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Utilizar este manual de utilizador

Legendas

Aviso Importante Sugestões e dicas Referência

Antes da utilização
Os seguintes tutoriais e manuais foram produzidos para garantir que utiliza totalmente o seu 
ROBOMASTERTM S1.
1.  Diretrizes de segurança e declaração de exoneração de responsabilidade
2.  Guia de início rápido
3.  Manual do utilizador

Certifique-se de que todas as peças estão incluídas e prepare-se para montagem, lendo o Guia 
de Iniciação Rápida do RoboMaster S1. Consulte este manual do utilizador para obter mais 
informações. Veja todos os tutoriais de vídeo e leia as Diretrizes de segurança e declaração de 
exoneração de responsabilidade do RoboMaster S1 antes de utilizar pela primeira vez.

Ver os tutoriais de vídeo
Visite o website oficial da DJI https://www.dji.com/robomaster-s1/video ou aceda à aplicação e aceda 
à página dos Vídeos para ver os vídeos de tutorial para montagem e utilização. Também pode 
montar o S1 de acordo com o guia de montagem no Guia de iniciação rápida do RoboMaster S1.

Referência ao Manual de Programação do RoboMaster S1
O laboratório RoboMaster S1 oferece centenas de blocos de programação que lhe permitem 
aceder a funcionalidades como o controlo PID. O Manual de Programação do RoboMaster S1 
fornece instruções e exemplos para ajudar os utilizadores a aprender rapidamente técnicas de 
programação para controlar o S1.
https://www.dji.com/robomaster-s1/programming-guide

 Pesquisar por palavras-chave
Pesquise palavras-chave como "bateria" e "instalar" para localizar um tópico. Se estiver 
a utilizar o Adobe Acrobat Reader para ler este documento, prima Ctrl+F no Windows ou 
Comando+F no Mac para iniciar uma pesquisa.

 Navegar até um tópico
Visualize uma lista completa de tópicos no índice. Clique num tópico para navegar até essa 
secção.

 Imprimir este documento
Este documento suporta impressão em alta resolução.
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Perfil do produto

Introdução
O RoboMaster S1 é um robô educacional inspirado pela competição RoboMaster da DJITM. O S1 
oferece um controlo abrangente e uma experiência de condução envolvente, graças ao chassis 
omnidireccional, rodas ágeis Mecanum, suspensão cardã flexível e transmissão estável de imagem 
de baixa-latência na vista de primeira pessoa (FPV). Os utilizadores também podem apontar 
a objetos e combater outros robôs com o dispositivo de jato de ar.
O corpo do S1 está coberto em armadura e cada peça tem um módulo de deteção de embates que 
pode detetar instantaneamente os embates físicos e voltar a alimentar para o controlador inteligente. 
O dispositivo de jato de ar proporciona precisão e estabilidade de alto nível graças à suspensão 
cardã de 2 eixos, enquanto a luz da trajetória de lançamento proporciona aos utilizadores uma 
experiência realista e envolvente.
O controlador inteligente está integrado com vários sistemas, incluindo um sistema de transmissão 
de vídeo, sistema de jogos e sistema de programação Scratch. Inclui seis módulos inteligentes, 
incluindo reconhecimento de linha, reconhecimento de marcador de visão, reconhecimento de pessoa, 
reconhecimento de reconhecimento, reconhecimento de gestos e reconhecimento do robô S1.
O S1 suporta a programação Scratch e Python. Com os tutoriais baseados em projectos da DJI, os 
utilizadores podem dominar gradualmente o conhecimento da teoria e robótica.
O S1 também inclui o modo Solo e o modo Batalha, onde os utilizadores podem praticar as suas 
competências e competir contra os outros. Para controlar o S1, a aplicação RoboMaster pode ser 
utilizada num dispositivo móvel, no gamepad ou com um teclado e rato.

Diagrama S1

1.  Chassis
2.  Roda direita Mecanum roscada
3.  Revestimento frontal do chassis (detetor de 

embates integrado)

4.  Roda esquerda Mecanum roscada
5.  Armadura esquerda do chassis

 (Detetor de embates integrado)
6.  Cobertura traseira do chassis
7.  Suspensão cardã
8.  Unidade de infravermelho largo
9.  Armadura da suspensão cardã 

(detetor de embates integrado)
10.  Motor de inclinação
11.  Motor de guinada
12.  Controlador inteligente
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22
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13.  Ranhura microSD
14.  Antena do Controlador 

Inteligente
15.  Câmara
16.  Dispositivo de jato de ar
17.  Iniciar luz da trajetória
18.  Unidade de infravermelhos 

estreita
19.  Altifalante
20.  Armadura direita do chassis
  (Detetor de embates integrado)
21.  Controlador de Movimento do 

Chassis
22.  Recipiente de esferas de gel
23.  Botão de ejeção do recipiente
24.  Armadura traseira do chassis
  (Detetor de embates integrado)
25.  Botão de libertação da 

armadura traseira
26.  Bateria inteligente
27.  Botão de ejeção da bateria

Preparação

Montagem do S1
Consulte o Guia de iniciação rápida do RoboMaster S1.

Ligar o S1
Siga os passos abaixo para ligar o S1:
1.  Prima o botão de libertação da armadura traseira para abrir a armadura traseira do chassis.
2.  Instale a bateria inteligente no compartimento da bateria.
3.  Prima e mantenha premido o botão de alimentação para ligar a bateria.
4.  Feche o revestimento traseiro do chassis.

1
2

34
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Descarregar a aplicação RoboMaster
A.  Pesquise pela aplicação roboMaster na App Store ou no Google Paly ou leia o código QR para 

transferir a aplicação para o seu dispositivo móvel.

B.  Os utilizadores também podem transferir o software RoboMaster para Windows ou Mac do 
website oficial DJI para controlar o S1 com um teclado e rato.

 Windows: https://www.dji.com/robomaster_app
 Mac: https://www.dji.com/robomaster_app

  Utilize a sua conta DJI para iniciar sessão na aplicação RoboMaster.
  A aplicação RoboMaster é compatível com o iOS 10.0.2 (ou posterior) ou Android 5.0 
(ou posterior).

 A aplicação RoboMaster suporta o Windows 7 ou posterior ou MacOS 10.13 ou posterior.
  Antes de utilizar a aplicação RoboMaster com dados móveis, contacte o fornecedor 
de dados do seu dispositivo móvel para obter as informações de dados mais recentes.

Ligar o S1 e a App
O S1 tem de estar ligado à aplicação RoboMaster para poder utilizar. Os utilizadores podem 
aprender a ligar-se através de Wi-Fi ou através de um router na página Modo de ligação. Siga as 
indicações para ligar o S1 à aplicação. Consulte a secção Ligar para obter mais informações.
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2.  Siga as instruções para concluir a ativação.

Endereçamento do motor
O endereçamento do motor é necessário na aplicação antes de utilizar pela primeira vez. Siga as 
indicações para concluir o endereçamento do motor.

1.  Inicie o endereçamento do motor.

Complete robot initialization to continue 
use

Armor Addressing

Motor Addressing2

Performing addressing for all motors to ensure 
the robot's movement functions work normally.

Online Activation

Continue

Inicializar o S1 com a App
Ativação do S1
Depois de ligar, utilize a sua conta DJI para ativar o S1 na aplicação RoboMaster. A ativação 
requer uma ligação à Internet.

1.  Iniciar ativação.

Complete robot initialization to continue 
use

ArmorAddressing

MotorAddressing2

OnlineActivation
Connecttotheinternettoactivatetherobot
andreceiveyourwarranty.

Continue

1043-3134-2314Title

Luke.lu@dji.comTitle

TITLE 80%

确认激活

Next

Activated
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2.  Levante o chassis e siga as instruções para rodar as rodas Mecanum pela ordem apresentada 
no ecrã até que todas as rodas tenham sido rodadas.

3.  Toque em  para testar as rodas Mecanum uma a uma até que todas as rodas tenham sido 
testadas.

4.  Endereçamento do motor concluído.

1

Motor Addressing 80%

Tap the flashing icons to test

Tap the flashing icons on the left and check that 
the Mecanum wheel being rotated matches the 
position of the icon flashing onscreen

If the Mecanum wheel being rotated does not 
match the flashing icon you tapped, perform 
addressing again

If the motor is damaged, change the motor and 
try again

•

•

•

Lift up the chassis

Use the Mecanum wheel mounting plate or 
another load-bearing object to raise the chassis 
until the wheels are elevated off the ground.

Motor Addressing 80%

Next

2

4
Rotate Mecanum wheels three times in 
sequence

Ensuretherobotisfacingyouasshowninthe
figure.Rotatethewheeluntilyouheara
beepingsound
Iftherobotdoesnotmakeabeepingsound,
checkthecableconnectionsandtryagain

•

•

Motor Addressing 80%



© 2020 DJI Todos os direitos reservados. 9

ROBOMASTER S1 Manual do utilizador

O endereçamento do motor é necessário quando um motor é substituído. Abra a aplicação 
RoboMaster, clique em Definições e depois em Sistema e selecione Endereçamento do 
motor.

Endereçamento de Armadura
O endereçamento do armadura é necessário na aplicação ao utilizar o S1 pela primeira vez. Siga 
as indicações para concluir o endereçamento de armadura.

1.  Iniciar o endereçamento da armadura.

O endereçamento da armadura é necessário quando um módulo de armadura é substituído. 
Vá para a aplicação RoboMaster, clique em Definições, depois Sistema e selecione 
Endereçamento da Armadura.

2.  Siga as indicações para tocar nas placas de armadura pela ordem apresentada no ecrã.

3.  Endereçamento da armadura concluído.

Continue

Perform addressing for the robot's armor to 
ensure its hit detection works normally.

Armor Addressing

Motor Addressing

Complete robot initialization to continue 
use

Online Activation

2

4

Use a screwdriver or other hard object and  
lightly strike the center of the armor plate

· 

When a strike is identified successfully, the 
armor plate's LED will stop blinking

· 

If the LED continues blinking after several 
strikes, tap Skip

· 

Tap on each armor plate in the order 
shown onscreen

Skip

Armor Addressing 80%
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Módulos e funções

Utilizar a aplicação RoboMaster
Com a app RoboMaster específica, os utilizadores podem ter acesso a recursos educativos 
importantes e diversos modos de experiência de jogo. A aplicação pode ser utilizada com um 
ecrã tátil ou um gamepad e está disponível em iOS, Android, Windows e Mac. Os utilizadores 
em plataformas diferentes podem mesmo jogar em simultâneo. Os utilizadores podem também 
escrever programas facilmente e aplicá-los ou partilhar com amigos instantaneamente utilizando 
a aplicação RoboMaster. Esta secção utiliza a aplicação RoboMaster no iOS como exemplo. A 
interface específica pode variar dependendo do dispositivo utilizado.

