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Perfil da Unidade
Este capítulo descreve as funções do Phantom 3 Standard, mostra como montar a aeronave e
explica os componentes da aeronave e o controle remoto.

Introdução
O Phantom 3 Standard é um quadricóptero de fácil operação para a fotografia e filmagem
aérea. Ele inclui uma câmera de alta qualidade, controle remoto embutido e uma bateria de voo
inteligente, e é compatível com o aplicativo DJI GO para dispositivo móveis.

Destaques
Câmera e Gimbal: A câmera embutida captura vídeos em 2.7K e fotos com 12 megapixels. O
gimbal de 3 eixos mantém a câmera estável e firme enquanto voa, resultando em imagens
livres de movimento o tempo todo.
Bateria DJI Intelligent Flight: A bateria 4480 mAh DJI Intelligent Flight utiliza novas células de
bateria e o sistema de gerenciamento da bateria, e fornece até 25 minutos de voo.
WiFi Video Downlink: O vídeo HD ao vivo é transmitido da câmera para o aplicativo DJI
através do WiFi enquanto voa. O extensor de alcance WiFi é construído no controle remoto.
Controlador de voo: Voar é fácil e seguro com o controlador de voo otimizado para permitir
um voo estável e controlado. Os dados importantes de voo são coletados, computador e
comunicados para toda a aeronave em tempo real.

~3~

Preparando a aeronave e o controle remoto
Removendo o grampo do Gimbal
Remova o grampo do gimbal movendo-o para a direita (quando virado para o nariz da
aeronave), como o mostrado.

Conectando as hélices
Conecte as hélices com a porca preta nos motores pontos pretos e gire no sentido anti-horário
para prender. Coloque as hélices com a porca cinza nos motores sem os pontos pretos e gire
no sentido horário para prender.
Aviso: Aperte as hélices com as mãos antes de cada voo.
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Preparando o controle remoto
1. Abra o suporte do dispositivo móvel e ajuste a posição e o ângulo.
2. Mova a chave Power para a direita para ligar o controle remoto. Certifique-se de que a
bateria está totalmente carregada.
3. Certifique-se de que a chave S1 está na posição superior. O LED Status (situação)
acenderá em verde se o controle remoto está funcionando corretamente.
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Diagrama da aeronave
1. Hélices
2. Motores
3. LED (indicador luminoso) frontal
4. Porta micro USB da aeronave
5. Indicador de situação da aeronave.
6. Trem de pouso
7. Bateria Intelligent Flight
8. Gimbal e Câmera.
9. Antenas
10. Compartimento do cartão Micro-SD
da câmera
11. Tecla Link
12. Porta Micro-USB da câmera
13. Indicador de situação da aeronave
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Diagrama do controle remoto

1. Antena
2. Suporte do Dispositivo Móvel
3. Chave S1
4. Alavancas de controle
5. Anel para a alça
6. Indicador do nível da bateria
7. LED de situação
8. Porta de carregamento Micro USB
9. Chave Power.
10. Dial Gimbal
11. Chave S2
12. Alça de transporte
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Aeronave
Este capítulo descreve as funções do Controlador de Voo e da Bateria Intelligent Flight.

Controlador de voo
O controlador de voo fornece estabilidade, segurança e controle para o Phantom 3 Standard.
Os modos de segurança suportados são designados para otimizar o controle da aeronave para
diferentes condições e propósitos. O controlador de voo permite que a aeronave
automaticamente Retorne para Casa (RTH) se perder o sinal do controle remoto (Failsafe RTH)
ou quando instruído pelo piloto (Smart RTH), assegurando o retorno seguro da sua aeronave.
Os dados de voo são armazenados no dispositivo cada vez que você voa e podem ser
acessados em qualquer momento.

Modos de Voo
Três modos de voo estão disponíveis. Os detalhes de cada modo de voo são encontrados na
seção abaixo:
Modo P (Posicionamento): O modo P funciona melhor quando o sinal GPS está forte. Um dos
dois estados será selecionado automaticamente dependendo da força do sinal GPS.
P-GPS: GPS está disponível. A aeronave usa o GPS para o posicionamento.
P-ATTI: GPS indisponível. A aeronave usa somente o seu barômetro para manter a
altitude.
Modo A (Atitude): O GPS não é usado para o posicionamento, e a aeronave só usa o seu
barômetro para manter a altitude. Se o sinal GPS estiver presente, a aeronave ainda pode
voltar automaticamente para o ponto de partida se perder o sinal do controle remoto.
Modo F (Função): O Controle de Orientação Inteligente (IOC) é ativado neste modo.
A chave do modo de voo vem de fábrica no modo P. Para ativar os outros modos de voo, no
aplicativo DJI GO selecione > Camera View >
Modes.

> Advanced Settings > Enable Multiple Fight
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Indicadores LED
O Phantom 3 Standard tem dois LEDs frontais localizados sob os dois motores frontais e dos
dois indicadores de situação da aeronave localizados sob os motores traseiros.

Os LEDs Frontais acendem em vermelho quando a aeronave está ligada e ajudam você a
orientar a aeronave quando ela está no ar. Você pode desativar os LEDs Frontais no aplicativo
DJI GO para obter um melhor resultado de filmagem. Os indicadores de Situação da Aeronave
indicam a situação do controlador de voo. A tabela abaixo mostra os detalhes sobre os padrões
dos indicadores.

Padrões do indicador de situação da aeronave
Normal

Vermelho, verde, e amarelo
piscando alternadamente.
Verde e amarelo piscando
alternadamente.
Verde piscando lentamente.

Ligando e executando a checagem automática.

Amarelo piscando lentamente.

Seguro para voar (modo A mas sem sinal GPS)

Amarelo piscando rapidamente.

Perda do sinal do controle remoto.

Vermelho piscando lentamente.

Aviso de bateria fraca.

Vermelho piscando rapidamente.

Aviso de bateria muito fraca.

Vermelho piscando alternadamente.

Erro IMU.

Vermelho aceso.

Erro crítico.

Vermelho e amarelo piscando
alternadamente.

A calibragem da bússola é requerida,

Aquecimento da aeronave.
Seguro para voar (modo P com sinal GPS forte)

Aviso
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Retorno para Casa (RTH)
A função Retorno para Casa (RTH) leva a aeronave de volta para o último Ponto de Casa
gravado. Tem três tipos de procedimento RTH: Smart RTH, Low Battery RTH e Failsafe RTH.
As seções abaixo descrevem os detalhes.
GPS
Home Point
(Ponto para
Casa)

Descrição
O Ponto de Casa é a posição de decolagem da aeronave. O sinal GPS
forte (
) deve estar presente para a aeronave gravar o Ponto de
Casa. Se o Ponto de Casa foi gravado com sucesso, o indicador de
situação da aeronave piscará rapidamente em verde.

Função Smart RTH
Toque em
no aplicativo DJI GO ou mova a chave S2 do controle remoto para frente e para
trás pelo menos duas vezes para iniciar a função RTH. A aeronave primeiro irá subir para a
altitude Retorno para Casa, e então retorna para o último Ponto de Casa gravado se o sinal
GPS estiver disponível. Durante o procedimento RTH, você pode usar o controle remoto par4a
guiar a aeronave entre os obstáculos.
Toque em
ou mova a chave S1 uma vez para encerrar a função Smart RTH e retomar o
controle total da aeronave.
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Função Low Battery RTH
Quando a bateria Intelligent Flight estiver fraca ao ponto de poder afetar a segurança do
retorno da aeronave, o aviso de bateria fraca ou o aviso de bateria muito fraca aparecerá no
aplicativo DJI GO. Os limites para estes avisos são automaticamente determinados com base
na altitude e distância atuais da aeronave até o Ponto de Casa, mas você também pode marcar
os seus próprios limites como precaução extra.
Observe o indicador do nível da bateria enquanto voa com a aeronave. O ícone
tempo restante estimado de voo, e o ícone

mostra o

representa o ponto quando o nível da bateria é o

suficiente para a aeronave voltar para o Ponto de Casa. O ícone
para a esquerda enquanto a bateria é consumida.

