
2.018,02

v1.0

Manual do usuário



2 © 2018 Ryze Tech. Todos os direitos reservados.2 © 2018 Ryze Tech. Todos os direitos reservados.

Usando este manual

lenda

Atenção Importante Dicas e sugestões Referência

Leia Antes do primeiro vôo

Leia os seguintes documentos antes de usar o TELLO TM:Leia os seguintes documentos antes de usar o TELLO TM:

1. Tello Manual do Usuário

2. Guia de Inicialização Rápida Tello

3. Orientações Limitação e Segurança Tello

Recomendamos que você assistir todos os vídeos tutoriais sobre os oficiais https site rýže tecnologia: // www. ryzerobotics.com/tello e 

ler o Tello Disclaimer e Diretrizes de Segurança antes de voar. Prepare-se para o seu primeiro voo, revendo a Guia de Início Rápido Tello e ler o Tello Disclaimer e Diretrizes de Segurança antes de voar. Prepare-se para o seu primeiro voo, revendo a Guia de Início Rápido Tello e ler o Tello Disclaimer e Diretrizes de Segurança antes de voar. Prepare-se para o seu primeiro voo, revendo a Guia de Início Rápido Tello e ler o Tello Disclaimer e Diretrizes de Segurança antes de voar. Prepare-se para o seu primeiro voo, revendo a Guia de Início Rápido Tello e ler o Tello Disclaimer e Diretrizes de Segurança antes de voar. Prepare-se para o seu primeiro voo, revendo a Guia de Início Rápido Tello e 

referem-se a esta Tello Manual do Usuário para mais detalhes.referem-se a esta Tello Manual do Usuário para mais detalhes.referem-se a esta Tello Manual do Usuário para mais detalhes.

Baixe o Tello App

Procurar “Tello” na App Store ou Google Play ou leia o código QR à direita para baixar a última versão do aplicativo. 

A versão Android do aplicativo Tello é compatível com v4.4 Android e posterior. A versão iOS do aplicativo Tello é 

compatível com iOS v9.0 e posterior.

Busca de palavras-chave

Procurar palavras-chave como “bateria” e “instalar” para encontrar um tópico. Se você estiver usando o Adobe Acrobat Reader para ler 

este documento, pressione Ctrl + F no Windows ou Command + F no Mac para começar uma pesquisa.

Navegar para um Tópico

Veja uma lista completa dos tópicos na tabela de conteúdos. Clique em um tópico para navegar para essa seção.

De imprimir este documento

Este documento suporta a impressão de alta resolução.

Unidades de medida

Este produto foi desenvolvido e testado usando unidades métricas. Para a conveniência do usuário unidades norte-americanas também são fornecidas neste 

manual. Os valores indicados em unidades dos EUA são as conversões de unidades métricas. Em alguns casos, eles são aproximados e às vezes são 

arredondados para tornar mais fácil para os utilizadores a cumprir as diretrizes de segurança. Todos os números citados em unidades norte-americanos devem ser 

tomadas apenas para referência.
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Perfil do produto

Introdução

Tello é um pequeno Quadrotor que possui um Sistema de Posicionamento Visão e uma câmera onboard. Usando seu Sistema de Visão 

Posicionamento e controlador de vôo avançado, ele pode pairar no lugar e é adequado para voar dentro de casa. recursos avançados, como o modo 

de Bounce, 8D Flips e Shots EZ faz usando divertido Tello. Tello captura 5 megapixels fotos e córregos 720p vídeo ao vivo para o aplicativo Tello em 

um dispositivo móvel. O seu tempo de voo máximo é de aproximadamente 13 minutos *, e a sua distância máxima de voo é 328 pés (100 m). À prova 

de falhas de proteção permite Tello para pousar com segurança, mesmo se você perder a conexão e seus guardas hélice pode ser usado para 

aumentar a segurança.

Diagrama de aeronaves

1. Hélices

2. Motors

3. Indicador de Estado Aircraft

4. Camera

5. Botão de alimentação

6. Antenas

7. Sistema de Posicionamento Visão

8. vôo Bateria

9. Porta Micro USB

10. hélice Guards

1 2 

3 4 

5 

6 

10

9

6 

78

* O tempo máximo de voo foi testado em condições sem vento que voam a uma 9 mph consistente (15 kph). Este valor deve ser tomada apenas para 

referência.
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aeronave

O Tello contém um controlador de vôo, sistema de vídeo downlink, Visão Positioning System, sistema de propulsão, e uma bateria de 

vôo. Consulte o diagrama de aeronaves na seção Perfil do produto.

modos de voo

O Tello pode ser controlada manualmente utilizando os joysticks virtuais no aplicativo Tello ou usando um controle remoto compatível. Ele 

também tem vários modos de voo Inteligentes que ser usados para fazer Tello realizar manobras automaticamente. Além disso, o Tello tem 

um modo de vôo que cai de volta para, em determinadas circunstâncias.

