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Pesquisa de palavras-chave
Pesquise palavras-chave como "bateria" e "instalação" para localizar 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 iniciar uma pesquisa.

Navegação para um tópico
Visualize uma lista completa de tópicos no índice. Clique em um tópico para navegar até a respectiva
seção.

Impressão deste documento
Esse documento suporta impressão em alta resolução.

Uso deste manual
Legendas
Alerta

Importante

Dicas

Referência

Assista aos tutoriais em vídeo
Assista ao vídeo de tutorial abaixo para aprender a usar o CendenceTM corretamente e com
segurança:
http://www.dji.com/cendence/info#video

Download do aplicativo DJI GO 4
Certifique-se de usar o aplicativo DJI GOTM 4 ou outros aplicativos compatíveis
com aeronaves DJI durante o voo.
Digitalize o código QR ou acesse “https://m.dji.net/djigo4” para baixar o app.
Use dispositivos móveis que execute Android v4.4 ou iOS v9.0 ou superior.

* Para maior segurança, este voo é restrito a uma altitude de 30 m e à distância de 50 m quando não conectado
ou ligado ao aplicativo durante o voo, inclusive o DJI GO 4 e todos os aplicativos compatíveis com a aeronave
DJI.

Download do Assistente 2 DJI
Faça download e instale o aplicativo ASSISTANTTM 2 antes do uso.
http://www.dji.com/cendence/info#downloads
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Perfil do produto
Introdução
O controle remoto Cendence TM apresenta a tecnologia LIGHTBRIDGE TM da DJI para uma distância
máxima de transmissão de até 4,3 milhas (7 km)*. O suporte a transmissão de dupla frequência faz com
que o downlink de vídeo HD seja estável e confiável. No Modo Dual Remote Controller, dois controles
remotos podem controlar a aeronave e a câmera separadamente e simultaneamente. O Modo Dual
Remote Controller pode funcionar a até 328 pés (100 m) de distância entre um usuário e o outro.
O controle remoto funciona com uma Bateria Inteligente WB37, que pode ser carregada através do Ponto
de Carregamento em cerca de 2 horas e 24 minutos com um carregador de 180 W, ou através do Ponto
de Carregamento da Bateria Inteligente WCH2 (em aproximadamente 1 hora e 11 minutos). O tempo
máximo de funcionamento do controle remoto é de aproximadamente 4 horas sem fornecimento de
energia para um monitor e com o Modo Dual Remote Controller desativado.*
O Cendence pode ser equipado com um monitor DJI CrystalSkyTM (o modelo de 7,85 pol é usado como
exemplo neste guia do usuário), que oferece uma vista de câmera HD ao vivo com o aplicativo DJI Pilot
ou DJI GO 4TM para uma experiência de voo precisa e de respostas rápidas.
Com vários botões personalizáveis, é possível ajustar vários parâmetros do controlador de voo, câmera e
estabilizador ao alcance das mãos. A Cendence Patch Antenna também permite um alto ganho de sinal
de transmissão e melhor recepção.
O controle remoto é capaz de atingir sua distância máxima de transmissão (FCC) em uma área aberta
sem interferência eletromagnética e a uma altitude de aproximadamente 400 pés (120 metros).
Para atender as regulamentações locais, a frequência de 5,8 GHz não está disponível em alguns
países e regiões.
O tempo máximo de funcionamento é estimado sem fornecimento de energia a um dispositivo
inteligente ou monitor.
Outros produtos mencionados neste manual podem ser adquiridos separadamente na Loja on-line
oficial da DJI.

Incluído na embalagem
1 Controle Remoto Cendence
1 Bateria Inteligente WB37*
1 Suporte de Montagem de Monitor Cendence*
1 Equipamento de Suporte do Controle Remoto Cendence*
1 Chave de fenda
2 Parafusos
2 Capas para Joystick de Controle Cendence
1 Chave de Montagem das Tampas dos Joysticks de Controle Cendence
1 Correia do Controle Remoto
* Conectado ao controle remoto.
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Diagrama do controle remoto
1. Antenas
Retransmita os sinais de controle e de vídeo da
aeronave.
2. Suporte de Montagem de Monitor
Usado para montar o monitor DJI CrystalSky.

