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 Pesquisa de palavras-chave
Pesquise palavras-chave, como "bateria" e "instalação" para localizar um tópico. Se 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 até um tópico
Visualize uma lista completa de tópicos no índice. Clique em um tópico para navegar até a 
respectiva seção.

 Impressão deste documento
Este documento suporta impressão em alta resolução.
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Baixe o DJI Assistant 2 (Série Enterprise)
Baixe o DJI ASSISTANTTM 2 (Série Enterprise) em
http://www.dji.com/mavic-2-enterprise-advanced

Usando este manual

Legenda

Advertência Importante Dicas Referência

Leia antes do primeiro voo
Leia os documentos a seguir antes de usar o MAVICTM2 Enterprise Advanced:
1. Incluído na embalagem
2. Manual do Usuário
3. Guia de Início Rápido
4. Isenção de Responsabilidade e Diretrizes de Segurança
5. Bateria de Voo Inteligente - Diretrizes de Segurança
Recomenda-se ler a Isenção de Responsabilidade e Diretrizes de Segurança antes do primeiro uso. 
Prepare-se para seu primeiro voo analisando o Guia de Início Rápido e consulte o Manual do Usuário 
para obter mais informações.

Baixe o aplicativo DJI Pilot
Assegure-se de usar o aplicativo DJI Pilot durante o voo.* O Mavic 2 Enterprise Advanced 
só é compatível com a versão Android do DJI Pilot e do Controle Inteligente DJI. 
Escaneie o código QR (à direita) para fazer o download da versão mais recente. A versão 
Android do DJI Pilot é compatível com Android v5.0 e posterior.

* Para maior segurança, a altura de voo é restrita a 30 metros (98,4 pés), com alcance máximo de 50 metros (164 pés) 
quando não conectado ou logado ao aplicativo durante o voo. Isso se aplica ao DJI Pilot e a todos os aplicativos 
compatíveis com as aeronaves DJI.

A temperatura de funcionamento deste produto é de -10° a 40 °C. Ele não atende à temperatura 
de funcionamento padrão para usos da classe militar (-55° a 125 °C), necessária para suportar 
maior variabilidade ambiental. Opere o produto adequadamente e somente em casos que atendam 
aos requisitos de alcance da temperatura de funcionamento desta classe.
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Perfil do produto
Esta seção introduz o Mavic 2 Enterprise 
Advanced e lista os componentes da 
aeronave e do controle remoto.
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Perfil do produto

Introdução
O DJI Mavic 2 Enterprise Advanced apresenta sistemas visuais omnidirecionais e sistemas de detecção 
por infravermelho, contando com uma câmera com estabilizador triaxial totalmente estabilizado que 
inclui uma câmera termográfica e uma câmera visual, fornecendo imagens por infravermelho e visuais 
simultaneamente. A tecnologia de detecção de obstáculos da DJI ajuda usuários a voar e capturar 
imagens complexas, enquanto o DJI AirSense permite tomar conhecimento do espaço aéreo circundante 
e a proteção por senha garante o acesso à aeronave, mantendo todos os dados em segurança.
Equipado com uma câmera com estabilizador triaxial totalmente estabilizada contando com imagens 
visual e termográfica, o Mavic 2 Enterprise Advanced oferece simultaneamente imagens com luz visível 
e em infravermelho. A câmera termográfica por infravermelho grava vídeos de 640×512, e a câmera 
visual captura vídeos em 4K e fotos em 48 MP. A aeronave suporta zoom digital de até 32×. Desfrutando 
da tecnologia mais recente para reduzir o alcance de vibração angular dentro de +0,005, o Mavic 2 
Enterprise Advanced oferece maior estabilidade e qualidade de gravação.
Integrada ao controle remoto, a tecnologia de transmissão de longo alcance OCUSYNCTM 2.0 da DJI 
oferece um alcance máximo de transmissão de 10 km e exibe vídeos capturados pela aeronave no DJI 
Pilot em um dispositivo móvel em até 720p. O controle remoto funciona em 2,4 GHz e 5,8 GHz e é capaz 
de selecionar o melhor canal de transmissão automaticamente, sem latência. A aeronave e a câmera 
podem ser facilmente controladas usando os botões integrados. O Controle Inteligente DJI vem equipado 
com múltiplos controladores de aeronaves e estabilizadores, assim como botões personalizáveis, 
possuindo uma tela integrada de 5,5 polegadas com alta luminosidade. O controle remoto é compatível 
com Bluetooth, suporta GNSS e pode ser conectado à internet através de Wi-Fi. Os pinos de controle 
removíveis facilitam o armazenamento do controle remoto. O tempo máximo de execução é de 2,5 horas.
O Mavic 2 Enterprise Advanced alcança velocidade máxima de voo de 72 km/h e tempo máximo de voo 
de 31 minutos.

  O tempo máximo de voo foi testado em um ambiente sem vento ao voar a uma velocidade 
constante de 25 km/h e a velocidade máxima de voo foi testada na altitude do nível do mar e sem 
vento. Estes valores são apenas para referência.

 O controle remoto alcança a sua distância máxima de transmissão em uma área aberta sem 
interferência eletromagnética e a uma altitude de aproximadamente 120 metros. O tempo máximo 
de execução foi testado em um ambiente de laboratório. Esse valor é meramente para referência.

 5,8 GHz não são suportados em algumas regiões. Observe as leis e regulamentações locais.

Preparando a aeronave
Todos os braços da aeronave são dobrados antes de ela ser embalada. Siga as etapas abaixo para 
desdobrar a aeronave.
1. Remova a capa do estabilizador da câmera.
2. Desdobre os braços dianteiros antes de desdobrar os braços traseiros.

1

2

3
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*  Coloque a capa do estabilizador quando não estiver em uso.
1) Segure o estabilizador no lugar e insira o grampo do 

estabilizador entre a aeronave e o estabilizador.
2) Certifique-se de que os ganchos e o protetor do 

estabil izador estejam travados nos encaixes da 
aeronave. Abaixe o protetor do estabilizador sobre o 
estabilizador e prenda-o com a fivela. A fivela fará um 
som de clique quando estiver encaixada com firmeza.

3. Encaixe as hélices com marcas brancas nos motores com marcas brancas. Pressione a hélice para 
baixo nos motores e gire até que esteja segura. Conecte as hélices não marcadas aos motores não 
marcados. Desdobre todas as pás das hélices.

1

2

3

4. Para garantir a segurança, antes do envio, todas as Baterias de Voo Inteligente são colocadas no 
modo Hibernação. Use o adaptador de energia CA fornecido para carregar e ativar as Baterias 
de Voo Inteligentes pela primeira vez. Para carregar uma Bateria de Voo Inteligente após o voo, 
remova-a da aeronave e encaixe-a em um adaptador de energia CA.

Encaixes Ganchos

Grampo do 
estabilizador

AA

Tomada elétrica
100 a 240 V

Tempo de carregamento:
aprox. 1 hora e 30 minutos

  Desdobre os braços dianteiros e as hélices antes de desdobrar os braços traseiros.
 É normal se houver atrito nos braços e na aeronave devido ao design dobrável da aeronave Mavic 2  
Enterprise Advanced.

 Certifique-se de que a capa do estabilizador seja removida e que todos os braços e hélices estejam 
desdobrados antes de ligar a aeronave. Caso contrário, isso pode afetar o autodiagnóstico da 
aeronave.
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Preparo do controle remoto
Dois pares de pinos de controle estão incluídos na embalagem do Controle Inteligente DJI. Um par 
é armazenado no compartimento de armazenamento na parte traseira do controle remoto. Siga os 
passos abaixo para acoplar os pinos de controle armazenados no compartimento de armazenamento 
de pinos ao controle remoto.

Levante as antenas Retire os pinos de controle Gire para conectar 
os pinos de controle
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Diagrama
Mavic 2 Enterprise Advanced (L1TE)
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1. Sistema visual frontal
2. Hélices
3. Motores
4. LEDs frontais
5. Estabilizador e câmera
 A. Câmera termográfica
 B. Câmera Visual
6.  Antenas
7.  Sistema visual traseiro
8.  Indicador de status da aeronave
9.  Fivelas da bateria
10. Sistema de visão lateral
11. Entrada USB-C
12. Botão Vincular/Indicador de 

status da vinculação
13.  Porta de extensão (pode ser 

usada para conectar acessórios)
14.  Tampa da porta de extensão
15.  LEDs de nível da bateria
16.  Botão liga/desliga
17.  Bateria de Voo Inteligente
18. SISTEMA DE DETECÇÃO POR 

INFRAVERMELHO SUPERIOR
19.  SISTEMA VISUAL INFERIOR
20.  Compartimento de cartão 

microSD
21.  Sistema de sensor infravermelho 

inferior
22.  Luz inferior auxiliar (pode ser 

usada como farol em condições 
de pouca luz)
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Controle Inteligente DJI (RM500)
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1. Antenas
 Retransmite sinais de controle e vídeo da 

aeronave.
2. Botão Voltar/botão Função
 Pressione uma vez para retornar à página 

anterior e pressione duas vezes para voltar à 
página inicial.

3. Pinos de controle
 Controla a orientação e o movimento da 

aeronave quando o controle remoto estiver 
vinculado a uma aeronave.

4. Botão Retorno à Base (RTH)
 Mantenha pressionado o botão para iniciar 

o RTH. A aeronave retornará para o último 
Ponto de origem registrado. Pressione 
novamente para cancelar o RTH.

5. Botão de pausa de voo
 Pressione para fazer a aeronave frear e fazer 

voo estacionário (somente quando o GPS ou 
o sistema visual estiverem disponíveis). 

6. Interruptor de modo de voo
 Alterna entre T-mode, P-mode e S-mode.
7. LED de status
 Indica o status do vínculo e as advertências 

quando o nível da bateria está baixo, a 
temperatura está alta ou os pinos de controle 
não estão centralizados.

8. LEDs de nível da bateria
 Exibe o nível da bateria do controle remoto.
9. Botão 5D
 A configuração padrão é apresentada 

abaixo. A configuração pode ser ajustada no 
DJI Pilot.

 Para cima: Recentraliza o estabilizador/move 
o estabilizador para baixo

 Para baixo: Alteração/medição de foco
 Esquerda: diminui o valor EV
 Direita: aumenta o valor EV
10. Botão liga/desliga
 Para ligar/desligar o controle remoto. Quando 

o controle remoto estiver ligado, pressione 
o botão para entrar no modo de repouso ou 
para ativar o controle.

11. Botão de confirmação/botão personaliz- 
ável C3

 Quando o controle remoto não estiver 
v inculado à aeronave, pressione para 
confirmar uma seleção. Quando vinculado à 
aeronave, o botão não pode ser usado para 
confirmar uma seleção. A função do botão 
quando vinculado à aeronave pode ser 
personalizada no DJI Pilot.

12. Tela sensível ao toque
 Toque para selecionar.
13. Entrada USB-C
 Usada para carregar ou atualizar o controle 

remoto.
14. Microfone
 Grava áudio.
15. Orifícios dos parafusos
16. Botão do estabilizador
 Use para controlar a inclinação a câmera.
17. Botão de gravação
 Pressione para iniciar a gravação de vídeo. 

Pressione novamente para parar a gravação.
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18. Entrada HDMI
 Para saída de vídeo.
19. Compartimento de cartão microSD
 Use para inserir um cartão microSD.
20. Entrada USB-A
 Use para conectar dispositivos externos.
21. Botão foco/obturador
 Pressione uma vez para tirar fotos de acordo 

com o modo selecionado no DJI Pilot.
22. Botão de configuração da câmera/botão 

do estabilizador
 Gire para ajustar o zoom da câmera.
23. Saída de ar
 Usada para dissipação de calor. NÃO cubra 

a saída de ar durante o uso. 
24. Compartimento de armazenamento do pino
 Usado para armazenar dois pinos de 

controle.
25. Botão personalizável C2
 A configuração padrão é a reprodução. A 

configuração pode ser definida no DJI Pilot.
26. Alto-falante
 Saída de som.
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27. Botão personalizável C1
 A configuração padrão é o foco central. A 

configuração pode ser definida no DJI Pilot.
28. Entrada de ar
 Usada para dissipação de calor. NÃO cubra 

a entrada de ar durante o uso.
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Ativação
Ativando o Controle Inteligente DJI

Internet

O Controle Inteligente DJI precisa ser ativado antes de ser usado pela primeira vez. Certifique-
se de que o controle remoto possa se conectar à internet durante a ativação. Siga as etapas 
abaixo para ativação.

1. Ligue o controle remoto. Selecione o idioma e toque em Avançar. Leia atentamente os Termos de 
uso e Política de privacidade e toque em Concordo. Configure o país/região.

2. Conecte o controle remoto à internet através do Wi-Fi. Após a conexão, toque em Avançar para 
continuar e selecione o fuso horário, data e hora.

3.  Faça login com uma conta DJI. Caso não tiver uma conta, crie uma conta DJI e faça o login.
4.  Toque em Ativar na página de ativação.
5.  Após a ativação, selecione se gostaria de participar do Programa de Melhoria do Controle Inteligente 

DJI (Smart Controller Improvement Project). O programa ajuda a melhorar a experiência do usuário 
enviando dados de diagnóstico e uso de dados automaticamente todos os dias. Nenhum dado 
pessoal será coletado pela DJI.

6.  O controle remoto verificará se há atualizações de firmware. Se uma atualização de firmware estiver 
disponível, será solicitado que você baixe a versão mais recente.

Verifique sua conexão com a internet se a ativação falhar. Se a conexão com a internet estiver normal, 
tente ativar o controle remoto novamente. Entre em contato com o Suporte DJI se o problema persistir.

Ativando a aeronave
O Mavic 2 Enterprise Advanced requer ativação antes do uso pela primeira vez. Siga o guia na tela para 
ativar o Mavic 2 Enterprise Advanced usando o DJI Pilot.
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Aeronave
Esta seção apresenta o controlador de voo, a 
Bateria de Voo Inteligente, e o sistema visual 
frontal, traseiro e inferior.
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Aeronave
O Mavic 2 Enterprise Advanced é composto por um controlador de voo, sistemas visuais, sistema de 
downlink de vídeo, sistema de propulsão e uma Bateria de Voo Inteligente. Consulte o diagrama da 
aeronave na seção Perfil do Produto.