é movido gradualmente

Quando o ícone
entrar na região amarela, o aviso de bateria fraca aparecerá e você
deve Retornar para Casa. A aeronave voltará automaticamente para o Ponto de Casa se
nenhuma ação for executada por 10 segundos, mas você pode voltar para o voo normal
tocando em

ou movendo a chave S1.

Quando o ícone
entrar na região vermelha, o nível da bateria só tem carga para pousar a
aeronave a partir da altitude atual. O aviso de bateria muito fraca aparecerá e a aeronave
começará a descer automaticamente. Você deve encontrar um local adequado para a
aeronave pousar imediatamente.
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Indicador do nível da bateria
Aviso do nível
da bateria
Aviso de bateria
fraca

Aviso de bateria
muito fraca

Descrição

Aplicativo DJI GO

Aeronave

O nível da bateria é
suficiente para a
aeronave retornar com
segurança para o Ponto
de Casa.

Pede para o piloto
começar o procedimento
de Retorno para Casa.

O Indicador de Situação da
Aeronave pisca lentamente
em vermelho.

O nível da bateria só
suporta pousar a
aeronave a partir da
altitude atual.

Alerta o piloto sobre a
descida automática da
aeronave (não pode ser
cancelado). A tela piscará
em vermelho.

A aeronave voltará
automaticamente para o
Ponto de Casa se
nenhuma ação for feita em
10 segundos.
O Indicador de Situação da
Aeronave pisa rapidamente
em vermelho.
A aeronave inicia a descida
e pousa automaticamente.

Dica:
 Enquanto a aeronave estiver na descida automática, você ainda pode controlar o movimento
da aeronave embora a velocidade de descida seja muito limitada. Use esta oportunidade
para localizar um local adequado de pouso.
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Função Failsafe RTH
A função Failsafe RTH será ativada automaticamente se perder o sinal do controle remoto por
mais de 3 segundos, e usará o último Ponto de Casa gravado. Você pode retomar o controle
da aeronave se recuperar o sinal do controle remoto.
Ilustração da função Failsafe

Avisos:
 A aeronave irá descer automaticamente e pousar se a função Failsafe RTH for ativada
quando a aeronave estiver dentro do raio de 20 metros do Ponto de Casa. Durante o
procedimento RTH, se mover o controle após a aeronave subir acima de 20 metros, a
aeronave irá parar de subir e voltará imediatamente para o Ponto de Casa.



A aeronave não pode voltar para casa se o sinal estiver fraco (
estiver cinza)
A aeronave não pode evitar obstruções durante a operação Failsafe RTH, por isto é
importante ter uma altitude razoavelmente segura antes de cada voo. No aplicativo DJI GO
selecione > Camera View >
para a função Failsafe.

> Advanced Settings > Failsafe Mode para marcar a altitude
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Dados de Voo
A aeronave grava automaticamente os dados detalhados sobre o voo incluindo as medições de
telemetria, a informação sobre a situação da aeronave e as mensagens de erro. Para exportar
estes dados, conecte a aeronave no computador através da porta Micro USB e ative o
aplicativo DJI GO para exportar estes dados. Os dados podem ser analisados mais tarde com
o programa apropriado, se necessário.

Para colocar e retirar as hélices
Use somente as hélices oficiais DJI Phantom 3 om o seu Phantom 3 Standard.
Hélices
Ilustração

Porca Cinza

Porca Preta

Conecte
Legendas

Motores sem ponto preto.

Motores com ponto preto.

Travado: Gire as hélices nesta direção para prender.
Destravado: Gire as hélices nesta direção para soltar.

Para colocar as hélices
1. Certifique-se de remover as etiquetas de aviso nos motores antes de conectar as
hélices.
2. Coloque as porcas pretas nos motores com pontos pretos e gire no sentido anti-horário
para prender. Coloque as porcas cinza nos motores sem pontos pretos e gire no sentido
horário para prender.

Avisos:
 Certifique-se de que as hélices estão conectadas nos motores corretos.
 Aperte as hélices com as duas mãos antes de cada voo.
 Certifique-se de que todas as hélices estão em boas condições antes de cada voo. NÃO use
hélices desgastadas, empenadas ou quebradas.
 Fique distante dos motores e NÃO toque nas hélices enquanto estão girando.
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Para retirar as hélices
Coloque o grampo de remoção da hélice em volta do motor, e aperte os dois lados como o
mostrado abaixo para prender o motor. Então gire a hélice na direção de destravamento
para soltar.
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Bateria DJI Intelligent Flight
A bateria DJI Intelligent Flight tem a capacidade de 4480mAh, voltagem de 15.2V, e um
sistema de carga-descarga inteligente. Ela só pode ser carregada com o carregador DJI
apropriado.

Avisos:
 A bateria deve ser totalmente carregada antes de ser usada pela primeira vez.
 Tenha cuidado porque a saída de potência do carregador fornecido com o Phantom 3
Standard é de 57W.

Funções da bateria DJI Intelligent Flight
1. Indicação do nível da bateria: Os LEDs mostram o nível atual da bateria.
2. Indicação da vida útil da bateria: Os LEDs mostram a vida útil atual da bateria.
3. Função de descarregamento automático: A bateria descarrega automaticamente para
abaixo de 65% da carga total quando ele fica sem ser usada por mais de 10 dias. Leva
cerca de 2 dias para descarregar a bateria de 100% para 65%, e é normal sentir um
calor moderado sendo emitido pela bateria durante o processo de descarregamento. O
limite de descarregamento pode ser marcado no aplicativo DJI GO.
4. Carregamento balanceado: Balanço automático da voltagem de cada célula da bateria
quando faz o carregamento.
5. Proteção de carregamento excessivo: O carregamento para automaticamente quando a
bateria está totalmente carregada.
6. Detecção da temperatura: A bateria só será carregada quando a temperatura estiver
entre 0 °C e 40°C.
7. Proteção de corrente excessiva: A bateria para o carregamento quando a alta
amperagem (acima de 8A) é detectada.
8. Proteção de descarregamento excessivo: O descarregamento para automaticamente
quando a voltagem da bateria chega em 12V para evitar danos.
9. Proteção contra curto-circuito: A fonte elétrica é cortada automaticamente quando um
curto-circuito é detectado.
10. Proteção de danos na célula da bateria: O aplicativo DJI GO mostra uma mensagem de
aviso quando uma célula danificada da bateria é detectada.
11. Histórico da bateria: Mostra as últimas 32 entradas de informação da bateria, incluindo
as mensagens de aviso.
12. Modo Sleep: O modo Sleep é ativado após 20 minutos de inatividade para economizar
energia.
13. Comunicação: Voltagem da bateria, capacidade, corrente e outras informações
relevantes são fornecidas para o controlador principal da aeronave.
Aviso:
Leia o guia de segurança da bateria antes do uso.
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Usando a bateria