Os modos de voo inteligentes estão descritos em detalhe na secção Inteligente separado Voo Modos. A seção Indicador de Estado 

Aircraft descreve como o Indicador de Estado Aircraft fornece uma indicação do modo que a aeronave está em.

Voando a Tello manualmente

O Tello tem duas velocidades de voo que você pode selecionar ao voar a aeronave manualmente:

• Lento (padrão): O máximo ângulo de atitude é voo 9 ° e a velocidade máxima de voo é de 8,9 mph (14,4 kph).Lento (padrão): O máximo ângulo de atitude é voo 9 ° e a velocidade máxima de voo é de 8,9 mph (14,4 kph).

• Rápido: O máximo ângulo de atitude voo é 25 ° e a velocidade máxima de voo é 17,8 mph (28,8 kph). Ao voar a Tello manualmente a Rápido: O máximo ângulo de atitude voo é 25 ° e a velocidade máxima de voo é 17,8 mph (28,8 kph). Ao voar a Tello manualmente a 

aeronave utiliza seu Sistema de Posicionamento Visão para estabilizar-se automaticamente. Se as condições são tais que o Sistema de 

Posicionamento Visão está indisponível a aeronave muda automaticamente para o modo de atitude.

Para mudar de lenta para rápida você deve ler e concordar com as isenções e avisos que aparecem no aplicativo Tello. 

Certifique-se de entender as diferenças entre as duas velocidades de voo.

No Tello app a velocidade de vôo é selecionado na tela de configurações.

Modo de atitude

A aeronave muda automaticamente para (modo ATTI) Modo de atitude quando o Sistema de Posicionamento visão não está disponível. No 

modo de atitude da aeronave não é capaz de se posicionar e assim é facilmente afetado por seus arredores. Fatores ambientais tais como o 

vento pode resultar em deslocamento horizontal, que podem apresentar riscos, especialmente quando voando em espaços confinados. 

Quando a aeronave entra no modo de atitude, a terra em um lugar seguro assim que possível para evitar perigos.

O Indicador de Estado Aircraft pisca em amarelo lentamente quando a aeronave está em modo de atitude.
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Indicador de Estado aeronaves

Indicador de Estado dos aviões da Tello comunica os status de sistema de controle de vôo da aeronave e vôo bateria. O Indicador de 

Estado Aircraft está localizado no nariz do avião, ao lado da câmera, como mostrado na figura abaixo. Consulte a tabela abaixo para 

obter mais informações sobre os estados de aeronaves indicadas pelo Indicador de Estado Aircraft.

Estado aeronaves Unidos Indicator

Cor padronizar Estado aeronaves

estados normais 

Alternando vermelho, 

verde e amarelo 

piscando 

Ligando e executando testes de diagnóstico 

de auto-

Verde 

Periodicamente pisca duas vezes 

Visão Sistema de Posicionamento ativa

Amarelo piscando lentamente 

Visão Positioning System indisponíveis, 

aeronave está em modo de Atitude

Unidos de carregamento Azul Unidos de carregamento Azul 

Sólido O carregamento está completo

Azul piscando lentamente carregamento

Azul piscar rapidamente erro de carregamento

Unidos Aviso Amarelo Unidos Aviso Amarelo 

piscar rapidamente sinal de controlo remoto perdido

Vermelho piscando lentamente Bateria Fraca

Vermelho piscar rapidamente Criticamente baixo bateria

Vermelho Sólido Erro crítico
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Visão Sistema de Posicionamento

O Sistema de Posicionamento Visão ajuda os aviões manter sua posição atual. Com a ajuda do Sistema de Posicionamento Vision, o Tello 

pode pairar no lugar mais precisamente e voar em ambientes fechados ou ao ar livre em condições sem vento. Os principais componentes do 

Sistema de Posicionamento Visão são uma câmera e um módulo de infravermelho 3D localizado na parte inferior da aeronave.

Visão Sistema de 

Posicionamento

Usando o Sistema de Visão Posicionamento

O Sistema de Posicionamento Visão é activado automaticamente quando a aeronave está ligado. Não é necessária nenhuma ação adicional. O 

Sistema de Posicionamento Visão só é eficaz quando a aeronave está em altitudes de

1,0 a 32,8 pés (0,3 a 10 m) e funciona melhor em altitudes de 1,0 a 19,7 pés (0,3 a 6 m). Se a aeronave está além desta faixa, a função 

Visão Posicionamento podem ser afetados, por isso é necessária cautela extra.