Modos de voo
O Mavic 2 Enterprise Advanced possui três modos de voo, além de um quarto modo de voo para o 
qual a aeronave muda em determinadas circunstâncias:
P-mode (Posicionamento): O P-mode funciona melhor quando o sinal do GPS estiver forte. A aeronave 
utiliza o GPS e sistemas visuais para localizar-se, estabilizar-se e navegar entre obstáculos. Quando 
os sistemas visuais frontal e traseiro estão habilitados e as condições de iluminação são suficientes, 
o ângulo máximo da altitude de voo é 25°, a velocidade máxima de voo é de 50 km/h e a velocidade 
máxima de voo é de 43 km/h. Observação: O P-mode exige movimentos maiores do pino para 
atingir altas velocidades. A aeronave mudará automaticamente para o modo Atitude (ATTI) quando os 
Sistemas visuais ficam indisponíveis ou são desativados e o sinal do GPS estiver fraco ou a bússola 
com interferência. Quando os sistemas visuais não estão disponíveis, a aeronave não pode se 
posicionar ou frear automaticamente, o que aumenta a possibilidade de possíveis riscos de voo. No 
modo Atitude (ATTI), a aeronave é facilmente afetada pelos arredores. Fatores ambientais, como vento, 
podem resultar em inclinação horizontal, podendo representar um perigo, especialmente ao voar em 
espaços confinados.
S-Mode (Esportivo): No S-mode, a função de detecção de obstáculos está desativada e a aeronave 
usa somente o GPS para posicionamento. A velocidade máxima de voo é de 72 km/h. A aeronave não 
pode sentir ou evitar obstáculos. Observação: No S-mode, as respostas da aeronave são otimizadas 
para agilidade e velocidade, tornando-a mais ágil em relação aos movimentos do pino.
T-mode (Tripé): O T-mode é baseado no P-mode e a velocidade de voo é limitada, tornando a aeronave 
mais estável durante a foto/filmagem. A velocidade máxima de voo, a velocidade máxima de subida e a 
velocidade máxima de descida são de 1 m/s.

 A função de detecção de obstáculo e o sistema de detecção infravermelho superior estão 
desativados no S-mode, o que significa que a aeronave não pode detectar obstáculos em sua rota 
automaticamente.

 A velocidade máxima da aeronave e a distância de frenagem são significativamente maiores no 
S-mode. Uma distância de frenagem mínima de 30 metros (98,4 pés) é necessária em condições 
sem vento. 

 A velocidade de descida é significativamente maior no S-mode.
 A capacidade de resposta da aeronave é significativamente maior no S-mode, o que significa que 
um pequeno movimento dos pinos de controle no controle remoto será convertido em uma grande 
distância de percurso da aeronave. Fique atento e mantenha espaço de manobra adequado 
durante o voo.

 Use o interruptor de modo de voo no controle remoto para alternar entre os modos de voo. Para 
alternar modos de voo, acesse a exibição da câmera no aplicativo DJI Pilot, toque em  e ative 
Vários modos de voo.
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Os LEDs dianteiros mostram a orientação da aeronave e acendem em vermelho quando a aeronave é 
ligada, para indicar onde fica a sua dianteira. Vá para configurações no DJI Pilot para ligar ou desligar 
os LEDs dianteiros.
Os Indicadores de Status da Aeronave comunicam o status do sistema de controle de voo da 
aeronave. Consulte a tabela abaixo para mais informações sobre os indicadores de status da aeronave. 
O indicador de status da aeronave também pisca quando o Ponto de origem estiver sendo gravado, 
conforme descrito na seção Retorno à Base.

LEDs e Indicador de Status da Aeronave
O Mavic 2 Enterprise Advanced possui LEDs frontais e Indicadores de Status da Aeronave, como 
mostrado na figura abaixo.

Descrição do indicador de status da aeronave
Estados normais

   Pisca continuamente em vermelho, verde e 
amarelo

Ligando e executando testes de testes 
de autodiagnóstico

 Pisca em amarelo e verde, alternadamente Aquecimento
 Pisca em verde lentamente P-mode com GPS

×2  Pisca duas vezes em verde continuamente
P-mode com sistemas visuais frontal e 
inferior

 Pisca em amarelo lentamente
Sem GPS, sistema visual frontal ou 
sistema visual inferior

 Pisca em verde rapidamente Frenagem

  Pisca em verde e azul alternadamente
RTK ativado e dados RTK estão sendo 
usados

Estados de aviso
 Pisca em amarelo rapidamente Perda de sinal do controle remoto
 Pisca em vermelho lentamente Bateria fraca
 Pisca em vermelho rapidamente Bateria extremamente fraca
 Pisca em vermelho Erro da UMI
— Aceso em vermelho Erro crítico

 Pisca em vermelho e amarelo alternadamente Necessário calibração da bússola

 Pisca em vermelho e verde alternadamente
A função RTK está ativada, mas os 
dados RTK estão indisponíveis

Para missões que exijam voos em sigilo, abra as Configurações no DJI Pilot e selecione 
“Configurações de LED”, então desabilite os “LEDs do braço da estrutura”.

Indicador de status da 
aeronave

LEDs frontais

Indicador de status da aeronave

LEDs frontais
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GPS Descrição

Ponto de 
origem

Caso um forte sinal do GPS forte tenha sido captado antes da decolagem, o 
Ponto de origem será a localização a partir da qual a aeronave iniciou o voo. 
A força do sinal do GPS é indicada pelo ícone de GPS ( ). O indicador de 
status da aeronave irá piscar rapidamente na cor verde quando o Ponto de 
origem estiver registrado.

RTH Inteligente
Se o sinal do GPS for forte o suficiente, o Smart RTH pode ser utilizado para trazer a aeronave de volta 
para o Ponto de origem. Pressionar e segurar o botão RTH no controle remoto inicia o Smart RTH. Saia 
do Smart RTH pressionando o botão RTH no controle remoto.

RTH de baixa bateria
O RTH de baixa bateria é acionado quando a Bateria de Voo Inteligente estiver esgotada ao ponto de 
afetar o retorno seguro da aeronave. Traga a aeronave de volta ou aterrisse imediatamente quando 
solicitado. O DJI Pilot exibe um aviso quando o nível da bateria estiver baixo. A aeronave retornará 
automaticamente para o Ponto de origem caso nenhuma ação seja executada após uma contagem 
regressiva de 10 segundos.
O usuário pode cancelar o procedimento de RTH pressionando o botão RTH ou o botão de pausa de 
voo no controle remoto. Se o procedimento RTH for cancelado após um aviso de nível da bateria fraca, 
a Bateria de Voo Inteligente pode não ter carga suficiente para a aeronave pousar em segurança, o 
que pode fazer a aeronave bater ou perder-se. Os limites para essas advertências de nível de carga da 
bateria são automaticamente determinados com base na altitude atual da aeronave e sua distância do 
Ponto de origem.
A aeronave irá pousar automaticamente se o nível da bateria atual puder durar somente até que ela 
consiga pousar a partir da altitude atual. O usuário não pode cancelar o pouso automático, mas pode 
utilizar o controle remoto para controlar a orientação da aeronave durante o processo de pouso.

Retorno à Base
A função Retorno à Base (RTH) retorna a aeronave para o último Ponto de origem registrado. Há três 
tipos de RTH: Smart RTH, RTH para bateria fraca e RTH à prova de falhas. Esta seção descreve esses 
três cenários em detalhes.

Indicador de nível da bateria do DJI Pilot

Advertência de nível da bateria 
criticamente baixo (vermelho)

Advertência de nível da bateria 
baixo (amarelo) 

Nível da bateria é suficiente 
(verde)

Tempo de voo restante

Carregamento necessário 
para retornar ao Ponto de 

origem

12:29
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Advert- 
ência Possíveis clientes

Indicador 
de status da 

aeronave
Aplicativo DJI 

Pilot Ações

Nível da bateria 
baixo

O nível da bateria restante 
suporta RTH.

Pisca em 
vermelho 
lentamente

Escolha RTH ou 
retome o voo 
normal.

Selecione uma opção. 
Se nenhuma ação for 
tomada, a aeronave 
entrará no RTH. 

O nível da carga restante 
da bateria suporta RTH de 
emergência (quando em 
RTH, com um sinal normal 
do controle remoto e a uma 
altitude superior a 50 m).

Escolha RTH de 
emergência ou 
reinicie o RTH.

Selecione uma opção. 
RTH de emergência 
(a aeronave desce até 
50 m e retorna ao Ponto 
de origem) ou retoma o 
RTH (a aeronave voa para 
o Ponto de origem sem 
descer). Se nenhuma 
ação for tomada, a 
aeronave entrará no RTH 
de emergência.

O nível da carga restante 
da bateria suporta o pouso 
de emergência (quando 
em RTH com um sinal de 
controle remoto normal).

Aeronave pousa. 
A ação não pode 
ser cancelada.

A aeronave pousa 
imediatamente.

Nível da bateria 
extremamente 
baixo

A aeronave pousa após 
10 segundos (quando voa 
normalmente com um nível 
da bateria extremamente 
baixo). Pisca em 

vermelho 
rapidamente

Aeronave 
pousa após 10 
segundos. A 
ação não pode 
ser cancelada.

Aeronave pousa após 10 
segundos.

A aeronave pousa 
automaticamente (ao voar 
normalmente com um nível 
da bateria extremamente 
baixo).

A aeronave 
pousa 
imediatamente. 
A ação não pode 
ser cancelada.

A aeronave pousa 
imediatamente.

RTH à prova de falhas
O sistema visual frontal permite que a aeronave crie um mapa em tempo real de sua rota de voo 
enquanto voa. Se o Ponto de origem tiver sido registrado com sucesso e a bússola estiver funcionando 
normalmente, o Failsafe RTH será ativado automaticamente se o sinal do controle remoto for perdido 
por mais de dois segundos.
Quando o RTH à prova de falhas é ativado, a aeronave começa a refazer sua rota original de voo ao ponto 
inicial. Se o sinal do controle remoto for restabelecido em 60 segundos a partir da ativação do Failsafe RTH, 
a aeronave fará voo estacionário em sua localização atual por 10 segundos e aguardará pelos comandos 
do piloto. Pressione o botão RTH no controle remoto para cancelar o RTH à prova de falhas e recuperar o 
controle. Se nenhum comando for fornecido pelo piloto, a aeronave voa para o Ponto de origem em uma 
linha reta. Se ainda não houver sinal do controle remoto por 60 segundos após a ativação do Failsafe RTH, 
a aeronave para de refazer sua rota original de voo e retorna ao Ponto de origem em uma linha reta.

Procedimento de RTH
1. A aeronave ajusta sua orientação.
2. a.  Se a aeronave estiver a mais de 20 m do Ponto de origem quando o procedimento de RTH 

começar, ela ascenderá à altitude de RTH predefinida e voará para o Ponto de origem a uma 
velocidade de 12 m/s. Se a altitude atual for maior que a altitude RTH, a aeronave voará até o 
Ponto de origem na altitude atual. Os sistemas visuais frontal e traseiro estão habilitados.
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Para desviar de obstáculos durante o RTH
Detecta e tenta ativamente se desviar de obstáculos durante o RTH, desde que as condições de 
iluminação sejam suficientes para que os sistemas visuais frontal e traseiro operem. O procedimento 
para evitar obstáculos é o seguinte:
1.  A aeronave desacelera quando um obstáculo for detectado.
2.  A aeronave para e faz voo estacionário; em seguida, começa a voar para trás e sobe verticalmente 

até que nenhum obstáculo seja detectado. 
3. O procedimento RTH é retomado e a aeronave voa até o Ponto de origem na nova altitude.

 A aeronave não consegue retornar ao Ponto de origem quando o sinal do GPS estiver fraco ou 
indisponível.

 Em Smart RTH e RTH com bateria fraca, a aeronave automaticamente ascende a uma altitude de 20 
metros (65 pés). Quando a altitude for de 20 metros (65 pés) ou mais, mover o pino para fazer com 
que a aeronave pare de subir e retorne ao Ponto de origem em sua altitude atual.

 A aeronave não será capaz de se desviar de obstáculos durante o Failsafe RTH se os sistemas 
visuais frontal e traseiro não estiverem disponíveis. É importante configurar uma Altitude RTH 
adequada antes de cada voo. Para definir a altitude RTH, inicie o aplicativo DJI Pilot, toque em  .

 Durante o procedimento RTH, a orientação e a direção da aeronave não podem ser controladas, 
mas usando o controle remoto ou o aplicativo DJI Pilot pode-se controlar a velocidade e a altitude da 
aeronave.

 Durante o RTH, obstáculos em ambos os lados da aeronave não podem ser detectados ou evitados.

b.  Se a aeronave estiver entre 5 e 20 m do Ponto de origem quando RTH for iniciado, a aeronave 
voará de volta para a altitude atual. Se a altitude atual for menor do que 2 m, a aeronave primeiro 
subirá até 2 m e voará até o Ponto de origem a uma velocidade de 3 m/s. Se a opção RTH na 
altitude atual estiver desativada, a aeronave pousará imediatamente.

c.  A aeronave pousa imediatamente se ela estiver a menos de 5 m do Ponto de origem quando o 
RTH começar.

3. Após chegar ao Ponto de origem, a aeronave pousa e desliga seus motores.

Ilustração RTH

1 Registrar Ponto de origem 2 Confirmando Ponto de origem

4  Perda de sinal por um período prolongado

×

5 RTH (altitude ajustável)

Altura acima de HP > Altitude à prova de falhas

Vá até a Altitude à prova de falhas

Altura acima de HP ≤ Altitude à prova de falhas

Altitude à prova de falhas
×

6 Pouso

×

3 Perda de sinal do controle remoto

×
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Proteção de pouso
A proteção de pouso é ativada durante o Smart RTH e a aeronave executa o seguinte:
1.  Quando a Proteção de Pouso detectar que o solo é adequado para pouso, a aeronave pousará 

suavemente.
2. Se o solo não for adequado para pouso, a aeronave fará voo estacionário e aguardará a 

confirmação do piloto de que é adequado ou não para pouso.
3. Se Proteção de Pouso não estiver ativada, o aplicativo DJI Pilot exibirá um aviso de pouso quando a 

aeronave descer abaixo de 0,5 metro. Para pousar a aeronave, empurre o pino do acelerador para 
baixo por um segundo ou use o controle deslizante de aterrissagem no DJI Pilot.

A proteção de pouso é ativada durante o RTH com bateria fraca e o RTH à prova de falhas. A aeronave 
tem o seguinte desempenho:
Durante o RTH com bateria fraca e RTH à prova de falhas, a aeronave fará voo estacionário a 2 m 
acima do solo e aguardará o piloto para confirmar se é adequado pousar. Para pousar, empurre o 
acelerador para baixo por um segundo ou use o controle deslizante de aterrissagem automática no 
aplicativo. A proteção de pouso é ativada e a aeronave executará as etapas listadas acima.

Os sistemas visuais são desativados durante a aterrissagem. Certifique-se de pousar a aeronave 
com cuidado. Seja cuidadoso ao pousar a aeronave.

