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Instalação da bateria e carregamento
Controlador

English Português:
Battery Cover Tampa das pilhas
2 x “AA” batteries 2 x pilhas tipo “AA”
Para instalar as pilhas: Abrir o compartimento das pilhas e inserir 4 x pilhas de 1.5 V tipo 
"AA" de acordo com a polaridade indicada (pilhas não incluídas).
A instalação das pilhas no drone deve ser feita apenas sob supervisão de um adulto!
Não misturar pilhas novas com pilhas antigas.
Não misturar pilhas antigas com pilhas novas.

Carregamento
Remover a bateria do drone, ligar uma extremidade do cabo USB à bateria e a outra 
extremidade a qualquer porta USB de um computador ou de um carregador de smartphone 
(não incluído).

Drone
Substituir as lâminas danificadas:
O seu equipamento é fornecido com 4 rotores sobresselentes - dois do tipo A (A1=A2) e dois 
do tipo B (B1=B2). Poderá ver as letras "A" e "B" na cobertura; de seguida, colocar o rotor 
no motor em conformidade
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Controlo remoto
English Português:
Photo/Video (For camera version only) Foto/Vídeo (apenas para a versão com 

câmara)
Headless/Return "Headless" ("sem cabeça")/Retorno
Headless: short press "Headless": premir rapidamente
Return: long press Retorno: Premir continuamente
Left Joystick/Throttle Manípulo esquerdo/Acelerador
Ascend/Descend/Turn left/Turn right Subir/Descer/Virar para a esquerda/Virar para 

a direita
Speed Velocidade
Low speed: Di Baixa velocidade: Di
Mid speed: DiDi Média velocidade: DiDi
High speed: DiDiDi Alta velocidade: DiDiDi
Turn left trim Ajuste virar à esquerda
Turn right trim Ajuste virar à direita
Power indicator Indicador de energia
Forward trim Ajuste para a frente
Backward trim Ajuste para trás
Right Joystick/Rudder Manípulo direito/Leme
Forward/Backward/Leftward/Rightward Para a frente/Para trás/Para a esquerda/Para 

a direita
Flip (short press) Girar: premir rapidamente
Leftward trim Ajuste para a esquerda
Rightward trim Ajuste para a direita
Function indicator Indicador de função



Passos do Funcionamento Normal

English Português:
1. Turn on the controller (Keep the left joystick 
at bottom point)

1. Ligar o controlador (manter o manípulo 
esquerdo no ponto inferior)

2. Turn on the drone (Connect the battery 
plug to drone first)

2. Ligar o drone (ligar a tomada da bateria do 
drone primeiro)

3. Place the drone on a flat surface 3. Colocar o drone numa superfície plana
4. 2 seconds later, beep will sound: drone has 
connected with controller automatically (LED 
lights on the drone stops flashing)

4. 2 segundos depois, ouvir-se-á um "beep": 
o drone ligou ao controlador automaticamente 
(as luzes LED do drone param de piscar)

5. To ascend the drone, push up the Throttle 
(please push up the throttle very slowly, to 
avoid the drone rising too fast)

5. Para fazer subir o drone, empurre o 
Acelerador para cima (empurre o acelerador 
muito lentamente, para evitar que o drone 
suba demasiado rápido)

6. To descend the drone, pull down the 
Throttle (please pull down the throttle very 
slowly, to avoid the drone falling too fast or 
crash). For Emergency, please pull down the 
throttle quickly to the bottom point

6. Para fazer descer o drone, empurre o 
Acelerador para baixo (empurre o acelerador 
muito lentamente, para evitar que o drone 
desça demasiado rápido ou se despenhe) Em 
caso de emergência empurre o acelerador 
para baixo rapidamente para o ponto inferior.
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Redefinição da Calibração (Muito importante!)
Antes do primeiro voo, empurre o Acelerador para o ponto inferior esquerdo e o Leme para 
o canto inferior direito ao mesmo tempo durante 2-3 segundos; as luzes do drone irão piscar 
rapidamente; solte o Acelerador e o Leme. Quando as luzes pararem de piscar e ficarem 
acesas a reposição do giroscópio foi concluída.

Modo sem cabeça
Iniciar/Sair do Modo sem Cabeça
Premir o botão no controlador (conforme indicado na imagem); irá ouvir alguns avisos 
sonoros e as luzes do drone irão piscar; entrará no modo "headless". 
Premir novamente para sair; os avisos sonoros irão parar e as luzes permanecerão acesas.
No momento em que inicia o modo "headless", a direção em que o drone estiver a seguir 
será fixada como a "cabeça" do drone. Não importa a forma como rodar o drone, a direção 
frontal não vai mudar de acordo com a mesma. 

English Português:
Front Parte frontal
Back Voltar
Left Esquerda
Right Direita

Inversão uma tecla
Premir sem soltar o botão (premir continuamente) e irá ativar o modo "Retorno numa só 
tecla" e o drone irá agora tentar voar de regresso ao seu ponto inicial. Se pretender 
desativar este modo, seguidamente empurrar o manípulo direito (Leme) para qualquer 
direção.
Nota: O drone não irá aterrar automaticamente, continua a ser necessário controlar a altura 
do drone quando está a utilizar o modo de voo inversão uma tecla.
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Voltas e rodopios
Depois de conhecer as bases do voo, está pronto para aprender as voltas e rodopios do seu 
drone.
Para executar uma volta ou rodopio certifique-se de que o drone se encontra a, pelo menos, 
3 metros de distância do solo. Premir o botão Volta, e rapidamente empurre o Leme em 
qualquer direção para o drone dar uma volta ou rodopio. Depois da manobra estar 
concluída, deve estabilizar o drone.

Acessórios principais

English Português:
Remote controller Controlador remoto
Propellers Hélices
Propeller guards Proteções das hélices
USB Charge cable Cabo de carregamento USB
Battery Bateria



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Os equipamentos elétricos e eletrónicos,  bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, 
componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o material 
residual  (equipamentos  elétricos  e  eletrónicos  descartados,  incluindo  pilhas)  não  seja  corretamente 
eliminado.

Os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de 
um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e 
eletrónicos,  bem  como pilhas,  não  devem  ser  deitados  fora  em  conjunto  com  o  lixo  doméstico,  mas 
separadamente.

Como  utilizador  final,  é  importante  enviar  as  suas  pilhas  usadas  para  uma  unidade  de  reciclagem 
adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não 
será prejudicado.

Todas  as  cidades  possuem  pontos  de  recolha  específicos,  nos  quais  os  equipamentos  elétricos  e 
eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser entregues de forma gratuita e encaminhados para estações de 
reciclagem e  outros  locais  de  recolha.  Estes  equipamentos  podem igualmente  ser  recolhidos  em sua 
própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics

http://www.facebook.com/denverelectronics