2
1
17

3. Joysticks
Controle a orientação e o movimento da
aeronave.

6

4

3

17

5
12

4. Tampa da correia

8

5. Botão de Ajuste de Foco
Gire-o para definir a distância focal.

7

6. Botão Return-to-Home (RTH)
Pressione e segure o botão para iniciar o Return
to Home (RTH).

9

15

14

16

13
10

11

7. Entrada de alimentação
Conecte ao Carregador para carregar a bateria
do controle remoto.
8. Botão de configuração EV
Pressione e gire o2Botão de Configuração da
Câmera para definir o EV.

1 9. Botão de configuração do obturador

Pressione e gire o Botão de Configuração da
Câmera
17 para definir a velocidade do obturador.
15
6
4 da abertura
3
10. Botão de configuração
17
Pressione e gire o Botão
de
Configuração
da
5
Câmera para ajustar a12
abertura
14
16
11. Botão de configuração
do ISO
8
13
9
Pressione e gire o Botão
de Configuração da
10
Câmera para definir o ISO.
11
7
12. Botão de pausa
Pressione uma vez para sair do TapFly,
ActiveTrack ou outros Modos de Voo
Inteligente.

13. Botão liga/desliga
Usado para ligar e desligar o controle remoto.
14. Display do controle remoto
Mostra informações sobre a aeronave e a
câmera.
15. Botão giratório de configurações da câmera
Funciona com os Botões de Configuração de
EV, Obturador, Abertura e ISO para ajustar
seus valores.
16. Menu Customizable Button Settings
Pressione para definir as funções dos Botões
Personalizáveis no aplicativo DJI GO 4.

18

18

19

20

21
22

23
24

25

17. Botões Personalizáveis (BA-BH)
Personalizáveis por meio do aplicativo DJI
GO 4.
18. Botões Personalizáveis (C1-C4)
Personalizáveis por meio do aplicativo DJI
GO 4.
19. Alavanca Esquerda
Personalizáveis por meio do aplicativo DJI
GO 4.
20. Alavanca direita
Personalizáveis por meio do aplicativo DJI
GO 4.
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21. Botão de remoção da bateria
22. Bateria Inteligente WB37
23. LEDs de nível de bateria
Exibe o nível da Bateria Inteligente.
24. Botão de nível da bateria
18 Pressione para mostrar
18 o19
nível da bateria.
20

30

31

32 33 34
30

28

25. Equipamento de Suporte do Controle Remoto
26. Alça

26

27

35
38

29

36
37

27. Orifícios de montagem da Patch Antenna
Usados para montar a Cendence Patch
21
Antenna,
23
22

24
28. Seletor esquerdo
Controla a inclinação do estabilizador.
25 do modo de voo
29. Interruptor
Alternar entre P-Mode, S-Mode e A-Mode.

30. Entrada USB
Conexão a dispositivo móvel para o aplicativo
DJI GO 4 se um dispositivo móvel terceiro for
usado.
31. Porta A de HDMI (para saída de vídeo)
A Porta A de HDMI se destina a saída de
vídeo.
32. Porta de rede CAN
Usada para conectar dispositivos externos.
33. Porta Micro USB
Pronta para atualizar o firmware.
34. Porta SDI (para saída de vídeo)
Utilizada para saída de vídeo.
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35. Seletor direito
Usado para controlar o varrimento do
estabilizador.
36. Botão Auto Focus
Pressione para focar automaticamente.
37. Botão Record
Pressione para iniciar a gravação do vídeo.
Pressione novamente para parar a gravação.
38. Botão do obturador
Pressione para tirar uma foto. As fotos também
podem ser capturadas durante a gravação de
vídeo.