Aterrissagem de precisão 
O Mavic 2 Enterprise Advanced verifica automaticamente e tenta fazer a correspondência dos 
recursos do terreno abaixo durante o procedimento de Retorno à Base (RTH). Quando o terreno atual 
corresponder ao terreno do Ponto de origem, a aeronave iniciará o pouso. Uma mensagem será exibida 
no DJI Pilot se a identificação de terreno falhar.

 A proteção de pouso é ativada durante a aterrissagem de precisão.
 O desempenho da aterrissagem de precisão está sujeito às seguintes condições:
a) O Ponto de origem deve ser registrado na decolagem e não deve ser alterado durante o voo. Caso 

contrário, a aeronave não terá qualquer registro das características do terreno do Ponto de origem.
b) Durante a decolagem, a aeronave deve subir verticalmente por pelo menos 7 m antes de 

mover-se horizontalmente.
c) As características do terreno do Ponto de origem devem permanecer totalmente inalteradas.
d) As características do terreno do Ponto de origem devem ser suficientemente diferenciadas.
e) A iluminação não pode ser muito clara e nem muito escura.

  As ações a seguir estão disponíveis durante a aterrissagem de precisão: 
a) Pressione o pino do acelerador para baixo para acelerar o pouso.
b) A movimentação dos pinos de controle em qualquer outra direção causará a interrupção da 

aterrissagem de precisão. A aeronave descerá verticalmente depois que os pinos de controle 
forem liberados.

Sistemas visuais e sistemas de detecção por infravermelho
O Mavic 2 série Enterprise Advanced é equipado com sistemas visuais frontal, traseiro, inferior e lateral, 
e sensores infravermelhos superiores e inferiores. Eles fornecem à aeronave a detecção de obstáculos 
omnidirecionais se as condições de iluminação forem adequadas.
Os principais componentes dos sistemas visuais frontal, traseiro e inferior são seis câmeras localizadas 
na parte dianteira, na parte traseira e inferior da aeronave. Os sistemas visuais lateral são duas câmeras 
localizadas em ambos os lados da aeronave. Os principais componentes do sistema de detecção 
por infravermelho superior e inferior são dois módulos com infravermelho em 3D localizados na parte 
superior e inferior da aeronave.
O sistema visual inferior e o sistema de detecção por infravermelho ajudam a aeronave a manter sua 
posição atual e a fazer voo estacionário no local com mais precisão, assim como a voar em ambientes 
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Alcance de detecção
O alcance de detecção do sistema visual é ilustrado a seguir. Observe que a aeronave não pode 
detectar ou evitar os obstáculos que não estejam dentro da faixa de detecção.

Calibragem das câmeras do sistema visual
As câmeras do sistema de visão instaladas na aeronave são calibradas de fábrica. Se ocorrer uma 
colisão, a aeronave precisará ser calibrada através do DJI Pilot ou do DJI Assistant 2 (série Enterprise).
A forma mais precisa de calibrar as câmeras do sistema visual é usando o DJI Assistant 2 (série 
Enterprise). Siga as etapas abaixo para calibrar as câmeras do sistema visual frontal e, em seguida, 
repita as etapas para calibrar as outras câmeras do sistema visual.

01
将飞行器面向屏幕

02
移动位置以对准方框

03
按照提示旋转飞行器

83°

65° 6°65°6°

40° 40°

40°

80°

4°

80°

4°
60°

100°100°

5°
70°

77°
3°

77°
3°

Sistema visual frontal

Sistema Visual Inferior

Sistema Visual Inferior

Sistema de sensor infravermelho 
inferior

Luz auxiliar inferior

Sistema De Detecção Por 
Infravermelho Superior

Sistema visual traseiro

Sistema de visão 
lateral Sistema de visão 

lateral

fechados ou em outros ambientes onde o sinal do GPS não esteja disponível. Além disso, a luz auxiliar 
inferior localizada na parte inferior da aeronave melhora a visibilidade do sistema visual inferior em 
condições de pouca luz.

Aponte a aeronave em 
direção à tela

Gire e incline a aeronaveAlinhe as caixas
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O sistema visual inferior é normalmente utilizado em ambientes fechados, quando o GPS está 
indisponível. O sistema visual inferior é eficaz somente quando a aeronave está a altitudes de 0,5 
a 11 metros (1,6 a 33 pés). Observe que a função de posicionamento visual pode ser afetada se a 
altitude da aeronave ultrapassar 11 metros (33 pés).

Siga os passos abaixo para usar o sistema visual inferior:
1. Certifique-se de que a aeronave esteja no P-mode e coloque-a sobre uma 

superfície plana. Observe que não é possível operar o sistema visual inferior 
adequadamente sobre superfícies sem variações de padrão nítidas. 

2. Ligue a aeronave. A aeronave fará voo estacionário no local após a decolagem. 
Os indicadores de status da aeronave irão piscar duas vezes em verde para indicar que o sistema 
visual inferior está funcionando.

Equipada com os sistemas visuais frontal e traseiro, a aeronave é capaz de frear ativamente quando 
obstáculos forem detectados à frente. Os sistemas visuais frontal e traseiro funcionam melhor quando 
a iluminação é adequada e os obstáculos estão claramente marcados ou texturizados. Para permitir 
tempo suficiente para frear, a aeronave não deve voar mais de 50 km/h em voos à frente ou mais de 
42 km/h em voos para trás.
Os sistemas visuais lateral exigem melhor iluminação e obstáculos mais texturizados ou claramente 
marcados, e não conseguem detectar objetos dinâmicos, como pessoas em movimento, veículos, 
galhos de árvores ou luzes piscando.
Os sistemas visuais lateral só estão disponíveis no modo Tripé. A velocidade angular é limitada a 24°/s 
se a velocidade de voo lateral for limitada a 29 km/h.

 Os sistemas visuais lateral têm capacidade limitada para detectar e desviar de obstáculos, e o 
desempenho pode ser afetado pelo ambiente ao redor. Certifique-se de manter a aeronave em 
seu campo de visão e preste atenção aos avisos no DJI Pilot. A DJI não se responsabiliza por 
aeronaves danificadas ou perdidas durante o uso dos sistemas visuais lateral. 

 O sistema visual inferior não funciona corretamente acima de superfícies que NÃO tenham 
variações de padrão. O sistema visual inferior é eficaz somente quando a aeronave está a altitudes 
de 0,5 a 50 metros. Observe que a função de posicionamento visual pode ser afetada se a altitude 
da aeronave ultrapassar 11 metros (33 pés).

 A luz do botão auxiliar será automaticamente ativada em ambientes com pouca luminosidade 
quando a aeronave estiver operando a uma altitude inferior a 5 m. Observe que o desempenho das 
câmeras do sistema visual pode ser afetado quando a luz auxiliar inferior estiver ativada. Voe com 
cuidado se o sinal do GPS estiver fraco.

  O sistema de visão inferior poderá não funcionar adequadamente quando a aeronave estiver acima 
da superfície da água ou de uma área coberta de neve.

Utilização dos sistemas visuais
O sistema visual inferior e o sistema de detecção por infravermelho são ativados automaticamente 
quando a aeronave for ligada. Nenhuma ação adicional é necessária. Usando o sistema visual inferior, a 
aeronave é capaz de fazer voo estacionário com precisão mesmo sem GPS. 

2m以上

T P S
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 Observe que os sistemas visuais poderão não funcionar adequadamente quando a aeronave 
estiver voando rápido demais. Voe com cuidado ao voar acima de 10 m/s (38,8 pés) a 2 metros 
(6,6 pés) ou acima de 5 m/s (16,4 pés) a 1 metro (3,3 pés).

 Tenha cuidado ao operar a aeronave em qualquer uma das seguintes situações:
a) Voar sobre superfícies monocromáticas (por exemplo, preto puro, branco puro, verde puro).
b) Voar sobre superfícies altamente reflexivas.
c) Voar sobre água ou superfícies transparentes.
d) Voar sobre superfícies ou objetos móveis.
e) Voar em uma área em que a iluminação muda com frequência ou drasticamente.
f) Voar sobre superfícies com escuridão extrema (lux < 10) ou luz extrema (lux > 40.000).
g) Voar sobre superfícies que reflitam fortemente ou absorvam ondas de infravermelho (por 

exemplo, espelhos).
h) Voar sobre superfícies sem padrões ou texturas visíveis.
i) Voar sobre superfícies com padrões ou texturas idênticas repetidas (por exemplo, azulejos com 

o mesmo design).
j) Voar sobre obstáculos com pequenas áreas de superfície (por exemplo, galhos de árvores).

 Mantenha os sensores sempre limpos. NÃO obstrua os sensores. Não obstrua o sistema de 
detecção por infravermelho. 

 Os sistemas de visão dianteiro e traseiro poderão não reconhecer padrões no solo em condições 
com pouca iluminação (menos de 100 lux). Se a velocidade da aeronave exceder 50 km/h, os 
sistemas de visão dianteiro e traseiro não terão tempo suficiente para frear e parar a aeronave a 
uma distância segura em relação a um obstáculo.

 Se a aeronave se envolver em uma colisão, será necessário calibrar os sistemas de visão. Calibre o 
sistema de visão se o aplicativo solicitar.

 Não voe em dias chuvosos, nublados ou se não houver visão clara.
 Sempre verifique o seguinte itens antes de decolar:
a) Verifique se não há adesivos ou outras obstruções sobre o vidro dos sistemas de detecção 

infravermelho e nos sistemas visuais.
b) Use um pano macio se houver sujeira, poeira ou água no vidro dos sistemas de detecção por 

infravermelho e visuais. Não use produtos de limpeza que contenham álcool.
c) Entre em contato com o suporte DJI se o vidro dos sistemas de detecção por infravermelho e 

visuais apresentar dano.
 O sistema de detecção por infravermelho superior só detecta distâncias de linha reta diretamente 
acima do sensor e não de toda a área acima da aeronave. Além disso, grandes obstáculos, como 
telhados, podem ser detectados, mas pequenos obstáculos como folhas ou fios elétricos, não 
podem. Voe com cautela e não confie apenas no sistema de sensor infravermelho superior para 
detectar obstáculos acima da aeronave.

 Não obstrua o sistema visual inferior e o sistema de detecção por infravermelho inferior antes da 
decolagem. Caso contrário, a aeronave não poderá decolar novamente após o pouso e precisará 
ser reiniciada.

Caixa-preta
Os dados do voo, incluindo telemetria de voo, informações de status da aeronave e outros parâmetros 
são salvos automaticamente na caixa-preta da aeronave. Os dados podem ser acessados usando o 
DJI Assistant 2 (série Enterprise).

Proteção por senha
O Mavic 2 Enterprise Advanced suporta proteção por senha. Esse recurso ajuda a garantir o acesso 
seguro à aeronave e seu armazenamento de dados de bordo, evitando assim o vazamento de 
informações confidenciais.
Para definir, alterar ou excluir a senha, inicie o aplicativo DJI Pilot, selecione Configurações e depois a 
Senha de segurança.
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 A senha é armazenada apenas na aeronave e não será carregada no servidor DJI. Portanto, a 
aeronave precisará ser reformatada se a senha for perdida. Os dados armazenados na aeronave 
serão excluídos assim que a aeronave for formatada.

 Se a aeronave exigir manutenção, a DJI reformatará os dados de bordo da aeronave. Remova sua 
senha de segurança e faça o backup de seus dados antes de enviar sua aeronave para reparo. A 
DJI não se responsabiliza pela perda de dados.

Conexão e desconexão das hélices
O Mavic 2 Enterprise Advanced usa hélices de baixo ruído. Há dois tipos de hélices, que são projetadas 
para girar em direções diferentes. Marcas brancas são usadas para indicar quais hélices devem ser 
conectadas a quais motores.

Marcado Desmarcado

  

Instale em motores com marcas brancas Instale em motores sem marcas brancas

 Gire as hélices na direção indicada para instalar e apertar.

Conexão das hélices
Conecte as hélices com marcas brancas aos motores com marcas brancas, e as hélices sem marcas 
aos motores sem marcas. Segure o motor, pressione a hélice para baixo e gire na direção marcada na 
hélice até que ela salte e trave no lugar correto.

Desconexão das hélices
Segure o motor, pressione a hélice para baixo e gire na direção oposta à marcada na hélice até que ela 
salte.

 As pás da hélice são afiadas. Manuseie com cuidado.
 Use apenas hélices DJI originais. Não misture tipos de hélices.
 Compre as hélices separadamente, se necessário.
 Certifique-se de que as hélices estejam instaladas com segurança antes de cada voo.
 Certifique-se de que todas as hélices estejam em boas condições antes de cada voo. Não use 
hélices velhas, lascadas ou quebradas.

 Para evitar ferimentos, fique afastado e não toque nas hélices ou nos motores quando estiverem 
girando.

 Para evitar danificar as hélices, coloque a aeronave na direção mostrada no estojo de 
armazenamento durante o transporte ou armazenamento. Não aperte nem dobre as hélices. O 
desempenho do voo será afetado se as hélices estiverem danificadas.

Marcado Desmarcado



MAVIC 2 ENTERPRISE Advanced Manual do Usuário

© 2021 DJI Todos os direitos reservados.  25

Recursos da bateria
1. Exibição do nível da bateria: os LEDs do nível da bateria exibem o nível atual da bateria.
2. Função de descarregamento automático: para evitar estufamento, a bateria descarrega 

automaticamente para menos de 60% do nível da bateria máximo quando ficar ociosa por mais de 
10 dias. Demora aproximadamente três a quatro dias para descarregar a bateria até 65%. É normal 
sentir um calor moderado emitido pela bateria durante o processo de descarga.

3. Carregamento balanceado: durante o carregamento, as tensões das células de bateria são 
balanceadas automaticamente.

4. Proteção contra sobrecarga: a bateria vai parar de carregar automaticamente quando atingir a carga 
máxima.

5. Detecção de temperatura: a bateria só será carregada quando a temperatura estiver entre 5° e 40 °C.
6. Proteção contra sobrecorrente: a bateria vai parar de carregar se uma corrente excessiva for 

detectada.
7. Proteção contra sobredescarga: a descarga vai parar automaticamente para evitar excesso de 

descarga. 
8. Proteção contra curto-circuito: a fonte de alimentação será cortada automaticamente se um curto-

circuito for detectado.
9. Proteção contra danos à célula de bateria: será exibido um aviso no DJI Pilot quando uma célula de 

bateria danificada for detectada.
10. Modo Hibernação: a bateria desligará após 20 minutos de inatividade para economizar energia. Se 

o nível da bateria for inferior a 10%, a bateria entrará no modo hibernação para evitar a descarga 
excessiva. No modo Hibernação, os indicadores de nível da bateria não acendem. Carregue a bateria 
para tirá-la da hibernação.

