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Por favor leia atentamente este aviso antes de utilizar este 
produto. Ao utilizá-lo, está a concordar com a presente 
exoneração de responsabilidade, significando que a terá 
lido na íntegra.

PT

1. Antes do voo, por favor pratique com um simulador ou 
procure instruções junto de um profissional.

2. Não realize o voo acima ou perto de obstáculos, multidões,
corpos d’água abertos, estradas, linhas de alta tensão ou 
árvores.

3. Não utilize o drone em condições meteorológicas extremas,
tais como chuva ou vento (se a velocidade do vento for
superior a 5.5m/s), neve, granizo, trovoada, tornados, furacões, 
etc..

4. Não realize o voo na zona de interferência magnética, zona
de interferência de ondas rádio, ou áreas de voo proibido 
pelo governo.

5. Os motores e propulsores de rápida rotação são potenciais
causadores de perigo que podem causar danos e ferimentos
graves. Deve ser mantida uma distância de segurança de 2m 
entre o drone durante todo o período em que este se encontra
em funcionamento. Voe com responsabilidade.

AVISO E DIRETRIZES DE SEGURANÇA



6. Por favor mantenha o seu drone na sua linha de visão a todos
os momentos após este estar carregado. Não dependa apenas
da imagem da câmara para controlar o seu drone.

7. Este produto não é um brinquedo e não é recomendado a 
utilizadores de idade inferior a 14 anos.

8. Este produto não é destinado a fotografia aérea de drone
profissional.

9. Todas as peças devem ser mantidas fora do alcance das 
crianças para evitar o risco de asfixia.

10. ATENÇÃO: Deite fora o drone e as baterias de acordo com
a regulamentação local. Não tratar como lixo orgânico.

11. Certifique-se de que cumpre toda a regulamentação local, 
obtém as autorizações necessárias e compreende os riscos.
Note que é a responsabilidade do utilizador apenas do 
cumprimento de todas as normas de voo.

A SNAPTAIN não aceita qualquer responsabilidade por danos,
ferimentos ou ocorrências legais causadas direta ou
indiretamente pela utilização deste produto. O utilizador
deverá cumprir práticas seguras e legais, incluindo, mas não
só, aquelas escritas nesta secção. A SNAPTAIN reserva o 
direito de atualizar este manual de instruções.

AVISO E DIRETRIZES DE SEGURANÇA
PT



MANUTENÇÃO E CUIDADOS
PT

1. Inspecione o drone minuciosamente após uma queda ou 
impacto violento.
2. Não utilize nem guarde a bateria perto de fogueiras.
3. Não carregue a bateria se esta estiver quente. Primeiro 
deixe arrefecer.
4. Não troque a bateria perto de materiais inflamáveis, tais 
como camas, tapetes, chãos de madeira, etc., ou em 
superfícies condutoras de eletricidade. Não deixe a bateria 
sem supervisão enquanto carrega.
5. Use APENAS o carregador original fornecido. Retire o 
carregador da tomada quando a carga estiver completa.
6. Retire a bateria do drone se este não for utilizado durante 
muito tempo.
7. Guarde o drone e o comando num local fresco e seco, 
afastado da luz solar.
8. Certifique-se de que limpa o drone com um pano seco 
para evitar que qualquer humidade interfira com a compo-
nente eletrónica.
9. Não tente desmontar ou reparar o produto sozinho. Por 
favor contacte a SNAPTAIN para mais auxílio.



LISTA DE EMBALAGEM
PT

Drone SP500 x1

Cabo USB para 
o comando x2

Cabo USB para 
a bateria do 

drone x2

Hélices 
suplentes A x2, 

B x2

Chave de 
fendas x1

Parafuso para 
hélices x6

Parafuso para o 
drone x4

Comando x1 Baterias Lítio-ião x2

Tampas de 
hélice x4

Protetores de 
hélice x4

Manual de 
instruções x1



VISÃO GERAL DO PRODUTO
PT

Hélice

LED frontal

LED traseiro

Ligar/desligar

Dianteira

Dianteira

Braço dianteiro

Câmara 
(ângulo ajustável)

