo uživatelská zařízení, jako
jsou mobilní telefony, fotoaparáty, mikrovlnné trouby, routery a bezdrátová handsfree. Při
používání dronu Karma vypněte Wi-Fi připojení své kamery, aby se minimalizovala možnost
vzájemného rušení. Létání s dronem Karma v oblastech s vysokým elektromagnetickým
nebo rádiovým rušením může negativně ovlivnit výkon vašeho dronu Karma, včetně
možnosti krátkodobé ztráty kontroly nad zařízením. Nelétejte v blízkosti vysílacích stanic a
telekomunikačních věží.
K létání si zvolte vhodný venkovní prostor. Nelétejte s dronem uvnitř. Vzlet a přistání
provádějte v místech bez jakýchkoli překážek, zvířat či osob a při vzletu i přistání stůjte
alespoň tři metry od svého dronu Karma. Ke vzletu i přistání vždy používejte stabilní, suchý
a rovný prostor bez překážek. Nepokoušejte se přistát s dronem Karma na vodě. Před
vzletem svůj dron Karma zkontrolujte, zda není poškozen a zda je složen v souladu s pokyny
společnosti GoPro. Skládací ramena dronu Karma musí být zcela rozložená, podvozek řádně
vysunutý a vrtule správně nainstalované a utažené, bez známek prasklin či poškození.
Podvozek dronu Karma obsahuje elektroniku a pro zajištění bezpečného provozu dronu musí
být vždy zcela vysunutý.
Před použitím dronu Karma si ověřte povětrnostní podmínky. Nepoužívejte dron Karma při
silném větru nebo ve velmi nepříznivém počasí, například v případě mlhy, sněžení, deště,
krupobití, blesků, tornáda, vysoké prašnosti, písečné bouře nebo hurikánu. Pokud máte
během letu pocit, že nad dronem kvůli poryvům větru ztrácíte kontrolu, ihned s ním přistaňte.
Dron Karma není vodotěsný a musí být provozován v suchých podmínkách. Voda a vlhkost
váš dron Karma a jeho baterii poškodí, což může vést k explozi nebo požáru. Nezapínejte
dron Karma, pokud je mokrý. Pokud již je dron Karma zapnutý, vypněte jej, a pokud lze

baterii vyjmout, ihned tak učiňte. Před opětovným použitím nechejte dron Karma a jakoukoli
jeho součást důkladně vyschnout. ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA ŽÁDNÉ POŠKOZENÍ NEBO
PORUCHU ZPŮSOBENÉ VODOU.

Elektrolyt obsažený v bateriích může způsobit závažné popálení pokožky a očí. Pokud by
náhodou došlo k potřísnění vaší pokožky elektrolytem z baterie, omyjte postižené místo
velkým množstvím vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Abyste zamezili kolizi ve vzduchu nebo na zemi, mějte dron Karma během letu neustále
ve vizuálním dohledu. Nelétejte nad nechráněnými osobami, citlivou infrastrukturou
nebo pohybujícími se vozidly. Při letu udržujte bezpečnou vzdálenost mezi svým dronem
Karma a dráty vysokého napětí, stromy, letišti, budovami a jakýmikoli dalšími potenciálně
nebezpečnými nebo rizikovými objekty či oblastmi.

Nevystavujte svůj dron Karma nebo jeho baterii nadměrnému teplu, včetně přímých
slunečních paprsků nebo ohně a uchovávání nebo používání uvnitř automobilu v horkém
počasí, kdy mohou být vystaveny teplotám přesahujícím 60 °C (140 °F). V takových situacích
může baterie vytvářet teplo, prasknout nebo se vznítit. Při používání baterie Karma tímto
způsobem může také dojít ke ztrátě jejího výkonu a zkrácení obvyklé životnosti.

Nepokoušejte se na dron Karma sahat nebo jej chytat během letu. Vrtule dronu mají ostré
hrany a při pokusu o dotek během jejich otáčení by mohlo dojít k závažnému poranění.

Pokud dojde k poškození a vznícení baterie, nepoužívejte k uhašení plamenů vodu. Místo
toho použijte funkční hasicí přístroj. Baterie nezkratujte. Neuchovávejte baterie v blízkosti
kovových předmětů, jako jsou klíče, mince, kancelářské sponky a šperky.