11. Comunicação: informações relacionadas à tensão, capacidade e corrente da bateria são transmitidas 
à aeronave.

12. Aquecimento: as baterias do Mavic 2 Enterprise Advanced são aquecidas automaticamente 
permitindo que elas trabalhem em condições climáticas adversas e frias de até -20 °C.

Bateria de Voo Inteligente
A Bateria de Voo Inteligente do Mavic 2 Enterprise Advanced é uma bateria de 15,4 V e 3850 mAh, 
com funcionalidade de carregamento e descarregamento inteligente. Use apenas um adaptador de 
energia CA aprovado pela DJI para carregar a bateria.

 Certifique-se de que os motores estejam instalados com firmeza e girem suavemente. Se um motor 
estiver emperrado e não conseguir girar livremente, pouse a aeronave imediatamente.

 NÃO tente modificar a estrutura dos motores.
 NÃO toque, nem deixe as mãos ou o corpo tocarem os motores após o voo, pois eles podem 
estar quentes.

 NÃO bloqueie nenhum dos orifícios de ventilação nos motores ou na estrutura da aeronave.
 Verifique se os ESCs emitem som normal quando ligados.

Bateria de Voo Inteligente Adaptador de 
energia CA 
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Uso da bateria

LEDs de nível da bateria Botão liga/desliga

Baixo

Alto

Consulte as Diretrizes de segurança da Bateria de Voo Inteligente do Mavic 2 Enterprise Advanced 
antes do uso. Os usuários têm total responsabilidade por todas as operações e uso.

Verificação do nível da bateria
Os LEDs de nível da bateria mostram quanto resta de carga. Quando a bateria estiver desligada, 
pressione o botão liga/desliga uma vez e as luzes indicadoras de LED de nível da bateria acenderão 
para exibir o nível atual da bateria.

Como ligar/desligar
Pressione o botão liga/desliga uma vez, depois pressione novamente e deixe pressionado por dois 
segundos para ligar ou desligar a bateria.

Aquecimento da bateria
Aquecimento manual: verifique se a bateria está desligada. Pressione e segure o botão liga/desliga por 
cinco segundos para iniciar o aquecimento da bateria manualmente.
Enquanto a bateria aquece, o brilho dos LEDs de nível da bateria mudarão de apagados, luz baixa, luz 
média até luz alta. A bateria irá parar de aquecer quando atingir 8 °C e os indicadores de LED piscam 
no sentido horário, indicando que a temperatura da bateria está entre 8 a 10 ℃. Isso durará cerca de 
20 minutos e, em seguida, a bateria desligará automaticamente.
Aquecimento automático: instale a bateria na aeronave e ligue-a. Quando a temperatura da bateria 
estiver abaixo de 6 ℃ e o nível da bateria estiver acima de 45%, ela será aquecida automaticamente e 
a temperatura permanecerá entre 8 e 10 ℃.

Notificação de temperatura baixa
1. A capacidade da bateria é reduzida significativamente ao voar em ambientes com temperatura 

baixa -20° a 5 °C. Recomenda-se aquecer a bateria antes do uso e certificar-se de carregar 
completamente a bateria antes da decolagem.

2. As baterias não podem ser usadas em ambientes com temperatura extremamente baixa, menos de 
-20 °C.

3. Para garantir o desempenho ideal, aqueça a bateria para que a temperatura fique acima de 8 °C 
antes do uso.

4. A redução de capacidade da bateria em ambientes de baixas temperaturas reduz o desempenho 
da resistência da velocidade do vento da aeronave. Voe com cuidado. 

5. Voe com muito cuidado ao nível do mar alto.
6. A função de aquecimento não pode ser iniciada quando a temperatura da bateria for superior a 6 ℃ 

ou o nível da bateria for inferior a 45%.
7. Quando a temperatura estiver abaixo de -20 ℃, a bateria acionará a proteção contra baixa 

temperatura e não ligará. A aeronave sairá da proteção contra temperatura baixa quando a 
temperatura da bateria alcançar -15 °C.
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Carregamento da bateria
Carregue totalmente a Bateria de Voo Inteligente antes de usá-la pela primeira vez:
1. Conecte o adaptador de energia CA a uma fonte de alimentação (100 a 240 V, 50/60 Hz).
2. Insira a Bateria de Voo Inteligente no adaptador de energia CA usando o cabo de carga da bateria 

com a bateria desligada.
3. Os LEDs de nível da bateria exibem o nível da bateria atual durante o carregamento.
4. A Bateria de Voo Inteligente estará totalmente carregada quando todos os LEDs de nível da 

bateria estiverem apagados. Desconecte o adaptador de energia CA quando a bateria estiver 
completamente carregada. Demora 1 hora e 30 minutos até estar totalmente carregada.

 NÃO carregue a Bateria de Voo Inteligente imediatamente após o voo; a temperatura da bateria pode 
estar muito alta. Aguarde a bateria esfriar até a temperatura ambiente antes de carregar novamente.

 O carregador irá parar de carregar a bateria caso a temperatura da célula de bateria não esteja no 
alcance de operação, que é 5° a 40 °C. A temperatura de armazenamento ideal é de 22° a 28 °C.

 O carregador com múltiplas entradas opcional carrega até quatro baterias. Visite a loja online oficial 
da DJI para obter mais informações.

Adaptador de energia CA Bateria de Voo Inteligente 

Tomada elétrica

LEDs de nível da bateria durante o carregamento

LED 1 LED 2 LED 3 LED 4
LEDs de nível da bateria 
Durante o carregamento
Nível da bateria 0% a 25% 25% a 50% 50% a 75% 75% a 100%

Proteção da bateria

Mecanismos de proteção da bateria

LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 Padrão de luzes intermitentes Descrição de proteção da 
bateria

LED 2 pisca duas vezes por segundo Sobrecorrente detectada

LED 2 pisca três vezes por segundo Curto-circuito detectado

LED 3 pisca duas vezes por segundo Sobrecarga detectada

LED 3 pisca três vezes por segundo
Carregador com sobretensão 
detectado

LED 4 pisca duas vezes por segundo
A temperatura de carregamento 
está muito baixa

LED 4 pisca três vezes por segundo
A temperatura de carregamento 
está muito alta
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Instalação da Bateria de Voo Inteligente
Insira a Bateria de Voo Inteligente no compartimento 
de bateria da aeronave. Verif ique se ela está 
presa com segurança e se as travas da bateria se 
encaixaram no lugar.

Remoção da Bateria de Voo Inteligente
Deslize as travas em ambos os lados da Bateria de Voo Inteligente para abrir o compartimento da bateria.

 NÃO insira nem remova a bateria enquanto estiver ligada.
 Verifique se a bateria está montada com segurança.

Clique

Estabilizador e câmera
ESTABILIZADOR
O estabilizador triaxial do Mavic 2 Enterprise Advanced oferece estabilização para a câmera, permitindo 
capturar imagens e vídeos nítidos e estáveis. O estabilizador tem uma faixa de inclinação de -90° a 
+30˚. Os usuários também podem ir até as configurações do estabilizador para ajustar o modo do 
estabilizador e ativar a calibração automática. 
Use o botão do estabilizador no controle remoto para controlar a inclinação da câmera. Como alternativa, 
entre no modo de visualização da câmera no DJI Pilot. Toque duas vezes no centro ou pressione na tela até 
que um círculo azul apareça e arraste o círculo para cima e para baixo para controlar a inclinação da câmera 
e para a esquerda e para a direita para controlar a orientação da aeronave.

Modos de operação do estabilizador
Estão disponíveis dois modos de operação do estabilizador, que podem ser ajustados em 
configurações da câmera no DJI Pilot.
Modo Rastreio: o ângulo entre a orientação do estabilizador e a dianteira da aeronave permanece 
sempre constante.
Modo FPV: o estabilizador sincronizará com o movimento da aeronave para fornecer uma experiência 
de voo com perspectiva em primeira pessoa.

 Não toque nem bata no estabilizador quando a aeronave estiver ligada. Decole em terreno plano e 
aberto para proteger o estabilizador durante a decolagem.

 Os elementos de precisão do estabilizador podem ser danificados em caso de colisão ou queda, e 
isso pode fazer o estabilizador funcionar de maneira anormal.

 Evite o acúmulo de poeira ou sujeira no estabilizador, especialmente nos motores.
 Um erro do motor do estabilizador pode ocorrer se a aeronave estiver em solo irregular, se o 
estabilizador estiver obstruído ou se o estabilizador sofrer uma colisão ou acidente.

 NÃO aplique força externa ao estabilizador depois que ele for ligado. NÃO adicione cargas extras 
ao estabilizador, pois isso pode fazer com que ele funcione de forma anormal ou até mesmo causar 
danos ao motor.

 Remova a capa do estabilizador antes de ligar a aeronave. Além disso, instale a capa do 
estabilizador quando a aeronave não estiver em uso.

 O voo com neblina pesada ou nuvens pode molhar o estabilizador, levando a uma falha temporária. 
Deixe o estabilizador secar para recuperar a sua funcionalidade total.
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Câmera
O Mavic 2 Enterprise Advanced possui uma câmera térmica e uma câmera visual, fornecendo 
simultaneamente imagens de luz infravermelha e visível. A câmera visual usa um sensor CMOS de 1/2” 
e suporta zoom digital de até 32 vezes com faixa de foco de 1 m até o infinito.
O Mavic 2 Enterprise Advanced grava vídeos de até 4K 30 fps e fotos de 48 MP. Os modos de 
gravação incluem disparo único, intervalo e panorama.

 Verifique se a temperatura e a umidade são adequadas para a câmera durante o uso e o 
armazenamento.

 Use um limpador de lentes para limpar a lente e evitar danos.
 NÃO bloqueie orifícios de ventilação na câmera, pois o calor gerado pode danificar o dispositivo e 
causar ferimentos no usuário.

Como armazenar fotos e vídeos
O Mavic 2 Enterprise Advanced vem com 24 GB de armazenamento interno para armazenar fotos e 
vídeos. Ative a proteção por senha para proteger seus dados e garantir acesso seguro ao dispositivo.
Pode-se também usar um cartão microSD para armazenar fotos e vídeos. Um cartão microSD UHS-I 
classe de velocidade 3 é necessário devido a seu rápido tempo de leitura e gravação exigido para 
dados de vídeos em alta resolução.
Para exibir a data e o horário em que as fotos e os vídeos foram feitos, abra o aplicativo e ative 
Adicionar registro e informações de GPS sob as configurações da câmera.

 Não remova o cartão microSD da aeronave enquanto ela estiver ligada. Caso contrário, o cartão 
microSD pode ser danificado.

 Para garantir a estabilidade do sistema da câmera, cada gravação de vídeo é limitada a 30 minutos.
 Verifique as configurações da câmera antes de usar para garantir que estejam configuradas 
corretamente.

 Antes de capturar imagens ou vídeos importantes, capture alguns para testar se a câmera está 
funcionando corretamente.

 Fotos ou vídeos não podem ser transmitidos nem copiados da câmera se a Bateria de Voo 
Inteligente estiver desligada.

 Certifique-se de desligar a Bateria de Voo Inteligente corretamente. Caso contrário, os parâmetros 
da sua câmera NÃO serão salvos e quaisquer vídeos gravados poderão ser danificados. Note que, 
independentemente do motivo, a DJI não se responsabilizará por quaisquer falhas de gravação de 
uma imagem ou vídeo, nem pela gravação de forma que não possa ser lida pela máquina.

Três arquivos serão salvos ao usar o modo de exibição Split.

Modo de exibição Foto Vídeo
Termográfica Visível + IV Visível + IV
Visível Visível + IV Visível + IV
Split Visível + IR + Split Visível + IV

Edição de vídeo
O Mavic 2 Enterprise Advanced é compatível com formato de vídeo MP4, bem como formato de 
codificação H.264 e captura de luz visível e imagens térmicas.
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DJI AirSense
Uma aeronave tripulada com um transceptor ADS-B transmitirá ativamente informações de voo 
como localização, rota de voo, velocidade e altitude. O DJI AirSense recebe essas informações de 
transceptores ADS-B através de um receptor de bordo ou conexão à internet. UAVs com DJI AirSense 
instalados podem obter informações de posição, orientação e velocidade do transmissor ADS-B 
integrado na aeronave tripulada (compatível com as normas 1090ES e UAT), calcular o nível de risco de 
colisão em tempo real e enviar o aviso para o usuário. O DJI AirSense então analisa o risco de colisão 
em potencial comparando a localização da aeronave tripulada e envia avisos em tempo hábil ao usuário 
através do DJI Pilot.
O DJI AirSense fornece informações sobre aeronaves tripuladas nas proximidades para garantir a 
segurança do voo. Ele não controla ativamente o drone para evitar aeronaves chegando. Sempre pilote 
sua aeronave dentro de uma linha de visada visual e tenha cuidado o tempo todo. Reduza sua altitude 
ao receber os avisos. Esteja ciente de que o DJI AirSense possui as seguintes limitações:
1. Ele só pode receber mensagens enviadas por aeronaves tripuladas com um dispositivo de saída 

ADS-B instalado e de acordo com os padrões 1090ES (RTCA DO-260) ou UAT (RTCA DO-282). Os 
dispositivos DJI não podem receber mensagens de transmissão relacionadas ou telas de avisos de 
aeronaves tripuladas que não sejam equipadas com dispositivos de saída ADS-B operacionais.

2. Se houver um obstáculo ou estrutura de aço entre a aeronave tripulada e a aeronave DJI, o DJI 
AirSense não poderá receber mensagens ADS-B enviadas por aeronaves tripuladas ou enviar avisos 
ao usuário. Preste muita atenção ao seu redor e voe com cautela.

3. Os avisos podem ser retardados se o DJI AirSense experimentar qualquer interferência do ambiente 
ao seu redor. Observe com muita atenção o ambiente ao redor e voe com cuidado.

4. As telas de aviso não serão recebidas se a aeronave DJI não for capaz de determinar sua 
localização.

5. Se estiver desativado ou mal configurado, o DJI AirSense não poderá receber mensagens ADS-B 
enviadas por aeronave tripulada ou enviar telas de aviso ao usuário.

Quando o DJI AirSense detecta a possibilidade de uma colisão, ele envia uma série de telas de aviso 
com base na distância entre a aeronave tripulada e a aeronave DJI (quando a conexão entre a aeronave 
DJI e o controle remoto for estável). Depois de receber a primeira tela de aviso, é recomendado descer 
imediatamente ou escolher outro trajeto de voo para evitar a colisão.