Ranhura para cartão 
microSD

Braço traseiro

Traseira

Traseira

Bateria



VISÃO GERAL DO PRODUTO
PT

Fotografia/vídeo 
(pressionar continuamente)

Modo GPS ligado/desligado

Controlo analógico direito

Modo headless

Smart RTH

Indicador de smart RTH

Indicador de modo headless

Manípulo do comando

Descolagem/aterragem 
one-key, paragem de 
emergência 
(pressionar continuamente)

Interruptor de velocidade

Indicador de funcionamento

Controlo analógico esquerdo

Ligar/desligar

Indicador de velocidade

Indicador de fotografia/vídeo

Clampe para telemóvel

Calibragem de bússola 
(pressionar continuamente)

Calibragem de giroscópio 
(pressionar continuamente)



PREPARAÇÃO DE VOO
1. Desdobre primeiro os braços dianteiros, depois os traseiros.

2. Instale os protetores das hélices no drone.

3. Carregue a bateria.

Ligada: LED vermelho aceso.
A carregar: LED vermelho aceso e LED verde intermitente. 
Carregada: LEDs vermelho e verde acesos.

Retire a pequena pastilha de plástico do casco do rotor.

Insira o protetor da hélice no casco do rotor.

PT



PREPARAÇÃO DE VOO

4. Instale a bateria no drone após esta se encontrar completamente 
carregada.

5. Insira o cartão microSD (não incluído) no drone.

*É recomendado o formato FAT 32 para o cartão microSD.

*O carregamento total pode durar até 2.5 horas.
*Utilize a bateria e o cabo USB originais fornecidos.
*Mantenha a bateria afastada de quaisquer objetos afiados que a        
possam perfurar para evitar o risco de explosão e incêndio.
*Não é recomendado carregar a bateria a partir da porta USB do 
computador.
*A capacidade da bateria pode diminuir significativamente 
durante voos em ambientes com temperaturas baixas. Também o 
tempo de voo ficará reduzido. Se insistir em realizar o voo nestas 
condições, deixe primeiro a bateria num local abrigado para a 
aquecer.

Notas:

PT



PT

PREPARAÇÃO DE VOO
6. Carregue o combando. O carregamento total pode durar até 1 hora.

Ligado: LED verde aceso.
A carregar: LED vermelho aceso e LED verde apagado.
Carregada: LEDs verde aceso e LED vermelho apagado.

7. Desdobre os manípulos do comando.

8. Desdobre o clampe para telemóvel quando estiver a utilizar o seu 
dispositivo móvel para pilotar o drone.



PREPARAÇÃO DE VOO
9. Substitua as hélices quando necessário (opcional).

Remova a tampa da hélice.

Desaperte o parafuso para remover a hélice.

Aperte o parafuso e coloque a tampa.

Encaixe a hélice suplente no drone. Certifique-se de que a 
marca (A/B) na hélice corresponde à marca do braço do drone.

PT



GUIA DE OPERAÇÃO DE VOO

GUIA DE USO À DISTÂNCIA
EMPARELHAR O COMANDO COM O DRONE

*Certifique-se de que liga primeiro o drone e depois o comando em 
cada voo.

*Repita o procedimento de emparelhamento sempre que o drone ou 
o comando forem reiniciados.

*Para todos os modos e funcionalidades de voo, o operador e a 
traseira do drone devem estar alinhados.

*Recomendamos voo em céu aberto e dentro do alcance do 
comando para principiantes. 

*Utilize o comando e a app simultaneamente ao pilotar o drone para 
ter uma melhor experiência de voo.

1º Passo:

Ligue o drone, depois coloque-o numa superfície plana com a 
dianteira virada para a frente. As luzes LED nos braços do drone irão 
piscar lentamente.

1. Pressione o botão           durante 3 segundos no comando para o 
desligar.

2. O drone e o comando desligar-se-ão automaticamente após 15 
minutos de inatividade.

2º Passo:

Prima brevemente            no comando para o ligar e ouvirá um “bip” do 
comando. Espere até que as luzes LED do drone parem de piscar 
rapidamente, o que significa que o comando foi automaticamente 
emparelhado com o drone.