Vždy používejte dron Karma s plně nabitou baterií a plně nabitým ovladačem Karma.
Baterie, nabíječka a péče o baterii
Aby se snížilo riziko požáru nebo elektrického šoku, nevystavujte svůj dron
Karma dešti nebo vlhkosti. Stejně jako u jiných elektronických produktů
dbejte na to, aby se do žádné části systému nedostaly tekutiny. Tekutiny
mohou poškodit systém a/nebo způsobit požár.
VÝSTRAHA: Dbejte na správnou manipulaci s bateriemi a jejich správné
uchovávání, abyste zamezili újmě na zdraví nebo jejich poškození. Většina
problémů s bateriemi vzniká kvůli nesprávné manipulaci s bateriemi a
především kvůli opakovanému používání poškozených baterií.

Pokyny k vyjmutí baterie z dronu Karma jsou k dispozici v uživatelské příručce k dronu
Karma. Nepokoušejte se baterii z ovladače Karma vyjmout – mohlo by dojít k újmě na zdraví
nebo elektrickému šoku.
Baterii Karma ani ovladač Karma nerozebírejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte,
nedeformujte, nepropichujte, nedrťte, nevkládejte do mikrovlnné trouby, nespalujte ani
nenatírejte. Dbejte také na to, aby vám baterie Karma nebo ovladač Karma nespadly na zem.
Do přihrádky pro baterii na svém dronu Karma nevkládejte žádné cizí předměty. Nepoužívejte
dron Karma ani jakýkoli jiný produkt GoPro obsahující baterii, pokud je poškozen – například,
pokud došlo k jeho prasknutí, propíchnutí, nebo se dostal do kontaktu s tekutinami.
Rozebrání, poškození nebo propíchnutí baterie může vést k explozi nebo požáru.

Nabíječku baterií lze používat pouze ve vnitřním prostředí. Pro použití venku, v obytných
vozech nebo na lodích není určena ani testována. Nabíječku baterií nijak neupravujte.
Neoprávněné úpravy mohou negativně ovlivnit bezpečnost, soulad nabíječky s příslušnými
předpisy i její výkon a mohou vést ke ztrátě záruky. Dbejte na to, aby vám nabíječka nebo
baterie nespadly na zem.
Baterie je určena k nabíjení pouze nabíječkou dodanou s vaším dronem Karma. Pokyny
k nabíjení jsou k dispozici v uživatelské příručce k dronu Karma. Nepokračujte v nabíjení
baterie, pokud nedojde k jejímu plnému nabití do dvou hodin. Přebíjení může vést k zahřátí,
prasknutí nebo vznícení baterie. Pokud zaznamenáte jakoukoli tepelnou deformaci baterie
nebo únik tekutiny, baterii vhodným způsobem zlikvidujte.
Baterii nenabíjejte a nabíječku nezapojujte, pokud je napájecí kabel skřípnutý nebo
zkratovaný. Baterii a nabíječku před každým nabíjením zkontrolujte. Baterii ani nabíječku
žádným způsobem nepropichujte, nedrťte, nemačkejte a nedeformujte. Pokud dojde k
deformaci baterie nebo nabíječky, vhodným způsobem je zlikvidujte.
Nesušte produkty GoPro obsahující baterie vnějším zdrojem tepla, jako je běžná trouba,
mikrovlnná trouba nebo fén.
Nepokoušejte se používat baterii Karma k napájení jiné elektroniky. Mohlo by dojít k trvalému
poškození vašeho produktu a/nebo k újmě na zdraví.