Escalonamento do aviso:
1. O aviso de nível mais baixo ocorre quando a aeronave tripulada é detectada. Até 10 aeronaves 

detectadas podem ser exibidas no DJI Pilot de uma só vez. Preste atenção para garantir a 
segurança do voo.

2. O aviso de nível médio ocorre quando a aeronave DJI está a dois km da aeronave tripulada. Preste 
atenção para evitar riscos à segurança.

3. O aviso de nível mais alto ocorre quando a aeronave DJI está a um km da aeronave tripulada. Desça 
ou muda o trajeto do voo imediatamente para evitar colisão com a aeronave tripulada.

Vermelho: o terceiro nível de 
aviso

Azul: o primeiro nível de aviso Amarelo: o segundo nível de aviso
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Acessórios modulares
O Mavic 2 Enterprise Advanced é equipado com uma entrada estendida para montagem de acessórios 
modulares DJI adicionais compatíveis listados abaixo:
Farol M2E: ajuda a identificar a aeronave durante voos noturnos ou em áreas com pouca luminosidade.
Holofote M2E: usado para iluminação de longo alcance e buscas em condições de pouca luz, ajudando 
a câmera a fotografar à noite.
Alto-fatante M2E: usado para transmissão em tempo real de longo alcance ou reprodução de áudio.
Módulo RTK M2EA: suporta NTRIP, entregando precisão de posicionamento em nível de centímetros.

1   

2   

4.  Ligue a aeronave e inicie o aplicativo DJI Pilot para usar o farol.

 A luz auxiliar inferior pode ser usada como um farol. Vá para configurações da navegação visual no 
aplicativo e ajuste a luz auxiliar inferior para luz noturna.

Uso
O exemplo a seguir ilustra como instalar e usar os acessórios modulares. O Farol M2E é usado como 
um exemplo.
1.  Remova a tampa estendida da porta na parte superior da aeronave. Certifique-se de armazená-la 

em um local seguro para uso futuro.
2.  Prenda o farol na porta estendida da aeronave.
3.  Aperte os botões nos dois lados para garantir que o farol esteja firmemente montado na aeronave.

Farol M2E Holofote M2E

Alto-falante M2E Módulo RTK M2EA
(não incluído)
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Uso do módulo RTK
Ativar/desativar RTK 
Assegure-se de que o posicionamento do RTK esteja ativado e que o tipo de serviço RTK esteja 
corretamente definido para RTK de rede ou RTK de rede personalizada. Vá para exibição da 
câmera >  > RTK para configurar o tipo de serviço. Caso contrário, a aeronave não poderá 
decolar quando não houver dados diferenciais. 

Como usar o RTK de rede personalizada 
Conecte o dongle ao controle remoto e use o aplicativo para se conectar ao Wi-Fi e use o RTK de rede 
personalizada. O RTK de rede personalizada pode ser usado para substituir a estação de base RTK. 
Conecte a conta RTK de rede personalizada ao servidor NTRIP designado para enviar e receber dados 
diferenciais. Mantenha o controle remoto ligado e conectado à internet enquanto usa essa função. 
1. Verifique se o controle remoto e a aeronave estão conectados e se o aplicativo está conectado à 

internet. 
2. Vá para a exibição da câmera >  > RTK para configurar o tipo de serviço RTK como RTK de rede 

personalizada e preencha o host NTRIP, porta, conta senha e informações do ponto de montagem.
3. Aguarde para se conectar ao servidor NTRIP. Nas configurações RTK, o posicionamento da 

aeronave é exibido como FIXO para indicar que a aeronave foi conectada e usou dados diferentes 
daqueles do RTK da rede personalizada.

 Certifique-se de que os acessórios estejam montados corretamente e com segurança na aeronave 
antes de usá-la. Do contrário, eles poderão cair da aeronave durante o voo.

 NÃO aponte o holofote ou o farol diretamente para os olhos das pessoas.
 NÃO use o alto-falante perto de pessoas ou em uma área urbana onde estruturas sensíveis ao ruído 
estejam concentradas, pois o volume pode causar ferimentos ou perigo.
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Controle 
Inteligente DJI
Esta seção descreve os recursos do 
controle remoto e inclui instruções para 
controle da aeronave e da câmera.
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Controle Inteligente DJI

Perfil do Controle Inteligente DJI
O Controle Inteligente DJI usa a tecnologia de transmissão de longo alcance OcuSync 2.0 da 
DJI, oferecendo um alcance de transmissão máximo de 10 km e exibindo vídeos capturados pela 
aeronave ao aplicativo DJI Pilot em um dispositivo móvel com até 720p de resolução. Os botões 
integrados tornam o controle da aeronave simples e e seus pinos de controle destacáveis facilitam o 
armazenamento do controle remoto.
Em uma área totalmente aberta e sem interferência eletromagnética, o OcuSync 2.0 transmite sem 
problemas links de vídeo em até 720p, não importando a altitude de voo. A transmissão do controle 
remoto funciona em 2,4 GHz e 5,8 GHz selecionando o melhor canal de transmissão automaticamente. 
O OcuSync 2.0 também reduz a latência para 120-130 ms, melhorando o desempenho da câmera 
através do algoritmo de decodificação de vídeo e da vinculação sem fio.
O Controle Inteligente DJI possui tela de 5,5 pol. de alto brilho com múltiplas funções como, por 
exemplo, conectividade Bluetooth e posicionamento do satélite GNSS. O controle remoto também 
pode ser conectado à internet através de Wi-Fi e possui tempo de operação máximo de 2,5 horas.

Operações do Controle Inteligente DJI
Ligando e desligando o Controle Inteligente DJI
Siga as etapas abaixo para ligar e desligar o controle remoto.
1. Pressione o botão Liga/desliga uma vez para verificar o nível da bateria atual. Carregue o controle 

remoto se o nível da bateria estiver muito baixo.
2. Segure o botão liga/desliga ou pressione-o uma vez e depois segure-o para ligar o controle remoto.
3.  Repita o Passo 2 para desligar o controle remoto.
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Carregamento da bateria
Há dois pares de baterias embutidas de íons de lítio 18650 no controle remoto. Carregue o controle 
remoto usando a entrada USB-C.
Tempo de carregamento: aprox. 2 horas e 15 minutos (ao usar um adaptador USB)

 Use um adaptador de energia USB oficial da DJI para carregar o controle remoto. Se o adaptador 
oficial da DJ não estiver disponível, use um adaptador USB de 12 V/2 A com classificação FCC/CE.

 A bateria se esgotará quando armazenada por um longo período de tempo. Recarregue a bateria ao 
menos uma vez a cada três meses para evitar o excesso de descarga.

Operando a câmera
Capture vídeos e fotos com o botão do obturador/foco e o botão de gravação no controle remoto.
1. Botão de gravação
 Pressione uma vez para iniciar a gravação de vídeo, depois, pressione novamente para parar a 

gravação.
2. Botão foco/obturador
 Pressione para tirar uma foto. 
3. Botão de rolagem das configurações da câmera
 Gire para ajustar o zoom da câmera.

Tomada 
elétrica 

100 a 240 V

Carregador 
USB

Cabo USB-C

Controle da aeronave
Os pinos de controle controlam a orientação da aeronave (guinada), o movimento para frente e para 
trás (inclinação), a altitude (aceleração) e o deslocamento para a esquerda e para a direita (rotação). O 
modo dos pinos de controle determina a função de cada pino. Há três modos pré-programados, bem 
como modos personalizáveis que podem ser configurados no DJI Pilot. Os modos são Modo 1, Modo 
2 e Modo 3. O modo padrão é o Modo 2. Em cada um dos três modos pré-programados, a aeronave 
faz voo estacionário em uma orientação constante quando ambos os pinos de controle estiverem 
centralizados. Veja as figuras abaixo para verificar a função de cada pino de controle nos três modos 
pré-programados.

21
3
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A figura abaixo explica como usar cada pino de controle. O modo 2 é usado como exemplo.

Posição central: pinos de controle na posição central.
Mover os pinos de controle: os pinos de controle estão afastados da posição central.

Right StickLeft Stick

Turn RightTurn Left

UP

Down

RightLeft

UP

Down

Turn RightTurn Left
RightLeft

Forward

Backward

Left Stick Right Stick

Forward

Backward

Right Stick
UP

Down

Forward

Backward

Left Stick

Turn RightTurn Left

RightLeft

Modo 2

Modo 1

Modo 3

Pino esquerdo

Pino esquerdo

Pino esquerdo

Frontal

Frontal

Frontal

Traseiro

Traseiro

Traseiro

Virar à 
esquerda

Virar à 
esquerda

Virar à 
esquerda

Esquerda

Esquerda

Esquerda

Virar à direita

Virar à direita

Virar à direita

Direita

Direita

Direita

Para cima

Para cima

Para cima

Para baixo

Para baixo

Para baixo

Pino direito

Pino direito

Pino direito
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Controle remoto
(Modo 2)

Aeronave 
(  Indica a direção da frente 

da aeronave)
Observações 

Mover o pino esquerdo para cima e para baixo 
altera a altitude da aeronave.
Empurre o pino para cima para subir, e para 
baixo para descer.
Quanto mais o pino for afastado da posição 
central, mais rapidamente a aeronave mudará a 
altitude. Empurre o pino suavemente para evitar 
alterações repentinas e inesperadas de altitude.

Mova o pino esquerdo para a esquerda ou 
direita para controlar a orientação da aeronave.
Empurre o pino para a esquerda para girar a 
aeronave no sentido anti-horário e para a direita 
para girar a aeronave no sentido horário.
Quanto mais o pino for afastado da posição 
central, mais rapidamente a aeronave irá girar.

Mover o pino direito para cima e para baixo 
altera a inclinação da aeronave.
Empurre o pino para cima ou para baixo para 
avançar ou recuar. Quanto mais o pino for 
afastado da posição central, mais rapidamente 
a aeronave irá se mover.

Mover o pino direito para a esquerda ou direita 
altera a rotação da aeronave.
Empurre o pino para a esquerda para voar 
para a esquerda; para a direita para voar para 
a direita. Quanto mais o pino for afastado da 
posição central, mais rapidamente a aeronave 
irá se mover.

 Mantenha o controle remoto longe de materiais magnéticos para evitar que seja afetado por 
interferência magnética.

 Para evitar danos, é recomendável que os pinos de controle sejam removidos e armazenados 
em seus compartimentos de armazenamento no controle remoto durante o transporte ou 
armazenamento.
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Interruptor de modo de voo
Alterne o interruptor para selecionar o modo de voo desejado. Escolha entre os modos P-Mode, T-Mode 
e S-Mode.

Mavic 2 Enterprise Advanced  começa em P-mode por padrão, não importando a posição do 
interruptor no controle remoto. Para alternar modos de voo, vá para a exibição da câmera no DJI Pilot, 
toque em  e habilite a opção Vários modos de voo. Depois de ativar vários modos de voo, alterne o 
interruptor para a posição P e, em seguida, para S ou T para alternar o modo de voo.

Botão RTH
Pressione e segure o botão RTH para iniciar o Retorno à base e a aeronave retornará ao último Ponto 
de origem registrado. Pressione o botão novamente para cancelar o procedimento de RTH e recuperar 
o controle da aeronave. Consulte a seção Retorno à base (RTH) para mais informações sobre RTH.

Botões personalizáveis
Existem três botões personalizáveis no controle: C1, C2 e o botão Confirmar. Quando o controle 
remoto não estiver vinculado a uma aeronave, pressione o botão Confirmar para confirmar uma 
seleção. Quando o controle remoto estiver vinculado a uma aeronave, o botão não pode ser usado 
para confirmar uma seleção. No entanto, a função do botão quando vinculado à aeronave pode ser 
personalizada no DJI Pilot.
As funções dos botões C1 e C2 são definidas no DJI Pilot. A configuração padrão para o botão C1 é o 
foco central e a configuração padrão para o botão C2 é a reprodução.

位置T

位置S

位置P

Posição Modo de voo

T T-mode (Tripé)

P P-mode (Posicionamento)

S S-Mode (Esportivo)

Posição T

Posição P

Posição S
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Zona de transmissão ideal
A faixa de transmissão ideal do Controle Inteligente DJI é mostrada abaixo:

Botão de vinculação

 Certifique-se de que o controle remoto esteja a no máximo 0,5 metro de distância da aeronave 
durante a vinculação.

 Certifique-se de que o controle remoto esteja conectado à internet ao fazer login usando uma 
conta DJI.

 Para mais métodos de vinculação, visite https://www.dji.com/smart-controller/downloads e faça o 
download do Manual do Usuário do Controle Inteligente DJI. 

 Carregue completamente o controle remoto antes de cada voo. 
 O controle remoto emitirá um som de alerta se estiver ligado e não tiver sido usado por 5 minutos. 
Após 10 minutos, ele será desligado automaticamente. Movimente os pinos de controle para 
cancelar o alerta.

80°

Verifique se as antenas estão voltadas para a aeronave. O sinal entre o controle remoto e a aeronave 
pode alcançar seu desempenho ideal quando o ângulo entre as antenas e a parte de trás do Controle 
Inteligente DJI for de 80° ou 180°.
Observe que as ilustrações acima não refletem as distâncias reais entre o usuário e a aeronave, sendo 
apenas para referência.

Uma tela de aviso aparecerá no DJI Pilot se o sinal de transmissão estiver fraco. Ajuste as antenas 
para garantir que a aeronave esteja dentro da faixa de transmissão ideal. 

Vinculando o Controle Inteligente DJI
Quando o Controle Inteligente DJI é adquirido junto com uma aeronave, o controle remoto já virá 
vinculado à aeronave e poderá ser usado diretamente após a ativação do controle remoto e da 
aeronave. Se o Controle Inteligente DJI e a aeronave forem adquiridos separadamente, siga as etapas 
abaixo para vincular o controle remoto à aeronave.
1. Ligue a aeronave e o controle remoto.
2. Pressione os botões personalizáveis C1, C2 e o botão de gravação simultaneamente. O LED de 

status piscará em azul e o controlador emitirá um bipe duas vezes para indicar que a vinculação foi 
iniciada.

3. Pressione o botão de vinculação na aeronave. O LED de status do controle remoto acenderá em 
verde continuamente se a vinculação for bem-sucedida.
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 Certifique-se de que as antenas do controle remoto estejam desdobradas e ajustadas na posição 
adequada para obter a melhor qualidade de transmissão.

 Repare ou substitua o controle remoto se estiver danificado. Uma antena do controle remoto 
danificada diminuirá significativamente o desempenho.

 Carregue totalmente a bateria pelo menos uma vez a cada três meses para manter a sua 
integridade.