Página principal da aplicação RoboMaster

1. Conta
  Toque para iniciar sessão e terminar sessão na sua conta, modificar o seu nome do avatar, 

nome e sexo. É necessária uma ligação à Internet para iniciar sessão.
 Verifique a sua distância percorrida total, tempo percorrido total, código escrito, tempo de 

codificação, o número de cursos concluídos em “Road to Mastery” e os pontos mais elevados 
no modo “Target Practice”.

 Toque em “MasterBoard” para ver o top dos 100 utilizadores para distância percorrida total, 
tempo percorrido total, código escrito total, tempo de codificação total e a pontuação de prática 
de alvo.

Atualize a app RoboMaster para a versão 1.0.8 ou posterior.

2. Biblioteca de Multimédia
  Toque para ver vídeos e fotografias.

3. Guia
a.  Apoio ao produto: Toque para entrar na página de apoio ao produto DJI oficial.
b.  Suporte de manutenção: Toque para entrar na página do Centro de Reparação DJI oficial.

1 2 3 4 5

6 7 8

XXXXXXXX
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c.  Manuais do utilizador: Toque para entrar na página de transferência manual do utilizador DJI.
d.  Marcadores de visão: Toque para entrar na página de download oficial do Marcador Visão.
e.  Suporte online: Toque para falar com o serviço oficial de Assistência Online da série 

RoboMaster.
f.  Feedback: Toque para preencher um formulário de feedback.

4. Ligar
  O S1 tem de estar ligado à aplicação. Toque para ver um guia sobre como ligar através de Wi-Fi 

ou router.

Ligação via Wi-Fi
  Os utilizadores podem entrar no modo Solo e Batalha ao ligar através de Wi-Fi.
  Siga os passos abaixo para estabelecer a ligação:

 (1).  Ligue o S1 e faça deslizar o interruptor de modo no controlador inteligente para .

(2).  Execute a aplicação RoboMaster, aceda às definições Wi-Fi no dispositivo móvel, 
seleccione o nome Wi-Fi (RMS1-XXXXXX) apresentado no autocolante no corpo do S1 e 
introduza a palavra-passe. A palavra-passe predefinida é 12341234.

 (3).  Aguarde que o S1 e a aplicação se conectem. O S1 emitirá um som depois de ligado.

Redefinir a palavra-passe
Certifique-se de que o comutador de modo no controlador inteligente é deslizado para a posição 
Ligação via Wi-Fi e prima e mantenha premido o botão Ligar durante cinco segundos para 
redefinir a palavra-passe.

Wi-FiSettings

Wi-Fi

Other…

ROUTER-XXXX

CHOOSE A NETWORK…

Go to the Settings and connect to Wi-Fi.
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Ligação através do Router
Os utilizadores podem entrar no modo Solo e Batalha ao ligar através do router.
Siga os passos abaixo para estabelecer a ligação:

 (1).  Ligue o S1 e faça deslizar o interruptor de modo no controlador inteligente para .

(3).  Prima o botão Ligar no controlador inteligente e utilize a câmara do S1 para ler o código QR. 
O S1 irá ligar-se automaticamente ao router.

ConnecttoaroutertogenerateaQRcode SwitchtoConnectionviaRoutermodeand
presstheconnectbutton.Afterscanning
theQRcode,therobotwillconnecttothe
routerautomatically.

Connection via Router

ConnectedtorouterXXXX Switch

EnterWi-FiPassword

ConnectButton1

2
3

1 2

(2).  Abra a aplicação RoboMaster, aceda às definições Wi-Fi no dispositivo móvel, ligue a um 
router e introduza a palavra-passe de Wi-Fi do router para gerar um código QR.

Wi-Fi

Connection via Router

1 2

Switch

2 3

1
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5. Definições
  O Robô, Ligação, Visor, Controlo e Sistema podem ser encontrados na página Definições.

a. Robô
Os utilizadores podem verificar o estado de cada componente individual do S1. Quando 
um componente está anormal, a parte correspondente será apresentada a vermelho com 
informações mais detalhadas fornecidas no lado direito do ecrã.

b. Ligar
Apresenta o estado de ligação do S1. Quando ligado, os utilizadores também podem verificar o 
Visor do Canal, o Nome Wi-Fi, a Palavra-passe Wi-Fi e também modificar as informações Wi-Fi.

c. Visor
Os utilizadores podem definir a cor do visor LED, barra de ponto de embates FPV, adaptação 
do ecrã FPV, leitura de ângulo de suspensão cardã FPV, resolução de vídeo, anti-brilho 
e qualidade 3D.

d. Controlo
Os utilizadores podem definir a velocidade, o modo de disparo, o tipo de vista, a calibração 
da vista, o modo de controlo, a sensibilidade do controlo, o controlo suspensão cardã do 
giroscópio, a sensibilidade do giroscópio e a vibração.

e. Sistema
 Pode encontrar o seguinte em Definições do sistema:
 Verifique a Versão da aplicação e defina o Idioma da aplicação.
 Defina o idioma de voz e volume do robô.
 Realize a atualização do firmware, verifique o firmware transferido e a versão do firmware.
 Realize o Endereçamento de Armadura, o Endereçamento do Motor e a Calibração da 

Suspensão Cardã e do Chassis.
 Repita o Guia do Principiante.
 Verifique o espaço restante do cartão SD e execute o cartão de formato SD.
 Ative informações GPS, informações sobre o dispositivo DJI, melhoria do produto DJI e leia 

os termos de utilização.

6. Solo
Toque para entrar no modo Solo. Os utilizadores podem ligar-se através de Wi-Fi ou router. 
Consulte a secção Jogo para obter mais informações.

7. Batalha
Toque para entrar no modo Batalha. Os utilizadores podem ligar-se através de Wi-Fi ou router. 
Quando utilizar vários S1s, os utilizadores devem ligar-se através do mesmo router. Consulte 
a secção Jogo para obter mais informações.

8. Laboratório
Road to Mastery: A Road to Mastery oferece cursos baseados em projetos que melhoram 
a compreensão dos utilizadores sobre linguagens de programação, desde aplicações de 
robótica à tecnologia AI, com diferentes projetos tanto para iniciantes como para especialistas.

Programação DIY: Tanto o Scratch como o Python estão disponíveis para programação.

RoboAcademy: A RoboAcademy oferece um currículo de vídeos e guias de programação. 
Vídeos aprofundados apresentam robótica de formas simples mas fascinantes, dando aos 
utilizadores conhecimento científico relevante e relevante. O Manual de Programação do 
RoboMaster S1 oferece explicações detalhadas de vários blocos e módulos, tornando mais fácil 
os utilizadores compreenderem os fundamentos da programação S1.
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Evite colidir em quaisquer objetos a alta velocidade.

Controlador de movimento
Visão geral
O controlador de movimento é o módulo central para o movimento do chassis do S1, fornecendo 
uma interface de módulo externo rica para transmissão de vídeo e ligação da suspensão cardã, 
bateria, armadura e motores. Também integra um algoritmo de controlo de movimento da roda 
omnidireccional, sistema de gestão de energia, sistema de gestão de motores e um sistema de 
gestão de chassis.

1 1 1 1

2

3 3 3 34 4

5
6

8
7

9

10

1. Porta CAN Bus
 Porta bus CAN utilizada para ligação do módulo armadura.

2. Porta de alimentação
 Porta de alimentação utilizada para ligação da bateria inteligente. Tenha em atenção que esta 

interface contém o sistema de gestão da bateria. Evite desligar a porta de alimentação, exceto se 
necessário.

3. Porta BUS M
 Porta do motor usada para ligação do motor.

Chassi Omnidireccional

Introdução
O chassis do S1 é uma plataforma de movimento omnidireccional com base nas rodas Mecanum, 
que pode ser usada para avançar, atravessar, oscilar, rodar ou uma combinação de movimentos 
de uma só vez.

S-BUS

UART

S-Bus Sinal
5V

5V

GND

GND

GND

Sinal

RX TX



© 2020 DJI Todos os direitos reservados. 15

ROBOMASTER S1 Manual do utilizador

4. Porta CAN Bus
 Porta de suspensão cardã utilizada para ligação à suspensão cardã.

5. Porta micro USB
 Porta reservada.

6. Porta UART
 Porta reservada.

7. Porta de saída PWM
 O controlador de movimento S1 permite que o ciclo de trabalho seja definido através do 

programa Scratch ou Python utilizando a porta de saída PWM.

8. Porta S-Bus
 Porta reservada.

9. Porta M0
 Porta reservada.

10. Indicador LED
Utilizado para indicar o estado do controlador de movimento S1.

Indicador LED Estado do controlador de movimento

Pisca ligeiramente a azul  A trabalhar normalmente

Pisca ligeiramente amarelo  Executar programa autónomo

Pisca rapidamente a verde  Calibração da IMU bem sucedida

Pisca rapidamente a vermelho  Calibração da IMU falhou

Luz amarela continuamente 
acesa  A IMU está a calibrar

Luz branca continuamente 
acesa  Atualização do firmware

Pisca a vermelho, verde, 
e azul, em alternativa    Sem informações sobre a atitude

Pisca lentamente a vermelho  

Modo de paragem*
O modo Stop pode ocorrer nas seguintes 
situações:
a.  O controlador de movimento está desligado 

de ou não pode comunicar com o motor.
b.  S1 não pode mover-se devido à anomalia 

do hardware do motor.
c.  O controlador de movimento não pode 

comunicar com a suspensão cardã.
d.  O controlador de movimento não pode 

comunicar com o controlador remoto.
e.  Atitude do controlador de movimento 

anormal.
f.  O controlador de movimento não pode 

comunicar com a bateria.

*  Os avisos de aviso do modo Parar serão apresentados na app, aceda a Definições e depois 
Sistema para verificar o erro correspondente.
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Motores e ESCs
O S1 apresenta um motor sem escovas M3508I e ESC com uma velocidade máxima de 1000 rpm 
para motores sem escovas.