Para ligar ou desligar
Pressione a tecla Power uma vez, novamente e mantenha pressionada por 2 segundos.
Quando desligar a bateria, a tecla Power pode continuar piscando por alguns segundos se a
aeronave ainda estiver armazenando os arquivos de mídia no cartão Micro SD.
Nota sobre a baixa temperatura:
1. A capacidade da bateria é significativamente reduzida quando voa em um ambiente
com temperatura baixa (menos de 0℃).
2. Não é recomendado usar a bateria em um local com temperatura extremamente baixa
(abaixo de -10℃). A voltagem da bateria deve chegar ao nível apropriado quando usada
em um ambiente onde a escala de temperatura está entre -100C e 50C.
3. Encerre o voo o mais breve possível se o aviso de bateria fraca aparecer quando estiver
voando em um local com temperatura baixa.
4. Coloque a bateria em um local com temperatura aquecida antes de usá-la em um local
com temperatura baixa.
5. Para assegurar o desempenho da bateria, mantenha a temperatura do corpo da bateria
acima de 20℃.
6. O carregador irá pausar o processo de carregamento se a temperatura no núcleo da
bateria estiver fora da escala (00C ~ 400C).
Avisos:
 Certifique-se de que a temperatura da bateria está acima de 50C antes de decolar.
 Para aquecer a bateria da aeronave, ligue a unidade e espere cerca de 1-2 minutos antes de
decolar. Inicie o voo pairando a aeronave em baixa altitude por cerca de 1 minuto para
assegurar a estabilidade da temperatura da bateria.
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Checando o nível da bateria
Quando a bateria estiver desligada, pressione a tecla Power uma vez. O indicador do nível da
bateria acenderá para mostrar o nível atual da bateria. As tabelas abaixo mostram mais
detalhes.
Nota: Os indicadores do nível da bateria também mostram o nível atual da bateria durante o
carregamento e o descarregamento. Os indicadores são definidos abaixo.
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Vida útil da bateria
A vida útil da bateria indica quantas vezes mais a bateria pode ser descarregada e recarregada
antes de ser trocada. Quando a bateria estiver desligada, mantenha a tecla Power pressionada
por 5 segundos para checar a vida útil da bateria. Os indicadores do nível da bateria acendem
nos padrões abaixo:

Aviso: Quando a vida útil da bateria chegar em 0%, ela não pode mais ser usada.
Nota: Para mais informações sobre a bateria, ative o aplicativo DJI GO e toque em
Camera View.
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em

Para carregar a bateria Intelligent Flight
1. Conecte o carregador de bateria na tomada elétrica (100-240V 50/60Hz).
2. Abra a tampa de proteção e conecte a bateria no carregador. Se o nível da bateria
estiver acima de 95%, ative a bateria antes do carregamento.
3. O indicador do nível da bateria irá mostrar o nível atual da bateria durante o
carregamento.
4. Os indicadores do nível da bateria apagam quando o carregamento é completado.
Desconecte a bateria do carregador.
Aviso:
 Sempre desligue a bateria antes de inserir ou remover do Phantom 3 Standard. Deixe a
bateria em um local com ar fresco após cada voo. Espere a temperatura diminuir antes de
recarregar a bateria.
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Mecanismo de proteção da bateria
A tabela abaixo mostra os padrões piscantes do LED e o aviso de proteção da bateria
correspondente.

Após qualquer proteção mencionada acima ser solucionada, pressione a tecla Power para
apagar o aviso de proteção da bateria. Desconecte a bateria Intelligent Flight do carregador e
reconecte para retornar para o carregamento. Note que você não precisa desconectar e
reconectar o carregador no caso de erro na temperatura ambiente, o carregador voltará para a
operação de carregamento quando a temperatura voltar para a escala normal de operação.
Aviso:
A DJI não tem qualquer responsabilidade por danos causados por carregadores de terceiros.

Como descarregar a sua bateria Intelligent Flight:
Lento:

Coloque a bateria Intelligent Flight no compartimento de bateria do
Phantom 3 Standard e ligue-a. Deixe-a ligada até ter menos de 8% de
carga, ou até a bateria não poder ser mais ligada. Ative o aplicativo DJI
GO para checar o nível da bateria.

Rápido:

Voe com o Phantom 3 Standard em um local fechado até a bateria ficar
com menos de 8% de carga, ou até a bateria não poder mais ser ligada.
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Controle Remoto
Este capítulo descreve as funções do controle remoto e inclui as instruções para controlar a
aeronave e a câmera.

Perfil do controle remoto
O controle remoto do Phantom 3 Standard integra um sistema de vídeo downlink em 2.4 GHz
WiFi, sistema de transmissão da aeronave em 5.8 GHz e uma bateria interna. O controle
remoto é capaz de transmitir os sinais para a aeronave na distância até 1 km. O controle
remoto tem um suporte dobrável para o dispositivo móvel usado para posicionar o smartphone.
Notas:
 Versão de conformidade: O controle remoto é compatível com as regulamentações CE e FCC.
 Modo de operação: O controle pode ser marcado para Mode 1, Mode 2 ou modo customizado.
 Mode 1: O controle direito opera como acelerador.
 Mode 2: O controle esquerdo opera como acelerador.
Nota:
O suporte para o dispositivo móvel pode ser girado em diferentes posições e ângulos.
Aviso:
NÃO force o encaixe de um dispositivo móvel maior do que o suporte.
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Controles e Operação
Para ligar o controle remoto
1. Coloque a chave S1 na posição mais alta e certifique-se de que os dois controles estão
na posição neutra.
2. Mova a chave Power para a direita para ligar o controle remoto.
3. O LED de Situação acende em verde quando o controle remoto está conectado na
aeronave. O Indicador do nível da bateria irá mostrar o nível da bateria do controle
remoto.

Carregando o controle remoto
Carregue a bateria do controle remoto através da porta Miro USB usando o cabo Micro USB
fornecido. O indicador do nível da bateria piscará em verde durante o carregamento.
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Controlando a aeronave
O controle remoto está marcado em Mode 2 pelo modo padrão.
Nota:
Ponto neutro:

Controle
remoto

O controle do controle está solto e na posição central.

Aeronave (
indica a direção
do nariz da aeronave)

Operação
Movimento vertical da alavanca esquerda que
controla a altitude da aeronave. Pressione
para cima para subir e pressione para baixo
para descer.
Use a alavanca esquerda para decolar
quando os motores estiverem girando em
velocidade lenta. A aeronave irá pairar na
posição se a alavanca estiver na posição
neutra.
Movimento horizontal da alavanca esquerda
que controla a direção da aeronave.

Mova para a esquerda para girar a aeronave
no sentido anti-horário e mova para a direita
para girar a aeronave no sentido horário.

Movimento vertical da alavanca direita que
controla a inclinação da aeronave. Pressione
para cima para voar para frente e pressione
para baixo para voar para trás.
Mova a alavanca totalmente para um ângulo
maior e um voo mais rápido.

Movimento horizontal da alavanca direita que
controla o movimento lateral da aeronave.
Mova a alavanca para a esquerda para voar
para a esquerda e mova para a direita para
voar para a direita.
Mova a alavanca totalmente para um ânulo
maior e um voo mais rápido.
Gire o Dial Gimbal para a direita para inclinar
a câmera para cima, e para a esquerda para
inclinar a câmera para baixo.
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Controle
remoto

Aeronave (
indica a direção do
nariz da aeronave)

Operação

Mova a chave S1 para frente e para trás
várias vezes para retomar o controle da
aeronave durante a função Failsafe RTH.
Mova a chave S1 para frente e para trás
mais de 3 vezes para calibrar a bússola da
aeronave.
Mova a chave S1 para a posição 1 para
ativar o modo P, mova para a posição 2
para ativar o modo A e mova para a
posição 3 para ativar o modo F.
Mova a chave S2 para frente e para trás
pelo menos duas vezes para iniciar a
função Smart RTH. Use a chave S2 e o
Dial do Gimbal para a conexão com a
aeronave e reative a senha WiFi.

Avisos:
 A aeronave irá pairar na posição quando as duas alavancas forem soltas e o sinal GPS
estiver disponível.
 Se o sinal GPS não estiver disponível, a aeronave irá manter a sua altitude, mas voará
lateralmente.