• O desempenho do Sistema de Posicionamento visão é afetada pela superfície a ser sobrevoado. A aeronave muda 

automaticamente para o modo de atitude quando o Sistema de Posicionamento visão não está disponível. No modo de 

atitude da aeronave não é capaz de se posicionar. Operar a aeronave com grande cautela nas seguintes situações, o que 

pode causar a aeronave para entrar no modo Atitude:

uma. Voando a alta velocidade abaixo de 2 pés (0,5 m).

b. Voando sobre superfícies monocromáticas (preto por exemplo, puro, branco puro, puro vermelho, verde puro).

c. Voando sobre superfícies altamente reflectoras.

d. Voando sobre água ou superfícies transparentes.

e. Voando sobre superfies ou objectos em movimento.
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f. Voar em uma área onde a iluminação muda com freqüência ou drasticamente.

g. Sobrevoando extremamente escuro (<10 lux) ou brilhantes (> 100.000 lux) superfícies ou para fontes de luz brilhantes (por 

exemplo, para a luz do sol).

h. Voando sobre superfícies sem padrões ou textura claras.

Eu. Voando sobre superfícies com padrões idênticos de repetição ou textura (por exemplo, ladrilhos).

j. Voando sobre pequenas e finas objetos (por exemplo, galhos de árvores ou linhas de energia).

k. Voando a uma velocidade de mais de 11 mph (18 kph) a 3,5 pés (1 m) ou inferior.

• O Sistema de Posicionamento Vision não pode ser capaz de reconhecer padrões no terreno em (<100 lux) ambientes 

muito escuros. Não tire se há uma mensagem de aviso no aplicativo Tello dizendo que o ambiente está muito escura.  

• Manter as câmeras e sensores limpo em todos os momentos. Sujeira ou outros detritos podem afetar negativamente sua 

eficácia.

Modos de voo inteligentes

O Tello inclui o modo Bounce, 8D Flips, Lance & Go, Up & Away, e Shots EZ. Para utilizar um modo de voo inteligente, garantir que o 

nível da bateria da aeronave é de pelo menos 50%, torneira no aplicativo Tello, 

em seguida, selecione um modo.

Modo Bounce

No modo de rejeição a aeronave voa automaticamente para cima e para baixo entre 1,6 e 3,9 pés (0,5 e 1,2 

m) acima de uma superfície plana. Se a aeronave detecta um objeto abaixo dele (como a mão) que aumenta a sua altitude, em seguida, continua voando 

para cima e para baixo.

Usando o modo de Bounce

1. Pressione o botão de energia uma vez para ligar a aeronave diante. Inicie o aplicativo Tello e toque

decolar. 

2. Toque e, em seguida, selecionar o modo de rejeição. Leia o prompt de informações e, em seguida, selecione Começar. A e, em seguida, selecionar o modo de rejeição. Leia o prompt de informações e, em seguida, selecione Começar. A e, em seguida, selecionar o modo de rejeição. Leia o prompt de informações e, em seguida, selecione Começar. A 

aeronave vai começar a voar para cima e para baixo. 

3. Estenda seu braço e coloque a palma da mão 1 pé (30 cm) ou mais abaixo da aeronave, mantendo a palma da mão aberta. A 

aeronave vai aumentar a sua altitude em seguida, continuar voando para cima e para baixo.

4. Toque na Tello app qualquer momento para sair do modo de rejeição.

• Verifique se há espaço suficiente ao usar o modo de rejeição. Permitir que um raio de pelo menos 7 pés (2 m) horizontalmente em torno da 

aeronave e permitir que, pelo menos 10 pés (3 m) acima da aeronave.

• Antes de usar o modo Bounce garantir que o indicador de estado Aircraft é periodicamente verde piscando duas vezes, indicando 

que o Sistema de Posicionamento Visão está disponível.

• No modo Bounce, garantir que o seu braço está estendido e sua palma é plana. NÃO tente pegar o avião. A distância 

entre a palma da mão e a aeronave deve ser de pelo menos 1 pé (30 cm).

• Cuidado com os obstáculos potenciais em sua área envolvente (especialmente na parte de trás, esquerda e direito lados da 

aeronave) e ficar longe deles para evitar acidentes.

• Esteja preparado para assumir o controle da aeronave tocando no aplicativo Tello para sair Bounce 

modo, em caso de uma emergência.

• Seja cauteloso quando voando no escuro (<300 lux) ou brilhantes (> 10.000 lux) ambientes.
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8D Flips

Em 8D Inverte a aeronave vira automaticamente em uma das oito direções diferentes.

Usando 8D Flips

1. Pressione o botão de energia uma vez para ligar a aeronave diante. Inicie o aplicativo Tello e toque decolar.

2. Toque e selecione 8D Flips. Leia o prompt de informações e, em seguida, selecione Começar.2. Toque e selecione 8D Flips. Leia o prompt de informações e, em seguida, selecione Começar.2. Toque e selecione 8D Flips. Leia o prompt de informações e, em seguida, selecione Começar.