Dicas:

IMPORTANTE:

PT



GUIA DE OPERAÇÃO DE VOO

CALIBRAGEM DE VOO

Certifique-se de que está afastado de substâncias ferromagnéticas 
e outros equipamentos eletrónicos durante a calibragem.

1º Passo:
Segure no drone horizontalmente e 
faça uma rotação de 360°. As luzes 
LED nos braços dianteiros ficarão 
com a cor vermelha, o que indica 
uma calibragem horizontal 
bem-sucedida.

2º Passo:
Segure no drone verticalmente e 
faça uma rotação de 360°. As luzes 
LED nos braços traseiros ficarão 
com a cor verde, o que indica uma 
calibragem vertical bem-sucedida.

Pressione o botão        durante 3 segundos para iniciar a calibragem. 
Depois de ouvir um “bip” do comando e as luzes LED nos braços 
do drone estiverem desligadas, o drone está pronto para a 
calibragem da bússola.

1. Calibragem da bússola

NOTA:

PT



GUIA DE OPERAÇÃO DE VOO
PT

2. Calibragem do giroscópio

Coloque o drone numa superfície plana e pressione o botão         no 
comando durante 3 segundos para iniciar a calibragem. Depois de 
ouvir um “bip” do comando e as luzes LED nos braços do drone 
piscarem rapidamente durante 4 segundos, a calibragem do 
giroscópio está completa.

Após completar a calibragem da bússola e do giroscópio, coloque 
o drone numa superfície plana e aceda à app Snaptain Nova para 
verificar o sinal de GPS (veja mais informação nas páginas 23/26), 
depois aguarde alguns minutos. Se o sinal mostrar 3 ou 4 barras, o 
drone encontrou satélites de GPS suficientes e está pronto para 
descolar.

O drone está configurado no modo GPS automaticamente. Neste 
modo, o drone pode utilizar o módulo GPS para se localizar e fazer 
um voo preciso.
O modo GPS apenas funciona quando o sinal de GPS é forte (≥ 3 
barras). Por favor experimente o drone no exterior na sua primeira 
tentativa.

O modo GPS é altamente recomendado para principiantes.

OU

NOTA:

PROCURA DE SATÉLITES GPS



GUIA DE OPERAÇÃO DE VOO

Descolagem

Opção 1:
Mova o controlo analógico esquerdo para baixo e para a esquerda 
aos 45° e o controlo analógico direito para baixo e para a direita 
aos 45° ao mesmo tempo até que as quatro pás do rotor comecem 
a girar, depois prima brevemente o botão         para descolar.

Opção 2:
Mova o controlo analógico esquerdo para baixo e para a esquerda 
aos 45° e o controlo analógico direito para baixo e para a direita 
aos 45° ao mesmo tempo até que as quatro pás do rotor comecem 
a girar, depois mova o controlo analógico esquerdo suavemente 
para a frente para descolar.

*Quando a app o avisar de que “algo interferiu seriamente com a 
bússola”, e as quatro pás do rotor não conseguirem girar através da 
operação do comando              no modo GPS, por favor dirija-se a 
outro lugar para pilotar o drone.

INSTRUÇÕES DE VOO

PT



GUIA DE OPERAÇÃO DE VOO

Controlo analógico esquerdo

Dianteira

Traseira

Dianteira

Traseira

Controlo analógico direito

Orientações de voo

Mova o controlo 
analógico esquerdo 
para a frente e o 
drone irá subir; 
mova-o para trás e 
o drone irá descer.

Mova o controlo 
analógico esquerdo 
para a esquerda e o 
drone irá girar para 
a esquerda; mova-o 
para a direita e o 
drone irá girar para 
a direita.

Mova o controlo 
analógico direito 
para a frente e o 
drone irá voar para a 
frente; mova-o para
trás e o drone irá 
voar para trás.

PT



GUIA DE OPERAÇÃO DE VOO

Dianteira

Traseira

Return to Home (RTH)

Smart RTH

A funcionalidade Return-to-Home (RTH) traz o drone de volta para o 
último Ponto de Base registado, onde o drone descolou pela última 
vez se o sinal de GPS mostrar 3 ou 4 barras e a bússola estiver a 
funcionar corretamente. Senão, esta função não pode ser realizada.