  Certifique-se de que as ligações entre todos os motores e o controlador de movimento 
estão estáveis.

  Se o motor não rodar livremente, desligue imediatamente o S1 e verifique o motor.

  Ligue os cabos preto e laranja às portas da cor correspondente.
  Certifique-se de que o controlador de movimento está devidamente instalado antes da 
utilização e que os parafusos da tampa traseira do chassis estão bloqueados.

  Após cada reinstalação do controlador de movimento, calibre o S1 se tal for solicitado na 
aplicação RoboMaster. Consulte a secção Calibração da Suspensão Cardã e Chassis 
para obter mais informações.

  Para evitar deslocar o controlador de movimento ao remover a tampa do chassis traseiro, 
levante cuidadosamente a tampa antes de remover.

Roda Mecanum
A roda Mecanum é uma solução de movimento omnidireccional robótica de uso comum, que está 
dividida em dois tipos: com rosca à esquerda e com rosca à direita. O chassis de quatro rodas 
necessita de dois pares de rodas Mecanum.

 

Marca roscada 
esquerda

Roda esquerda 
Mecanum roscada

Marca com rosca 
direita

Roda direita Mecanum 
roscada

Ao instalar, pode verificar a marca com rosca esquerda ou a marca com rosca direita na parte 
inferior do chassis e instalar a roda Mecanum com rosca esquerda ou direita em conformidade.
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1. Motor de guinada
  Controla o movimento horizontal da suspensão cardã e trabalha em conjunto com o motor de 

inclinação para ajudar o dispositivo de jato de ar a atingir os alvos e alcançar estabilização.

2. Motor de inclinação
  Controla o campo da suspensão cardã e trabalha em conjunto com o motor horizontal para 

ajudar o dispositivo de jato de ar a atingir os alvos e alcançar estabilização.

3. Armadura de suspensão cardã
  Inclui LEDs integrados, cuja cor pode ser personalizada na aplicação.

4. Unidade de infravermelho largo
  Emite feixes de infravermelhos em ângulo largo e detecta feixes de infravermelhos emitidos por 

outros S1s.

1

2

3
4

5

6

7

8

  NÃO toque ou deixe que as mãos ou o corpo entrem em contacto com os motores, a 
placa de montagem dos motores ou dentro da roda Mecanum imediatamente após 
desligar o S1.

Módulos de Armadura
Um total de quatro módulos blindados são instalados nos quatro lados do chassi S1, que protegem 
a estrutura interna do S1.
Todas as armaduras estão equipadas com um detetor de embates, que é utilizado para detetar 
onde o S1 é atingido pelas esferas de gel e envia feedback para o controlador inteligente para 
deduzir os pontos de embate da barra de ponto de embate correspondente.
Cada módulo do detetor de embates é representado por uma luz LED e é visível sob o módulo de 
armadura.

Suspensão cardã

Introdução
O S1 está equipado com uma suspensão cardã de 2 eixos para proporcionar uma plataforma 
estável para o dispositivo de jato de ar e a câmara. Quando o S1 está em movimento, o dispositivo 
de jato de ar permanece estável e pode lançar esferas de gel ou emitir um feixe de infravermelhos, 
e ao mesmo tempo proporciona uma experiência FPV suave para o utilizador.
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  O conector da suspensão cardã e suspensão cardã é delicado. Manuseie com cuidado e 
NÃO toque no conector da suspensão cardã.

  Ao ligar a suspensão cardã, NÃO toque na suspensão cardã para evitar magoar-se pelo 
eixo rotativo.

  Quando a suspensão cardã estiver a ser utilizada, NÃO toque nas peças metálicas no 
lado interior do motor de inclinação, pois poderá ficar quente.

Controlador inteligente
O controlador inteligente está integrado com vários sistemas, incluindo um sistema de transmissão 
de vídeo, sistema de jogos e sistema de programação Scratch. Suporta seis módulos inteligentes, 
incluindo reconhecimento de linha, reconhecimento de marcador de visão, reconhecimento de 
pessoa, reconhecimento de clap, reconhecimento de gestos e reconhecimento do robô S1.

5. Haste do braço de suspensão cardã
  Suporta o dispositivo de jato de ar e o controlador inteligente.

6. Porta CAN Bus
  Ligado ao dispositivo de jato de ar.

7. Porta CAN Bus
  Ligado ao controlador inteligente.

8. Porta CAN Bus
 Porta reservada. Certifique-se de que a porta não utilizada na parte lateral da haste do braço 

suspensão cardã está coberta. Caso contrário, pode ficar cheio com objectos estranhos e curto-
circuito.

Utilizar a suspensão cardã
Depois de ligar o S1, NÃO tape nem toque na suspensão cardã e evite mover o chassis para que 
o auto-teste possa ser concluído suavemente. NÃO aplique força externa na suspensão cardã 
depois de esta ser ligada.

O modo predefinido do S1 é o modo de Líder do Chassis. O utilizador pode controlar o ângulo da 
suspensão cardã nos eixos vertical e horizontal. O intervalo de controlo do eixo de inclinação é de 
-20° a +35° e o intervalo de controlo do eixo horizontal é ±250°. A velocidade máxima de rotação 
da suspensão cardã é de 540°/s.

20°

35°
250°

250°
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1. Ranhura Microsd
  Compatível com um cartão Microsd que pode ler e escrever mais rapidamente do que 10 MB/s, 

suportando até 64 GB.

2. Porta da câmara
  Utilizado para ligar à câmara.

3. Porta do altifalante
  Utilizado para ligar ao altifalante.

4. Botão Programa Autónomo
  Os programas Scratch escritos pelo utilizador podem ser definidos como programas autónomos, 

que podem ser carregados diretamente para o S1. Prima o botão Programa Autónomo para 
executar o programa.

5. Antenas
  Para uma ligação Wi-Fi óptima, defina as antenas do controlador inteligente a 90°.

6. Porta reservada
  Orifício não utilizado.

7. Porta CAN Bus
  Utilizado para ligar à suspensão cardã.

8. Porta micro USB
  Utilizado para ligar ao computador.

9. Interruptor de modo Connect
  Utilizado para alternar entre a ligação através de Wi-Fi ou de um router.

10. Botão Ligar
  O botão de ligação funciona de forma diferente ao ligar através de Wi-Fi ou router.
  Ligação a Wi-Fi: Assim que a palavra-passe Wi-Fi for esquecida, prima sem soltar este botão 

durante cinco segundos para repor a palavra-passe Wi-Fi.
  Ligação ao Router: Quando digitalizar o código QR com o S1 para aderir a uma rede, prima 

primeiro este botão.

  NÃO puxe a antena.
  Se a antena do controlador inteligente estiver danificada, o desempenho do S1 será 
afetado. Contacte o DJI se a antena estiver danificada.

10
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  NÃO aponte o dispositivo de jato de ar para pessoas ou animais ao lançar as esferas 
de gel.

  NÃO aponte a luz da trajetória de arranque para os olhos de pessoas ou animais.

Preparar as esferas de gel
O dispositivo de jato de ar S1 pode lançar esferas de gel. As esferas de gel devem ser 
mergulhadas com água antecipadamente. Siga os passos abaixo para embeber as esferas de gel.
1.  Utilize a tampa do frasco de esferas de gel para medir o número de esferas de gel. Uma tampa 

do frasco de esferas de gel suporta aproximadamente 500 rondas.
2.  Recomenda-se que embeba as esferas de gel em 1000 ml de água purificada durante quatro 

horas à temperatura ambiente antes da utilização. As esferas de gel impregnado têm um 
diâmetro de 5,9-6,8 mm e uma massa de 0,12-0,17 g.

O tamanho das esferas de gel impregnado pode variar se for utilizada água de diferentes 
qualidade. Mergulhe de acordo com as especificações para evitar bloquear o dispositivo 
de jato de ar.

Blaster

Introdução
Antes de utilizar o dispositivo de jato de ar, certifique-se de que usa os óculos de proteção 
fornecidos pela DJI.
O dispositivo de jato de ar S1 tem de ser montado na suspensão cardã e pode ser utilizado em 

duas aplicações:
1.  Com um recipiente de esferas de gel para lançar as esferas de gel. A velocidade de lançamento 

das esferas de gel do dispositivo de jato de ar é de cerca de 26 m/s, a frequência de lançamento 
controlável é de 1-8 rondas e a frequência de lançamento máxima é de até 10 rondas/s.

2.  O dispositivo de jato de ar S1 integra uma unidade de infravermelhos estreita com uma 
autonomia eficaz de até 6 m em iluminação interior. Dentro da amplitude efectiva, o ângulo 
eficaz diminui gradualmente com uma distância crescente e a largura da imagem efectiva varia 
entre 40° e 10°.

1.  Trajetória
2.  Iniciar luz da trajetória
3.  Unidade de infravermelhos estreita
4.  Botão de ejeção do recipiente1

2

3
4



© 2020 DJI Todos os direitos reservados. 21

ROBOMASTER S1 Manual do utilizador

3
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  Após cada utilização, certifique-se de que limpa as esferas de gel no recipiente de 
esferas de gel para evitar lesões acidentais.

  NÃO engolir as esferas de gel.
  Certifique-se de que mantém as esferas de gel fora do alcance das crianças e animais.
  Não congele as esferas de gel que tenham sido mergulhadas durante a utilização. Caso 
contrário, as esferas de gel irão endurecer e bloquear o dispositivo de jato de ar ou 
podem causar lesões.

Instalar/remover o recipiente de esferas de gel
Siga os passos abaixo para instalar ou remover o recipiente de esferas de gel.

Prima o botão de ejeção do recipiente antes de remover o recipiente de esferas de gel.

Câmara
Concebido para robots S1, a câmara S1 possui um sensor de 1/4 polegadas com 5 milhões de pixels 
e um FOV de 120°, permitindo aos utilizadores controlar o S1 de uma perspetiva de primeira pessoa.

1 2

Carregar as esferas de gel
Siga os passos abaixo para carregar as esferas de gel. A capacidade de carga do recipiente de 
esferas de gel é de aproximadamente 430 rondas. Carregue o número necessário de esferas de 
gel de acordo com a utilização.
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Certifique-se de que o altifalante está devidamente instalado e não obstrua os movimentos 
gimbais.

Bateria inteligente
A bateria inteligente tem uma capacidade de 2400 mAh, uma tensão de 10,8 V e uma grande 
variedade de funções de gestão de energia.