Indicador de nível da bateria
A ilustração abaixo mostra os quatro níveis de carga da bateria que são mostrados pelo
indicador de nível da bateria no painel frontal do controle remoto.

Aviso:
Sempre se certifique que o controle remoto tem carga suficiente na bateria antes de cada voo.
Se o nível da bateria estiver muito baixo, o controle remoto irá soar um sinal de alerta e o seu
LED de Situação piscará em vermelho por 3 segundos antes de desligar automaticamente. Se o
controle remoto desligar durante o voo, a aeronave entrará no modo Failsafe RTH.
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Melhor distância de transmissão
Para obter a melhor transmissão, aponte a parte superior do controle remoto para a aeronave e
ajuste a antena de modo que ela fique em paralelo com as pernas da aeronave (ou
simplesmente incline em um ângulo de 45 graus).
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Conexão com o controle remoto
O Phantom 3 Standard está conectado com o controle remoto pelo padrão, e a reconexão só é
necessária se o controle remoto for substituído. Na ilustração abaixo localize a tecla Link.

Procedimentos de conexão
1. Ligue a aeronave e pressione a tecla Link. A tecla piscará em vermelho quando a
aeronave estiver pronta para a conexão.
2. Ligue o controle remoto, gire o Dial do Gimbal totalmente para a esquerda e mova a
chave S2 para frente e para trás rapidamente pelo menos 3 vezes. Você irá escutar um
bipe pulsante quando o controle remoto está tentando conectar a aeronave.
3. O controle remoto irá parar de tocar o bipe e a tecla Link na aeronave acenderá me
verde se a conexão for feita corretamente.

Situação da conexão
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Conformidade CE ou FCC
O controle remoto está na conformidade CE como padrão. A mudança entre CE e FCC é
ajustada automaticamente de acordo com a posição GPS obtida pelo aplicativo DJI GO.
Avisos:
 A conformidade CE no controle remoto tem o alcance efetivo do sinal de 500 metros, em
espaços abertos.
 A conformidade FCC no controle remoto tem o alcance efetivo do sinal de 1000 metros em
espaços abertos.
 Preste atenção na distância de voo porque a aeronave entrará no modo Failsafe RTH se ele
ultrapassar a distância para a transmissão do sinal.

Descrição do LED de Situação do controle remoto
LED de situação

Aceso em verde

Aceso em vermelho
Aceso em amarelo

Piscando lentamente em
vermelho
Pisca rapidamente em
vermelho
Pisca lentamente em verde

Som
Nenhum

Nenhum

Nenhum

BB --- BB --- BB
B – B – B ...

B – B – B ...
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Situação do controle remoto
Funcionamento normal e bateria totalmente
carregada.
Carregamento (controle remoto desligado). O
controle remoto não está conectado com a
aeronave.
Erro na calibragem das alavancas. Bateria
totalmente carregada, mas o controle remoto
não está conectado com a aeronave.
Bateria fraca. Recarregue a bateria do
controle remoto.

Bateria muito fraca, o controle remoto será
desligado automaticamente após 3 segundos
/ o controle remoto é ligado com a alavanca
que não está na posição neutra.
Inatividade por mais de 6 minutos. Desligue o
controle remoto se não vai mais usá-lo.

WiFi Video Downlink
Usado para reforçar o alcance da transmissão entre a câmera e o controle remoto, o WiFi video
downlink de 2.4 GHz é integrado no controle remoto e fornece um dispositivo com alcance de
comunicação efetivo em até 1000 metros. Ele também permite que o controle remoto seja
conectado sem fio com o aplicativo DJI GO.
Conectando o WiFi Video Downlink:
1. Ligue o seu controle remoto.
2. Ligue a aeronave.
3. No seu dispositivo móvel, selecione 'PHANTOM3_XXXXXX' na lista de rede WiFi, e
digite a senha padrão '12341234'.
4. Ative o aplicativo DJI GO e entre em Camera View. O sinal de vídeo da câmera da
aeronave indica que a aeronave estabeleceu conexão com sucesso com o WiFi Video
Downlink.

Inicializando o WiFi Video Downlink
Ligue o controle remoto, gire o Dial do Gimbal totalmente para a direita, e mova a chave S2
para frente e para trás pelo menos 3 vezes. O controle remoto tocará um longo bipe se o SSID
e a senha para o WiFi Video Downlink forem inicializados para os valores originais com
sucesso.

~ 29 ~

Câmera e Gimbal
Este capítulo fornece as especificações técnicas da câmera e explica o modo de operação do
gimbal.

Perfil da câmera
A câmera on-board usa o sensor CMOS de 1/2.3 polegadas para capturar o vídeo Ultra HD até
2.7k em 30 fps e fotos até 12 MP. O vídeo pode ser gravado no formato MOV ou MP4,
enquanto as fotos podem ser salvas nos formatos JPEG e DNG. Os modos de fotografia
incluem Burst, AEB e Time-Lapse. O vídeo HD ao vivo alimentado pela câmera pode ser visto
no seu dispositivo móvel através do aplicativo DJI GO.
Armazenagem dos vídeos e fotos
O Phantom 3 Standard vem com um 8 GB Micro SD, mas também suporta os cartões Micro SD
com capacidade de até 64 GB. É recomendado usar um cartão UHS-1 ou Class 10 Micro SD
para minimizar o atraso entre a leitura e a gravação dos arquivos com imagens em alta
resolução.

Aviso:
NÃO insira ou remova o cartão Micro SD quando o Phantom 3 Standard estiver ligado.
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Para baixar os vídeos e fotos
Conecte o Phantom 3 Standard no seu computador (PC) através da porta Camera Micro USB
para acessar os vídeos e fotos armazenados no cartão Micro SD card.

Aviso:
A aeronave deve estar ligada para acessar os arquivos no cartão Micro SD.

LED de situação da câmera
O LED de Situação da Câmera acende quando a aeronave está ligada e fornece informações
sobre a situação de operação da câmera.
Padrão
Pisca rapidamente em verde (0.1s aceso, 0.2s apagado)
Pisca uma vez em verde (0.4s aceso, 0.5s apagado)
Pisca três vezes em verde (0.1s aceso, 0.3s apagado)
Pisca lentamente em vermelho (1.6s aceso, 0.8s apagado)
Pisca rapidamente em vermelho (0.2s aceso, 0.5s
apagado)
Pisca duas vezes em vermelho (0.1s aceso, 0.2
apagado X2)

Situação da câmera
Sistema aquecendo.
Tirando uma foto.
Fazendo 3/5/7 fotos contínuas.
Gravando o vídeo.
Erro no cartão SD.
Aquecimento excessivo na câmera
Erro no sistema.

Acende em vermelho
Pisca alternadamente em verde e vermelho (0.8s
verde, 0.8s vermelho)
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Atualização do programa interno.

Gimbal
Perfil do gimbal
O gimbal de 3 eixos fornece uma plataforma estável para conectar a câmera, permitindo que
você capture fotos e vídeo estáveis. O gimbal pode inclinar a câmera dentro da escala de 120
graus.

Use o dial do Gimbal no controle remoto para controlar o movimento de inclinação da câmera.
Modos de operação do gimbal
Dois modos de operação do gimbal estão disponíveis. Mude entre os diferentes modos de
operação na página Camera Settings no aplicativo DJI GO. Note que o seu dispositivo móvel
deve estar conectado no controle remoto para que as mudanças tenham efeito. Veja os
detalhes na tabela abaixo:
Modo Follow
Modo FPV

Os ângulos de inclinação do gimbal e da aeronave permanecem
iguais.
Os ângulos de inclinação e movimento do gimbal e da aeronave
permanecem iguais, fornecendo uma visão única em primeira
pessoa.