Prima        no comando para iniciar o Smart RTH.

Primeira 
descolagem

Distância RTH

Última descolagem 
(último ponto de base gravado)

*Distância RTH
A distância entre o drone e o último ponto de base registado onde 
o drone descolou pela última vez.

1. Distância RTH >30 metros
Se a altitude de voo atual for mais baixa do que a altitude RTH 
pré-definida, o drone irá primeiro subir para a altitude RTH 
pré-definida, depois voará horizontalmente acima do ponto de base 
e descerá para aterrar.

Mova o controlo 
analógico direito 
para a esquerda e o 
drone irá voar para a 
esquerda; mova-o 
para a direita e o 
drone irá voar para a 
direita.

PT



GUIA DE OPERAÇÃO DE VOO

Se a altitude de voo atual for mais elevada do que a altitude RTH 
pré-definida, o drone irá regressar diretamente para o ponto de base na 
sua altitude atual e depois aterrará.

PT

Altitude RTH 
pré-definida

Altitude de 
voo atual

Altura atual

Altitude RTH 
pré-definida

Altitude de 
voo atual

Ponto de base

Ponto de base

2. Distância RTH >30 metros
O drone irá voar diretamente sobre o ponto de base na sua altitude de 
voo atual e descerá para aterrar.



GUIA DE OPERAÇÃO DE VOO

A Altitude RTH pré-definida é de 25 metros por padrão. Pode 
configurá-la nas Definições da app Snaptain Nova (ver pág. 32). 
Contudo, a Altitude RTH pré-definida nunca pode ser mais elevada 
do que a Altitude de Voo ao reconfigurar.

O drone não consegue contornar obstáculos durante o percurso 
de voo de Failsafe RTH.

Quando o comando e a app se desligam simultaneamente do 
drone por mais de 6 segundos, e a função de GPS não está 
disponível, o drone irá descer lentamente da sua altitude atual até 
aterrar.

Durante o o percurso de voo de Failsafe RTH, as luzes LED do 
drone irão piscar rapidamente.

O modo Failsafe RTH será ativado automaticamente quando o 
comando e app se desconectarem do drone simultaneamente 
durante mais de 6 segundos. O drone voará de volta para o último 
ponto de base gravado sob o comando do próprio sistema de voo.

Se a ligação entre o comando/app e o drone for restabelecida, o 
piloto pode retomar o controlo do drone para cancelar o processo 
de RTH. Se o piloto não efetuar qualquer ação, o processo de RTH irá 
continuar.

Durante o percurso do Smart RTH, o Indicador de Retorno One-Key 
no comando irá piscar continuamente.

PT

NOTA:

NOTA:

Failsafe RTH (à prova de falhas)



GUIA DE OPERAÇÃO DE VOO

1. O RTH de bateria fraca será ativado quando a bateria do drone 
estiver fraca e a distância de RTH for superior a 30 metros.

2. O RTH de bateria muito fraca será ativado quando a bateria do 
drone estiver muito fraca.

PT

RTH com bateria fraca

O estado da bateria do drone 
mostra duas barras amarelas 
na app.

O estado da bateria do drone 
mostra uma barra vermelha na 
app.

As luzes LED do drone piscam 
rapidamente.

As luzes LED do drone piscam 
lentamente.

Após regressar e quando a distância de RTH for inferior a 20 metros, 
o RTH será cancelado automaticamente. O drone já não poderá voar 
para lá dos 30 metros independentemente das ações do piloto.

Após o cancelamento do RTH, o RTH de bateria fraca não será ativado 
novamente exceto se a bateria estiver muito baixa.

NOTA:



GUIA DE OPERAÇÃO DE VOO

Dianteira Traseira

Traseira

Modo Standard Modo Headless

Fotografia/Vídeo

Modo Headless

O drone irá automaticamente regressar ao último ponto de base 
gravado e aterrar a partir da sua altitude atual se a distância de RTH 
for superior a 15 metros. O drone irá descer e aterrar diretamente se a 
distância de RTH estiver dentro dos 15 metros. Depois de aterrar 
drone já não poderá descolar mais, salvo se a bateria for carregada 
ou substituída.

