
W przypadku wypadku drona DJI, który uległ uszkodzeniu w czasie lotu, należy 
zastosować się do procedur reklamacyjnych i zgłosić reklamację u swojego sprzedawcy. 
W przypadku gdy pilot uzna, że wypadek miał miejsce na skutek błędnego działania 
urządzenia, możliwe jest przeprowadzenie analizy wypadku przez serwis producenta 

w trakcie trwania procesu reklamacyjnego. 
Należy dostarczyć wszystkie niezbędne dane do serwisu producenta wraz z reklamacją, a Należy dostarczyć wszystkie niezbędne dane do serwisu producenta wraz z reklamacją, a 
następnie uzbroić się w cierpliwość, ponieważ diagnoza uszkodzeń drona DJI jest 
czasochłonna i wymaga przeanalizowania wszystkich dostarczonych danych. 

Konieczne jest również uwzględnienie czasu potrzebnego na transport urządzenia do serwisu 
producenta i z powrotem. 

Aby dokładnie przeanalizować wypadek drona DJI, niezbędne informacje to: 
data wypadku, adres e-mail używany przez pilota w aplikacji lotów DJI, 
informacja o synchronizacji logów lotu z chmurą DJI oraz dokładny informacja o synchronizacji logów lotu z chmurą DJI oraz dokładny 

opis wydarzeń związanych z wypadkiem. 

Ponadto, konieczne jest manualne wyeksportowanie danych lotu z urządzenia 
mobilnego/platformy używanej przez pilota w czasie lotu poprzez pobranie folderu 

"FlightRecords", który zawiera szczegółowe informacje na temat wykonywanych lotów wraz z 
okolicznościami towarzyszącymi, co umożliwi serwisowi producenta rzetelną analizę i ocenę 

zdarzenia. 

Aby wyeksportować dane lotu, należy zastosować odpowiedni sposób w zależności od Aby wyeksportować dane lotu, należy zastosować odpowiedni sposób w zależności od 
używanej platformy:

    1. Dla urządzeń Apple: 
a. Pobierz i uruchom aplikację iTunes z oficjalnej strony Apple dla komputerów iOS lub 

Microsoft Store dla komputerów Windows. 
b. Połącz urządzenie mobilne z komputerem za pomocą kabla lightning i wybierz je 

w aplikacji iTunes. 
c. W zakładce "Ustawienia" wybierz "Udostępnianie plików" i znajdź interesującą Cię aplikację c. W zakładce "Ustawienia" wybierz "Udostępnianie plików" i znajdź interesującą Cię aplikację 
(DJI Fly, DJI Go 4, DJI Pilot). Znajdź w aplikacji folder "FlightRecords" i pobierz go na swój 

komputer.
    

2. Dla urządzeń z systemem Android: 
a. Połącz urządzenie mobilne z komputerem za pomocą kabla USB i wybierz tryb połączenia 

"Przesył plików". 
b. Wyszukaj swoje urządzenie mobilne na komputerze, znajdź jego pamięć wewnętrzną, a b. Wyszukaj swoje urządzenie mobilne na komputerze, znajdź jego pamięć wewnętrzną, a 
następnie folder DJI, w nim dji.go.v5 i wyeksportuj dane lotu z folderu "FlightRecords".

    
3. Dla urządzeń DJI Smart Controller: 

a. Połącz Smart Controller z komputerem za pomocą kabla USB-C i wybierz "Transfer files", 
aby przesłać dane. 

b. W folderze "Internal shared storage" znajdź aplikację DJI Go 4, DJI Fly lub DJI Pilot, a nas-b. W folderze "Internal shared storage" znajdź aplikację DJI Go 4, DJI Fly lub DJI Pilot, a nas-
tępnie wyeksportuj dane lotu z folderu "FlightRecords".

    
4. Dla urządzeń DJI RC Pro: 

a. Połącz RC Pro z komputerem za pomocą kabla USB-C i wybierz "Transfer files", aby pr-
zesłać dane. 

b. W folderze "DJI" znajdź aplikację dji.go.v5, a następnie wyeksportuj dane lotu z folderu 
"FlightRecords".
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