Avisos:
 Decole em um terreno nivelado e aberto que não interfira com o movimento do gimbal.
O erro no motor do gimbal pode ocorrer nestas: (1) Gimbal em um terreno irregular ou o
movimento do gimbal é obstruído (2) O gimbal recebeu uma força externa excessiva, como uma
colisão.
 Voar com névoa pesada ou nuvem pode molhar o gimbal, levando a uma falha temporária. O
gimbal voltará a operação normal quando secar.
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Kit antiqueda
O Phantom 3 Standard vem com dois pinos antiqueda que ajudam a prender o gimbal e a
câmera na aeronave. Para instalar os pinos adicionais, siga estes passos: Pressione o pino
antiqueda através do amortecedor de vibração e pelo furo central do anel. Pressione-os juntos
até escutar o clique. Somente 2 pinos instalador adjacentes são requeridos durante o uso.
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Aplicativo DJI GO
Este capítulo descreve as quatro páginas principais do aplicativo DJI GO.
O aplicativo
O aplicativo DJI GO é uma ferramenta essencial para operar o seu equipamento DJI,
compartilhar a sua arte, explorar a comunidade e gerenciar a sua conta DJI, tudo de uma vez.
Estas funções correspondem as quatro páginas – Equipament, Library, Explore e Me – que são
introduzidas em detalhes abaixo.
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Página Equipament
Na página Equipament, você pode entrar em Camera View, visitar Academy e ver os seus voos
gravados.
Camera View
A Camera View é o painel principal para operar a sua aeronave. O centro da tela contém o
vídeo HD ao vivo alimentado pela câmera, e em volta estão os ícones e teclas que dão à você
controle sobre a aeronave e a câmera.

1. Modo de Voo
O modo de voo atual é mostrado perto deste ícone.
Toque para entrar em Main Controller Settings, onde você pode configurar os
parâmetros que afetam o comportamento do voo.
Pelo padrão a aeronave está no Beginner Mode (modo iniciante), e não pode voar 30
metros acima ou distante do Ponto de Casa. Você pode desativar o Beginner Mode em
Main Controller Settings.
2. Força do sinal GPS
Mostra a foça atual do sinal GPS. As barras verdes indicam a força adequada
do GPS.
3. Marcações IOC
Mostra as marcações IOC quando a aeronave está no modo F. Toque neste
ícone para ver o menu IOC e selecionar a marcação do modo IOC desejado.
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4. Barra de Situação do Sistema
Indica a situação atual do sistema da aeronave e a força do sinal GPS.
5. Indicador do Nível da Bateria
Descreve o nível de carga da bateria da aeronave de acordo com a
situação. As zonas coloridas representam os vários limites no nível da bateria. Quando
o nível da bateria fica abaixo do limite, o sistema irá pedir para o usuário executar a
ação apropriada.
6. Sinal do Controle Remoto
Este ícone mostra a força do sinal do controle remoto.
7. Sinal Video Downlink
Mostra a força do sinal do WiFi Video Downlink entre a aeronave e o controle
remoto. Toque para marcar o SSID e a senha para a conexão WiFi.
8. Nível da carga da bateria
Este ícone mostra o nível de carga atual da bateria. Toque para ver o
menu da bateria da aeronave, onde você pode ver a informação sobre a bateria e os
limites de aviso sobre o nível da bateria.
9. Marcações Gerais
Toque neste ícone para ver as marcações para a câmera, o mini mapa e o cache
do vídeo.
10. Barra de Operação da Câmera
Operações da Câmera
Toque para fazer as marcações dos valores na câmera, incluindo Color
Space para a gravação, resolução do vídeo, tamanho da imagem e muito mais.
Obturador (foto)
Toque nesta tecla para tirar uma foto. Mantenha pressionada para mudar
entre os modos de fotografia.
Obturador (vídeo)
Toque para iniciar ou parar a gravação do vídeo.
Reprodução
Toque para reproduzir as foto e vídeos no cartão Micro SD.
Marcações da câmera
Toque para marcar ISO, velocidade do obturador e a exposição
automática para a câmera.
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11. Mapa
Mostra a posição atual da aeronave. Toque no mapa para mudar da função Camera
View para a função Map View.

12. Telemetria de Voo

O objeto como um radar indica a altitude da aeronave. Toque para ver o mapa.
(1) A seta vermelha mostra a direção da aeronave.
(2) O rádio entre as áreas azul e cinza indicam a inclinação da aeronave.
(3) O nível horizontal do limite azul-cinza indica o ângulo de giro da aeronave.

14. Retorno para Casa (RTH)
Inicia o procedimento de retorno para casa (RTH). Toque para que a aeronave
retorno para o último Ponto de Casa gravado.
15. Decolagem/pouso automático
Toque para iniciar a decolagem ou pouso automático.
16. Livestream
O ícone Livestream indica que o vídeo atual está sendo transmitido ao vivo no
YouTube. Certifique-se de que o serviço de dados pela internet está disponível no seu
dispositivo.
17. Retorno
Toque para voltar para o menu principal.
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Library
Você pode ver, editar e compartilhar todo o seu trabalho em um local. O Library tem
ferramentas poderosas que permitem a edição dos vídeos e fotos antes de compartilhar online,
minutos após a captura.

Explore
Você pode localizar nossos últimos eventos, produtos novos e carregar o Skypixel nesta
página.

Me
Se já tem uma conta DJI, você poderá participar de fóruns de discussão, obter créditos na DJI
Store, e compartilhar o seu trabalho com a comunidade.
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Voo
Este capítulo descreve o voo com segurança e as restrições de voo.
Quando a preparação de pré-voo for completada, é recomendado que use um simulador no
aplicativo DJI GO para praticar o voo ou ter a companhia de um piloto experiente na
supervisão. Certifique-se de que todos os voos sejam executados em uma área aberta.

Condições de voo
1. NÃO USE a aeronave com o tempo ruim, incluindo chuva, neve, névoa e ventos acima
de 10m/s.
2. Voe somente em áreas abertas. Prédios altos e estruturas de aço podem afetar a
precisão da bússola interna e com o sinal GPS.
3. Evite obstáculos, multidão, linhas de alta voltagem, árvores ou água.
4. Minimize a interferência eletromagnética não voando em áreas com alto nível de
eletromagnetismo, incluindo estações base de telefone celular ou torres de transmissão
de rádio.
5. O desempenho da aeronave e da bateria está sujeito aos fatores do ambiente, como
densidade do ar e temperatura. Tenha cuidado quando voar a 19.685 pés (6.000
metros) ou mais acima do nível do mar, porque o desempenho da bateria e da aeronave
pode ser reduzido.
6. O Phantom 3 Standard não pode operar dentro das áreas polares da Terra no modo
“P”.

Limites de voo e área de restrição de voo
Todos os operadores de veículos aéreos não tripulados (UAV) devem estar cientes de todas as
regras de organizações como ICAO e FAA. Por razões de segurança, a função de limite de voo
é ativada no modo padrão para ajudar o usuário a usar esta unidade com segurança e
legalmente. A função de limite do voo inclui os limites de altura, limites de distância e zonas
sem voo.
Quando operar no modo P, o limite de altura, o limite do raio e as Zonas Sem Voo operam
juntas para limitar a aeronave. No modo A somente o limite de altura opera e o voo não pode
ultrapassar a altura de 400 pés (120 metros).
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Limites de altura & raio
O piloto pode marcar os limites de altura e do raio no aplicativo DJI GO para criar uma geo
cerca cilíndrica para limitar a aeronave. As tabelas abaixo mostram os detalhes destes limites.

Sinal GPS forte

Altura máxima

Raio máximo

Sinal GPS fraco

Altura máxima

Raio máximo

... Piscando em verde
Limites do voo

Aplicativo DJI GO

A altitude do voo deve
estar abaixo da altitude
marcada.
A distância do voo
deve estar dentro do
raio máximo.