3. Passe dentro da caixa mostrada no aplicativo. A aeronave vai virar na direção que você passe.  

4. Toque na Tello app qualquer momento para sair 8D Flips.

• Verifique se há espaço suficiente para se utilizar 8D Flips. Permitir que um raio de pelo menos 7 pés (2 m) horizontalmente em torno da 

aeronave e permitir que, pelo menos 10 pés (3 m) acima da aeronave.

• Antes de usar 8D Flips garantir que o indicador de estado dos aviões está a piscar periodicamente verde duas vezes, indicando que o 

Sistema de Posicionamento Visão está disponível.

• Quando se utiliza 8D aletas, a distância entre o utilizador e a aeronave deve ser pelo menos de 3,5 pés (1 m).

• Cuidado com os obstáculos potenciais em sua área envolvente (especialmente na parte de trás, esquerda e direito lados 

da aeronave) e ficar longe deles para evitar acidentes.

• Esteja preparado para assumir o controle da aeronave tocando no aplicativo Tello para sair 8D Flips 

Em caso de emergência.

• Seja cauteloso quando voando no escuro (<300 lux) ou brilhantes (> 10.000 lux) ambientes.

Lance & Go

Lance & Go permite iniciar a aeronave, lançando-o suavemente para o ar.

Usando Lance & Go

1. Pressione o botão de energia uma vez para ligar a aeronave diante.

2. Toque e selecione Lance & Go. 2. Toque e selecione Lance & Go. 
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3. Coloque a aeronave na palma da mão.

4. Leia a mensagem de aviso e toque para iniciar. As hélices irá começar a girar lentamente.

Gentilmente lançar o avião para cima e horizontalmente para longe de você, mantendo a horizontal aeronave que você jogá-lo. As 

hélices vai começar a girar mais rapidamente e a aeronave vai pairar automaticamente no lugar. As hélices vai parar se você não 

jogar a aeronave dentro de 5 segundos das hélices começam a girar lentamente.

• Só use Lance & Go em uma área aberta e certifique-se que seu vôo caminho é claro de pessoas, animais e obstáculos. 

• Lance & Go não pode ser usado depois que a aeronave decolou. 

• Tenha cuidado ao usar Lance & Vá e certifique-se de manter os dedos longe das hélices, mesmo quando eles estão 

girando lentamente.

• Segure o avião na horizontal, e gentilmente lançar o avião para cima e horizontalmente para longe de você. NÃO deite a 

aeronave a uma velocidade que excede 6 ft / s (2 m / s). Não jogue a aeronave em um ângulo com a horizontal superior a 

20 ° e NÃO virar a aeronave que você jogá-lo.

• Antes de usar Lance & Go garantir que o indicador de estado Aircraft é periodicamente verde piscando duas vezes, indicando 

que o Sistema de Posicionamento Visão está disponível. 

• Cuidado com os obstáculos potenciais em sua área envolvente (especialmente na parte de trás, esquerda e direito lados 

da aeronave) e ficar longe deles para evitar acidentes.

• Seja cauteloso quando voando no escuro (<300 lux) ou brilhantes (> 10.000 lux) ambientes.

Tiros EZ 

Usando 360

Em 360, a aeronave registra um pequeno vídeo enquanto gira 360 graus. 

1. Pressione o botão de energia uma vez para ligar a aeronave diante. Inicie o aplicativo Tello e toque decolar.

2. Toque e selecione 360. Leia o prompt de informações e, em seguida, selecione Começar.2. Toque e selecione 360. Leia o prompt de informações e, em seguida, selecione Começar.2. Toque e selecione 360. Leia o prompt de informações e, em seguida, selecione Começar.

3. A aeronave irá girar 360 graus e gravar um vídeo automaticamente. Toque para acessar o 

vídeo. 

4. A aeronave vai sair 360, uma vez que terminou de gravar. Você também pode tocar na Tello app qualquer 

tempo para sair 360. 

• Assegurar que haja espaço suficiente para se utilizar 360. Permitir que pelo menos 2 pés (0,5 m) em torno da aeronave em todas as 

direcções.

• Antes de usar 360 assegurar que o Indicador de Estado Aircraft é periodicamente verde piscando duas vezes, indicando que o 

Sistema de Posicionamento Visão está disponível.

• Cuidado com os obstáculos potenciais em sua área envolvente (especialmente na parte de trás, esquerda e direito lados 

da aeronave) e ficar longe deles para evitar acidentes.

• Esteja preparado para assumir o controle da aeronave tocando no aplicativo Tello para sair em caso 

de uma emergência.

• Seja cauteloso quando voando no escuro (<300 lux) ou brilhantes (> 10.000 lux) ambientes.
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usando Círculo

No Círculo da aeronave registra um pequeno vídeo ao voar em um círculo.