Por favor proceda à aterragem do drone atempadamente e carregue 
ou substitua a bateria quando esta estiver fraca.

Prima brevemente                para tirar uma fotografia.

Pressione                durante 2 segundos para começar a gravar um 
vídeo; pressione novamente durante 2 segundos para parar a 
gravação e guardar o vídeo no seu dispositivo móvel e no cartão 
microSD se estiver a usar a app da Snaptain Nova.

Prima brevemente o botão       para ativar o Modo Headless. Neste 
modo, o drone irá voar seguindo a direção do controlo analógico 
direito, independentemente da posição da dianteira ou da traseira do 
seu drone. O Indicador de Modo Headless irá piscar rapidamente.
Prima o mesmo botão novamente para cancelar este modo.

PT

NOTA:



GUIA DE OPERAÇÃO DE VOO

A velocidade do drone está definida para BAIXA por padrão. Prima o 
botão        uma vez para uma velocidade ALTA e escute dois sons 
“bip” do comando.
Prima         novamente para voltar à velocidade baixa e escute um som 
“bip” do comando.

Prima brevemente o botão          para ativar o modo ATTI, e escute um
longo som “bip” do comando.

PT

Por favor não mude
a sua orientação depois 

de ativar o modo 
Headless.

A orientação do piloto 
ao emparelhar o drone 

com o comando.

Por favor não mude a sua 
orientação depois de 

ativar o modo Headless.

Interruptor de velocidade

Modo ATTI (Attitude)
Opção 1:



GUIA DE OPERAÇÃO DE VOO

O modo ATTI é ligado automaticamente quando não há satélites 
suficientes ligados ao drone para o colocar em modo GPS durante um 
voo ao ar livre.
No modo ATTI, o drone irá manter uma uma altitude de voo específica, 
mas andará à deriva consoante o vento.

Opção 1:
Prima brevemente o botão         para aterrar o drone.

Opção 2:
Mova suavemente o controlo analógico esquerdo para trás para aterrar 
o drone.

O modo ATTI é recomendado apenas se o piloto tiver competências na 
operação de drones.

Aterragem

Opção 2:

PT

NOTA:



GUIA DE OPERAÇÃO DE VOO

Pressione        durante 4 segundos, o drone irá parar no ar e cair.

NÃO é recomendado o uso desta função durante um voo normal, uma 
vez que pode resultar em danos graves no drone.

Faça o download e instale a app Snaptain Nova para o seu dispositivo 
móvel a partir da App Store/Google Play ou digitalizando o código QR 
abaixo.

PT

Paragem de emergência

Download e instalação da app

NOTA:

GUIA DE FUNCIONAMENTO DA APP



GUIA DE OPERAÇÃO DE VOO

1º Passo:
Aceda às definições de Wi-Fi do seu dispositivo móvel e ligue-se à 
rede Snaptain-SP500- xxxxxx.

2º Passo:
Abra a app da Snaptain Nova, e clique em Iniciar para entrar na app.

Se a rede Snaptain-SP500-xxxxxx não constar da lista de redes de 
Wi-Fi ou a app não reproduza a imagem acima, por favor reinicie o 
drone e o comando, e depois repita o emparelhamento e a 
calibragem.

Certifique-se de que a rede de Wi-Fi Snaptain-SP500-xxxxxx está 
ligada apenas a um dispositivo móvel.

PT

Arranque da app

NOTAS:



GUIA DE OPERAÇÃO DE VOO
PT

Se estiver a usar um dispositivo Android, por favor carregue 
primeiro o mapa seguindo os passos que se seguem:

1º Passo:
Aceda às definições de Wi-Fi do seu dispositivo Android e 
desligue-se da rede Snaptain-SP500-xxxxxx.

2º Passo:
Ligue os dados móveis e aguarde alguns minutos enquanto o mapa 
carrega automaticamente.

3º Passo:
Aceda ao Mapa ao Vivo na app para consultar o mapa atualizado.

4º Passo:
Ligue-se novamente à app Snaptain-SP500-xxxxxx após a 
atualização.