1. Botão de alimentação
2. Indicador do nível da bateria

1
2

LED 1
LED 2 LED 3

LED 4

Limpe regularmente a lente para evitar a desfocagem ou halos. Utilize um produto de limpeza de 
lentes especial para garantir que não existe matéria estranha na lente após a limpeza e que não 
danifica a lente.

1. Lente da câmara
2. Microfone
3. Porta da câmara
 Utilizado para ligar a câmara ao controlador 

inteligente.

  NÃO exponha a câmara a líquidos ou mergulhe em água.
  NÃO armazene a câmara num local húmido.
  NÃO toque na lente.
  Se a câmara estiver molhada, limpe-a com um pano macio seco.

Altifalante
O altifalante S1 é compatível com um dispositivo de 2,5 mm com uma potência nominal de 2 W. O 
altifalante proporciona aos utilizadores uma experiência mais envolvente com efeitos sonoros, tais 
como quando o S1 lança esferas de gel ou é atingido por outro S1.

2
3

1
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Funções da bateria inteligente
1.  Indicação do nível da bateria: Os LEDs apresentam o nível de bateria atual.
2.  Função de descarga automática: A bateria descarrega automaticamente até menos de 70% da 

energia total quando está inativa durante mais de 10 dias, para evitar o inchaço. Para sair do 
estado inativo, prima o botão do nível de energia para verificar o nível da bateria. Demora cerca 
de um dia até descarregar a bateria até 60%. É normal sentir um calor moderado emitido pela 
bateria durante o processo de descarga.

3.  Função de equilíbrio: equilibra automaticamente a tensão de cada célula da bateria durante 
o carregamento.

4.  Proteção contra sobrecarga: O carregamento para automaticamente quando a bateria está 
totalmente carregada.

5.  Proteção de temperatura: A bateria carrega apenas quando a temperatura está entre 5-45 °C 
(41-113 °F).

6.  Proteção contra sobreintensidade de corrente: A bateria interrompe o carregamento quando 
é detetada uma amperagem elevada.

7.  Proteção contra descarga excessiva: Para evitar danos graves na bateria, a corrente de saída 
será cortada quando a célula da bateria estiver descarregada para 2,5 V e não estiver em 
utilização. Para prolongar os tempos de funcionamento, a proteção contra descarga excessiva 
é  desativada, uma vez que as baterias descarregam durante a utilização. Neste caso, uma 
tensão inferior a 2 V na bateria poderá provocar um perigo de segurança, como um incêndio, 
quando for novamente carregada. Para evitar que tal aconteça, a bateria não irá carregar 
se a tensão de uma única célula da bateria for inferior a 2 V. Evite utilizar quaisquer baterias 
nestas condições. Esteja sempre atento para prevenir descargas excessivas e evitar danos 
permanentes na bateria.

8.  Proteção contra curto-circuito: corta automaticamente a alimentação quando é detetado um 
curto-circuito.

9.  Proteção contra danos nas células da bateria: a aplicação RoboMaster apresenta uma 
mensagem de aviso quando uma célula da bateria danificada é detetada.

10.  Modo de suspensão: O modo de suspensão é ativado para economizar energia quando 
a bateria não estiver em utilização. Se a bateria estiver ligada sem estar ligada ao S1, a 
bateria desliga-se após cinco minutos. Quando a carga da bateria for inferior a 5%, entrará 
automaticamente no modo de suspensão após seis horas para evitar o descarregamento 
excessivo. Se isto ocorrer, prima o botão de alimentação da bateria uma vez e a bateria pode 
ser carregada para acordar.

11.  Comunicação: As informações relativas à tensão da bateria, capacidade, corrente, entre outras 
informações relevantes, são fornecidas à suspensão cardã.

Leia o manual do utilizador, a isenção de responsabilidade e as descrições na bateria 
antes da utilização. Os utilizadores assumem a responsabilidade total por todas as suas 
operações e utilização.

Carregar a bateria inteligente
O carregador de baterias S1 foi concebido para carregar baterias para o S1. Levante a tampa do 
carregador da bateria e insira a bateria inteligente. Ligue o carregador de bateria a uma fonte de 
alimentação (100-240 V, 50/60 Hz).
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Indicadores do nível da bateria para proteção da bateria
LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 Padrão de intermitência Item de proteção da bateria

O LED 2 pisca duas vezes por segundo Sobreintensidade de 
corrente detetada

O LED 2 pisca três vezes por segundo Curto-circuito detetado

O LED 3 pisca duas vezes por segundo Sobrecarga detetada

O LED 3 pisca três vezes por segundo Carregador com 
sobretensão detetado

O LED 4 pisca duas vezes por segundo
Temperatura de 

carregamento demasiado 
baixa (<0 °C)

O LED 4 pisca três vezes por segundo
Temperatura de 

carregamento demasiado 
alta (>40 °C)

Depois de qualquer um dos problemas de proteção acima mencionados ser resolvido, o Indicador 
de Nível da Bateria desligar-se-á. Desligue a bateria inteligente do carregador e ligue-a novamente 
para continuar o carregamento. Tenha em atenção que não é necessário desligar e religar o 
carregador no caso de ocorrer um erro da temperatura de carregamento. O carregamento será 
retomado quando a temperatura estiver dentro do intervalo permitido.

Tempo de carregamento Aprox. 1 hora e 30 minutos

  Antes de utilizar pela primeira vez, é necessário carregar a bateria pela primeira vez.
  Certifique-se de que a bateria está completamente carregada antes de cada utilização.
  Quando o carregador não estiver a ser utilizado, mantenha o carregador de baterias 
tapado para evitar que os terminais metálicos fiquem expostos.

Descrições do Estado do LED

Indicadores do nível da bateria durante o carregamento (Bateria)

LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 Nível da bateria

0%-50%

50%-75%

75%-100%

Totalmente carregada

1
2

3

100-240 V
50-60 Hz
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  Certifique-se de que a bateria está instalada de forma segura. Caso contrário, a bateria 
pode cair ou ter contacto insuficiente, o que pode levar à perda de informações da 
bateria.

  Certifique-se de que prime o botão de ejeção da bateria antes de remover a bateria.

Utilizar a bateria inteligente

1
2

3

Verificar o nível da bateria
Prima o botão de nível da bateria uma vez para verificar o nível da bateria.

Os indicadores do nível da bateria também apresentam o nível atual da bateria durante o 
descarregamento. Os indicadores são definidos em baixo.
  O LED está ligado.      O LED está a piscar.
  LED desligado.

A DJI não assume qualquer responsabilidade por danos causados por carregadores de 
terceiros.

Montar a bateria inteligente
Quando estiver a ser utilizado, abra a tampa traseira da armadura e insira a bateria no compartimento 
da bateria.
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Nível da bateria
LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 Nível da bateria

88%~100%
75%~88%

63%~75%

50%~62,5%

38%~50%

25%~38%
13%~25%
0%~13%

Ligar/Desligar
Prima e mantenha premido o botão de Ligar durante mais de dois segundos para ligar ou desligar.

Aviso de baixa temperatura
1.  O desempenho da bateria inteligente é significativamente reduzido em condições de temperatura 

ambiente inferior a 5 °C (41 °F). Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada e que a 
tensão da célula é de 4,2 V antes de utilizar.

2.  Em condições climáticas extremamente frias, a temperatura da bateria pode não ser suficientemente 
alta mesmo após o aquecimento. Nestes casos, isole a bateria, conforme necessário.

3.  Para garantir um desempenho ideal, mantenha a temperatura interna da bateria inteligente 
acima de 20 °C (68 °F) quando estiver a ser utilizada.

Descrição dos indicadores LED do S1
O S1 apresenta indicadores LED nos quatro módulos de armadura do corpo do chassis e em 
ambos os lados da suspensão cardã, que indicam o estado atual do S1.

1.  Indicador LED de suspensão cardã, oito em 
cada lado.

2.  Indicador LED do chassis, um para cada 
armadura.

1

2

Descrição do indicador LED

Estado S1 Indicador LED da suspensão cardã Indicador LED do chassis
Alimentação da bateria

Ligar S1
Pisca no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio

Ciano sólido
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Desligar S1 A cor personalizada desliga-se
A cor personalizada  
desliga-se

Ligar
S1 a funcionar normalmente, 
não ligado à aplicação

Pisca a branco Pisca a branco

Ligação S1 e app Pisca a ciano Pisca a ciano
S1 a funcionar normalmente, 
ligado à aplicação

Cor personalizada sólida Cor personalizada sólida

Atualização de firmware

A atualizar o firmware
Barras brancas que indicam 
progresso

Luz branca continuamente 
acesa

Falha na atualização do 
firmware

Luz vermelha continuamente 
acesa

Luz vermelha continuamente 
acesa

Atualização do firmware 
bem sucedida

Ciano sólido Ciano sólido

Modo Solo

Entrar no modo Solo

Cor personalizada pisca no sentido 
contrário ao dos ponteiros do 
relógio e depois cor predefinida 
sólida

Cor personalizada sólida

Introduzir o modo Seguir
A cor personalizada pisca 
continuamente no sentido contrário 
ao dos ponteiros do relógio

Cor personalizada sólida

Modo Batalha

Entrar no modo Batalha

Cor personalizada pisca no 
sentido contrário ao dos ponteiros 
do relógio e depois sólida cor 
da equipa

Cor personalizada sólida

Embate detetado Pisca a vermelho uma vez Pisca a vermelho uma vez

Derrotado
A cor personalizada pisca 
aleatoriamente e depois desliga-se

A cor personalizada pisca 
e depois desliga-se

Reavivado
A cor personalizada pisca 
aleatoriamente e depois a cor 
personalizada sólida

Cor personalizada pisca 
e depois cor personalizada 
sólida

Vitória Cor personalizada sólida Cor personalizada sólida

Barra de ponto de embates 
totalmente restaurada

Cor personalizada pisca no sentido 
contrário ao dos ponteiros do 
relógio e depois cor personalizada 
sólida

Cor personalizada pisca 
e depois cor personalizada 
sólida

Bónus Mistério usado
Cor personalizada pisca no 
sentido contrário ao dos ponteiros 
do relógio três vezes

Cor personalizada sólida

Atingido por Bónus Mistério
A cor personalizada pisca até que 
o efeito do Bónus Mistério termine

A cor personalizada pisca 
até que o efeito do Bónus 
Mistério termine
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110-220 V

Demora cerca de duas horas a carregar 
totalmente um gamepad. O carregador USB 
não está incluído na embalagem.