1. Pressione o botão de energia uma vez para ligar a aeronave diante. Inicie o aplicativo Tello e toque decolar.

2. Toque e em seguida, selecione Circle. Leia o prompt de informações e, em seguida, selecione Começar.2. Toque e em seguida, selecione Circle. Leia o prompt de informações e, em seguida, selecione Começar.2. Toque e em seguida, selecione Circle. Leia o prompt de informações e, em seguida, selecione Começar.

3. A aeronave voar em círculo em torno de um ponto a cerca de 7 pés (2 m) em frente do nariz da aeronave e gravar um vídeo. 

4. A aeronave sairá Círculo assim que terminar a gravação. Você também pode tocar no aplicativo Tello 

qualquer momento para sair Circle.

• Verifique se há espaço suficiente para se utilizar Circle. Permitir que um raio de pelo menos 10 pés (3 m) em torno do ponto 7 

pés (2 m) em frente do nariz da aeronave, e pelo menos 10 pés (3 m) acima e abaixo da aeronave.

• Antes de usar o Círculo garantir que o indicador de estado dos aviões está a piscar periodicamente verde duas vezes, indicando que o 

Sistema de Posicionamento Visão está disponível. 

• Cuidado com os obstáculos potenciais em sua área envolvente (especialmente na parte de trás, esquerda e direito lados 

da aeronave) e ficar longe deles para evitar acidentes.

• Esteja preparado para assumir o controle da aeronave tocando no aplicativo Tello para sair Circle in 

caso de uma emergência.

• Seja cauteloso quando voando no escuro (<300 lux) ou brilhantes (> 10.000 lux) ambientes.

Usando Up & Away

Em Up & Away da aeronave registra um pequeno vídeo enquanto voava para cima e para trás.

1. Pressione o botão de energia uma vez para ligar a aeronave diante. Inicie o aplicativo Tello e toque decolar.

2. Toque e selecione Up & Away. Leia o prompt de informações e, em seguida, selecione Começar.2. Toque e selecione Up & Away. Leia o prompt de informações e, em seguida, selecione Começar.2. Toque e selecione Up & Away. Leia o prompt de informações e, em seguida, selecione Começar.

3. A aeronave irá gravar um pequeno vídeo enquanto voava para cima e para trás.

4. A aeronave sairá Up & Away uma vez que tenha terminado de gravar. Você também pode tocar na Tello 

app qualquer momento para sair Up & Away.
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• Verifique se há espaço suficiente para se utilizar Up & Away. Permitir que pelo menos 20 pés (6 m) para trás e 3,5 pés (1 m) acima 

da aeronave.

• Antes de usar Up & Away garantir que o indicador de estado dos aviões está a piscar periodicamente verde duas vezes, indicando 

que o Sistema de Posicionamento Visão está disponível. 

• Cuidado com os obstáculos potenciais em sua área envolvente (especialmente na parte de trás, esquerda e direito lados 

da aeronave) e ficar longe deles para evitar acidentes.

• Esteja preparado para assumir o controle da aeronave tocando no aplicativo Tello para sair Up & 

Longe, no caso de uma emergência.

• Seja cauteloso quando voando no escuro (<300 lux) ou brilhantes (> 10.000 lux) ambientes.

hélices

O Tello utiliza hélices modelo 3044P. Há duas variedades de hélices 3044P, que são projetados para girar em direções diferentes. A 

presença ou ausência de marcas nas hélices indica qual o tipo e eles são, portanto, que os motores que devem ser ligados para.

Anexando os Hélices

Monte marcada hélices sobre os motores com trem de pouso marcado. Montar hélices não marcadas sobre os motores com trem de 

pouso não marcado.

Ao montar, garantir que o espaço entre a parte inferior da tampa da hélice e o motor não é maior do que a necessária para inserir a 

ferramenta de remoção da hélice.
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Destacando as Hélices

Inserir a ferramenta de remoção da hélice entre o tampão da hélice e o motor. Certifique-se de manter o motor enquanto destacando a 

hélice.

• Sempre separar as hélices, utilizando a ferramenta de remoção da hélice. NÃO remova as hélices à mão pois isso pode 

danificar os motores e você pode ficar seriamente ferido.

• Para evitar lesões, claro das e não toque hélices ou motores quando eles estão girando. 

• Só use hélices originais e não misture tipos de hélices.

• Garantir que as hélices e motores estão instalados firmemente e correctamente antes de cada vôo.

• Assegurar que todas as hélices estão em boas condições antes de cada vôo. NÃO use idade, lascado, ou hélices 

quebrados.

hélice Guards

As guardas Tello hélice pode ser usado para reduzir o risco de dano ou prejuízo para as pessoas ou objectos que resultam das colisões 

acidentais com aeronaves Tello.