Aviso: Height
limit reached (chegada
ao limite da altura).
Aviso: Distance
limit reached (chegada
ao limite da distância)

Indicador de situação
da aeronave
Nenhum

Pisca em vermelho
rapidamente quando a
aeronave se aproxima
do limite máximo do
raio.

... Piscando em amarelo
Limites do voo

Aplicativo DJI GO

Altura do voo restrito a
altura máxima abaixo
de 120 metros.
Sem limite

Aviso: Height
limit reached (chegada
ao limite da altura).

Indicador de situação
da aeronave
Nenhum

Avisos:
 Se está voando fora do limite, você ainda pode controlar o Phantom 3 Standard, mas não pode
voar além.
 Se o Phantom 3 Standard perder o sinal GPS e voar para além do raio máximo, e retomar o sinal
GPS mais tarde, a aeronave voará automaticamente para dentro do limite.
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Zonas com voo restrito
Todas as zonas com voo restrito estão listadas no site oficial da DJI no endereço
http://flysafe.dji.com/no-fly. As zonas com voo restrito são divididas em áreas de aeroporto e
áreas restritas, incluindo os principais aeroportos e os campos de voo onde aeronaves operam
em baixa altitude. As áreas restritas incluem as linhas limite entre os países ou locais
sensíveis. Os detalhes das zonas com voo restrito são explicados abaixo:
Aeroporto (requer o GPS):
1. A zona do aeroporto com restrição de voo compreende as zonas de decolagem restrita
e zonas de altitude restrita. Cada círculo na zona varia no tamanho.
2. As milhas R1 (o valor de R1 depende do tamanho e do formato do aeroporto) em volta
do aeroporto é a zona de decolagem restrita, a decolagem é proibida dentro desta zona.
3. Das milhas R1 até R1 + 1 milha em volta do aeroporto a altitude de voo é limitada na
inclinação de 15 graus. Iniciando em 65 pés (20 metros) da ponta do aeroporto e na
parte externa do raio. A altitude de voo é limitada em 1640 pés (500 metros) em R1+1
milha.
4. Quando a aeronave entrar dentro de 320 pés (100 metros) das zonas sem voo, uma
mensagem de aviso aparecerá no aplicativo DJI GO.
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Área restrita
1. As áreas restritas não têm restrições na altitude do voo.
2. As milhas R em volta da área restrita designada é a área com decolagem restrita. A
aeronave não pode decolar dentro desta zona. O valor de R varia com base na
definição das áreas restritas.
3. A “zona de aviso” é marcada em volta da zona de segurança. Quando voar dentro de
0.6 milhas (1Km) desta zona, um aviso aparecerá no aplicativo DJI GO.
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Sinal GPS forte
Zona
Zona sem voo

Zona de voo com
altitude restrita

Zona de aviso

... Piscando em verde
Restrição

No aplicativo DJI GO

Os motores não dão
partida.

Se a aeronave perder o
sinal GPS e entrar na
área restrita, mas
retomar o sinal GPS
mais tarde, a aeronave
entra no modo de
Descida Semi
Automática e irá pousar
sozinha.
Se a aeronave perder o
sinal GPS e entrar na
área restrita, mas
retomar o sinal GPS
mais tarde, ela irá
descer para uma
altitude seguira e pairar
15 pés abaixo da
altitude segura.

Sem restrições de voo.

Sem restrições de voo.

Indicador de situação
da aeronave

Aviso: Você está na
zona sem voo. A
decolagem não é
permitida.
Aviso: Você está na
zona sem voo, o pouso
automático foi ativado
(se a aeronave estiver
dentro de R1).

Aviso R1: Você está
em uma área restrita.
Desça para a altitude
segura. (Se está fora
de R1, mas dentro de
R2).
Aviso R2: Você está
em uma zona restrita. A
altitude máxima de voo
está restrita entre 20 e
120 metros. Voe com
cautela.
Aviso: Você está se
aproximando da zona
restrita. Voe com
cautela.
Nada

Vermelho
piscando

Nada

Zona livre

Nota:
Descida Semi Automática: Todos os comandos do controle estão disponíveis, exceto o comando
de aceleração durante o processo de descida e pouso. Os motores param automaticamente
após o pouso.
Avisos:
 Quando voar na zona de segurança, o indicador de situação da aeronave piscará
rapidamente em vermelho e continuará por 3 segundos, então muda para indicar a situação
atual de voo e continua por 5 segundos, e então voltará para o vermelho piscando.
 Por razões de segurança, não voe perto de aeroportos, estradas, estações de trem, linhas
de trem, centro da cidade e outras áreas especiais. Tente assegurar que a aeronave esteja
visível o tempo todo.
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Lista de checagem pré-voo
1. As baterias do controle remoto, aeronave e dispositivo móvel devem estar totalmente
carregadas.
2. As hélices devem estar montadas corretamente e firmemente.
3. O cartão Micro SD deve estar inserido, se necessário.
4. O gimbal deve estar funcionamento normalmente.
5. Os motores podem dar a partida e estão funcionando normalmente.
6. O aplicativo DJI GO está conectado no controle remoto.

Calibragem da bússola
IMPORTANTE: Certifique-se de calibrar a bússola em cada novo local de voo. A bússola é
muito sensível a interferência eletromagnética, que pode causar dados anormais levando a um
baixo desempenho de voo ou até mesmo falha. A calibragem regular é requerida para otimizar
o desempenho.
Certifique-se de calibrar a bússola, se você não calibrar a bússola como parte das preparações
de pré voo ou se foi para um novo local após a última calibragem.
Precauções:
 NÃO calibre a sua bússola onde existe a chance de uma forte interferência
eletromagnética, como magnetite, estruturas de estacionamento e locais com aço
reforçado.
 NÃO transporte materiais ferromagnéticos com você durante a calibragem, como
chaves ou telefone celular.
 NÃO calibre ao lado de grandes objetos de metal.
 NÃO calibre em um local fechado.
Procedimentos de calibragem
Selecione um espaço aberto para executar os procedimentos abaixo.
1. Início o Aplicativo DJI GO > Camera View > Aircraft Status Bar (parte superior da tela).
Perto de “Compass”, toque em Calibrate. Alternativamente, mova a chave S1
rapidamente por mais de 3 vezes. O Indicador de Situação da Aeronave mudará de
amarelo piscando para amarelo aceso quando a aeronave estiver pronta para a
calibragem da bússola.
2. Segure e gire a aeronave na vertical e gire-a 360 graus junto ao eixo central. O
Indicador de Situação da Aeronave mudará de amarelo aceso para verde aceso quando
completar a operação.
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3. Segure a aeronave com a câmera virada para baixo, e gire-a 360 graus junto ao eixo
central. O Indicador de Situação da Aeronave mudará de verde aceso para amarelo
piscando quando completar a operação. A calibragem foi feita com sucesso.

4. Se Indicador de Situação da Aeronave acender em vermelho, a calibragem não foi feita
com sucesso. Repita os passos acima para recalibrar a bússola.
Aviso: Se o indicador de situação da aeronave piscar em vermelho e amarelo alternadamente,
os dados da bússola não estão normais. Mova a aeronave para um local diferente para executar
a calibragem da bússola.
Dica: Calibre a bússola após ativar o aplicativo DJI GO se for pedido para fazer isto.