*  A cor personalizada é definida sob LED Display Color (Cor do ecrã LED) nas definições Display 
(Ecrã) na app.

  No modo Batalha, a cor personalizada é atribuída automaticamente. Ao utilizador que é o anfitrião 
é atribuída a cor roxa.

Ao alterar a cor personalizada, os LED no chassis e a suspensão cardã mudam de cor.

Gamepad (não incluído)

Introdução
O RoboMaster S1 Gamepad foi concebido para o RoboMaster S1. Ao ligar a um dispositivo móvel 
a executar a aplicação RoboMaster, os utilizadores podem controlar o S1 e realizar várias tarefas 
com o gamepad e a app. Além disso, pode ser ligado um rato ao gamepad para um controlo de 
maior precisão do S1.

1.  Botão de competências personalizadas
2.  Manípulo de controlo
3.  Grampo para dispositivo móvel
4.  Botão de arrefecimento
5.  Botão de inicialização
6.  Botão de alimentação
7.  Porta de carregamento (Micro USB)
8.  Porta do dispositivo móvel (USB)
9.  Porta do rato (USB)
10.  LED de estado
11.  Suporte do Gamepad
12.  Botão de Bónus Mistério

Tenha em atenção que existem duas portas USB disponíveis no gamepad. A porta do 
dispositivo móvel não pode ser utilizada como porta do rato e vice-versa.

Carregar o Gamepad
Recomenda-se que carregue totalmente o gamepad antes de utilizar pela primeira vez.
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Descrições do Estado do LED
O LED de estado indica o estado de funcionamento e o nível de bateria atual do gamepad.

LED de estado Descrição
Pisca lentamente a verde O gamepad está a carregar
Pisca rapidamente a vermelho O nível da bateria do gamepad é de 0%

Luz vermelha continuamente acesa O nível da bateria do gamepad situa-se entre 1% e 29%

Luz amarela continuamente acesa O nível da bateria do gamepad situa-se entre 30% e 69%

Luz verde continuamente acesa O nível da bateria do gamepad está entre 70% e 100%
Luz azul continuamente acesa O gamepad está a iniciar

Especificações

Modelo GD0MA
Tipo de bateria incorporada 3,6 V, 2600 Mah, 1S1P
Horas de funcionamento* Aprox. 2 horas

Porta USB 500 mA / 5 V
Intervalo de temperaturas 
de funcionamento

-10 ° to 45 ° C (14 ° to 113 ° F)

Intervalo de temperatura 
de carregamento

0 ° to 45 ° C (32 ° to 113 ° F)

Horas de carregamento* Aprox. 2 horas

*  As horas de funcionamento foram testadas utilizando um dispositivo Android e as horas de 
carregamento foram testadas utilizando um carregador USB de 10 W a uma temperatura de 25 
°C (77 °F). Tanto as horas de funcionamento como as horas de carregamento foram testadas 
num ambiente laboratorial e devem ser consideradas apenas como referência.

Atualização de firmware
O firmware do gamepad pode ser atualizado utilizando a aplicação RoboMaster. Quando existe 
uma atualização de firmware disponível, a aplicação RoboMaster envia uma mensagem depois de 
o gamepad estar ligado. Siga as indicações para atualizar o firmware.

Certifique-se de que o dispositivo móvel está ligado à Internet ao descarregar o firmware.
Internet
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Operar o S1 usando um dispositivo móvel

Ligar à aplicação
O S1 tem de estar ligado à aplicação RoboMaster para ser utilizado.

Selecionar um local
Recomenda-se a utilização do S1 em superfícies planas, tais como pavimentos de madeira 
e carpetes. Superfícies irregulares como areia ou rochas podem danificar as rodas ou motores.

Utilizar o modo Solo
Introduza o modo Solo para ver a página abaixo.

Operar o S1

Verificar antes da utilização
Verifique o seguinte sempre que utilizar o S1:
1.  Certifique-se de que o controlador de movimento está devidamente instalado, que todos os 

cabos estão ligados e que os parafusos da tampa traseira do chassis estão apertados.
2.  Certifique-se de que o controlador inteligente, o blaster, a câmara e a coluna estão ligados.
3.  Certifique-se de que o cartão micro SD está inserido.
4.  Certifique-se de que a bateria inteligente está totalmente carregada e devidamente inserida.
5.  Para uma ligação Wi-Fi ideal, defina as antenas do controlador inteligente a 90°.

Ligar a bateria
Prima e mantenha premido o botão de alimentação durante mais de dois segundos para ligar ou 
desligar.
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910111213
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1.  Botão Voltar: Toque para regressar à página inicial.
2.  Botão de Jogos em modo solo: Toque para entrar na Target Practice (Prática de Alvos) ou Target 

Race (Corrida de Alvos).
3.  Botão de estado da ligação: Toque para ver como ligar o S1 e a app.
4.  Botão Definições: Toque para entrar no ecrã de definições.
5.  Controlo deslizante da suspensão cardã: Toque e deslize nesta área do ecrã para controlar a 

rotação da suspensão cardã.
6.  Vista: Utilizado para apontar aos alvos.
7.  Botão de Inicialização: Toque para lançar esferas de gel ou emitir um feixe de infravermelhos.
8.  Botão de Zoom: Toque para ampliar ou reduzir o zoom 4x.
9.  Modo de seguimento: Toque para entrar no modo Seguir.
  Tenha em atenção que o modo Seguir será afetado nas seguintes situações:
a.  A pessoa que está a ser seguida está parcial ou completamente obstruída.
b.  A pessoa que está a ser seguida altera subitamente o seu movimento de forma dramática.
c.  O ambiente muda de luz para escuro ou vice-versa.
d.  A cor ou padrão da pessoa que está a ser seguida é semelhante ao ambiente.
10.  Botão de competências personalizadas: Toque para realizar competências personalizadas pré-

programadas.
11.  Botão Mute (Silêncio): Toque para silenciar ou desativar o som no dispositivo móvel.
12.  Botão do obturador: Toque para captar uma fotografia.
13.  Botão de gravação: Toque para gravar um vídeo.
14.  Botão de controlo do chassis: Toque para mover o chassis.
15.  Botão de inicialização: Toque para lançar esferas de gel ou emitir um feixe de infravermelhos.
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Funcionamento do S1
A vista da câmara é utilizada principalmente para controlar o chassis, a suspensão cardã  
e o blaster do S1.
Controlar o chassis
Toque no botão de controlo do chassis para mover o S1 para a frente, para trás ou para a frente. 
O botão de inicialização pode ser tocado ao mesmo tempo para lançar esferas de gel ou emitir 
feixes de infravermelhos enquanto move o chassis.

Controlar a suspensão cardã
Toque no lado direito do ecrã para rodar o movimento horizontal e o campo da suspensão cardã. 
O botão de inicialização pode ser tocado ao mesmo tempo para lançar esferas de gel ou emitir 
feixes de infravermelhos enquanto roda a suspensão cardã.

NÃO aponte o blaster para pessoas ou animais ao lançar as esferas de gel. NÃO aponte 
a luz da trajetória de lançamento para os seus olhos ou de outras pessoas.

右左

前

后

Para a frente

Para trás

Esquerda Direita

右转左转

向上

向下

Para cima

Para baixo

Virar à 
esquerda

Virar à 
direita
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2.  Toque para entrar na Prática de Alvos.

Jogo

Modo Solo

Introdução
No modo Solo, os utilizadores podem entrar no modo Seguir e explorar a Prática de Alvos e a 
Corrida de Alvos com apenas um jogador. Os utilizadores podem entrar nos jogos do modo Solo a 
partir da vista da câmara.
A função de intercomunicação é suportada na vista de primeira pessoa. O áudio pode ser 
registado em tempo real e reproduzido através do S1. Os ficheiros gravados na app RoboMaster 
também podem ser reproduzidos.
A app pode guardar apenas 10 ficheiros gravados de uma vez, e cada gravação não poderá ser 
maior que 60 segundos.

Atualize a app RoboMaster para a versão 1.0.8 ou posterior, e o firmware para a versão 
00.05.0046 ou posterior.

Prática de Alvos
Na Prática de Alvos, os utilizadores atingem os marcadores de visões o mais rápido possível antes 
de o tempo expirar. As pontuações elevadas podem ser comparadas com outros utilizadores. Os 
utilizadores podem definir os marcadores de visão previamente.
1.  Configurar os marcadores de visão. Consulte a secção Módulos IA para obter mais informações 

sobre a instalação de marcadores de visão.0:08:29

9000
SCORE

3 3/ LEVEL

80%

HP 90HP 90

2. When the game starts, the 
camera view will enter FPV mode 
and display random vision markers 
on the screen. Hit all the vision 
markers before the time expires

PlaceVisionMarkers

verticallyandavoidplacingthemin

low-litareas

Tips

1.Set up vision markers 1-5 
according to the image on the left

Target Practice

2m

Hitthedesignatedvisionmarkersbefore
thetimeexpires.Theplayerwiththe

highestscorewins

Target Practice Target Practice

右转左转

向上

向下
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Corrida de Alvos
Na Corrida de Alvos, os utilizadores regressam aos marcadores de visão e atingem-nos o mais 
rapidamente possível antes de o tempo expirar. As pontuações elevadas podem ser comparadas 
com outros utilizadores. Os utilizadores podem definir os marcadores de visão previamente. 
O modo Target Race (Corrida de Alvos) está disponível no modo Manual e Automático. No modo 
Manual, o utilizador aciona manualmente o S1. No modo Automático, o utilizador cria um programa 
de Reconhecimento de linha para utilizar na corrida.

1.  Configurar os marcadores de visão.

3.  Iniciar Prática de Alvos.

2.  Toque para entrar na Target Race (Corrida de Alvos) e, em seguida, selecione o modo de 
disparo e o número de marcadores de visão.

HP 1200

80%

Target Race

2m

20m

Manual Auto

1.Setuptheracetrack：
-Usevisionmarkerstosetupa
racetrackaccordingtotheimage
ontheleft；
-Addcoloredlinestothe
groundforyourS1robotto
navigatetheracetrack
autonomouslywithcustomline
followprograms

Hitallthetargetsasfastaspossible.The
playerwiththeshortesttimewins

Target Race Target Race

右转左转

向上

向下

0:08:29

2000
SCORELEVEL

80%

3-3

Toque  no canto superior direito para ler as regras do jogo.
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Toque  no canto superior direito para ler as regras do jogo.