Montagem das guardas de hélice

Montar cada um dos guardas da hélice para o trem de pouso de aeronaves sob os motores. Empurre cada guarda hélice para dentro, para 

envolvê-la em torno do trem de pouso. Certifique-se de que ele se encaixe na posição e que as partes salientes do trem de pouso se encaixam 

com segurança nos entalhes sobre os guardas da hélice.
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Retirando as guardas de hélice

Para remover um protetor de hélice colocar o seu dedo indicador eo polegar como mostrado na figura abaixo. Com o polegar, aplique 

suavemente uma força de torção no lábio que se projeta a partir do guarda hélice onde se envolve em torno do trem de pouso.

Não use força excessiva ao remover guardas hélice pois isso pode danificar os braços da aeronave e você pode se 

machucar.

bateria de vôo

O Tello vôo da bateria é uma bateria 3,8 V, 1100 mAh com carga / descarga proteção.

Carregue totalmente a bateria de vôo antes de cada vôo. 

Características da bateria

1. sobrecorrente / sobretensão de protecção: A bateria interrompe a carga se uma corrente / tensão excessiva é detectado.

2. Overdischarge proteção: Descarga pára automaticamente para evitar a descarga excessiva. 

3. Proteção contra curto circuito: A fonte de alimentação é cortada automaticamente se um curto-circuito é detectado. Consulte a Tello Disclaimer e 3. Proteção contra curto circuito: A fonte de alimentação é cortada automaticamente se um curto-circuito é detectado. Consulte a Tello Disclaimer e 

Diretrizes de Segurança antes de usar. Usuários assumir total responsabilidade por todas as operações e uso.Diretrizes de Segurança antes de usar. Usuários assumir total responsabilidade por todas as operações e uso.

Inserção do vôo Bateria

Insira o vôo Bateria na aeronave, como mostrado. Certifique-se de que a bateria está montado firmemente.

Para remover a bateria puxá-lo para fora da aeronave. 
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Carregar a bateria de vôo

Para carregar a bateria de vôo conectar a porta USB Micro na aeronave a um adaptador USB (não fornecido) usando um cabo USB 

Micro padrão. Tempo de carregamento: Aprox. 1 hora e 30 minutos.

O Indicador de Estado Aircraft pisca em azul lentamente durante o carregamento. A bateria está totalmente carregada quando o indicador de 

estado Aircraft fica azul sólida. Retire o adaptador USB quando a bateria está totalmente carregada.

• Sempre usar um FCC / CE (dependendo da localização) certificada adaptador USB que é avaliado a 5 V e 1,5 A ou acima.

• Garantir a aeronave está desligado antes de carregar. Ele não pode ser cobrado quando ele é ligado.

• Não carregue o vôo da bateria imediatamente após o vôo, porque a sua temperatura pode ser muito alta. Não carregue 

o vôo da bateria até que arrefeça a próxima da temperatura ambiente.

• Carregar a bateria de voo no intervalo de temperatura 41 ° a 113 ° F (5 ° a 45 ° C). A gama de temperatura ideal de 

carregamento é de 72 ° a 82 ° F (22 ° a 28 ° C).

Antes de realizar o vôo da bateria em um voo da companhia aérea, deve ser descarregada a 30% ou menos. Para descarregar o vôo 

da bateria, voar a aeronave.

Verificação de Nível de Bateria

Pressione o botão de energia uma vez para ligar a aeronave diante. Inicie o aplicativo Tello e verificar o nível da bateria no aplicativo.

Câmera

A câmera captura Tello 5 megapixels fotos e 720p vídeos. recurso de estabilização de imagem eletrônico da Tello lhe permite capturar 

imagens nítidas de forma consistente. As fotos e vídeos podem ser vistos no aplicativo Tello e copiado para uma pasta no seu 

dispositivo móvel.
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Tello App

Use este aplicativo para controlar a câmera e outras funções de aeronaves. O aplicativo é usado para configurar o seu avião, ver as 

suas fotos e vídeos, e copiar as suas fotos e vídeos para pastas em seu dispositivo móvel.

Ligar à Aircraft

Habilitar a funcionalidade Wi-Fi em seu dispositivo móvel e, em seguida, selecione a rede TELLO-XXXXXX. Conexão foi estabelecida 

quando a visão da câmera ao vivo é mostrado em seu dispositivo móvel.

câmara Vista

3m / s 3m60% 3m / s 3mS HH

1. Auto Takeoff / Landing

Toque para iniciar a decolagem auto. Toque para iniciar pouso automático.

Existem dois modos de auto desembarque: Tap à Terra e Palmland (Landing Mão). Em Tap aterrar a aeronave aterrar automaticamente. 

Para usar Palmland colocar a palma da mão sob a aeronave, em seguida, toque para confirmar eo avião vai pousar na palma da mão e 

parar seus motores.