Preparo do controle remoto
Montagem/remoção da Bateria Inteligente
Coloque a bateria no slot da bateria e deslize-a até o fim até ouvir-se um clique.
OK

Pressione o botão de remoção da bateria antes de removê-la.
Pressione o botão do nível da bateria uma vez para verificar o nível da bateria.

Carga da bateria
O controle remoto é alimentado por uma bateria inteligente WB37, que pode ser carregada através da
porta de carregamento ou pelo Ponto de Carregamento da Bateria Inteligente WCH2;

Uso da porta de carregamento

O carregador INSPIRETM 2 é usado como exemplo abaixo.
Coloque a bateria no controle remoto e conecte o conector B na porta de carregamento. Em seguida,
conecte o carregador da bateria a uma tomada (100-240V, 50/60Hz). Quando o carregamento estiver
concluído, o display no controle remoto mostrará 100%.

Tomada de
alimentação
100~240 V
(50Hz/60Hz)
A

B

B

Tempo de carregamento: 2 horas e 24 min

Uso do Ponto de Carregamento

O Carregador Inspire 2 e o Ponto de Carregamento da Bateria Inteligente WCH2 são usados para exemplo
abaixo.
Coloque a bateria no Ponto de Carregamento e conecte o conector B do carregador da bateria no ponto
de carregamento. Em seguida, conecte o carregador da bateria a uma tomada (100-240V, 50/60Hz). O
Ponto de Carregamento vai carregar as baterias de maneira inteligente em sequência, de acordo com
os níveis de potência da bateria, do alto para o baixo. O sinal sonoro começará a tocar quando a carga
estiver completa. Remova a bateria ou desligue o interruptor do sinal sonoro para pará-lo.

© 2018 DJI Todos os direitos reservados.
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O ponto de carregamento pisca em verde ao carregar e passa para verde constante quando o
carregamento for concluído;

Tomada de
alimentação
100~240 V
(50Hz/60Hz)

B
A

B

Usando o Ponto de Carregamento WCH2, o tempo de carregamento é de aproximadamente 1 hora e
11 minutos (uma bateria)*
A porta de alimentação USB pode ser usada para carregar o dispositivo móvel de 5V/2A.
Consulte o Guia do Usuário do Ponto de Carregamento WCH2 para obter mais detalhes.

Montagem do monitor no controle remoto
Montagem do Monitor DJI CrystalSky

O monitor DJI CrystalSky de 7,85 pol é usado como exemplo neste guia.

A

B

Verifique se a Parte B
está destravada. Instale
a Parte B na Parte A.

Trave o suporte de
montagem.

Use uma moeda para
ajustar o aperto do
eixo de inclinação.

Montagem de dispositivos móveis de terceiros

Para outros dispositivos móveis (como iPhones e iPads), são necessários o Suporte Para Dispositivo Móvel
Cendence e um cabo USB apropriado.

Destrave o Suporte de Montagem e
monte o Suporte para Dispositivo Móvel.

Trave o suporte
de montagem.

Encaixe seu dispositivo móvel e ajuste o grampo para prendê-lo. Conecte seu dispositivo móvel ao
controle remoto com um cabo USB. Conecte uma extremidade do cabo no seu dispositivo móvel e a outra
extremidade na entrada USB na parte traseira do controle remoto.
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Operações do controle remoto
Tipos de botões
Os usuários podem usar os botões pré-configurados para controlar a aeronave e a câmera, podendo
também atribuir funções aos botões personalizáveis pelo aplicativo DJI GO 4. Há três tipos de botões:
1. Botões pré-configurados para controle da aeronave, ex.: Botão de Pausa, Botão RTH, etc.
2. Botões pré-configurados para controle da câmera, ex.: Botão do Obturador, Botão de Gravação, Botão
de Ajuste de Foco, etc.
3. Botões personalizáveis que podem ser configurados através do aplicativo DJI GO 4.

Ligar e desligar o controle remoto
Siga as etapas abaixo para ligar e desligar o controle remoto.
1. Pressione o botão Power uma vez para verificar o atual nível da bateria. Troque o controle remoto se a
bateria estiver muito fraca.
2. Depois, mantenha pressionado o botão Power para ligar o controle remoto.
3. Repita a etapa 2 para desligar o controle remoto após o fim do uso.