ReadyFPV

5Checkpoints

Speed

3Laps

Race Race

Race

Ellen

Luke

Paul

Erin

HOSTJjay

Zimo

HOST

XX

XXX

XX

XX

XXX

XX

80%

Medium

Batalha

Introdução
No modo de Batalha, os utilizadores podem experimentar vários jogos jogadores múltiplos, 
incluindo Corrida (Race), Livre para todos (Free-For-All) e Conquista (Conquest). Consulte a 
secção Ligar para obter mais informações sobre como entrar no modo Batalha (Battle).

Modo de corrida
No modo Race (Corrida), os utilizadores organizam os Marcadores de Visão como pontos de 
controlo e digitalizam-nos o mais rapidamente possível para ganhar o jogo. Os marcadores têm de 
ser digitalizados sequencialmente para concluir a corrida.

1.  Toque para ler as regras do jogo. Organize os marcadores de visão como pontos de verificação 
de acordo com as regras.

2.  Defina as voltas, pontos de controlo e velocidade.
3.  Toque para ler as descrições do Bónus Mistério. Os bónus incluem tonturas, interferência 

eletromagnética, velocidade extrema e invencibilidade.
4.  Toque para iniciar o jogo.
5.  Toque para introduzir FPV.
6.  Todos os jogadores na sala de jogos.
7.  O anfitrião da sala de jogos.

2

1

3

56

4

7

80%00:12.56

CHECKPOINTS
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ReadyFPV

MediumSpeed

3Time(min)

1200HP

Gel Bead

Free-For-All Free-For-All

Free-For-All 80%

HOST

XX

XXX

XX

XX

XXX

XX

  Todos os jogadores devem ligar-se à mesma sala de jogos através do mesmo router.
  Para garantir uma diversão justa, todos os jogadores têm de utilizar a mesma versão 
de firmware.

Modo livre para todos (Free-For-All)
No modo livre para todos (Free-For-All), os utilizadores lançam esferas de gel ou emitem feixes de 
infravermelhos no S1 adversários. Se um S1 for atingido, a barra de pontos de embate é reduzida. 
Se a barra de ponto de embate do S1 for reduzida para zero, o S1 é derrotado. Os S1 derrotados 
podem ser reavivados ao digitalizar . Os utilizadores recebem pontos ao bater ou derrotar os S1 
adversários. No final do tempo limite, o utilizador com mais pontos é o vencedor.

1.  Toque para ler as regras do jogo. Organize os marcadores de visão como pontos de verificação 
de acordo com as regras.

2.  Defina o modo de disparo, tempo, HP e velocidade.
3.  Toque para ler as descrições do Bónus Mistério. Os bónus incluem tonturas, interferência 

eletromagnética, velocidade extrema e invencibilidade.
4.  Toque para iniciar o jogo.
5.  Toque para introduzir FPV.
6.  Todos os jogadores na sala de jogos.
7.  O anfitrião da sala de jogos.

  Todos os jogadores devem ligar-se à mesma sala de jogos através do mesmo router.
  Para garantir uma diversão justa, todos os jogadores têm de utilizar a mesma versão 
de firmware.

Modo Conquista (Conquest)
O modo Conquista (Conquest) é um jogo no qual os utilizadores são divididos numa equipa 
vermelha e numa equipa azul, competindo para ocupar a maioria das bases e ter uma pontuação 
superior. Os utilizadores lançam esferas de gel e emitem raios laser para o S1 oposto, ajudando a 
derrotar a outra equipa e vencer o jogo.

2

1

3

5

4

6

7
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Se um S1 for atingido, a barra de pontos de embate é reduzida. Se a barra de ponto de embate do 
S1 for reduzida para zero, o S1 é derrotado. Um S1 derrotado pode ser reativado ao digitalizar um 
ponto de reativação ativo ou base ocupada pela sua equipa. O ponto de reativação da equipa azul 
é assinalado com[1]+[ ] e o da equipa vermelha [2]+[ ].

Os pontos são ganhos ao atingir ou derrotar o S1 rival ou ao ocupar bases.

3

6

5

7

4

82

1

1. O anfitrião da sala de jogo.
2. Todos os jogadores na sala de jogo.
3. Toque para ler as regras do jogo. Organizar Marcadores de Visão como postos de controlo, de 

acordo com as regras.
4. Definir Modo de Disparo, Tempo, HP e Velocidade.
5. Toque para ler as descrições do Bónus Mistério. Os bónus incluem tonturas, interferência 

eletromagnética, velocidade extrema e invencibilidade.
6. Toque para definir o estado ativo do ponto de reativação e base.
7. Toque para iniciar o jogo.
8. Toque para entrar no FPV.

Os parâmetros de modo de disparo, tempo e estado ativo dos pontos de reativação e bases são 
definidos pelo árbitro, por padrão. Qualquer jogar pode ser um árbitro e, caso ninguém o seja, os 
parâmetros acima referidos são definidos pelo anfitrião da sala de jogo.

 Atualize a app RoboMaster para a versão 1.0.8 ou posterior, e o firmware para a versão 
00.05.0046 ou posterior.

 Todos os jogadores devem ligar-se a mesma sala de jogo através do mesmo router.
 Para garantir uma diversão justa, todos os jogadores têm de utilizar a mesma versão de 
firmware.

Bónus Mistério
No modo Batalha, digitalizae  para receber um Bónus Mistério no jogo. Os bónus incluem:
Tonturas: Aponte para o S1 adversário, ative a competência e fará com que o S1 gire sem controlo 
durante 1,5 segundos.
Interferência eletromagnética: A ativação desta competência fará com que todos os adversários S1 
tenham um raio de 3 metros para sentir a interferência no ecrã durante 2,5 segundos.
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Movimento de 
manípulo de 

controlo
Movimento S1

Movimento de 
manípulo de 

controlo
Movimento S1

右左

前

后

右左

前

后

Para a frente

Para trás

右左

前

后

右左

前

后

Esquerda Direita

O manípulo de controlo no gamepad é usado para mover o S1 
para a frente, para trás e para a frente.

Operar o S1 utilizando um Gamepad

Introdução
Também pode utilizar o Gamepad do S1 ligado a um dispositivo móvel para controlar o S1 das 
seguintes formas. 
1.  Utilizar o gamepad ligado a um dispositivo móvel.
2.  Utilizar o gamepad ligado a um dispositivo móvel com um rato ligado.
3.  Utilizar o gamepad ligado a um dispositivo móvel com um rato e um teclado ligado.

Ligar o Gamepad
  Ligue o dispositivo móvel à porta do dispositivo móvel no gamepad utilizando um cabo micro 

USB (não incluído).
  Ajuste a braçadeira do dispositivo móvel para prendê-lo ao gamepad. Certifique-se de que 

o dispositivo móvel está ligado ao cabo virado para o manípulo de controlo, conforme se mostra 
na figura abaixo.

  Prima o botão de alimentação no gamepad para ligar. Prima e mantenha premido o botão de 
alimentação no gamepad para ligar.

Operação básica do Gamepad
  Quando o gamepad está ligado a um dispositivo móvel, o manípulo de controlo no gamepad 

é utilizado para mover o S1 para a frente, para trás e para a frente. A aplicação não pode ser 
utilizada para controlar o chassis.

  Os botões do gamepad podem ser utilizados para realizar ações no S1. Os utilizadores também 
podem continuar a utilizar a aplicação para realizar estas ações.

Utilização do Gamepad
O manípulo de controlo do gamepad é utilizado para controlar o chassis. A aplicação é usada para 
controlar a suspensão cardã e o blaster. Quando o gamepad está ligado, não é possível mover 
o chassis utilizando a aplicação.

Velocidade extrema: A ativação desta competência permite que o S1 conduza a uma velocidade 
superior durante 3 segundos.
Invencibilidade: A ativação desta competência dá ao S1 um escudo virtual que impede que seja 
atingido durante 3 segundos.
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Utilizar o Gamepad, Rato e Teclado
É necessário um rato e um teclado sem fios. Depois de o gamepad estar ligado a um dispositivo 
móvel, ligue o conetor sem fios do rato e teclado ao gamepad. O manípulo de controlo no 
gamepad e o teclado são utilizados para controlar o chassis. As ações do rato estão listadas 
abaixo. A aplicação pode ainda ser utilizada para controlar a suspensão cardã e o blaster, mas 
o rato é o controlador principal.
As teclas A, W, S e D são utilizadas para controlar o chassis. As ações que podem ser realizadas 
com o rato são listadas abaixo.

Ação do rato Ação S1
Clicar com o botão 
esquerdo do rato

Lança esferas de gel

Clicar com o botão 
direito do rato

Amplia em

Desloca a roda do rato Nenhuma ação

Mover rato
Ajusta o ângulo da 
suspensão cardã

Teclas do teclado Ação S1
W Para a frente
A Esquerda
S Para trás
D Direita

Tecla Shift/Espaço Acelerar

W
SA D

Shift

A maioria dos dispositivos de teclado e rato Logitech e Rapoo são suportados. Recomenda-
se a utilização dos seguintes modelos:
Rapoo: 8200P, 9300P, 1800, 8100M
Logitech: M310t, MK850

Utilizar o Gamepad e o Rato
Depois de o gamepad estar ligado a um dispositivo móvel, também pode ligar um rato do 
computador ao gamepad. O manípulo de controlo do gamepad é utilizado para controlar o chassis. 
As ações do rato estão listadas abaixo. A aplicação pode ainda ser utilizada para controlar 
a suspensão cardã e o gamepad, mas o rato é o controlador principal.

Ação do rato Ação S1
Clicar com o botão 
esquerdo do rato

Lança esferas de gel

Clicar com o botão 
direito do rato

Amplia em

Desloca a roda do rato Nenhuma ação

Mover rato
Ajusta o ângulo da 
suspensão cardã
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Laboratório
O laboratório RoboMaster S1 oferece centenas de blocos de programação que lhe permitem 
aceder a funcionalidades como o controlo PID. O Manual de Programação do RoboMaster S1 
fornece instruções e exemplos para ajudar os utilizadores a aprender rapidamente técnicas de 
programação para controlar o S1.
Os utilizadores podem estudar cursos baseados em projetos em “Road to Mastery” para melhorar 
a sua compreensão de linguagens de programação, desde aplicações robóticas à tecnologia IA, 
com diferentes projetos tanto para iniciantes como para especialistas.