Apenas pousar a aeronave em superfícies planas. NÃO pousar a aeronave sobre a água, grama ou areia. Ao usar 

Palmland, garantir a sua palma é direito sob a aeronave e manter a sua palma da mão.

2. modos de voo Inteligentes

Toque  para selecionar modos de voo Inteligentes.

3. Configurações

Toque para entrar na tela de configurações. Você pode ajustar a velocidade de vôo, configurações VR, definições do joystick Bluetooth, e as configurações 

de Wi-Fi aqui.

Por padrão, o Tello não tem uma senha Wi-Fi. Você pode definir uma senha e você também pode alterar o SSID Wi-Fi. (Para redefinir 

o SSID Wi-Fi e uma senha para as configurações padrão, o poder na aeronave e, em seguida, pressione e segure o botão de 

alimentação durante 5 segundos. O Tello será reiniciado automaticamente.)
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No mais o ecrã do guia iniciante, unidades de medida, a qualidade da foto, aviso de bateria fraca, e as configurações de joystick pode 

ser configurado. Toque para calibrar a IMU ou centro de gravidade, ou a 

visualizar a versão do firmware da aeronave.

4. Nível de Bateria

60% Mostra o nível atual da bateria.60% Mostra o nível atual da bateria.

5. Wi-Fi Estado

Exibe o status da conexão Wi-Fi.

6. Estado Bluetooth

Exibe o status da conexão Bluetooth.

7. velocidade de vôo7. velocidade de vôo

3m / s Exibe a velocidade horizontal da aeronave.3m / s Exibe a velocidade horizontal da aeronave.

8. Altitude de vôo8. Altitude de vôo

3m Exibe a altitude acima da superfície abaixo da aeronave. 3m Exibe a altitude acima da superfície abaixo da aeronave. 

9. Reprodução9. Reprodução

Toque para entrar na página de reprodução e fotos e vídeos de visualização assim que eles são capturados.

10. Foto / Vídeo Alternar10. Foto / Vídeo Alternar

Toque para alternar entre os modos de fotografia e gravação de vídeo.

11. Shoot Botão / Record11. Shoot Botão / Record

Toque / para começar a tirar fotos ou gravar vídeo.

12. Joysticks virtuais12. Joysticks virtuais

Use joysticks virtuais para controlar a aeronave. Dois modos (modo 1 e modo 2) estão disponíveis. O modo padrão é o Modo 2.

O controlo da aeronave

Os joysticks virtuais são usados para controlar a orientação da aeronave (yaw), para a frente / movimento para trás (passo), a altura 

(regulador de pressão), e da esquerda / direita movimento (rolo). A função que cada movimento joystick virtual executa é determinada 

pela escolha de modo joystick virtual. Dois modos (modo 1 e modo 2) estão disponíveis. O modo padrão é o Modo 2.

Em cada um dos dois modos a Tello paira no lugar com uma orientação constante quando ambos os joysticks virtuais estão centradas. 

Empurrando um joystick virtual para longe da posição central desempenha as funções mostra na figura abaixo.
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modo 2

vara esquerda Alavanca da direita

Acima

Baixa

frente

Para trás

Esquerda CertoVire à esquerda vire à direita

modo 1

vara esquerda Alavanca da direitafrente

Para trás

Acima

Baixa

Esquerda Certo Vire à esquerda vire à direita
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A figura abaixo explica como usar cada um joystick virtual, usando o Modo 2 como um exemplo.

Joysticks virtuais (Modo 2) Observações 

vara esquerda 

Movendo-se da esquerda furar cima ou para baixo muda a altitude da aeronave. Empurre 

a vara para cima para subir e descer a descer. Quanto mais a vara é empurrada para 

longe da posição central, mais rápido a aeronave vai mudar altitude. Sempre empurrar o 

manche suavemente para evitar alterações súbitas e inesperadas em altitude.   

vara esquerda 

Movendo-se a alavanca esquerda para a esquerda ou para a direita controla a orientação 

da aeronave. Empurre o manípulo esquerdo para girar o sentido anti-horário aeronaves e 

direita para girar a aeronave. Quanto mais a vara é empurrada para longe da posição 

central, mais rápido a aeronave irá girar.  

Alavanca da direita 

Movendo-se o direito vara cima e para baixo muda o tom da aeronave. Empurre a vara até voar para 

frente e para baixo para voar para trás. Quanto mais a vara é empurrada para longe da posição 

central, mais rápido a aeronave vai passar.

Alavanca da direita 

Movendo o stick direito para a esquerda ou direita altera rolo da aeronave. Empurre o manípulo esquerdo para 

voar esquerda e direita para voar para a direita. Quanto mais a vara é empurrada para longe da posição central, 

mais rápido a aeronave vai passar.   

• A área para além dos círculos brancos também responde a comandos de controlo.