Link do controle remoto
Realizar o link é necessário somente ao utilizar um controle remoto pela primeira vez. Siga estes passos
para realizar o link com um controle remoto:
1. Ligue o controle remoto, conecte-o ao seu dispositivo móvel e inicie o DJI GO 4.
2. Ligue a aeronave.
3. Entre na Camera View e toque no botão de Link do Controle Remoto mostrado abaixo.
4. O aplicativo DJI GO 4 exibirá uma caixa de contagem regressiva, o controle remoto estará pronto para
link com a exibição de “Connecting” no display e a emissão de um som de bipe.

© 2018 DJI Todos os direitos reservados.
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5. Localize o botão de link da aeronave e pressione-o para iniciar o link. O display do controle remoto
mostra as informações atuais do status. O controle remoto Master mostra o status da aeronave,
enquanto o controle remoto Slave exibe as configurações da câmera.

Se nenhuma conexão for mostrada após o link, repita as etapas acima para tentar o link
novamente.
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Operação da aeronave
Controle da aeronave
Esta seção explica como controlar a orientação da aeronave por meio do controle remoto. O controle
pode ser definido para Mode 1, Mode 2, Mode 3 ou para um modo personalizado.
Mode 1

Joystick esquerdo

Joystick direito

Para frente

CIMA

Baixo
Para trás

Virar à esquerda

Esquerda

Virar à direita

Direita

Mode 2
Joystick esquerdo

Joystick direito

Para frente

Para trás

Virar à esquerda

Mode 3

Joystick esquerdo

Virar à direita

Esquerda

Direita

Joystick direito

Para frente

CIMA

Baixo
Para trás

Esquerda

Direita

Virar à esquerda

Virar à direita

O modo do joystick está definido para Modo 2 por padrão.
Ponto neutro/central do joystick: Os joysticks de controle estão centralizados.
Movimentação do joystick: Os joysticks de controle são afastados da posição central.
© 2018 DJI Todos os direitos reservados.
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Controle remoto
(Mode 2)

Aeronave

Joystick
esquerdo
Left Stick

Cima
UP

Observações
Mover o joystick esquerdo para cima e para baixo muda
a elevação da aeronave.
Empurre o joystick para cima e para baixo, para subir
e para descer, respectivamente. Quando ambos os
joysticks estiverem centralizados, a aeronave irá planar.
Quanto mais o joystick for afastado da posição central,
mais rapidamente a aeronave mudará a elevação.
Sempre empurre o joystick suavemente para evitar
alterações repentinas e inesperadas de elevação.

Down
Baixo

Joystick
esquerdo
Left Stick

Left
Virar Turn
à esquerda

Turn
Virar àRight
direita

Forward
Para
frente

Right Stick
Joystick
direito

Mover o joystick direito para cima e para baixo muda a
inclinação da aeronave para frente e para trás.
Empurre o joystick para cima e para baixo, para avançar
e para recuar, respectivamente. A aeronave irá planar se
o joystick estiver centralizado.
Empurre o joystick mais afastado do centro para obter um
ângulo maior de inclinação e um voo mais rápido.

Backward
Para trás

Joystick
direito
Right Stick

Left
Esquerda

Mover o joystick esquerdo para a esquerda ou para a
direita controla a orientação e a rotação da aeronave.
Empurre o joystick para a esquerda para girar a aeronave
no sentido anti-horário, e para o lado direito para girar
a aeronave no sentido horário. Caso o joystick esteja
centralizado, a aeronave manterá sua orientação atual.
Quanto mais o joystick for afastado da posição central,
mais rapidamente a aeronave irá girar.

Right
Direita

Mover o joystick direito para a esquerda e para a direita
muda a inclinação da aeronave para esquerda e para a
direita.
Empurre para a esquerda para voar para a esquerda
e empurre para a direita para voar para a direita. A
aeronave irá planar se o joystick estiver centralizado.
Empurre o joystick mais afastado do centro para obter um
ângulo maior de inclinação e um voo mais rápido.