Programação de Scratch
Em Laboratório, vá para a página de Scratch e depois para Programação DIY (do it yourself - faça 
você mesmo) para escrever programas.

shift

tap W

A S D

Press and hold the Tab key and use 
the mouse to click on the target.

Press Shift to 
accelerate 
during movement.

Control the robot's 
omnidirectional 
movement.

Adjust FOV orientation

Utilizar um computador e o RoboMaster
Instale a versão Windows ou Mac da aplicação RoboMaster num computador e controle o S1 
diretamente através de um rato e teclado.

Instalar a versão do Windows ou Mac do RoboMaster
1. Os utilizadores podem transferir a aplicação RoboMaster para Windows ou Mac a partir do 

website oficial DJI num computador para controlar o S1 com um teclado e rato.
 Windows: https://www.dji.com/robomaster_app
 Mac: https://www.dji.com/robomaster_app
2. Execute a instalação e siga as indicações para concluir a instalação da aplicação RoboMaster.
3. Execute a aplicação RoboMaster para entrar na página inicial. A versão Windows ou Mac da 

aplicação RoboMaster é semelhante à versão para iOS e Android.

Utilizar um rato e um teclado para controlar o S1
Quando utilizar o RoboMaster para Windows, o S1 é controlado com um rato e um teclado. As 
ações correspondentes são apresentadas abaixo.
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1.  Página de Scratch: Toque para ver os programas Scratch.
2.  Página de Python: Toque para ver programas Python.
3.  Espaço em cloud: Toque para ver programas no espaço em cloud.
4.  Nome do programa: Exibe o nome do programa.
5.  Se o programa for definido como um programa geral, o tipo de programa não é apresentado. 

O tipo de programa só é apresentado se for definido como uma competência personalizada ou 
programa autónomo.

6.  Configurações do programa: Toque para selecionar o tipo de programa, defina o programa 
como uma competência personalizada, defina o programa como um programa autónomo, faça 
cópias de segurança no espaço em cloud, partilhe com outros utilizadores e altere o nome ou 
elimine o programa.

80% Scratch Python

2018-11-232018-11-232018-11-23

2018-11-232018-11-23

NEW

Create

General

Program Name

Delete
Backup

Share Rename

Na página de Scratch, os utilizadores podem escrever os seus próprios programas Python, que 
podem ser definidos como Programas Autónomos ou Competências Personalizadas e executados 
no S1.
Consulte o Manual de Programação do RoboMaster S1 para obter mais informações.

1 2 3

7

4

5

6
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Smart

Blaster

Gimbal

Chassis

System

80%

Status

Speed
0

Pitch
0

Yaw
0

Start

Variable

A B C D E F HG

7.  Toque  para criar um novo programa.
R.  Botão de Módulos de programação: Toque no ícone correspondente para programar 

Sistema, Efeitos LED, Chassis, Suspensão cardã, Blaster, Smart, Armadura, Dispositivo 
Móvel, Multimédia, Comandos, Operadores e Objetos de Dados.

B.  Botão de janela de programação: Arraste os blocos de programação para a janela para criar 
um programa.

C.  Botão de visualização: Toque para ligar ou desligar o FPV.
D.  Botão de Interruptor: Toque para alternar para ver o bloco de programação como código 

Python.
E.  Botão Executar: Toque para executar o programa.
F.  Janela FPV: Ver o FPV atual.
G.  Informação de estado: Ver as informações de estado atuais do S1.
H.  Botão FPV: Toque para introduzir o FPV no ecrã completo

Módulos IA
Existem seis módulos de IA que podem ser programados entrando em Laboratório e depois em 
Programação DIY (do it yourself - faça você mesmo), depois em Scratch (Rascunho). Consulte 
a secção Smart do Manual de Programação do RoboMaster S1 para obter mais exemplos de 
programação.

Note que o módulo IA será afetado nas seguintes situações:
a.  O objeto está parcial ou completamente obstruído.
b.  O ambiente é escuro (menos de 300 lux) ou brilhante (superior a 10 000 lux).
c.  O ambiente muda de luz para escuro ou vice-versa.
d.  A cor ou o padrão do objeto é semelhante ao ambiente.

Reconhecimento de pessoas
O S1 consegue identificar e localizar qualquer indivíduo selecionado no FOV do S1.

Reconhecimento de linha
Quando em modo Target Race, o utilizador pode programar o S1 para seguir automaticamente 
uma linha no solo. O Reconhecimento de Linha suporta linhas vermelhas, verdes e azuis. O S1 não 
consegue reconhecer linhas de outras cores.
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Reconhecimento de gestos
O utilizador pode programar o S1 para realizar respostas únicas ao identificar gestos físicos.

Reconhecimento de resultados
O utilizador pode programar o S1 para realizar ações únicas em resposta à fixação. Apenas podem 
ser identificados os claps dentro de uma distância efetiva de 2 metros. As sequências de fixação 
identificadas incluem dois claps consecutivos e três claps consecutivos.

Reconhecimento do robô S1
O utilizador pode programar o S1 para realizar respostas únicas quando outros S1 são 
reconhecidos.

Reconhecimento do marcador de visão
O utilizador pode programar o S1 para realizar respostas únicas ao identificar marcadores de 
visão, que incluem números, letras e caracteres especiais. Os marcadores de visão devem estar 
dentro de uma distância efetiva de três metros e apenas podem ser identificados marcadores de 
visão oficiais. Consulte as instruções na embalagem dos marcadores de visão para obter mais 
informações.
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ROBOMASTER S1

2

3 4

1

NÃO bloqueie a área vermelha. Caso contrário, o reconhecimento será afetado.

Se precisar de utilizar mais marcadores de visão, toque em  na aplicação para entrar na página 
do guia. Selecione os marcadores de visão que pretende transferir e imprimir.

O Reconhecimento do Marcador de Visão apenas suporta marcadores vermelhos. O S1 
não consegue reconhecer os marcadores de visão de outras cores.

Programa autónomo
Um programa pode ser definido como um programa autónomo e pode ser executado 
independentemente no S1.
1.  Se o S1 não estiver ligado à aplicação, o programa pode ser iniciado premindo o botão 

programa autónomo no controlador inteligente. Prima novamente o botão para parar o programa.
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2.  Se o S1 estiver ligado à aplicação, o programa autónomo só pode ser iniciado nos seguintes 
locais:

 1)  Página inicial da aplicação
 2)  FPV modo Solo
 3)  Laboratório

Competências personalizadas
Um programa pode ser definido como uma competência personalizada, que pode ser usada no 
FPV no modo Solo e Batalha. Toque  em FPV para utilizar uma competência personalizada.

Programação de Python
Em Laboratório, vá à página de Python e depois em Programação DIY (do it yourself - faça você 
mesmo) para escrever programas.
Na página Python, os utilizadores podem escrever o seu próprio programa Python, que pode ser 
definido como um Programa Autónomo ou uma Competência Personalizada e executados no S1.
Os utilizadores também podem converter os programas Scratch no código Python e utilizar o ecrã 
código fonte para ajudar a começar a programar com Python. Consulte o Manual de Programação 
do RoboMaster S1 para obter mais informações.
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Especificações

RoboMaster S1
Dimensões (C × L × A) 320×240×270 mm
Peso Aprox. 3,3 kg

Amplitude de velocidade do chassis
0-3,5 m/s (para a frente)
0-2,5 m/s (para trás)
0-2,8 m/s (lateral)

Velocidade Rotação Máx. do Chassis 600°/s
M3508I Motor sem escovas 
Velocidade de rotação máx. 1000 rpm 
Binário máx. 0,25 N·m
Potência de saída máx. 19 W
Intervalo de temperaturas de 
funcionamento

-10 a 40 °C (14 a 104 °F)

Condutor Controlo orientado para o campo (FOC)
Método de controlo Controlo de velocidade de circuito fechado

Proteção

Proteção contra sobretensão
Proteção contra sobreaquecimento
Dispositivo de arranque
Proteção contra curto-circuito
Deteção de anomalia de chip e sensor

Suspensão cardã
Amplitude controlável -20° a +35° (arfagem); ±250° (guinada)
Amplitude mecânica -24° a +41° (arfagem); ±270° (guinada)
Velocidade de rotação máxima 540°/s 
Precisão do controlo de vibração
(sobre uma superfície plana, blaster 
inativo)

±0,02°

Blaster
Frequência de lançamento controlável 1-8/s
Frequência de lançamento máx. 10/s
Velocidade de lançamento inicial Aprox. 26 m/s
Carga média Aprox. 430 esferas de gel (mergulhadas)
Controlador inteligente

Latência[1]
Ligação via Wi-Fi: 80-100 ms
Ligação via Router: 100-120 ms (desobstruído, livre 
de interferência)

Qualidade de visualização ao vivo 720 p/30 fps
Velocidade de bits máxima em 
visualização ao vivo

6 Mbps
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Frequência de funcionamento[2] 2,4 GHz, 5,1 GHz, 5,8 GHz

Potência da transmissão (EIRP)

2,4-2,4835 GHz
FCC: ≤30 dBm
SRRC: ≤20 dBm
CE: ≤19 dBm
MIC: ≤20 dBm
5,170-5,250 GHz
FCC: ≤30 dBm
SRRC: ≤23 dBm
CE: ≤20 dBm
MIC: ≤23 dBm
5,725-5,850 GHz
FCC: ≤30 dBm
SRRC: ≤30 dBm
CE: ≤14 dBm

Modo de funcionamento Ligação via Wi-Fi, Ligação via Router

Distância máxima de transmissão[3]

Ligação via Wi-Fi:
FCC, 2,4 GHz 140 m, 5,8 GHz 90 m
CE, 2,4 GHz 130 m, 5,8 GHz 70 m
SRRC, 2,4 GHz 130 m, 5,8 GHz 130 m
MIC, 2,4 GHz 130 m
Ligação através do Router:
FCC, 2,4 GHz 190 m, 5,8 GHz 300 m
CE, 2,4 GHz 180 m, 5,1 GHz 70 m
SRRC, 2,4 GHz 180 m, 5,8 GHz 300m
MIC, 2,4 GHz 180 m

Padrão de transmissão IEEE802.11a/b/g/n
Câmara
Sensor CMOS de 1/4"; píxeis reais: 5 MP
FOV 120°
Resolução máxima de fotografia estática 2560×1440 píxeis

Resolução de vídeo máx.
FHD: 1080 p/30 fps
HD: 720 p/30 fps

Taxa máxima de bits de vídeo 16 Mbps
Formato de fotografia JPEG
Formato de vídeo MP4

Cartões SD compatíveis
Suporta cartões MicroSD com uma capacidade de até 
64 GB

Intervalo de temperaturas de 
funcionamento

-10 a 40 °C (14 a 104 °F)

Unidades de infravermelhos estreitos
Alcance efetivo[4] 6 m (em condições de iluminação interior)

Área efetiva
Varia entre 40° a 10° (a área efetiva diminui à medida 
que a distância do alvo aumenta)
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Unidades de infravermelhos amplos
Alcance efetivo[4] 3 m (em condições de iluminação interior)
Largura efetiva 360° (em condições de iluminação interior)
Detetor de embates

Requisitos de deteção

Para que o detetor de embates seja ativado, devem 
ser cumpridas as seguintes condições: Diâmetro da 
esfera de gel ≥ 6 mm, velocidade de lançamento 
≥ 20 m/s, e o ângulo entre a direção do embate  
e o plano do detetor de embates não inferior a 45°.