Visão geral das funcionalidades da app



GUIA DE OPERAÇÃO DE VOO
PT

Retroceder

Galeria multimédia

Modo VR

Comando à distância virtual 
ligado/desligado

Descolagem e aterragem 
one-key

Estado da bateria do 
comando à distância

Gestos para fotografia/vídeoWaypoints

Rodar a imagem

Registos de voo

Definições

Sinal de GPS

Sinal de Wi-Fi

Fotografia

Vídeo

Música

Estado da bateria do drone

Desbloquear

Mapa ao vivo

Subir/Descer/Girar para a esquerda/Girar para a direita

Para a frente/Para trás/Para a esquerda/Para a direita

Antes de iniciar o voo, certifique-se de que o Sinal de GPS 
apresenta 3 ou 4 barras.

Smart RTH

Ponto de Interesse

Follow Me

1º Passo:
Clique em       para ligar o comando virtual, depois clique em        para 
desbloquear o drone e para as quatro pás do rotor começarem a girar.

2º Passo:
Clique em       , depois selecione Sim na janela pop-up para descolar.

IMPORTANTE:

Descolagem
Opção 1:



GUIA DE OPERAÇÃO DE VOO
PT

Ponto de interesse (POI)

1º Passo:
Clique em       para ligar o comando virtual, depois clique em        para 
desbloquear o drone e para as quatro pás do rotor começarem a girar.

2o Passo:
Deslize o controlo analógico esquerdo para cima para descolar.

Clique em        para ativar o POI durante o voo, introduza o POI Radius e 
depois clique em OK para iniciar. O drone irá girar em volta do ponto 
atual do drone enquanto mantém esse ponto centrado na imagem.

Opção 2:



GUIA DE OPERAÇÃO DE VOO
PT

Cliquem em         novamente durante o voo para cancelar este modo e 
retomar o controlo do drone.

Esta funcionalidade não pode ser ativada quando a bateria do drone 
está baixa (o Estado da Bateria do Drone apresenta 2 barras amarelas e 
as luzes LED do drone piscam lentamente).

NOTA:



A função Follow Me pode apresentar desvios devido ao Sinal de 
GPS. Por favor mantenha uma distância de segurança entre o 
utilizador e o drone quando ativar esta função.

Ative esta função apenas quando não houver obstáculos à sua 
volta, de modo a evitar acidentes inesperados.

Esta funcionalidade não pode ser ativada quando a bateria do 
drone está baixa (o Estado da Bateria do Drone apresenta 2 
barras amarelas e as luzes LED do drone piscam lentamente).
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Modo Follow Me
Clique em        para ativar a função Follow Me, depois clique em Sim 
na janela pop-up para iniciar. Quando o modo Follow Me está 
ativado duranto o voo, a câmara da lente do drone ficará sempre 
apontada ao seu dispositivo móvel, mantendo uma distância 
constante dele.

Clique em       novamente durante o voo para cancelar este modo e 
retomar o controlo do drone.

NOTAS:



A funcionalidade dos pontos de rota (Waypoints) permite-lhe 
definir uma rota de voo precisa no mapa durante o voo.
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Pontos de rota

1º Passo:
Clique em       , depois clique nos pontos de rota desejados no mapa. 
Clique em                 ou em                 para apagar pontos de rota se os 
quiser reconfigurar.

2º Passo:
Clique em                 para carregar pontos de rota.

3º Passo:
Clique em Sim na janela pop-up para iniciar.

Clique em        novamente durante o voo para cancelar este modo e 
retomar o controlo do drone.

Esta funcionalidade não pode ser ativada quando a bateria do drone 
está baixa (o Estado da Bateria do Drone apresenta 2 barras amarelas e 
as luzes LED do drone piscam lentamente).

NOTAS:



Clique em        para tirar uma fotografia.

Clique em        para iniciar a gravação. Clique em        novamente 
para parar e guardar o vídeo no seu cartão microSD e no seu 
dispositivo móvel.

Gestos para Fotografia/Vídeo:
Num raio de 3 metros em circunstâncias com luz, por favor faça o gesto                               
com a sua mão direita para tirar uma fotografia, e o gesto      para iniciar e 
parar a gravação de vídeo.
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Fotografia/Vídeo

Gravar vídeos com música pré-inserida

Aterragem

Smart RTH

1º Passo:
Clique em        > Clique para selecionar música, e a música disponibili-
zada será apresentada no ecrã.