Interruptor do modo de voo
Alterne o interruptor para selecionar o modo de voo desejado. Escolha entre: P-Mode, S-Mode e A-Mode.

Posição P
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Posição

Figura

Modo de voo

Posição P

P-Mode

Posição S

Posição S

S-Mode

Posição A

Posição A

A-Mode

Cendence Guia do usuário
P-mode (Posicionamento): O P-mode funciona melhor quando o sinal de GPS está forte. A aeronave utiliza
GPS, Sistemas de Visão estéreo e Sistema de Detecção Infravermelho para estabilizar, evitar obstáculos
e rastrear objetos em movimento. Recursos avançados, como TapFly e ActiveTrack, são ativados nesse
modo.
S-Mode (Sport): Os valores de ganho de manuseio da aeronave são ajustados para melhorar a
capacidade de manobras. Observe que o Sistema de Detecção de Obstáculos é desativado neste modo.
A-mode (Altitude): Quando nem o GPS nem o Vision System estiver disponível, a aeronave usará somente
o barômetro no posicionamento para controlar a altitude.
O Interruptor do Modo de Voo está bloqueado para P-Mode, independentemente da posição do
Interruptor. Para alterar os modos de voo, acesse a Camera View no DJI GO 4 e ative Multiple Flight
Modes em Main Controller Settings. Depois de ativar multiple flight modes, alterne o interruptor para P,
para modo Position, e S para Sport Mode.
Botão RTH
Mantenha pressionado o botão RTH para iniciar o procedimento de Return-to-Home (RTH). A aeronave
irá retornar para o último Home Point registrado. Pressione esse botão novamente para cancelar o
procedimento de RTH e recuperar o controle da aeronave.
Determinar o status de RTH pelo som:
Bipe único... Solicitação de retorno, mas não recebeu a resposta da aeronave ainda.
Bipe duplo... RTH em andamento.

Controle do estabilizador
Use os botões giratórios esquerdo e direito para ajustar a inclinação do estabilizador.

+40°
0°
-130°

horizonte

O botão esquerdo controla a
inclinação do estabilizador. Vire
o botão giratório para a direita, o
estabilizador mudará de posição
para apontar para cima. Vire o
botão giratório para a esquerda, o
estabilizador mudará de posição
para apontar para baixo. A câmera
permanecerá em sua posição
atual quando o botão giratório
estiver estático.

© 2018 DJI Todos os direitos reservados.
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-320°

+320°

O botão direito controla o varrimento
do estabilizador. Vire o botão giratório
para a direita e o estabilizador girará
no sentido horário. Vire o botão
giratório para a esquerda e o
estabilizador girará no sentido antihorário. A câmera permanecerá
em sua posição atual quando o
botão giratório estiver estático.

Operação da câmera
Capture vídeos/fotos com o botão do obturador e o botão de gravação de vídeo no controle remoto.
1. Botão do obturador
Pressione para tirar uma foto. Se o modo de disparo sequencial (Burst) for ativado, várias fotos serão
tiradas pressionando uma única vez. É possível tirar fotos mesmo durante a gravação de vídeo.
2. Botão Video Recording
Pressione uma vez para iniciar a gravação de vídeo, depois, pressione novamente para parar a
gravação.
3. Botão de foco automático
Pressione uma vez para focar automaticamente.

Ajuste das configurações da câmera
1. Configuração EV
Pressione o botão de configuração de EV e gire o botão de configuração da câmera ao mesmo tempo
para definir o valor de EV.
2. Configuração do obturador
Pressione o botão de configuração do obturador e gire o botão de configuração da câmera ao mesmo
tempo para definir a velocidade do obturador.
3. Configuração da abertura
Pressione o botão de configuração da abertura e gire o botão de configuração da câmera ao mesmo
tempo para definir a abertura.
4. Configuração de ISO
Pressione o botão de configuração de ISO e gire o botão de configuração da câmera ao mesmo tempo
para definir o valor do ISO.
5. Ajuste do foco
Gire o botão de ajuste de foco para definir a distância focal.
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Botões personalizáveis
Acesse o Menu Customizable Button Settings no DJI GO 4. Aqui você pode definir funções para as
alavancas esquerda e direita, botões C1 a C4 e botões BA a BH.