Quando recalibrar
1. Quando o Indicador de Situação da Aeronave está picando alternadamente em
vermelho e em amarelo, indicando que os dados da bússola não estão normais.
2. Quando voar em um novo local, ou se o local é diferente do seu último voo.
3. Quando mudar a estrutura física da aeronave.
4. Quando mudanças fortes ocorrerem durante o voo, como quando o Phantom 3
Standard não pode voar em linha reta.
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Decolagem e Pouso automáticos
Decolagem automática
Siga os passos abaixo para usar esta função:
1. Ative o aplicativo DJI GO, entre na página “Camera View”.
2. Certifique-se de que a aeronave está no modo “P” (chave S1 na posição mais alta).
3. Siga a lista de checagem pré voo.
4. Toque em
e confirme a decolagem.
5. A aeronave irá decolar e pairar em 1.2 metros acima do chão.
Pouso automático
Siga os passos abaixo para usar esta função:
1. Certifique-se de que a aeronave está no modo “P” (chave S1 na posição mais alta).
2. Verifique a condição de área de pouso antes de tocar em
3. A aeronave irá começar o pouso automaticamente.
Aviso:
Use estas funções somente se o sinal GPS estiver forte.
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para pousar.

Para iniciar/parar os motores
Dando partida nos motores
O comando de controles combinados (CSC) é usado para dar partida ou parar os motores.
Certifique-se de executar o comando CSC em um movimento contínuo.

Para parar os motores
Há dois métodos para parar os motores.
Método 1: Quando o Phantom 3 Standard pousar, pressione o acelerador para baixo,
então execute o comando CSC para parar os motores. Solte os controles quando os
motores pararem.
Método 2: Quando a aeronave pousar, mantenha o acelerador pressionado para baixo.
Os motores irão parar após 3 segundos.

Aviso:
NÃO execute o comando CSC quando a aeronave estiver voando.
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Teste de voo
Procedimentos de decolar / pousar
1. Coloque a aeronave em um terreno aberto e nivelado com os indicadores da bateria
virados para vocês.
2. Ligue o controle remoto e o seu dispositivo móvel, então ligue a bateria Intelligent Flight.
3. Ative o aplicativo DJI GO e entre na página Camera View.
4. Espere até o Indicador de Situação da Aeronave piscar em verde. Isto indica que o
Ponto de Casa está gravado e agora é seguro voar. Se piscar em amarelo, isto indica
que o Ponto de Casa não foi gravado, e você não deve decolar a aeronave.
5. Pressione o acelerador lentamente para cima para decolar ou use a decolagem
automática.
6. Para pousar, paire sobre uma superfície nivelada e mova o acelerador lentamente para
baixo para descer.
7. Após pousar, execute o comando CSC ou segure o acelerador na posição mais baixa
por 3 segundos ou mais até os motores pararem.
8. Desligue a bateria Intelligent Flight Battery primeiro, seguido pelo controle remoto.
Avisos:
 Quando o Indicador de Situação da Aeronave piscar rapidamente em amarelo durante o voo,
a aeronave entrou no modo Failsafe.
 Os Indicadores de Situação da Aeronave piscam lentamente em vermelho para indicar que a
bateria está fraca, e piscam rapidamente em vermelho para indicar que a bateria está muito
fraca.

Sugestões e dicas de vídeo
1. Verifique a lista de checagem antes de cada voo.
2. Selecione o modo de operação desejado para o gimbal no aplicativo DJI GO.
3. Sempre que possível grave o vídeo quando voar no modo P.
4. Sempre voe com tempo bom, em duas com som ou sem vento.
5. Mude as marcações da câmera de acordo com a sua preferência. Elas incluem o
formato da foto e a compensação da exposição.
6. Execute os testes de voo para estabelecer as rotas de voo e as cenas.
7. Pressione os controles suavemente para fazer movimentos estáveis e uniformes da
aeronave.
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Perguntas e Respostas
Qual a distância que posso voar com meu Phantom 3 Standard?
A distância de transmissão do sinal irá variar dependendo das condições do ambiente e das
regras locais, mas o Phantom 3 Standard pode chegar na distância de até 0.62 milhas (1 km)
do piloto.
Qual o tempo máximo de voo do Phantom 3 Standard?
O tempo de voo irá variar dependendo das condições do ambiente e dos padrões de uso, mas
a bateria Intelligent Flight é designada para fornecer até 25 minutos de tempo de voo
ininterrupto quando totalmente carregada.
Que aplicativo eu devo usar com o meu Phantom 3 Standard?
O Phantom 3 Standard é compatível com o aplicativo DJI GO para iOS e Android, que também
é usado com outros produtos da DJI. O aplicativo irá detectar que aeronave está conectada e
fará os ajustes necessários.
Onde posso obter o aplicativo DJI GO?
O aplicativo DJI GO é fornecido de graça no Apple App Store e no Google Play. Faça a busca
por “DJI GO” e baixe/instale o aplicativo normalmente.
Que dispositivos móveis são compatíveis com o aplicativo?
O aplicativo DJI GO só é compatível com dispositivos que rodam iOS 8.0 ou Android v4.1.2, ou
versões mais novas. A lista completa de dispositivos sugeridos pode ser encontrada na página
do Phantom 3 Standard na internet no endereço “DJI.com”.
Como eu conecto o aplicativo DJI GO?
O Phantom 3 Standard é conectado no aplicativo DJI GO com o seu dispositivo móvel através
da rede sem fio (WiFi). Primeiro ligue o Phantom 3 Standard e o controle remoto. Então,
conecte o seu dispositivo móvel na rede WiFi dedicada “PHANTOM3”, e abra o aplicativo DJI
GO.
Como poso assegurar que minhas fotos e vídeos ficarão sincronizados no meu álbum
iOS?
Você pode precisar ajustar a marcações no seu dispositivo móvel. Abra o menu Settings,
selecione Privacy, selecione a aba Photos, e então ative a chave perto do ícone do aplicativo
DJI GO. Se o aplicativo GO não permitir acesso aos seus álbuns, a fotos e vídeos não podem
ser sincronizados.
Como eu uso o editor automático de vídeo?
Tem um editor automático de vídeo no seu aplicativo DJI GO. Após gravar vários clipes,
simplesmente toque em “Library” na tela inicial do aplicativo. Você então pode selecionar os
clipes e o modelo, que são combinados automaticamente para criar um filme curto que pode
ser imediatamente compartilhado.
Tenho que comprar o controle remoto separadamente?
Não, não é necessário comprar um controle remoto separado. O seu Phantom 3 Standard vem
com um controle remoto customizado que já está conectado com a aeronave.
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O meu Phantom 3 Standard suporta dois controles remotos?
Não. O controle remoto fornecido pode ser usado para controlar a aeronave e o gimbal ao
mesmo tempo.
Como eu mudo o modo de controle do meu Phantom 3 Standard?
Pelo padrão, o controle remoto está no Mode 2. Ito significa que o controle esquerdo controla a
aceleração e a orientação da aeronave e o controle direito controla o movimento da aeronave.
Você pode mudar para outros modos ou configurar o modo customizado em RC Settings no
aplicativo DJI GO.
O que as chaves na parte superior do controle remoto fazem?
Estas chaves são chamadas de chaves S1 e S2.
A chave S1 permite que você mude entre os modos avançados de voo, incluindo o modo P,
modo A e modo F. Mais informações sobre estes modos você encontra neste manual. Os
usuários iniciantes devem manter esta chave na posição mais alta (modo P) quando voar.
A chave S2 pode ser usada para ativar o Retorno para Casa. Quando voar, simplesmente
mova esta chave para cima e para baixo vária vezes para informar ao Phantom 3 Standard
para voltar para o Ponto de Casa e pousar.
Posso remover a câmera e conectar outra?
Não. A câmera que vem com o Phantom 3 Standard está conectada de forma permanente. A
tentativa de remover, trocar ou modificar a câmera pode danificar o produto e invalidar a
garantia..
Posso usar a bateria do Phantom 2 com o meu Phantom 3 Standard?
Não. A série Phantom 3 usa uma nova bateria Intelligent Flight com potência maior. A nova
bateria com 4 células tem capacidade de 4480 mAh e voltagem de 15.2 V.
Posso usar a bateria dos modelos Phantom 3 Professional/Advanced com o Phantom 3
Standard?
Sim, a baterias usadas são as mesmas para todos os modelos.
Porque o número de descarregamentos da bateria Intelligent Flight é zero, mesmo sem
nunca ter sido usada?
Todas as baterias Intelligent Flight são testadas antes de serem embaladas. Isto afeta o tempo
de descarregamento da bateria nova e por esta razão o tempo de descarregamento mostrado
no aplicativo DJI GO não é zero. A bateria pode ser usada com segurança.
Meu Phantom 3 Standard não desliga imediatamente, tem algo errado?
Isto é normal. Após soltar a tecla Power, a bateria Intelligent Flight pode permanecer ligada por
alguns segundos enquanto os dados de vídeo são salvos no cartão Micro SD. Isto ajuda a
evitar a perda de dados.
Como posso recuperar um arquivo de vídeo se faltar energia durante a gravação?
Insira o cartão Micro SD na câmera e ligue o Phantom 3 Standard. Espere cerca de 30
segundos para o arquivo de vídeo ser restaurado.
O que eu faço para pousar o meu Phantom 3 o mais nivelado possível?
Paire a aeronave em uma superfície lisa e nivelada. Mova lentamente o acelerador para baixo
até a aeronave tocar no chão.
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Como operar com segurança a aeronave quando encontrar um erro na bússola?
O erro na bússola pode ocorrer quando a aeronave voar perto de fontes eletromagnéticas
fortes (como linhas de transmissão de energia). O indicador de situação da aeronave piscará
em vermelho e amarelo rapidamente quando ocorrer o erro na bússola e o aplicativo DJI GO
irá mostrar uma destas mensagens:
 Compass error, calibration required
Esta mensagem indica que a aeronave está recebendo leituras anormais da bússola. É
recomendado que desligue a aeronave e recalibre a bússola em um outro local e então
volte ao voo.
 Compass error, exit P-GPS Mode
Esta mensagem indica que a aeronave está inclinando muito. Leve a aeronave para
uma altitude mais alta para ter mais sinais GPS quando esta mensagem aparecer. O
controlador de voo irá ajustar automaticamente a orientação da aeronave no meio do
voo para eliminar a inclinação excessiva. A aeronave voltará para o modo P quando o
ajuste automático for completado.
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Apêndice
Especificações
Aeronave
Peso (com a bateria & hélices)
Velocidade máxima de subida
Velocidade máxima de descida
Velocidade máxima
Altitude máxima acima do nível do mar
Tempo máximo de voo
Escala de temperatura p/ operar
Sistema GPS