2º Passo:
Clique na música de fundo que preferir e confirme a sua escolha, 
depois clique em OK na janela pop-up para começar a gravar vídeos. 
Os vídeos serão guardados na Galeria Multimédia quando terminar de 
gravar.

3º Passo:
Partilhe o seu vídeo com os seus amigos a partir da Galeria Multimédia 
clicando em         no canto superior direito do vídeo selecionado.

Clique em         para ativar o modo Smart RTH durante o voo e para que 
o drone regresse ao seu último ponto de base registado. Clique em SIM 
na janela pop-up para iniciar o RTH; clique em NÃO para sair desta 
janela.

Clique em         para aterrar o drone durante o voo.



Gestos para Fotografia/Vídeo:
Num raio de 3 metros em circunstâncias com luz, por favor faça o gesto                               
com a sua mão direita para tirar uma fotografia, e o gesto      para iniciar e 
parar a gravação de vídeo.

Definições

Durante o percurso de RTH, clique novamente em          ou prima o 
botão        no comando para cancelar o RTH e retomar o controlo do 
drone.

Clique em         para começar a configuração do seu drone.

Pode reconfigurar a Distância de Voo, a Altitude de Voo e a Altitude 
RTH consoante necessitar.
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Modo de Principiante:
Está LIGADO por padrão e todos os parâmetros de voo são 
predefinidos. Este modo é recomendado para principiantes.

Distância de Voo:
Clique para reconfigurar a distância máxima de voo entre o drone e 
o último ponto de base gravado.

Altitude de Voo:
Clique para reconfigurar a altitude máxima de voo do drone.

Altitude RTH:
Clique para reconfigurar a altitude RTH ao voltar à base.

Galeria Multimédia:
Clique para ver as fotografias e os vídeos guardados.

Modo VR:
Clique em       para ativar o Modo VR (dispositivo VR não incluído).

A altitude RTH não pode ser mais elevada do que a altitude de voo.
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NOTAS:

Outras funcionalidades



Sinal de GPS:
Verifique o sinal de satélites GPS. Quando são apresentadas 3 
barras, o Modo GPS do drone está disponível.

Rodar a imagem:
Clique em       para rodar a imagem em 180°.

Registos de voo:
Verifique todo o tipo de registos de voo aqui.

Estado da bateria do drone:
Verifique o estado da bateria do drone.

Estado da bateria do comando à distância:
Verifique o estado da bateria do comando à distância.

Sinal de Wi-Fi:
Verifique a força do sinal de Wi-Fi do drone para evitar perder o 
controlo do mesmo. Quando o sinal se mostrar fraco      , por favor 
traga o drone de volta.
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DESCRIÇÃO DOS INDICADORES LED
PT

Cor

Ligar 

Emparelhamento

Modo GPS 

Failsafe RTH

Calibragem da 
bússola

Vermelho

Piscar lentamente

Piscar rapidamente

Piscar rapidamente

Bateria fraca: Piscar lentamente 
Bateria muito fraca: Piscar rapidamente

Luz acesa Luz acesa

Início da calibragem: Piscar 
rapidamente durante 4 segundos 
Calibragem completa: Luz acesa

Verde

Calibragem do 
giroscópio

Estado de bateria 
fraca

Calibragem 
horizontal 
completa:
Luz acesa
Calibragem 
vertical completa:
Luz acesa

Calibragem 
horizontal 
completa:
Luz apagada 
Calibragem 
vertical completa:
Luz acesa

Funcionalidade LEDs dianteiros LEDs traseiros



PARÂMETROS
PT

Motor

Campo de controlo

Alcance de FPV

Tempo de voo

Tempo de carga

Resolução de fotografia 

Resolução de vídeo

Formato de fotografia 

Formato de vídeo

Armazenamento

Altura relativa 
máxima do voo

Requisitos da app 
móvel

Guardar no dispositivo móvel e no 
cartão microSD (até 128G)

Android 5.1 ou superior, iOS 9.0 ou 
superior
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