Modo Dual Remote Controller
Mais de um controle remoto pode ser conectado à mesma aeronave no Modo Dual Remote Controller. O
operador do controle remoto Master controla a orientação da aeronave, enquanto o operador do controle
remoto Slave controla o movimento do estabilizador e da câmera. Os controles remotos Master e Slave
comunicam-se um com o outro via Wi-Fi.
No Modo Dual Remote Controller, quando o controle Master for o principal, é possível controlar
a inclinação e o varrimento do estabilizador. Quando o controle Slave for o principal, é possível
controlar a inclinação, varrimento e rotação do estabilizador.
O Modo Dual Remote Controller não está disponível na Rússia e em Israel.

Configuração do Modo Dual Remote Controller

O Modo Dual Remote Controller fica desativado por padrão. Para ativar o recurso, os usuários devem
fazê-lo no controle remoto Master via DJI GO 4. Siga as etapas abaixo para configurar:
Controle remoto Master
1.
2.
3.
4.

Conecte o controle remoto em seu dispositivo móvel e, em seguida, inicie o aplicativo DJI GO 4.
Acesse a Camera View e toque em
para entrar na janela de configurações do controle remoto.
Selecione Master e defina o controle remoto como o controle Master.
Informe a senha de conexão para o controle remoto Slave.
Remote Controller Settings
Master and Slave

Set Remote Controller Status

OFF

Master ID: 28172d

Slave ID: 14f93f

Connection Status:ON

Authorization Code:

Master

Slave

666666

Remote Controller Calibration

© 2018 DJI Todos os direitos reservados.
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Controle remoto Slave
1. Selecione Slave para definir o controle remoto como Slave.
Remote Controller Settings
Master and Slave

Set Remote Controller Status
Master ID: 28172d

OFF

Master

Slave

Slave ID: 14f93f

Connection Status:OFF
Search Master

O controle remoto no modo Slave não é capaz de fazer link com a aeronave, nem controlar sua
orientação.
Selecione Master no DJI GO 4 se desejar conectar e controlar a aeronave pelo controle remoto.
2. Selecione o controle remoto Master na área circundante.
Remote Controller Settings
Master and Slave

Set Remote Controller Status
Master ID: 28172d

OFF

Master

Slave

Slave ID: 14f93f

Connection Status:OFF
Search Master

3. Selecione o controle remoto Master na lista Master e informe a senha para conectar.
Search Master

16

Master

RSSI

Scan

2816f2

-56.00

Connect

28172d

-22.00

Connect
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Uso dos acessórios
Uso da Patch Antenna
Montagem da Patch Antenna

Siga as etapas abaixo para montar a Patch Antenna.
1. Gire os parafusos originais da antena para remover as antenas. Puxe somente as antenas dos
parafusos, e não seus alojamentos, para evitar danos.
2. Conecte a Patch Antenna com dois parafusos, conecte dois cabos de antena, e conecte o cabo da
rede CAN ao controle remoto.

Tenha o cuidado de desligar o controle remoto antes de remover e colocar as antenas.

Uso

A transmissão de sinal entre a aeronave e o controle remoto se dá melhor dentro da faixa exibida na
imagem abaixo:

Certifique-se de que a aeronave esteja voando dentro da faixa de transmissão ideal. Ajuste a distância e a
posição entre o operador e a aeronave para obter um desempenho de transmissão ideal.
© 2018 DJI Todos os direitos reservados.
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Montagem das tampas dos joysticks de controle
Siga as etapas abaixo para montar as tampas dos joysticks de controle.
1. Remova os anéis em torno dos joysticks com a Chave de Montagem das Tampas dos Joysticks de
Controle, e os parafusos na parte superior dos joysticks.
2. Monte as Tampas dos Joysticks de Controle no controle remoto e prenda-as com a Chave de
Montagem das Tampas.
3. Prenda os parafusos de volta nos joysticks.