Descrição do LED de status e LEDs de nível da bateria
Os LEDs de nível da bateria exibem o nível da bateria do controlador. O LED de status exibe o status da 
vinculação e os avisos quando o nível da bateria estiver baixo, a alta temperatura e os pinos de controle 
não estiverem centralizados. 

LED de status Descrição

Aceso em vermelho O controle remoto não está vinculado a uma aeronave.

Aceso em verde O controle remoto está vinculado a uma aeronave.

Pisca em azul O controle remoto está sendo vinculado a uma aeronave.

Pisca em vermelho A temperatura do controle remoto está muito alta ou o nível da bateria 
da aeronave está baixo.

Pisca em amarelo O nível da bateria do controle remoto está baixo.

Pisca em azul-turquesa Os pinos de controle não estão centralizados.

Azul estável O firmware do controle remoto foi atualizado com sucesso.

Aceso em amarelo A atualização do firmware do controle remoto falhou.

Indicadores de nível da bateria Nível da bateria

    75% a 100%

   50% a 75%

  25% a 50%

 0% a 25%

LED de status Indicadores de nível da bateria
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Sons de advertência do Controle Inteligente DJI
O Controle Inteligente DJI vibrará e/ou soará um alarme quando houver uma tela de aviso. Se o 
erro estiver relacionado à aeronave ou ao status do voo, o controle remoto soará e o LED de status 
acenderá em verde sólido. Se o erro estiver relacionado ao Controle Inteligente DJI, uma tela de aviso 
aparecerá na tela do controle remoto.

Para desativar o alarme sonoro, ligue o controle remoto, toque em  e então em  e desative o 
volume de notificação.
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Aplicativo 
DJI Pilot

Esta seção apresenta as pr incipais 
funções do aplicativo DJI Pilot.
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Aplicativo DJI Pilot
DJI Pilot foi especificamente desenvolvido para usuários empresariais e oferece dois tipos de voo. 
O voo manual integra uma variedade de recursos profissionais que tornam o voo simples e intuitivo. 
O voo de missão suporta o planejamento de voo e permite que os usuários controlem o drone 
automaticamente, tornando seu fluxo de trabalho muito mais simples e eficiente.

Voo manual
Exibição da câmera
Acesse a Exibição da câmera tocando em Voo manual.

1.5M

1.5M

489 489 D D m m120 120 H H m m
16.0 16.0 H.S H.Sm/s m/s

N 010°  N 010°  
24.0 24.0V.S V.Sm/s m/s123456 123456

123456 123456

+ 147.498992, - 122.274800 + 147.498992, - 122.274800 

2021-2-5 13:14
147.498992,-122.274800

A
E

ISO ISO
100 100

Shutter Shutter
1/1000 1/1000

EV EV
0 0

In-Flight（GPS）
19:29

GPS 12 2.4G 61% 

MENU

00:05

12 12

VISIBLE 1.0x
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IR

2 X

1 X1 X
VISIBLE

9 10 11

13
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15
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2021
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87654321

S

Mission FlightManual Flight
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1. Barra de status do sistema
Em voo (GPS) : indica o status de voo da aeronave e exibe várias mensagens de alerta. 

2. Status de detecção de obstáculos 
: barras vermelhas são exibidas quando obstáculos estiverem próximos da aeronave. 

Barras laranjas são exibidos quando obstáculos estiverem no intervalo de detecção. Barras cinza 
são exibidas quando não há obstáculos no intervalo de detecção. 

3.  Barra de indicação do nível da bateria 
 : o indicador de nível da bateria oferece uma exibição dinâmica do nível da bateria. As 

zonas coloridas no indicador de nível da bateria representam os níveis de energia necessários para 
realizar diferentes funções.

4.  Modo de voo 
 : o texto ao lado desse ícone indica o modo de voo atual. Toque para configurar as 

configurações de Controlador de Voo. Essas configurações permitem modificar limites de voo e 
definir os valores de ganho. 

5.  Status do DJI AirSense 
 : exibe informações sobre aeronaves tripuladas próximas para garantir a segurança do voo, 

incluindo a distância entre as aeronaves DJI e as aeronaves tripuladas. O DJI AirSense instruirá os 
usuários a pousar se aeronaves próximas forem detectadas. 

6.  Força do sinal do GPS 
: exibe a força do sinal do GPS atual. Barras brancas indicam força de GPS adequada. 

7.  Status dos sistemas visuais
 : exibe o status para todos os sistemas de detecção. O ícone verde indica que o sistema visual 

correspondente está disponível enquanto o ícone vermelho indica que está indisponível. Toque os 
ícones de configuração e ative ou desative os recursos dos sistemas visuais. 

8.  Sinal do controle remoto
 : este ícone mostra a potência do sinal do controle remoto. O ícone pisca ao reconhecer uma 

interferência durante o voo. A interferência não afetará a operação nem a experiência de voo como 
um todo se não houver mensagens de aviso adicionais. 

9. Força do sinal do vínculo de vídeo HD
: esse ícone mostra a potência da conexão de downlink de vídeo HD entre a aeronave e o 

controle remoto. O ícone pisca ao reconhecer uma interferência durante o voo. A interferência não 
afetará a operação nem a experiência de voo como um todo se não houver mensagens de aviso 
adicionais.

10. Configurações da bateria 
61%: exibe o nível atual da bateria. Toque para visualizar o menu de informações da bateria, 

definir os vários limites de advertência da bateria e visualizar o histórico de advertências da bateria.
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11. Configurações gerais 
: toque para entrar no menu de Configurações gerais para configurar as unidades de medida, 

ativar/desativar a transmissão ao vivo e mais.

12. Modo de exibição 
Toque para alternar entre os modos de exibição visível, IV e Split.
Modo visível: exibe apenas as imagens capturadas pela câmera visual.
Modo IV: exibe apenas as imagens capturadas pela câmera térmica infravermelha. 
Modo Split: exibe as imagens capturadas com infravermelho e visual lado a lado. Medição de local 
e medição de área estão disponíveis somente no modo IV.

13. Configurações da câmera
Toque para inserir as configurações de foto e vídeo. Toque para definir configurações de foto, 
como modo da foto e formato da imagem. Toque  para definir configurações de vídeo, como 
tamanho e formato do vídeo. Toque para configurar legendas, linhas de grade e LED de braço 
inteligente, alertas de temperatura, configurações de modos de ganho e muito mais.

14. Alternar entre foto/vídeo
 : toque para alternar entre os modos de gravação de vídeo.

15. Controle deslizante do estabilizador
: exibe o ângulo de inclinação do estabilizador.

16. Botão de gravação/obturador
/  : toque para começar a tirar fotos ou gravar vídeos. Ao gravar um vídeo, um ícone do 

obturador será exibido na tela. Toque no ícone para tirar uma foto enquanto grava um vídeo.

17. Menu de zoom
a) Modo visível: toque ou arraste 2 

X

1
 
X

1 
X

V
IS

IB
LE  para ajustar a taxa de zoom da câmera visual.

b) Modo IV: toque em 1X  para ajustar a taxa de zoom da câmera térmica.
c)  Modo Split: toque em 1X  para ajustar a taxa de zoom da câmera visual e da câmera térmica 

simultaneamente.
Os usuários também podem usar o botão do controle remoto para o zoom.

18. Galeria
 : toque para pré-visualizar fotos e vídeos assim que eles forem capturados.

19. Configurações de parâmetros
 : toque para ajustar os valores de exposição. 

20. Telemetria de voo
D 30 m : distância entre a aeronave e o Ponto de origem.
H 10.0 m : altura desde o Ponto de origem.
HS 10.0 m/s : velocidade horizontal da aeronave.
VS 2.0 m/s : velocidade vertical da aeronave.
N 010°: orientação e ângulo da aeronave. 

113.95, 22.54 Coordenada: longitude e latitude da aeronave.
10：15 : mostra a capacidade restante ou a duração de gravação do armazenamento interno.
12：45 : mostra a capacidade restante ou a duração de gravação do cartão microSD.
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21. Mapa
Toque para exibir o mapa.

22. Informações de tempo e GPS
Mostra a data atual, horário, longitude e latitude da aeronave. Disponível apenas no modo Visível. 

23. Acessório 
Mostra se um acessório está conectado, como o farol , holofote  ou alto-falante  . Toque 
para configurar ou usar.

24. Ajuste da orientação do estabilizador
 : toque para selecionar o Ajuste da orientação do estabilizador como recentralizador do 

estabilizador, recentralizador de guinada do estabilizador, recentralizador de guinada para baixo do 
estabilizador ou estabilizador para baixo.

25. Voltar 
: toque para retornar ao menu principal.
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Exibição em IV

4.0X 4.0X29ºC 29ºC
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1. Paleta
: O Mavic 2 Enterprise Advanced oferece uma variedade de opções de paleta. Cores distintas 

são usadas para mostrar diferenças de temperatura na imagem térmica, relacionadas à intensidade 
da escala de cinza. A faixa de temperatura da imagem é mapeada para 256 cores e exibida no 
formato JPEG ou MP4 de 8 bits. A tabela a seguir mostra todas as opções da paleta. 

2. Calibração do FFC
Toque neste botão para ativar a calibração da FFC no modo IV. A calibração FFC é usada para 
otimizar a qualidade da imagem durante a qual a tela poderá congelar momentaneamente. 

3. Medição de temperatura
Toque para ativar/desativar a medição de temperatura. Medição de local e medição de área estão 
disponíveis ao usar o modo IV. Feche a medição da área para sair da medição de temperatura.
a) Medidor de local: a temperatura de qualquer posição em uma imagem pode ser medida. 

Consulte as especificações para mais informações sobre a precisão da medição.

1 2

34

White Hot

Fulgurite

Iron Red

Hot Iron

Medical

Arctic

Rainbow 1

Rainbow 2

Tint

Black Hot
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b) Medição da área: arraste uma área dentro da área de medição de temperatura na tela. A 
temperatura média, a temperatura mais baixa, a temperatura mais alta e as localizações 
correspondentes de cada área serão exibidos. 

A precisão da medição de temperatura é afetada por vários fatores:
a) Refletividade de objetos – metais brilhantes com alta refletividade refletirão mais da radiação de 

fundo e resultarão em menor precisão, sendo que objetivos com superfícies foscas produzirão 
uma precisão maior.

b) Temperatura da radiação de fundo - a luz do sol possui grande influência na precisão da 
medição da temperatura; deve-se evitar a luz do sol direta ou refletida na câmera térmica em 
infravermelho.

c) Temperatura do ar e umidade – a temperatura e a umidade foram calibradas antes da entrega, 
mas alguns erros de medição de temperatura são inevitáveis. Temperaturas extremas ou altos 
níveis de umidade afetarão a precisão da medição.

d) Distancia entre a câmera e o objeto – a distância padrão usada na calibragem é de 5 m, e a 
medição de temperatura é mais precisa nessa distância. Desvios dessa distância reduzirão a 
precisão.

e) Emissividade dos objetos – a emissividade do objeto afetará a precisão da temperatura da 
medição de temperatura. Geralmente, a precisão aumenta proporcionalmente a emissividade. 
A emissividade é afetada por fatores como material, ou o nível de oxidação da superfície do 
objeto.

 Ao medir um corpo negro 5 m distante em modo de ganho alto com condições de vento de 
25 ℃ em ambiente interno, a câmera fornece uma precisão de até ±2 ℃ ou ±2% (qualquer 
que seja o valor maior). Uma vez que a emissividade dos diferentes objetos varia, esse 
resultado de medição representa somente a precisão do corpo negro testado, somente para 
referência.

4. FOV da câmera visual
 : o alcance FOV da câmera visual em modo IV. O alcance FOV mudará se o zoom da câmera 

visual for ajustado.



MAVIC 2 ENTERPRISE Advanced Manual do Usuário

© 2021 DJI Todos os direitos reservados.  49

Voo de missão
Introdução
Toque para entrar na galeria de missões. Exiba as rotas de voo criadas, ou os voos de trajetória mais 
recentes, missões de mapeamento ou missões de fotografia oblíqua. As missões mapeamento ou 
fotografia oblíqua são geradas pelo aplicativo, e os voos de trajetórias podem ser criados pela seleção 
de Definir trajetórias ou Registros de missões em tempo real. 

Use o recurso para Definir trajetórias, para criar uma rota adicionando trajetórias no mapa. Use os 
Registros de missões em tempo real para criar uma rota registrando as informações de posição ao 
longo da rota.

Waypoint Mapping Oblique Set WaypointsLinear Flight
Mission

Live Mission 
Rec

Waypoint Mapping Oblique Set WaypointsLinear Flight
Mission

Live Mission 
Rec
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Definir trajetórias
Toque em Create a Route (“Criar uma rota”), Waypoint Flight (“Voo de trajetória”) e, em seguida, em Set 
Waypoints (“Definir trajetórias”) para criar uma nova rota de voo e editar as trajetórias.

Toque no mapa para adicionar trajetórias, configurar rotas e definir configurações de trajetórias. 

1.  Ponto de Interesse (PdI) 

  : toque para ativar PdI. Um PdI será exibido no mapa e poderá ser arrastado para ajustar a 
posição. Quando a função PdI estiver ativada, a guinada da aeronave pode ser configurada para 
centralizar ao PdI, de modo que o nariz da aeronave aponte para o PdI durante a missão. Toque 
neste ícone novamente para desativar a função PdI. 

2.  Caminho reverso

  S

E  : toque para trocar os pontos inicial e final e reverter a rota de voo. S indica o ponto inicial.

3.  Limpar trajetórias 
  : toque para limpar todas as trajetórias adicionadas. 

4. Excluir trajetória selecionada
  : toque para excluir a trajetória selecionada.

5. Lista de parâmetros
 Edite o nome da rota, defina o tipo de aeronave como Mavic 2 Enterprise Advanced e configure o 

estabilizador e a câmera.

6.  Configurações da rota
 As configurações são aplicadas a toda a rota, incluindo ação de conclusão da aeronave, controle do 

estabilizador, velocidade da aeronave, altura e guinada.

7. Configurações de Trajetória
 Selecione uma trajetória e depois defina os respectivos parâmetros. Toque em < ou > para mudar 

para a trajetória anterior ou seguinte. As configurações são aplicadas à trajetória selecionada, 
incluindo velocidade da aeronave, altura, guinada da aeronave, longitude e latitude e tipo de 
trajetória e ações. 

S

E

Waypoint1
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8.  Informações da missão
 Mostra a duração do voo, tempo estimado de voo, quantidade de trajetórias, quantidade de fotos, 

longitude e latitude.

9.  Executar 

  : toque no botão e verifique as configurações e o status da aeronave na lista de verificação 
pop-up. Toque no botão Comece a voar para executar a missão. 

