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AVISO 
Todas as instruções e outros documentos colaterais estão sujeitos a alterações 

a critério exclusivo da SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Para obter 

informações atualizadas sobre o produto, visite http://www.dji.com e clique na 

página do produto para este produto. 
 

Glossário 
Os seguintes termos são utilizados em toda a literatura do produto para indicar 

vários níveis de danos potenciais ao operar este produto: 
 

NOTICE: Procedimentos, que, se não forem devidamente seguidos, criam a 

possibilidade de danos físicos e uma pequena ou nenhuma possibilidade de 

lesão. 

CAUTION: Procedimentos, que, se não forem seguidos corretamente, criem a 

probabilidade de danos à propriedade física e a possibilidade de ferimentos 

graves. 

WARNING: Procedimentos, que, se não forem seguidos corretamente, criem a 

probabilidade de danos à propriedade, danos colaterais e lesões graves OU criam 

uma alta probabilidade de lesão superficial. 
 

 

Leia o manual do usuário Phantom 3 para se familiarizar com os 

recursos deste produto antes de operar. A falha em operar o produto 

corretamente pode resultar em danos ao produto ou propriedade pessoal e causar 

ferimentos graves. 

Este é um produto sofisticado. Ele deve ser operado com cautela e bom senso e requer 

alguma habilidade mecânica básica. A falha em operar este produto de forma segura e 

responsável pode resultar em problemas ou danos ao produto ou a outra propriedade. 

Este produto não se destina a ser utilizado por crianças sem supervisão direta de 

adultos. Não use com componentes incompatíveis ou altere este produto de qualquer 

forma fora dos documentos fornecidos pela SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Estas 

diretrizes de segurança contém instruções para segurança, operação e manutenção. É 

essencial ler e seguir todas as instruções e avisos no manual do usuário Phantom 3, 

antes da montagem, configuração ou uso, para operar o produto corretamente e evitar 

danos ou problemas graves. 

 

Diretrizes de segurança da bateria de vôo inteligente 

 Para evitar incêndios, problemas graves e danos materiais, observe as 

seguintes diretrizes de segurança ao usar, carregar ou armazenar suas baterias. 
 

Uso da Bateria 
1) NÃO permita que as baterias entrem em contato com qualquer tipo de líquido. NÃO deixe as 

baterias na chuva ou perto de uma fonte de umidade. NÃO largue a bateria na água. Se o 

interior da bateria entrar em contato com a água, a decomposição química pode ocorrer, 

resultando potencialmente na bateria apanhando fogo e pode até levar a uma explosão. 

2) Nunca use baterias paralelas. Acesse www.dji.com para comprar baterias originais da DJI. 

DJI não se responsabiliza por nenhum dano causado por baterias paralelas. 

3) Nunca use ou carregue baterias inchadas, vazadas ou danificadas. Se as suas baterias não tiverem 

normais, entre em contato com DJI ou um revendedor autorizado DJI para assistência adicional. 

4) Nunca instale ou remova a bateria da aeronave quando ela estiver ligada. NÃO insira ou remova 

as baterias se a tampa de plástico tiver sido rasgada ou comprometida de qualquer maneira. 



5) A bateria deve ser usada em temperaturas de -10 ℃ a 40 ℃. O uso da bateria em ambientes acima de 50 ℃ pode 

levar a um incêndio ou explosão. O uso de bateria abaixo de -10 ℃ pode causar danos permanentes. 

6) NÃO use a bateria em ambientes eletrostáticos ou eletromagnéticos fortes. Caso contrário, a 

placa de controle da bateria pode funcionar mal e causar um acidente grave durante o voo. 
7) Nunca desmonte ou perfure a bateria de qualquer maneira ou a bateria pode escapar, pegar fogo ou explodir. 
8) Os eletrólitos da bateria são altamente corrosivos. Se algum eletrólito entrar em contato com a pele 

ou os olhos, lave imediatamente a área afetada com água corrente durante pelo menos 15 minutos 

e, em seguida, consulte um médico imediatamente. 

9) Verifique a condição da bateria se ela sair da aeronave. Verifique se a bateria NÃO está danificada 

ou está vazando antes de colocá-lo de volta na aeronave. 

10) Se a bateria cair na água com a aeronave durante o voo, tire-a imediatamente e coloque-a em uma 

área segura e aberta. Mantenha uma distância segura da bateria até ficar completamente seca. Nunca use a 

bateria novamente e descarte a bateria corretamente, conforme descrito na seção Disposição da bateria 

abaixo. NÃO aqueça baterias. Se pegar fogo, apague com areia ou um extintor de pó seco. Nunca use água 

para apagar o fogo da bateria. 

11) NÃO coloque baterias em um forno de microondas ou em um recipiente pressurizado. 

12) NÃO coloque células soltas da bateria em qualquer superfície condutora, como uma mesa de 
metal. 

13) NÃO coloque as células soltas em um bolso, saco ou gaveta, onde eles podem curto-circuitar 

contra outros itens ou onde os terminais da bateria podem ser pressionados uns contra os 

outros. 

14) NÃO deixe a bateria cair ou bater. NÃO coloque objetos pesados nas baterias ou no 

carregador. 

15) Limpe os terminais da bateria com um pano limpo e seco. 
 