Péče o dron Karma a jeho údržba
UPOZORNĚNÍ: Nedodržování pokynů k péči a údržbě může vést k újmě na
zdraví nebo poškození přístroje.
Aby se snížilo riziko požáru nebo elektrického šoku, nevystavujte svůj dron Karma dešti nebo
vlhkosti. Stejně jako u jiných elektronických produktů dbejte na to, aby se do žádné části
systému nedostaly tekutiny. Tekutiny mohou poškodit systém a/nebo způsobit požár. Nikdy
svůj dron Karma ani žádný jiný produkt GoPro neotevírejte, nerozebírejte ani neupravujte,
s výjimkou případů, kdy je to v souladu s pokyny společnosti GoPro. Neoprávněné úpravy
mohou negativně ovlivnit bezpečnost, soulad přístroje s příslušnými předpisy a výkon
celého systému.
Dotýkání se vnitřních částí může vést k újmě na zdraví, elektrickému šoku a/nebo
elektrickému či mechanickému poškození. Váš ovladač je vybaven dotykovým LCD
displejem, který je nutné používat s opatrností. Pokud se LCD displej rozbije, nedotýkejte
se skla ani žádné tekutiny, aby nedošlo k újmě na zdraví. Pokud se produkt Karma rozbije a
dojde k odhalení vnitřních částí, kontaktujte zákaznickou podporu GoPro se žádostí o pomoc.
Při odpojování napájecího kabelu ze zásuvky na zdi chytněte a potáhněte za tělo zástrčky,
nikoli za samotný kabel. Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo nabíječku se
skřípnutým nebo prodřeným kabelem. Nenabíjejte baterii ani ovladač Karma při extrémně
vysokých nebo nízkých teplotách a nepoužívejte nabíječku venku nebo ve vlhkém prostředí.
Z bezpečnostních důvodů používejte s dronem Karma pouze oficiální díly a baterie dodané s
vaším dronem nebo zakoupené u společnosti GoPro. Používání jakéhokoli dílu, příslušenství
nebo nabíječky, které nejsou doporučeny společností GoPro, může vést k požáru,
elektrickému šoku nebo újmě na zdraví. Vaše záruka nekryje škody způsobené použitím
neoficiálních dílů. Schválené příslušenství naleznete na adrese gopro.com.
1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uschovejte si tyto pokyny.
3. Věnujte pozornost veškerým varováním.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čistěte přístroj pouze suchým hadříkem.

7. Neblokujte větrací otvory.
8. Dejte pozor, abyste na napájecí kabel nešlapali a aby nedošlo k jeho skřípnutí, především
u zástrčky, u zásuvky a v místě, kde vystupuje ze zařízení.
9. Používejte pouze díly/příslušenství specifikované výrobcem.
10. Při bouřce nebo při delším nepoužívání zařízení odpojte ze zásuvky.
11. Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu. Oprava je nutná v
případě jakéhokoli poškození zařízení, například při poškození napájecího kabelu nebo
zástrčky, při proniknutí tekutiny nebo jiných předmětů do zařízení, při vystavení zařízení
dešti nebo vlhkosti, při nesprávném fungování zařízení nebo při jeho pádu na zem.
Likvidace baterií
Většina nabíjecích lithium-polymerových baterií je klasifikována jako bezpečný odpad a lze
je likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. V mnoha oblastech platí zákony
vyžadující recyklaci baterií. Ověřte si místní zákony, abyste se ujistili, že můžete nabíjecí
baterie likvidovat v rámci běžného odpadu. Chcete-li bezpečně zlikvidovat lithiumpolymerové baterie, ochraňte jejich póly před kontaktem s jinými kovy umístěním baterie do
obalu, překrytím pólů nebo jejich přelepením izolační páskou, aby během převozu nedošlo
k požáru. Lithium-polymerové baterie však obsahují recyklovatelné materiály a lze je
odevzdat k recyklaci v rámci Programu recyklace baterií organizace RBRC (Rechargeable
Battery Recycling Corporation). Doporučujeme vám navštívit web Call2Recycle na adrese
call2recycle.org nebo zavolat na telefonní číslo 1-800-BATTERY (platí pro Severní Ameriku),
kde zjistíte informace o místech provádějících recyklaci baterií. Nikdy baterii nevhazujte do
ohně – mohlo by dojít k její explozi.
Omezená záruka Karma
GoPro garantuje, že v případě běžného používání bude váš dron Karma po dobu jednoho (1)
roku od původního data nákupu bez jakékoli vady materiálu a zpracování. V případě vady
kontaktujte zákaznickou podporu GoPro (gopro.com/help) se žádostí o pomoc. Jediným
závazkem společnosti GoPro v rámci této záruky bude, dle vlastního rozhodnutí, oprava
nebo výměna vašeho dronu Karma. Tato záruka se nevztahuje na produkty poškozené
nesprávným používáním, nehodou nebo běžným opotřebením. Tato záruka nekryje ani
poškození způsobené použitím jiných než originálních GoPro baterií, napájecích kabelů
nebo jiných napájecích/nabíjecích příslušenství či zařízení. VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ
ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO PŘÍSLUŠNÝ ÚČEL JSOU OMEZENY
DOBOU TRVÁNÍ TÉTO ZÁRUKY. GOPRO SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH OSTATNÍCH VÝSLOVNÝCH

ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM
NEBUDE SPOLEČNOST GOPRO V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU
DAT, UŠLÝ ZISK NEBO ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY
NEBO ODŠKODNÉ S REPRESIVNÍ FUNKCÍ, JAKKOLI ZPŮSOBENÉ, VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ
NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT DRON KARMA NEBO JINÝ S NÍM SOUVISEJÍCÍ PRODUKT,
NEBO S TÍMTO POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT DRON KARMA NEBO JINÝ S NÍM
SOUVISEJÍCÍ PRODUKT SOUVISEJÍCÍ, VČETNĚ PŘÍPADŮ, KDY BYLA SPOLEČNOST GOPRO
O MOŽNOSTI PODOBNÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI GOPRO
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ VÁMI ZAPLACENOU ČÁSTKU ZA DRON KARMA NEBO
SOUVISEJÍCÍ PRODUKT. Některé jurisdikce neumožňují omezení doby trvání předpokládané
záruky nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod. Je tedy možné, že se
na vás výše uvedená omezení nebo vyloučení nevztahují. Tato záruka vám uděluje specifická
zákonná práva, a mimoto můžete mít i jiná práva, která se liší dle jurisdikce.
Zákazníci z Evropské unie: GoPro garantuje koncovému zákazníkovi zdarma omezenou
záruku výrobce po dobu dvou (2) let od původního data nákupu dronu Karma nebo dílu či
příslušenství Karma. Toto nijak neomezuje žádná vaše práva jakožto zákazníka, která máte
dle místních spotřebitelských zákonů. Naopak tímto získáváte další práva. Záruka se řídí
následujícími podmínkami. GoPro garantuje, že v případě běžného používání a používání
v souladu s pokyny v příslušné uživatelské příručce GoPro (gopro.com/help) bude váš
produkt GoPro po dobu dvou (2) let od původního data nákupu bez jakékoli vady materiálu
a zpracování. V případě vady kontaktujte zákaznickou podporu GoPro (gopro.com/help)
se žádostí o pomoc a buďte připraveni předložit originální potvrzení o nákupu. Jediným
závazkem společnosti GoPro v rámci této záruky bude, dle vlastního rozhodnutí, oprava nebo
výměna vadného produktu. Tato záruka se nevztahuje na produkty GoPro poškozené
nesprávným používáním, nehodou nebo běžným opotřebením. Tato záruka se nevztahuje
na produkty GoPro poškozené v důsledku opravy neprovedené společností GoPro nebo
autorizovaným zástupcem společnosti GoPro.
Zákazníci z Austrálie: Výhody, které vám poskytuje tato omezená záruka GoPro, doplňují
vaše jiná práva a opravné prostředky, které máte k dispozici. Naše zboží je dodáváno se
zárukami, které nelze podle australského spotřebitelského zákona vyloučit. Máte nárok na
náhradu nebo refundaci v případě významných závad a na kompenzaci v případě jakékoli v
rozumné míře předvídatelné ztráty nebo škody. Také máte nárok na opravu nebo náhradu
produktu v případě, kdy nedosahuje přijatelné kvality a tuto skutečnost nelze připisovat
významné závadě.

Tento symbol znamená, že v souladu s místními zákony a nařízeními je
nutné váš produkt likvidovat odděleně od domácího odpadu. Jakmile
tento produkt dosáhne konce své životnosti, odvezte jej na odběrné místo
určené vaším místním úřadem. Některá odběrná místa přijímají produkty
zdarma. Oddělená likvidace a recyklace vašeho produktu pomůže zachovat
životní zdroje a zajistí jeho recyklaci způsobem, který chrání zdraví osob
a životní prostředí.
Společnost GoPro, Inc. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu dron
GoPro Karma (KWST1) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a všemi
ostatními příslušnými směrnicemi EU.
Společnost GoPro, Inc. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu ovladač
GoPro Karma (KWBH1) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a všemi
ostatními příslušnými směrnicemi EU.

přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří
a může vyzařovat radiofrekvenční energii a v případě, že není instalováno a používáno v
souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.
Neexistuje však záruka, že se při určitém způsobu instalace tato rušení neprojeví. Pokud toto
zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání, které je možné
zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli vyzkoušet nápravu tohoto rušení
pomocí některých z následujících postupů:
•

Změnit orientaci nebo polohu přijímací antény.

•

Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

•

Připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je
připojen přijímač.

•

O pomoc požádejte dodavatele nebo zkušeného servisního technika z oboru
rozhlasových / TV přijímačů.

Společnost GoPro, Inc. tímto prohlašuje, že zařízení typu rukojeť GoPro
Karma (KWSS1) a nabíječka GoPro Karma (KWSK1) jsou v souladu se
směrnicí 2014/35/EU a všemi ostatními příslušnými směrnicemi EU.