10. Economize 

  : toque para salvar as configurações atuais. 

Edição de trajetórias

193.2 m 12 m 28 s
Distance Estimated Time

5
Waypoints

10
Photos

24.8m

54.8m

58.8m

54.8m

2

3

4 5

S

S

E

In-Flight（GPS）
19:29

GPS 12 2.4G 61% 

21 3 4 5

Acesse a galeria de missões, selecione uma rota de voo criada, e toque em  para editar a rota de 
voo. 

1. Informações sobre restrições de voo

   : toque para exibir as informações sobre restrições de voo.

2. Localização 

  : toque para centralizar o mapa em torno da localização da aeronave. 

3. Bloqueio do mapa 

  : a rotação do mapa é bloqueada por padrão com Norte na parte superior do mapa. Toque para 
destravar a rotação. Mantenha dois dedos no mapa e gire para ajustar a orientação. 

4. Modo de mapa 

  : toque para alternar entre os modos Padrão e Satélite. 
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Registros de missões em tempo real

1. Clique em C1 para adicionar uma nova trajetória.
2. Número total de trajetórias.

3. Toque para entrar na página do mapa para edição. Toque em  para salvar as configurações 
atuais e uma rota de voo será criada.

5. Limpar a tela 

  : toque para limpar a rota de voo atualmente exibida no mapa. 
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+ 147.498992, - 122.274800 + 147.498992, - 122.274800 

C1

Waypoints 1

AEISO ISO
100 100

Shutter Shutter
1/1000 1/1000

EV EV
0 0

In-Flight（GPS）
19:29

GPS 12 2.4G 61% 

MENU

00:05

12 12

VISIBLE 1.0x

SPLIT

IR

2 X

1 X1 X
VISIBLE

1

2

3
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Single Shot (3 photos)

Toque para exibir fotos ou vídeos que podem ser salvos em um dispositivo móvel.
Ao salvar uma foto ou vídeo, o formato irá variar, dependendo do modo de exibição. Consulte a seção 
Armazenamento de fotos e vídeos para mais informações. Toque em Single Shot (3 photos)  para alternar 
entre a captura de fotos ou vídeo.

Galeria
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Voo
Esta seção descreve práticas seguras e 
restrições de voo.
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Voo
Após concluir a preparação ao voo, recomenda-se aprimorar suas habilidades de voo e praticar voo 
com segurança. Certifique-se de que todos os voos sejam realizados em uma área aberta. A altura de 
voo é limitada a 500 m. NÃO exceda esta altura. Cumpra estritamente as leis e os regulamentos locais 
ao voar. Certifique-se de ler a Isenção de Responsabilidade e Diretrizes de Segurança da Série Mavic 2 
Enterprise para entender os alertas de segurança antes de voar.

Requisitos ambientais de voo
1. Não use a aeronave em condições climáticas adversas como chuva, neve, neblina e velocidades de 

vento acima de 10 m/s.
2. Voe somente em áreas abertas. Estruturas altas e estruturas grandes em metal podem afetar a 

precisão da bússola e do sistema GPS incorporados. 
3. Evite obstáculos, multidões, linhas de alta tensão, árvores e corpos d'água.
4. Minimize a interferência evitando áreas com altos níveis de eletromagnetismo, como locais próximos 

a linhas de tensão, estações de base, subestações elétricas e torres de transmissão.
5. O desempenho da aeronave e da bateria está sujeito a fatores ambientais, como densidade do ar e 

temperatura. Tenha muito cuidado ao voar a 6.000 (19.685 pés) metros ou mais acima do nível do 
mar, pois isso pode reduzir a performance da bateria e da aeronave.

6. A aeronave não pode usar GPS nas regiões polares. Use o sistema visual inferior durante os voos 
nesses locais.

Limites de voo e zonas GEO
Obedeça as leis e os regulamentos ao voar a aeronave. As limitações de voo são aplicadas, por 
padrão, para ajudar os usuários a operar a aeronave de forma segura e dentro da lei. As limitações de 
voo incluem limites de altitude, limites de distância e zonas GEO.
Ao operar no P-mode, os limites de altitude e distância e as Zonas GEO funcionam em conjunto para 
administrar a segurança do voo.

Limites de altitude de voo e distância
Os limites máximos de altitude e distância de voo podem ser alterados no DJI Pilot. A altitude máxima 
de voo não pode exceder 500 metros (1.640 pés). De acordo com essas configurações, sua aeronave 
voará em um cilindro restrito, como mostrado abaixo.

Altitude máx. de voo
Raio máx

Ponto de origemAltura da aeronave 
quando ligada
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Sinal do GPS forte   Piscando em verde

Limites de voo Aplicativo DJI Pilot Indicador de status da 
aeronave

Altitude 
máx.

A altitude da aeronave não pode 
exceder o valor especificado.

Advertência: limite de 
altura atingido. N/A

Raio máx A distância do voo deve estar 
dentro do raio máximo.

Advertência: Limite de 
distância atingido.

Pisca em vermelho 
rapidamente   ao 
chegar perto do limite de 
raio máximo.

Sinal do GPS fraco   Piscando amarelo

Limites de voo Aplicativo DJI Pilot Indicador de status 
da aeronave

Altitude 
máx.

A altura é restrita a 5 metros 
(16 pés) quando o sinal do GPS 
estiver fraco e o sistema visual 
inferior estiver ativado. 
A altura é restrita a 30 metros 
(98 pés) quando o sinal do GPS 
estiver fraco e o sistema visual 
inferior estiver desativado.

Advertência: limite de altura 
atingido. N/A

Raio máx Sem limite

 Se a aeronave atingir um dos limites, ainda será possível controlá-la, mas não será possível voar 
mais longe. Se a aeronave voar fora do raio máximo, ela voará de volta para dentro do alcance 
automaticamente quando o sinal do GPS estiver forte.

 Por motivos de segurança, não voe próximo a aeroportos, estradas, estações de trem, linhas de 
trem, centros de cidades ou outras áreas restritas. Apenas voe com a aeronave em seu campo de 
visão.

Zonas GEO
Todas as zonas GEO estão listadas no site oficial da DJI: http://www.dji.com/flysafe. As Zonas GEO são 
divididas em diferentes categorias e incluem locais como aeroportos, áreas de voo onde as aeronaves 
tripuladas operam em baixas altitudes, fronteiras entre países e locais sensíveis, como usinas elétricas.
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Lista de verificação pré-voo
1. Certifique-se de que o controle remoto, a Bateria de Voo Inteligente e o dispositivo móvel estejam 

totalmente carregados.
2. Certifique-se de que a Bateria de Voo Inteligente e as hélices estejam presas com segurança.
3.  Certifique-se de se os braços e hélices da aeronave estejam desdobrados.
4.  Certifique-se de que o estabilizador e a câmera estejam funcionando normalmente.
5.  Certifique-se de que não haja nada obstruindo os motores e que eles estejam funcionando 

normalmente.
6.  Certifique-se de que o DJI Pilot esteja bem conectado à aeronave.
7.  Certifique-se de que a lente da câmera e os sensores estejam limpos.
8.  Certifique-se de que todos os acessórios estejam montados corretamente e com segurança na 

aeronave antes de usá-la.
9. Use somente peças originais DJI ou peças certificadas pela DJI. Peças não autorizadas ou peças de 

fabricantes não certificados pela DJI podem causar mau funcionamento do sistema e comprometer 
a segurança.

Partida/parada dos motores
Partida dos motores
Um comando combinado do joystick (CSC) é usado para dar partida nos motores. Empurre os dois 
pinos para os cantos inferiores internos ou externos para dar partida nos motores. Após os motores 
começarem a girar, libere ambos os pinos simultaneamente.

Parada dos motores
Há dois métodos para parar os motores:
Método 1: quando a aeronave tiver pousado, pressione e segure o pino de controle esquerdo para 
baixo. Os motores param após três segundos.
Método 2: quando a aeronave aterrissar, faça o mesmo CSC usado para dar partida nos motores, 
conforme descrito acima. Os motores irão parar imediatamente. Solte ambos os pinos assim que os 
motores pararem.

OU

Método 1 Método 2

OU

Parada dos motores em pleno voo
A interrupção dos motores em pleno voo causará a queda da aeronave. Os motores só devem ser 
interrompidos no meio do voo em uma situação de emergência, como no caso de uma colisão, o motor 
tiver parado de funcionar, a aeronave estiver fora de controle e subindo/descendo muito rapidamente. Para 
interromper o uso dos motores no meio do voo, use o mesmo CSC que foi utilizado para iniciar os motores.
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Teste de voo 
Procedimentos de decolagem/pouso
1. Coloque a aeronave em uma área aberta e plana com o Indicador de Status da Aeronave voltado 

para você.
2.  Ligue a aeronave e o controle remoto.
3. Execute o aplicativo DJI Pilot e entre na visualização ao vivo.
4. Aguarde até o indicador de status da aeronave piscar rapidamente em verde indicando que o Ponto 

de origem foi gravado e agora é seguro voar.
5.  Empurre o pino do acelerador para cima devagar para decolar.
6.  Para pousar, faça um voo estacionário sobre uma superfície nivelada e, suavemente, empurre o pino 

do acelerador para baixo para descer.
7.  Depois da aterrissagem, mantenha o pino acelerador para baixo completamente até que o motor 

desligue.
8.  Desligue primeiro a Bateria de Voo Inteligente, depois o controle remoto.

Sugestões e dicas de vídeo
1. A lista de verificação pré-voo foi projetada para ajudá-lo a voar com segurança e a garantir que você 

possa gravar vídeos durante o voo. Consulte a lista de verificação pré-voo completa antes de cada 
voo.

2. Selecione o modo de operação do estabilizador no aplicativo DJI Pilot.
3. Grave vídeo somente quando estiver voando no P-mode.
4. NÃO voe em condições de mau tempo, como quando estiver chovendo ou ventando.
5. Escolha as configurações da câmera de acordo com suas necessidades. As configurações incluem 

o formato da foto e a compensação de exposição.
6. Execute testes de voo para estabelecer rotas de voo e visualizar cenas.
7. Empurre os pinos de controle com cuidado para manter o movimento da aeronave suave e estável.

É importante que você compreenda as diretrizes básicas de voo, tanto para a sua 
proteção como para a segurança das pessoas à sua volta. 
NÃO se esqueça de ler a Isenção de Responsabilidade e Diretrizes de Segurança. 
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Apêndice

Especificações

Aeronave
Peso de decolagem (excluindo-se 
os acessórios)

909 g

Peso máx. de decolagem 1100 g

Dimensões Dobrada: 214×91×84 mm
Desdobrado: 322×242×84 mm

Distância diagonal 354 mm

Velocidade máx. de ascensão 6 m/s (S-mode) 
5 m/s (P-mode) 

Velocidade máx. de descensão Descida vertical
5 m/s (S-mode)
4 m/s (P-mode) 
Inclinação
7 m/s (S-mode)
4 m/s (P-mode) 

Velocidade máx. 72 kph (S-mode, sem vento)
Altura máx. de serviço acima do 
nível do mar

6000 m

Tempo máx. de voo 31 min (medida ao voar a 25 km/h, sem vento)
28 min (Módulo RTK anexado)
29 min (com o farol ligado) 30 min (com o farol desligado)
24 min (com o holofote ligado) 28 min (com o holofote desligado)
27 min (com o alto-falante ligado) 28 min (com o alto-falante 
desligado)

Resistência máx. ao vento 10 m/s (escala 5)

Ângulo de inclinação máx. 35° (S-mode, com controle remoto)
25° (P-mode)

Velocidade angular máx. 200°/s (S-mode)
100°/s (P-mode)

Alcance da temperatura de 
funcionamento

-10° a 40 °C

GNSS GPS+GLONASS 
Alcance de precisão em voo 
estacionário

Vertical:
± 0,1 m (com o RTK)
±0,1 m (com posicionamento visual)
±0,5 m (com posicionamento por GPS)
Horizontal:
± 0,1 m (com o RTK)
±0,3 m (com posicionamento visual)
±1,5 m (com posicionamento por GPS)

Frequências de funcionamento 2,4 a 2,4835 GHz; 5,725 a 5,850 GHz
Potência do transmissor (EIRP) 2,4 GHz

FCC: ≤ 26 dBm; CE: ≤ 20 dBm; SRRC: ≤ 20 dBm; MIC: ≤ 20 dBm
5,8 GHz
FCC: ≤ 26 dBm; CE: ≤ 14 dBm; SRRC: ≤ 26 dBm

Armazenamento interno 24 GB
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Câmera termográfica
Sensor Microbolômetro VOx sem ventilação
Distância focal Aprox. 9 mm

Formato equivalente a 35 mm: Aprox. 38 mm
Resolução do sensor 640×512 a 30 Hz
Zoom digital 16×
Distância entre píxeis 12 μm
Alcance espectral 8-14 μm
Dimensão da imagem 640×512
Modos de fotografia Disparo único

Intervalo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Resoluções de vídeo 640×512 a 30 fps
Formatos de arquivos suportados FAT32, exFAT
Formato de foto R-JPEG
Formato de vídeo MP4
Métodos de medição de 
temperatura

Medição de local, medição de área

FFC Automático/Manual (M)
Câmera visual
Sensor CMOS de 1/2”; Píxeis efetivos: 48 MP
Lente Campo de visão: aprox. 84°

Formato equivalente 35 mm: 24 mm
Abertura: f/2.8
Foco: 1 m a ∞

Zoom digital Vídeo: compatibilidade de zoom em 1080 p; permitido zoom digital 
de até 4 vezes na exibição em tempo real e durante a gravação
Fotos: permitido zoom digital de até 32 vezes na exibição em tempo 
real

Alcance ISO Vídeo: 100 a 12.800 (automático)
Foto: 100 a 1600 (automático)

Modo do obturador Modo P (Autoprogramado)
Dimensões máx. da imagem 8000×6000
Modos de fotografia Disparo único

Intervalo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Panorâmica: Esfera

Resoluções de vídeo 3840×2160 a 30 fps
1920×1080 a 30 fps

Taxa de bits máx. do vídeo 95,37 Mb/s
Formatos de arquivos suportados FAT32, exFAT
Formato de foto JPEG
Formato de vídeo MP4
ESTABILIZADOR
Alcance controlável Inclinação: -90° a +30°

Giro: -75° a +75°
Alcance mecânico Inclinação: -135° a +45°

Rotação: -45° a +45°
Giro: -100° a +100°
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Estabilização Triaxial (inclinação, rotação, giro)
Velocidade máx. controlável 120 °/s
Alcance da vibração angular ±0,005°
SISTEMAS DE DETECÇÃO
SISTEMAS DE DETECÇÃO Sensor de Obstáculos Omnidirecional
Campo de visão (Para frente) Horizontal: 40°, Vertical: 70°