Carregamento da Bateria 
1) NÃO coloque as baterias nas tomadas de parede ou nas tomadas do carregador de carro 

diretamente e use sempre um adaptador aprovado pelo DJI. O DJI não se responsabiliza se a 

bateria estiver carregada usando um carregador que não seja DJI. Nunca deixe a bateria sem 

vigilância durante o carregamento. NÃO carregue a bateria perto de materiais inflamáveis ou em 

superfícies inflamáveis, como tapete ou madeira. NÃO carregue a bateria imediatamente após o 

voo, porque a temperatura da bateria pode ser muito alta. NÃO carregue a bateria sem antes 

esfriar até a temperatura ambiente próxima. Carregar a bateria fora da faixa de temperatura de 0 

℃ -40 ℃ pode causar vazamento, superaquecimento ou danos na bateria. 

2) Desconecte o carregador quando não estiver em uso. Examine regularmente o carregador para não danificar 

o cabo, o plugue, o gabinete ou outras peças. NÃO limpe o carregador com álcool desnaturado ou outros 

solventes inflamáveis. Nunca use um carregador danificado. 
 

Armazenamento da bateria 
1) Mantenha as baterias fora do alcance de crianças e animais de estimação. 
2) NÃO deixe a bateria perto de fontes de calor, como forno ou aquecedor. NÃO deixe as baterias 

dentro de um veículo em dias quentes. A temperatura de armazenamento ideal é de 22 ℃ -28 ℃. 
3) Mantenha a bateria seca. Nunca largue a bateria na água. 
4) NÃO deixe cair, levar pancada, empalmar ou curto-circuito manualmente da bateria. 
5) Mantenha a bateria longe de objetos metálicos, como óculos, relógios, jóias e grampos de cabelo. 

 

Eliminar Bateria 
1) Descarte a bateria em caixas de reciclagem específicas somente após uma descarga completa. NÃO coloque 

a bateria em recipientes de lixo regulares. Seguir rigorosamente as suas regulamentações locais relativas à 

eliminação e reciclagem de baterias. 
 

Manutenção da Bateria 
1) Nunca use a bateria quando a temperatura estiver muito alta ou muito baixa. 

2) Nunca armazene a bateria em ambientes com uma temperatura superior a 60 ℃. 



 

Dicas para Viagem 
1) Antes de transportar a Bateria Inteligente de Vôo num voo da companhia aérea, ela deve primeiro ser totalmente 

descarregada. Isso pode ser feito usando sua aeronave até que a bateria esteja esgotada. Basta descarregar a 

bateria em um local à prova de fogo. 
 

 
 

Uso da Bateria 
1) Certifique-se de que as baterias estão totalmente carregadas antes de cada voo. 

2) Recomenda-se que NÃO carregue a bateria de voo inteligente e o controlador remoto ao mesmo tempo. 

3) Afaste a aeronave imediatamente quando o aviso de baixo nível de bateria se ativa no aplicativo DJI. 
 

Carregamento da Bateria 
1) Carregue e descarregue a bateria completamente uma vez a cada 20 ciclos de carga / descarga. 

Descarregue a bateria até que haja 8% de energia restante ou até que não possa mais ser ligada, então 

recarregue-a para a capacidade máxima. Este procedimento de ciclagem de energia otimizará a vida da 

bateria. 

2) A bateria de vôo inteligente é projetada para parar de carregar quando está cheia. No entanto, é uma boa 

prática monitorar o progresso de carga e desconectar as baterias quando totalmente carregadas. 
 

Armazenamento da Bateria 
1) Descarregue a bateria para 30% -50% se NÃO for usado por 7 dias ou mais. Isso pode prolongar muito a 

vida útil da bateria. 

2) A bateria descarrega automaticamente para abaixo de 65% quando está ocioso por mais de 10 dias para 

evitar o inchaço. Demora cerca de 2 dias para descarregar a bateria para 65%. É normal que você possa 

sentir um calor moderado que emite da bateria durante o processo de descarga. Defina o tempo de descarga 

no aplicativo DJI. 

3) A bateria entrará no modo de hibernação se esgotada e armazenada por um longo período. Quando 

estiver no modo de hibernação, se você tentar ligar a bateria, o LED de energia da bateria exibirá uma 

luz vermelha sólida e os LEDs do nível da bateria ficarão apagados. Você não pode desligar 

manualmente o LED de energia da bateria neste estado. Deixe a bateria em vigilância por 5 minutos, e 

então a luz desligará. Recarregue a bateria para sair da hibernação. 

4) Remova as baterias da aeronave quando armazenadas por um período prolongado. 
 

Eliminar Bateria 
1) Se o botão de ligar / desligar na Bateria de voo inteligente estiver desativado e a bateria não puder ser 

completamente descarregada, entre em contato com um agente profissional de eliminação / reciclagem 

de bateria para assistência adicional. 
 

Manutenção da Bateria 
1) Nunca exceda, pois isso pode levar ao dano das células da bateria. 

2) A duração da bateria pode ser reduzida se não for usada por muito tempo. 
 

Dicas de Viagem 
1) Armazene baterias de voo inteligentes em local ventilado. 
 

Apostila baixada no site oficial da DJI informado abaixo e traduzida por: Wesley Correa Leal em 03/02/2017 
 

Este conteúdo está sujeito a alterações. 

Baixe a última versão no site official da DJI: 

www.dji.com/support 

 
Se você tiver alguma dúvida sobre este documento, entre em contato com DJI enviando uma mensagem 

para DocSupport@dji.com. 
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