1216 gramas
5 m/s
3 m/s
16 m/s (modo A, sem vento)
6000 metros
Cerca de 25 minutos
0° a 40° C
GPS embutido

Gimbal
Escala de controle
Escala de vibração angular

Pitch (inclinação): -90° a +30°
+/-0.020

Câmera
Sensor
Resolução da foto
Lentes

Escala de temperatura p/ operar

1/2.3”
12 MP
940 FOV, 20 mm (equivalente ao formato
35mm) f/2.8, foco no infinito.
100-3200 (vídeo) 100-1600 (foto)
8 s – 1/8000s
4000 x 3000 pixels
Foto simples
Fotografia Burst: 3/5/7 fotos com um toque
Exposição automática (AEB): 3/5 quadros
em 0.7EV Bias
Time-Lapse
2.7K: 2074 x 1520p30
FHD: 1920 x 1080p 24/25/30
HD: 1280 x 720p 24/25/30/48/50/60
40 Mbps
FAT32 / exFAT
Foto: JPEG, DNG
Vídeo: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
Micro SD
Capacidade máxima: 64 MB
0° a 40° C

WiFi
Frequência de operação
Distância máxima de transmissão
Potência do transmissor (EIRP)

2.400 GHz – 2.483 GHz
FCC: 1000 metros; CE: 500 metros
FCC: 27 dBm, CE: 20 dBm

Escala ISO
Velocidade do obturador eletrônico
Tamanho máximo da imagem
Modos de fotografia

Modos de gravação de vídeo

Bitrate máximo do vídeo
Formatos suportados de arquivo

Tipos de cartão SD suportados
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Controle remoto
Frequência de operação

Temperatura p/ operação
Bateria
Potência do transmissor (EIRP)
Voltagem de operação
Porta de carregamento

5.725 GHz – 5.825 GHz
922.7 MHz – 927.7 MHz (Japão)
FCC: 1000 metros, CE: 500 metros (ao ar
livre e sem obstruções, altitude de 120
metros)
0°C- 40°C
2600 mAh LiPo 18650
FCC: 19 dbm; CE:14 dbm
600 mA @3.7 V
Micro USB

Carregador
Voltagem
Potência

17.4 Volts
57 Watts

Distância máxima de transmissão

Bateria Intelligent Flight (PH3-4480 mAh-15.2 V )
Capacidade
4480 mAh
Voltagem
15.2 V
Tipo da bateria
LiPo 4S
Energia
68 Wh
Peso líquido
365 gramas
Temperatura p/ operar
-10°C- 40°C
Potência máxima de carregamento
100 Watts

Descrição do indicador de situação da aeronave
Operações normais
Vermelho, verde, e amarelo
piscando alternadamente.
Verde e amarelo piscando
alternadamente.
Verde piscando lentamente.

Ligando e auto checagem.
Aquecimento da aeronave.

Seguro para voar (modo P com sinal GPS forte)

Amarelo piscando lentamente.

Seguro para voar (modo A sem sinal GPS)

Amarelo piscando rapidamente.

Perda do sinal do controle remoto.

Vermelho piscando lentamente.

Aviso de bateria fraca.

Vermelho piscando rapidamente.

Aviso de bateria muito fraca.

Vermelho piscando alternadamente.

Erro IMU.

Vermelho aceso.

Erro crítico.

Vermelho e amarelo piscando
alternadamente.

A calibragem da bússola é requerida,

Avisos
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Modo de Voo Inteligente
O modo de Voo Inteligente (Intelligent Flight) inclui as funções Course Lock, Home Lock, Point
of Interest (POI), Follow Me e Waypoints para ajudar o usuário a criar gravações profissionais
durante o voo. As funções Course Lock e Home Point ajudam a fixar a orientação da aeronave
de modo que o usuário pode se concentrar em outras operações. As funções Point of Interest,
Follow Me e Waypoints permitem que a aeronave voe automaticamente de acordo com a
manobras de voo pré-marcadas.
Course Lock
Home Lock
Point of Interest
Follow Me

Waypoints

Fixa a direção atual do nariz da aeronave para frente. A aeronave será movida
nas direções fixadas independente da sua orientação (ângulo yaw).
Mova o controle pitch para trás para mover a aeronave na direção do Ponto de
Casa gravado.
A aeronave irá orbitar automaticamente em volta do assunto para que o
operador possa se concentrar no enquadramento.
Uma linha virtual é criada entre a aeronave e o dispositivo móvel, assim a
aeronave pode trilhar o seu movimento enquanto você se movimenta. Note que
a função Follow Me está sujeita a precisão do sinal GPS no seu dispositivo
móvel.
Grava o caminho do voo, então a aeronave irá voar pelo mesmo caminho
repetidamente enquanto você controla a câmera e a orientação. O caminho do
voo pode ser salvo e reutilizado no futuro.

Ative o modo de voo múltiplo com o aplicativo DJI GO > Camera View >
> Advanced
Settings > Mulitple Flight Mode antes de usar o modo Intelligent Flight (Voo Inteligente) pela
primeira vez.
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