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Diretrizes de segurança da Intelligent Battery

AVISO

Para evitar incêndios, danos físicos graves e danos materiais, respeite as seguintes 
diretrizes de segurança ao utilizar, carregar ou armazenar as suas baterias.

Utilização da bateria 
1. NÃO permita que as baterias entrem em contacto com qualquer tipo de líquido. NÃO deixe as 

baterias à chuva ou perto de uma fonte de humidade. NÃO deixe cair a bateria em água. Se o 
interior da bateria entrar em contacto com água, pode ocorrer decomposição química, podendo 
levar a bateria a incendiar-se e até provocar uma explosão.

2. Se a bateria cair dentro de água por acidente, coloque-a numa área aberta e segura imediatamente. 
Mantenha uma distância segura em relação à bateria até ela estar completamente seca. Não 
volte a utilizar bateria e elimine a bateria de forma adequada, tal como está descrito na secção de 
eliminação de baterias abaixo. 

3. Apague qualquer incêndio da bateria utilizando água, areia, cobertor de combate a incêndios ou 
um extintor de incêndios com pó seco.

4. Nunca utilize baterias que não sejam DJI. Aceda a www.dji.com para comprar baterias novas. A 
DJI não se responsabiliza por quaisquer danos causados por baterias que não sejam DJI.

5.  Nunca utilize ou carregue baterias inchadas, com fugas ou danificadas. Se as suas baterias não 
estiverem normais, entre em contacto com a DJI ou com um representante autorizado da DJI para 
obter assistência.

ATENÇÃO
Todas as instruções e outros documentos de garantia estão sujeitos a alteração ao critério 
exclusivo da SZ DJITM TECHNOLOGY CO., LTD. Para obter informações atualizadas sobre o 
produto, visite http://www.dji.com e clique na página do produto relativa a este produto.

Glossário
São utilizados os seguintes termos em toda a documentação do produto para indicar vários 
níveis de possíveis danos quando utilizar este produto:
ATENÇÃO  ATENÇÃO: Procedimentos que, caso não sejam seguidos corretamente, criam uma 

possibilidade de danos materiais E pouca ou nenhuma possibilidade de danos físicos.
AVISO  AVISO: Procedimentos que, caso não sejam seguidos corretamente, criam a 

probabilidade de danos materiais, danos colaterais e danos físicos graves OU criam 
uma probabilidade elevada de danos físicos superficiais.

AVISO Leia TODO o manual do utilizador do RONINTM-MX para se 
familiarizar com as características deste produto antes de o 

utilizar. A utilização incorreta do produto pode provocar danos no produto ou em bens 
materiais e provocar danos físicos graves.
Este é um produto sofisticado. Deve ser utilizado com cuidado e bom senso, e requer 
alguns conhecimentos básicos de mecânica. A utilização deste produto de uma maneira 
que não seja segura e responsável pode resultar em danos físicos, em danos no 
produto ou noutros bens materiais. 
Este produto não foi concebido para ser utilizado por crianças sem supervisão de um 
adulto. Não utilize com componentes incompatíveis nem altere este produto de alguma 
forma que não conste dos documentos fornecidos pela SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. 
Estas diretrizes de segurança contêm instruções de segurança, funcionamento e 
manutenção. É essencial ler e seguir todas as instruções e avisos constantes do manual 
do utilizador antes da montagem, configuração ou utilização, a fim de poder usar o 
produto corretamente e evitar danos materiais ou físicos graves.
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6. Nunca instale nem remova a bateria quando estiver ligada. NÃO instale nem remova as 
baterias se a tampa de plástico tiver sido danificada ou comprometida de alguma forma.

7. A bateria deve ser utilizada em temperaturas entre -10 °C e 40 °C (14 °F e 104 °F). A utilização 
da bateria em ambientes acima de 50 °C (122 °F) pode provocar um incêndio ou explosão. A 
utilização da bateria abaixo de -10 °C (14 °F) pode causar danos permanentes.