Aby byly dodrženy limity FCC pro přístroje třídy B, je nutné s tímto přístrojem používat
přiložený stíněný USB kabel.

Plné znění Prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové
adrese: gopro.com/help.

Nařízení IC
Tento přístroj splňuje normy RSS a licenční výjimky Industry Canada. Provoz musí splňovat
následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat rušení, a (2) tento přístroj musí
tolerovat veškeré rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.

Dron GoPro Karma (KWST1) funguje ve frekvenčních pásmech 2412 – 2462 MHz. Maximální
vysílací výkon v těchto frekvenčních pásmech činí 64.6 mW.
Ovladač GoPro Karma (KWBH1) funguje ve frekvenčních pásmech 2412 – 2462 MHz a
5150 – 5725 MHz. Maximální vysílací výkon v těchto frekvenčních pásmech činí 98.6 mW,
respektive 69.7 mW.
PROHLÁŠENÍ FCC
Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC (Federal Communications Commission,
Federální komunikační úřad USA). Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1)
Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré
zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální
přístroj třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou vytvořeny pro poskytování

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003.
Informace o expozici RF záření (SAR)
Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby splňovalo limity pro expozici radiofrekvenční
(RF) energii stanovené Federálním komunikačním úřadem USA (FCC, Federal
Communications Commission), kanadským ministerstvem průmyslu Industry Canada (IC),
Evropskou unií a dalšími zeměmi.
Normy pro expozici u bezdrátových zařízení používají měrnou jednotku známou jako měrný
absorbovaný výkon neboli SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR stanovený FCC/IC činí
1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Limit SAR doporučený Radou Evropské unie činí 2,0 W/
kg v průměru na jakýchkoli 10 gramů tkáně.

FCC a IC tomuto zařízení udělily Schválení s tím, že všechny hlášené úrovně SAR byly
hodnoceny jako vyhovující limitům FCC a IC pro expozici RF záření. Informace o SAR tohoto
zařízení jsou uvedeny v záznamech FCC i IC a jsou k dispozici v sekci Zobrazit udělení
schválení (Display Grant) na stránce www.fcc.gov/oet/ea/fccid po vyhledání FCC ID:
CNFKWBH1 a v databázi rádiových zařízení Industry Canada na adrese http://www.ic.gc.ca/
app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng po vyhledání 10193A-KWBH1.
Toto zařízení je v souladu se SAR pro běžnou populaci / limity pro nekontrolované prostředí
uvedené v normě ANSI/IEEE C95.1-1999 a bylo testováno v souladu s měřicími metodami a
postupy uvedenými v OET Bulletinu 65, dodatku C.
GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo, CA 94402, USA
GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 München, Deutschland
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Singapore
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Connection and use of this
communications equipment
is permitted by the Nigerian
Communications Commission

Complies with
IDA Standards
DA103787

Thailand
This telecommunication equipment
conforms to the requirements of the
National Telecommunications Commission

“เครื่อง โทรคมนาคมแลกะอุปรณ์นี้ มีความ
สอดคล้องตามข้อกำ�หนดของ กทช.”

South Africa
TA-2016/2559
APPROVED

Mexico
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Vietnam

Europe

Israel
Israel MoC: 63-65910
מספר אישור אלחוטי של משרד
51-49538התקשורת הוא
אסור להחליף את האנטנה המקורית של
המכשיר ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר

New Zealand
R-NZ

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes
dos condiciones: (1) es rejudic que este equipo o
dispositivo no cause interferencia rejudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia,
incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”
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Jamaica
This product has been
Type Approved by Jamaica
SMA– Model KWBH1

Philippines

Singapore

UAE

Vietnam

TRA

B2233171116AE01A2

R-NZ

C0218051016AE01A2

New Zealand

REGULATORY INFORMATION - KARMA CONTROLLER (KWBH1)

GoPro Inc

Europe

China

GoPro Inc

REGULATORY INFORMATION - KARMA DRONE (KWST1)

REGISTERED NO.
ER50133/16
DEALER NO.
DA0111732/13

South Africa
TA-2016/2709
APPROVED

GoPro, HERO and their respective logos are trademarks or registered trademarks of GoPro, Inc. in t he United States and other countries. Copyright © 2016. All rights reserved.Made in China.
GoPro, Inc., 3000 Clearview Way | San Mateo, CA 94402 | GoPro GmbH Floessergasse 2 | 81369 München, Deutschland

Visit gopro.com for more information
REVB