Frequência de deteção máxima 15 Hz
Bateria inteligente
Capacidade 2400 mAh
Tensão de carga máxima 12,6 V
Tensão nominal de carga 10,8 V
Tipo de bateria LiPo 3S
Energia 25,92 Wh

Duração da bateria (em utilização)
35 min (medido a uma velocidade constante de  
2,0 m/s numa superfície plana)

Duração da bateria (em standby) Aprox. 100 minutos
Peso 169 g
Intervalo de temperaturas de 
funcionamento

-10 a 40 °C (14 a 104 °F)

Intervalo de temperatura de 
carregamento

5 a 40 °C (41 a 104 °F)

Potência máxima de carga 29 W
Carregador
Entrada 100-240 V, 50-60 Hz, 1 A
Saída Porta: 12,6 V=0,8 A ou 12,6 V=2,2 A
Tensão 12,6 V
Tensão nominal 28 W
Esfera de gel
Diâmetro 5,9 mm–6,8 mm[5]

Peso 0,12-0,17 g[5]

App
iOS iOS 10.0.2 ou posterior
Android Android 5.0 ou posterior
Outros

Routers recomendados
TP-Link TL-WDR8600; TP-Link TL-WDR5640 (China)
TP-Link Archer C7; NETGEAR X6S (Internacional)

Solução de alimentação de energia 
exterior recomendada para routers

Carregador portátil (com a mesma potência de 
entrada do router)
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[1]  Medido num ambiente sem interferências e sem obstrução, com uma distância de aproximadamente um metro entre 
o dispositivo móvel, o router e o S1. O dispositivo iOS utilizado foi um iPhone X. Os resultados dos testes com diferentes 
dispositivos Android podem ser diferentes.

[2]  A utilização exterior das bandas de frequência de 5,1 Ghz e 5,8 Ghz é proibida em algumas áreas. Cumpra sempre 
todas as leis e regulamentos locais no seu país ou região.

[3]  Medido num ambiente sem interferência e sem obstrução.
  Para ligação via Wi-Fi, o dispositivo móvel utilizado para o teste foi um iPad de sexta geração (lançado em 2018). Para 

Ligação através do Router, foram utilizados vários modelos de router para testes. FCC: TP-Link Archer C9; SRRC: TP-
Link WDR8600; CE: TP-Link Archer C7; MIC: WSR-1160DHP3.

[4]  A utilização das unidades de infravermelhos será afetada no ambiente de utilização exterior ou resistente 
a infravermelhos.

[5]  As esferas de gel irão aumentar para um tamanho utilizável depois de serem mergulhadas em água durante quatro 
horas.

Atualização de firmware
Verifique a versão do firmware S1 em Definições, depois Sistema e, em seguida, Atualização de 
firmware. Se existir uma nova versão de firmware, utilize a aplicação RoboMaster para atualizar 
o firmware do S1.
1.  Certifique-se de que todas as peças estão ligadas, ligue o S1 e verifique se o nível da bateria 

está acima dos 50%.
2.  Toque em Aplicação, depois Sistema e, em seguida, Atualização de firmware. Siga as instruções 

no ecrã para atualizar o firmware. Certifique-se de que o dispositivo móvel está ligado à Internet 
ao descarregar o firmware.

3.  O S1 regista o progresso da atualização utilizando as indicações de áudio. Aguarde até 
a atualização ser concluída.

  O firmware da bateria está incluído no firmware S1. Certifique-se de que atualiza 
o firmware de todas as baterias se tiver várias.

  Inicie apenas uma atualização de firmware se o nível da bateria for superior a 50%.
  Note que, ao atualizar o firmware do S1, a suspensão cardã pode ficar sem som, os 
indicadores de estado podem piscar anormalmente e o S1 pode reiniciar.

  O S1 e a aplicação podem desligar-se após a atualização. Se isto ocorrer, volte a ligá-los.
  Se receber uma mensagem a indicar que a versão de firmware mais recente está 
desatualizada, atualize e tente novamente.

  Quando estiver no modo Batalha, certifique-se de que todos os S1s estão a utilizar 
a mesma versão de firmware.
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Place robot on a level surface

Calibrate

Place the robot on a level surface
Flip the robot as shown during calibration
The calibration may take a few minutes

80%Robot Calibration

Calibração do S1
Se ocorrer algum dos seguintes cenários, recalibre o S1 na aplicação RoboMaster:
a.  O ângulo do campo não é horizontal depois de realizar o auto-teste.
b.  A atitude da suspensão cardã não pode ser controlada com precisão.
c.  O campo não pode rodar horizontalmente quando o movimento horizontal é controlado 

separadamente.
d.  A suspensão cardã oscila quando não existe operação ou quando a operação é parada.
e.  O S1 move-se involuntariamente durante a rotação.
f.  O chassis é incontrolável e a suspensão cardã fica sem som quando surgem mensagens de 

aviso na aplicação.
g.  O controlador de movimento foi instalado ou reinstalado.

Os passos de calibração específicos são os seguintes:
1.  Abra a aplicação RoboMaster, toque em Definições, depois Sistema e selecione Calibração.
2.  Siga os passos da aplicação para calibrar.

Definir as portas PWM

A PWM (modulação da largura do impulso) controla a duração de um nível elevado de saída 
durante um determinado período e é amplamente utilizada para controlar os LED, as engrenagens 
de navegação e muito mais. A porta S1 PWM tem um ciclo de funcionamento predefinido de 7,5% 
e uma frequência fundamental de 50 Hz.

Para LED, a taxa de saída PWM varia entre 0% e 100%, com 0% correspondente ao brilho mais 
baixo do LED e 100% à sua luminosidade mais alta. Para engrenagens de navegação, a taxa de 
saída PWM oscila entre 2,5% e 12,5%.

Pode definir a percentagem de saída PWM da engrenagem de navegação com base nos ângulos 
de rotação que pretende controlar.
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0.5ms

1.5ms

2.5ms

-90º

-45º

-0º

45º

90º

1ms

2ms

Largura do impulso Ângulo servo

Sempre que o programa personalizado ou o programa Python terminar a execução, o sinal 
de saída da porta PWM será definido para a sua predefinição, ou seja 50 Hz e o ciclo de 
trabalho de 7,5%.

Usar a porta S-Bus 
É necessário o firmware v00.05.0046 ou posterior do S1 para utilizar a porta S-Bus.
Pode ser usado um telecomando que suporta o protocolo S-Bus para controlar o S1, ligando-o à 
porta S-Bus do Controlador de Movimento S1. Os utilizadores devem preparar o seu próprio recetor 
e telecomando. Recomendamos a utilização de um recetor Futaba R6303SB.

Ligação
Ligue a porta S-Bus ao Controlador de Movimentos S1 à porta S-Bus do recetor usando o cabo de 
3 pinos.

S-BUS

UART

S-BUS
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Utilização
Certifique-se de que o telecomando foi ligado ao recetor antes de usar. Consulte os documentos 
do manual do recetor para mais informações sobre métodos de ligação.

A correspondência dos canais de controlo da porta S-Bus do Controlador de Movimentos S1 é 
indicada abaixo. Consulte os documentos do manual do telecomando para concluir o mapeamento 
de canal entre o recetor e o telecomando.

Canais de 
controlo da 
porta S-Bus

Modo 
Chassis 

Lead
Modo Livre

Canal de telecomando recomendado

Canal do 
telecomando Compensação Estado

Canal 1 
Mover o 
chassis 

lateralmente

Mover o 
chassis 

lateralmente

左摇杆 右摇杆

右左

左摇杆 右摇杆

右转左转

上升

下降

前

后

右转左转

上升

下降

前

后

右左

左摇杆 右摇杆

右转左转

上升

下降

前

后

右左

+672

1024

-672

Canal de manípulo de 
comando

右左

前

后

Esquerda Direita

Canal 2

Mover o 
chassis para 

a frente e 
para trás

Mover o 
chassis para 

a frente e 
para trás 右左

前

后

Para a frente

Para trás

 

Canal 3

Controlar a 
inclinação da 
suspensão 

cardã

/
右转左转

向上

向下

Para cima

Para baixo

Canal 4

Controlar a 
guinada da 
suspensão 

cardã

Controlar a 
guinada do 

chassis

Virar à 
esquerda

Virar à 
direita  Virar à 

esquerda
Virar à 
direita

Canal 5

Controlar a velocidade do 
movimento do chassis, com 
três velocidades opcionais:

Rápida
Média
Lenta

+100

    0

-100

Interruptor de canal com 3 
posições

Rápida

Média 

Lenta

Canal 6

Alterne para o modo chassis, 
com dois modos opcionais:

Modo Chassis Lead
Modo Livre

+100

-100

Interruptor de canal com 2 
posições Modo Chassis Lead

Modo Livre

Canal 7

Controlar o arranque do 
chassis, com dois estados:

Chassis está preparado 
quando produz binário de 

saída
O chassis arranca quando 

não produz binário de saída

+100

-100

Interruptor de canal com 2 
posições

Preparar

Arrancar
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