As duas Tampas dos Joysticks de Controle não são iguais, nem os dois anéis em torno dos
joysticks. As Tampas dos Joysticks de Controle esquerda e direita, e os anéis, podem ser
diferenciados usando os dados abaixo. Instale cada Tampa do Joystick de Controle no lado
correto.
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Apêndice
Atualização do firmware do controle remoto
Uso do aplicativo DJI GO 4

Ligue o controle remoto e conecte-o com o aplicativo DJI GO 4 . Um aviso aparecerá quando houver uma
nova atualização disponível para o firmware. Para iniciar a atualização, conecte o dispositivo móvel à
Internet e siga as instruções na tela.
Verifique se o aplicativo DJI GO 4 tem acesso à Internet.
Verifique se o nível da bateria é adequado para o controle remoto.
Não desconecte a aeronave do computador durante a atualização do firmware.

Especificações
Controle Remoto (Cendence)
Modelo

GL800A

Frequência de funcionamento

2,400-2,483 GHz; 5,725-5,825 GHz

2,4 GHz: 4,3 milhas (7 km, FCC); 2,2 milhas (3,5 km, CE);
Distância máxima de transmissão
2,5 milhas (4 km, SRRC)
(sem obstrução, livre de interferências) 5,8 GHz: 4,3 milhas (7 km, FCC); 1,2 milhas (2 km, CE);
3,1 milhas (5 km, SRRC)
EIRP

2,4 GHz: 26 dBm (FCC); 17 dBm (CE); 20 dBm (SRRC)
5,8 GHz: 28 dBm (FCC); 14 dBm (CE); 20 dBm (SRRC)

Fonte de alimentação

Extended Intelligent Battery (Modelo: WB37-4920mAh-7,6V)

Intelligent Battery

4920 mAh LiPo

Carregamento

Carregador DJI

Potência de saída

20 W (fornecendo energia para o monitor DJI CS550);
12 W (sem fornecer energia ao monitor)

Portas de Saída de Vídeo

USB, HDMI, SDI

Fonte de alimentação USB

iOS: 1 A, 5.2 V (Máx); Android: 1.5 A, 5.2 V (Máx)

Capacidade para dois usuários

Conexões Master e-Slave

Temperatura operacional

-4° a 104° F (-20° a 40° C)

Temperatura de armazenamento

Menos de 3 meses: -4° a 113° F (-20° a 45° C)
Mais de 3 meses: 72° a 82° F (22° a 28° C)

Detecção de temperatura

41° a 104° F (5° a 40° C)

Displays compatíveis

Monitor DJI CrystalSky
Dispositivos móveis, como iPhone e iPad (necessário suporte
para dispositivo móvel Cendence)

Tempo de carregamento

Cerca de 2 horas e 24 minutos (através da porta de carga
usando um carregador de 180 W)

Tempo máximo de execução:

Cerca de 4 horas (somente função do controle remoto Master
ativada e sem fornecer energia para o monitor)

Suporte a aeronave DJI

Séries Inspire 2 e Matrice 200

Peso

1041 g

© 2018 DJI Todos os direitos reservados.
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Patch Antenna

Dimensões (dobrado)

167×153,5×22,8 mm

Dimensões (desdobrado)

167×165,5×22,8 mm

Peso

330 g

Largura de feixe a meia potência

60° (2,4 GHz), 30° (5,8 GHz)

Ganho da antena

8dBi (2,4 GHz), 10dBi (5,8 GHz)
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DJI incorporates HDMITM technology.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC
in the United States and other countries.

Este conteúdo está sujeito a alterações.

Baixe a versão mais recente disponível em
http://www.dji.com/cendence
Caso tenha dúvidas relativas a este documento, entre em contato com
a DJI enviando uma mensagem para DocSupport@dji.com. (compatível
com os idiomas inglês e chinês)
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