(Para trás) Horizontal: 60°, Vertical: 77°
(Para baixo) Frente e atrás: 100°, Esquerda e Direita: 83°
(Lateral) Horizontal: 80°, Vertical: 65°

Alcance de detecção de obstáculos (Para frente) Intervalo de medição de precisão: 0,5 a 20 m
Faixa Detectável: 20 a 40 m
Velocidade eficaz para detecção: ≤ 14 m/s
Para trás: Intervalo de medição de precisão: 0,5 a 16 m
Faixa Detectável: 16 a 32 m
Velocidade eficaz para detecção: ≤ 12 m/s
(Para baixo) Intervalo de medição de precisão: 0,5 a 11 m
Faixa Detectável: 11 a 22 m
(Lateral) Intervalo de medição de precisão: 0,5 a 10 m
Velocidade eficaz para detecção: ≤ 8 m/s
(Para cima) Alcance de medida de precisão: 0,1 a 8 m

Ambiente de operação Superfície com padrão claro e iluminação adequada (lux > 15)
Detecta superfícies de refletividade difusa como paredes, árvores, 
pessoas (> 20%)

Alcance de velocidade ≤ 31 mph (50 kph) (a 2 m acima do solo)
Alcance de altitude: 0,1 a 11 m
Alcance de operação 0,3 a 50 m
Controle remoto
OcuSync 2.0
Frequências de funcionamento 2,4 a 2,4835 GHz; 5,725 a 5,850 GHz
Distância máx. de transmissão (sem 
obstruções, livre de interferências) FCC: 10 km, CE/SRRC/MIC: 6 km

Potência de transmissão (EIRP) 2,4 GHz
FCC: ≤25,5 dBm; CE/MIC: ≤18,5 dBm; SRRC: ≤19 dBm
5,8 GHz
FCC: ≤25,5 dBm; CE: ≤12,5 dBm; SRRC: ≤18,5 dBm

Wi-Fi
Protocolo Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, 802.11a/g/n/ac

Wi-Fi com MIMO 2×2 suportado
Frequências de funcionamento 2,400 a 2,4835 GHz; 5,725 a 5,850 GHz
Potência de transmissão (EIRP) 2,4 GHz

FCC: ≤21,5 dBm; CE/SRRC: ≤18,5 dBm; MIC: ≤20,5 dBm
5,8 GHz
FCC/SRRC: ≤21 dBm; CE: ≤13 dBm

BLUETOOTH
Protocolo Bluetooth 4.2
Frequências de funcionamento 2,400 - 2,4835 GHz
Potência de transmissão (EIRP) ≤4 dBm
Aleatórias
Bateria 18650 Li-ion (5000 mAh @ 7,2 V)
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Modo de carregamento Carregado com um carregador USB a 12 V/2 A
Potência nominal 15 W
Armazenamento ROM 16 GB + armazenamento expansível por meio de cartão 

microSD*
Tempo de carregamento 2 h (com um carregador USB de 12 V/2 A)
Fonte de alimentação 2 horas e 30 minutos
Entrada de saída de vídeo Entrada HDMI
Corrente da fonte de alimentação/
Tensão da entrada USB-A 5 V/900 mA

Alcance da temperatura de 
funcionamento -20° a 40 °C

Temperatura de armazenamento <1 mês : -30° a 60 °C
1 - 3 meses: -30° a 45 °C
3 - 6 meses: -30° a 35 °C
>6 meses : -30° a 25 °C

Temperatura de carregamento 5° a 40 °C
Cartões microSD recomendados: Sandisk Extreme 32 GB UHS-3 microSDHC

Sandisk Extreme 64 GB UHS-3 microSDXC
Panasonic 32 GB UHS-3 microSDHC
Panasonic 64 GB UHS-3 microSDXC
Samsung PRO 32 GB UHS-3 microSDHC
Samsung PRO 64 GB UHS-3 microSDXC
Samsung PRO 128 GB UHS-3 microSDXC

Módulo de posicionamento por 
satélite GPS+GLONASS

Dimensões 177,5x121,3x40 mm (dobrado sem pinos de controle
177,5x181x60 mm (dobrado com pinos de controle)

Peso Aprox. 630 g
Carregador USB de 24 W Entrada: 100 a 240 V; 50 a 60 Hz, Máx. 0,8 A

Saída: 3,6-8 V  3,0 A/12 V  2,0 A
Bateria de Voo Inteligente
Capacidade 3.850 mAh
Tensão 17,6 V (máx.)

15,4 V (típica)
Tipo de bateria LiPo
Energia 59,29 Wh
Peso Aprox. 297 g
Temperatura de carregamento 5° a 40 °C
Alcance da temperatura de 
funcionamento -10° a 40 °C

Método de aquecimento Automático/Manual
Alcance da temperatura de 
aquecimento -20° a 6 °C

Tempo de aquecimento 500 s (máx.)
Potência do aquecimento 55 W (máx.)
Tempo de carregamento 1 hora e 30 minutos
Potência máx. de carregamento 80 W
Carregador
Entrada 100 a 240 V; 50 a 60 Hz, Máx. 0,8 A
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Saída Principal: 17,6 V  3,41 A ou 17,0 V  3,53 A
USB: 5 V  2 A

Potência nominal 60 W
APLICATIVO
Nome DJI Pilot (Versão Android)
Sistema de transmissão de vídeo OcuSync 2.0
Qualidade da transmissão ao vivo 720p a 30fps
Latência (dependendo das 
condições ambientais e do 
dispositivo móvel)

120 - 130 ms

Módulo RTK M2EA
Dimensões 69×69×59 mm
Tipo de entrada USB Micro-B
Potência Aprox. 3 W
GNSS GPS L1/L2, GLONASS F1/F2, BDS B1/B2, GALILEO E1/E5
Precisão de posicionamento RTK Em RTK FIX

1 cm+1 ppm (horizontal)<br>1,5 cm+1 ppm (vertical)
Farol M2E
Dimensões 68 × 40 × 27,8 mm
Tipo de entrada USB Micro-B
Potência Média: 1,6 W
Iluminância Ângulo mín. 55 cd;intensidade da luz 157 cd 
Distância máx. Distância visível 5.000 m (com boa qualidade do ar e alta visibilidade)
Holofote M2E
Dimensões 68×60×41 mm
Tipo de entrada USB Micro-B
Potência Distância máx. 26 W
Iluminância FOV 17°, máx. 11 lux a 30 m direto
Área de iluminação 30 m
Alto-falante M2E
Dimensões 68×55×65 mm
Tipo de entrada USB Micro-B
Potência Distância máx. 10 W
Decibéis 100 dB a 1 m (padrão Internacional)
Taxa de bits 16 kbps

* O Controle Inteligente DJI suporta cartões microSD com capacidade máxima de armazenamento de 128 GB.
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Se o indicador de status da aeronave piscar em vermelho e amarelo alternadamente após a conclusão 
da calibração, isso indica que o local atual não é adequado para pilotar a aeronave, devido ao nível de 
interferência magnética. Escolha um novo local.

 Se calibração da bússola for necessária antes da decolagem, uma mensagem será exibida no DJI 
Pilot.

 A aeronave pode decolar imediatamente após a calibração ser concluída. Se os usuários 
esperarem mais de três minutos para decolar após a calibração, talvez seja necessário recalibrar 
novamente a aeronave. É possível que outro aviso de interferência da bússola apareça enquanto a 
aeronave estiver no chão. Isso indica que a localização atual não é adequada para voar a aeronave, 
devido ao nível de interferência magnética.

Calibração da bússola
Aeronave
Recomenda-se que a bússola seja calibrada em qualquer uma das seguintes situações ao voar ao ar livre:
1. Voar em uma localização a mais de 50 km da última localização onde o drone voou pela última vez.
2. A aeronave não voa há mais de 30 dias.
3. Um aviso de interferência da bússola aparece no aplicativo DJI Pilot e/ou o Indicador de Status da 

Aeronave pisca alternando entre vermelho e amarelo.

 NÃO calibre a bússola em locais em que possam ocorrer interferências magnéticas, tais como 
locais próximos a depósitos de magnetita ou grandes estruturas metálicas, como estruturas de 
estacionamento, porões reforçados com aço, pontes, carros ou andaimes.

 NÃO deixe objetos (como telefones celulares) que contenham materiais ferromagnéticos perto da 
aeronave durante a calibração.

 Não é necessário calibrar a bússola para voos em ambientes internos.

Procedimento de calibração
Escolha uma área aberta para realizar o seguinte procedimento.
1.  Toque na barra de status do sistema no DJI Pilot, selecione Calibração e siga as instruções na tela.
2.  Segure a aeronave horizontalmente e gire 360°. O Indicador de Status da Aeronave acenderá em 

verde.
3. Segure a aeronave na posição vertical com o nariz apontando para baixo e gire-a 360 graus em 

torno do eixo vertical.
4.  Se o indicador de status da aeronave piscar em vermelho, houve falha na calibração. Mude as 

localizações e tente a calibração novamente.

Calibração horizontal Calibração Vertical
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 Certifique-se de que a aeronave esteja conectada ao seu computador antes de ligar.
 A atualização do firmware levará aproximadamente 15 minutos. É normal que o estabilizador 
fique frouxo, indicadores de status da aeronave piscarem e a aeronave seja reiniciada durante a 
atualização. Aguarde até a atualização ser concluída.

 Certifique-se de que o computador esteja conectado à internet.
 Antes de executar uma atualização, verifique se a Bateria de Voo Inteligente e o controle remoto 
têm pelo menos 50% de carga.

 Não desconecte a aeronave do computador durante a atualização.
 Observe que a atualização de firmware pode redefinir várias configurações do controlador principal, 
como altitude RTH e distância máxima de voo, para os padrões de fábrica. Antes de atualizar, 
anote suas configurações preferidas do DJI Pilot e reajuste-as após a atualização.

Controle Inteligente DJI
Após o controle remoto ser usado em locais com interferência eletromagnética, a bússola pode precisar 
ser calibrada. Um aviso será exibido se a bússola precisar de calibração. Toque na tela de aviso para 
começar a calibração. Quando a tela não aparecer, siga as etapas abaixo para calibrar o controle 
remoto.

1. Acesse a Central de aplicativos, toque em  , role para baixo e clique em Bússola.
2. Siga o diagrama na tela para calibrar o controle remoto.
3. Uma tela aparecerá quando a calibragem tiver sido bem-sucedida. 

Atualizando o firmware
Aeronave
Use o DJI Pilot ou o DJI Assistant 2 (série Enterprise) para atualizar o firmware da aeronave.

Como usar o DJI Pilot
Ao conectar a aeronave ou o controle remoto ao aplicativo DJI Pilot, uma notificação será exibida se 
uma nova atualização de firmware estiver disponível. Para atualizar, conecte o dispositivo móvel à 
internet e siga as instruções na tela. Observe que você não pode atualizar o firmware se o controle 
remoto não estiver vinculado à aeronave.

Usando o DJI Assistant 2 (Série Enterprise)
A porta USB-C é usada ao conectar a aeronave a um computador para atualizar o firmware. Siga as 
instruções abaixo para atualizar o firmware usando o DJI Assistant 2 (Série Enterprise):
1. Com a aeronave desligada, conecte-a à um computador através de uma entrada micro USB usando 

um cabo Micro USB.
2.  Ligue a aeronave.
3.  Inicie o DJI Assistant 2 (série Enteprise) e faça login com uma conta da DJI.
4.  Selecione Mavic 2 e clique em Atualizações de Firmware no painel esquerdo.
5.  Selecione a versão do firmware para a qual deseja atualizar.
6.  Aguarde até que o firmware seja baixado. A atualização do firmware será iniciada automaticamente.
7.  Reinicie a aeronave após a conclusão da atualização do firmware.
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Método 1: Conexão sem fio
Certifique-se de que o controle remoto esteja conectado à internet durante a atualização.
1. Ligue o controle remoto. Toque em  e então em  , e navegue até a parte inferior da página e 

toque em Atualização do sistema.
2. Toque em Verificar atualizações para verificar o firmware. Um aviso aparecerá caso houver uma nova 

atualização disponível para o firmware.
3. Siga as instruções para concluir a atualização.
4. O controle remoto reiniciará automaticamente após a conclusão da atualização.

Método 2: DJI Assistant 2 (Série Enterprise)
1.  Certifique-se de que o controle remoto esteja desligado e conecte-o a um computador usando um 

cabo USB 3.0 tipo C.
2.  Ligue o controle remoto.
3. Inicie o DJI Assistant 2 e faça login com uma conta da DJI.
4.  Clique no ícone do Controle Inteligente DJI e depois em Atualizar firmware.
5.  Selecione e confirme a versão do firmware que você deseja atualizar.
6.  O DJI Assistant 2 fará o download e atualizará o firmware automaticamente.
7.  O controle remoto reiniciará quando a atualização estiver concluída.

 Certifique-se de que o controle remoto tenha mais de 50% de carga antes de iniciar a atualização.
 NÃO desconecte o cabo USB-C durante a atualização.
 Verifique se o controle remoto ou o computador está conectado à internet durante a atualização. A 
atualização leva aproximadamente 15 minutos.

Informações de pós-vendas
Visite https://www.dji.com/support para saber mais sobre as políticas de serviço pós-vendas, serviços 
de conserto e suporte. 

 Mantenha pessoas e animais a uma distância segura durante qualquer procedimento de 
atualização de firmware, calibração do sistema ou configuração de parâmetros.

 Por segurança, sempre atualize o firmware para a versão mais recente.
 Se a atualização do firmware estiver disponível, será solicitado aos usuários atualizarem 
imediatamente ou dentro de três dias. Se a atualização do firmware for ignorada, será solicitado 
aos usuários concordarem com a isenção de responsabilidade. A decisão do usuário e não 
atualizar para o último firmware é registrada para ser carregada e mantida no servidor designado 
do DJI.

 O controle remoto pode ser desvinculado da aeronave após a atualização do firmware. Reconecte 
o controle remoto e a aeronave novamente.

 Certifique-se de verificar todas as conexões e remover as hélices dos motores antes de atualizar o 
firmware.



Este conteúdo está sujeito a alterações.

Baixe a versão mais recente disponível em
www.dji.com/mavic-2-enterprise-advanced

Caso tenha qualquer dúvida sobre este documento, entre em contato com a 
DJI enviando uma mensagem para DocSupport@dji.com.

MAVIC é uma marca comercial da DJI.
Copyright © 2021 DJI Todos os direitos reservados.

Suporte DJI
http://www.dji.com/support
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