• O Tello é compatível com o controle remoto Gamesir e Apple IFM controladores remotos Certified. Os joysticks 

virtuais são desativados quando conectado a um controlador remoto via Bluetooth.
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Voar

Certifique-se que todos os voos são realizados dentro de casa ou em uma área aberta, sem vento. A altura de voo é limitado a 32,8 pés (10 

m) e distância de voo é limitada a 328 pés (100 m). Realizar um simples vôo de teste na primeira vez que voar a aeronave. Consulte a seção 

de teste de vôo abaixo.

Requisitos vôo Ambiente

1. NÃO utilizar a aeronave em condições climáticas adversas, como chuva, neve, nevoeiro, vento, poluição atmosférica, granizo, raios, tornados, 

ou furacões.

2. voar apenas em locais onde você pode manter a aeronave, pelo menos 33 pés (10 m) longe de obstáculos, pessoas, animais, 

edifícios, infra-estrutura pública, árvores e corpos de água quando em vôo. 

3. NÃO voar a aeronave em uma rota que tem uma mudança abrupta no nível do solo (como de dentro de um edifício para o exterior), caso 

contrário a função de posicionamento pode ser interrompido, impactando a segurança de vôo.

4. Aeronave desempenho e a bateria é sujeita a factores ambientais, tais como a densidade do ar e temperatura. Tenha muito cuidado 

quando voando 3.281 pés (1.000 m) ou mais acima do nível do mar, uma vez que a bateria e desempenho da aeronave pode ser 

reduzida.

5. NÃO usar a aeronave perto de acidentes, incêndios, explosões, inundações, tsunamis, avalanches, deslizamentos de terra, terremotos, poeira ou 

tempestades de areia.

6. Para evitar a interferência entre o dispositivo inteligente e outros equipamentos sem fios, desligue outros equipamentos sem fio enquanto 

você está voando a aeronave.

7. NÃO voar em áreas onde a interferência magnética ou de rádio podem ocorrer, tais como perto de: hotspots Wi-Fi, roteadores, 

dispositivos Bluetooth, linhas de alta tensão, estações de transmissão de energia de alta tensão, estações base móveis, ou torres de 

radiodifusão. Voar em áreas onde a interferência pode interromper a comunicação entre a aeronave eo dispositivo de controle remoto 

pode afetar adversamente a orientação de vôo e precisão de localização e pode potencialmente levar à perda de controle. Interferência 

também pode levar a erros de vídeo downlink.

Conformidade com os regulamentos

Para evitar ferimentos graves e danos materiais, observar as leis e regulamentos locais durante o vôo. Consulte a Tello Disclaimer e Para evitar ferimentos graves e danos materiais, observar as leis e regulamentos locais durante o vôo. Consulte a Tello Disclaimer e 

Diretrizes de Segurança para detalhes.Diretrizes de Segurança para detalhes.

Vôo de teste

Realizar um simples vôo de teste na primeira vez que voar a aeronave:

1. Coloque a aeronave em uma área plana, com a bateria de vôo virada para si.

2. Ligue a aeronave.

3. Inicie o aplicativo Tello e entrar na visão da câmera.

4. Use auto decolagem.

5. Use os joysticks virtuais para controlar a aeronave.

6. Use auto pouso. 

7. Desligue a aeronave.
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Especificações

Aeronaves (modelo: TLW004)

Peso (incluindo a hélice Guarda) 87 g

Velocidade máxima 17,8 mph (28,8 kph)

Max Tempo de vôo 13 minutos (0 vento a uma consistente 9 mph (15 kph))

Faixa de temperatura operacional 32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ° C)

Faixa de freqüência operacional 2,4 a 2,4835 GHz

Transmissor (EIRP) 

20 dBm (FCC) 19 

dBm (EC) 19 dBm 

(SRRC)

Câmera

Max Tamanho da Imagem 2592 × 1936

Modos de gravação de vídeo HD: 1280 × 720 30p

Formato de vídeo MP4

bateria de vôo

Capacidade 1100 mAh

Voltagem  3,8 V 

Tipo de Bateria Lipo

Energia  4,18 Wh

Peso líquido 25 ± 2 g

Carregar Faixa de temperatura 41 ° a 113 ° F (5 ° a 45 ° C)

Max carga de energia 10 W

Pós-Venda Informação

Visite https://www.ryzerobotics.com/support para saber mais sobre as políticas de serviço pós-venda, serviços de reparação e de apoio.

Atualizações de firmware

Quando você conecta o avião para o aplicativo Tello você será notificado se uma nova atualização de firmware disponível. Para iniciar 

a atualização, conecte o dispositivo móvel à Internet e siga as instruções na tela.

• As atualizações de firmware demorar cerca de 5 minutos. 

• Antes de executar uma atualização garantir a bateria de vôo tem pelo menos 50% de carga. 
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