8. NÃO utilize a bateria em ambientes eletrostáticos ou eletromagnéticos fortes. Caso contrário, 
a placa de controlo da bateria pode não funcionar corretamente.

9. Nunca desmonte ou perfure a bateria de forma alguma ou a bateria pode ter fugas, incendiar-
se ou explodir.

10. NÃO deixe cair ou bata nas baterias. NÃO coloque objetos pesados sobre as baterias ou 
carregador. 

11. Os eletrólitos da bateria são altamente corrosivos. Se os eletrólitos entrarem em contacto 
com a sua pele ou os seus olhos, lave imediatamente a área afetada com água corrente 
durante pelo menos 15 minutos e, depois, consulte imediatamente um médico.

12. NÃO utilize a bateria se esta cair. 
13. NÃO aqueça as baterias. NÃO coloque as baterias num micro-ondas ou num recipiente 

pressurizado.
14. NÃO coloque as células de bateria em qualquer superfície condutora, como, por exemplo, 

uma mesa em metal.
15. NÃO coloque células soltas num bolso, mala ou gaveta onde possam causar um curto- 

-circuito como outros itens ou onde os terminais da bateria possam ser pressionados um 
contra o outro. NÃO force manualmente o curto-circuito da bateria.

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

Carregamento da bateria
1. NÃO coloque as baterias em tomadas de parede ou tomadas de carregadores de automóvel 

diretamente. Utilize sempre um adaptador aprovado pela DJI. A DJI não se responsabiliza se a 
bateria for carregada através de um carregador que não seja da DJI.

2. Nunca deixe a bateria sem vigilância durante o carregamento. NÃO carregue a bateria perto 
de materiais inflamáveis ou de superfícies inflamáveis, tais como carpete ou madeira.

3. NÃO carregue a bateria imediatamente após a utilização, uma vez que a temperatura da 
bateria pode estar demasiado alta. NÃO carregue a bateria até esta arrefecer até à temperatura 
ambiente. Carregar a bateria fora do intervalo de temperatura de 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F) 
pode provocar fugas, sobreaquecimento ou danificar a bateria.

4. Desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. Examine o carregador regularmente 
para ver se há danos no cabo, na ficha, no revestimento ou noutras peças. NÃO limpe o 
carregador com álcool desnaturado ou com outros solventes inflamáveis. Nunca utilize um 
carregador danificado.

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

bateria no interior de um veículo em dias quentes. A temperatura ideal de armazenamento é 
de 22 °C a 28 °C (72 °F a 82 °F)). 

3. Mantenha a bateria seca. 
4. NÃO guarde a bateria completamente descarregada durante um longo período de tempo, caso 

contrário esta irá descarregar-se excessivamente e poderá ficar definitivamente danificada. 

Manutenção da bateria
1. Nunca utilize a bateria quando a temperatura for demasiado elevada ou demasiado baixa.
2. Nunca guarde a bateria em ambientes com temperaturas superiores a 60 °C (140 °F).

Aviso sobre viagens
1. Antes de transportar a Intelligent Battery no voo de uma companhia aérea, é necessário 

descarregá-la completamente. Apenas deve descarregar a bateria num local à prova de fogo. 
Guarde as Intelligent Batteries num local ventilado.

2. Mantenha a bateria longe de objetos metálicos como óculos, relógios, joias e ganchos para o 
cabelo.
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3.  Nunca transporte uma bateria danificada ou uma bateria com nível de carga superior a 50%.

Eliminação da bateria
Elimine a bateria em caixas reciclagem específicas apenas depois de um descarregamento 
completo. NÃO coloque a bateria em recipientes de lixo normal. Siga cuidadosamente os 
regulamentos locais no que respeita a eliminação e reciclagem de baterias.

ATENÇÃO

Utilização da bateria 
Certifique-se de que as baterias estão completamente carregadas antes da utilização.

Carregamento da bateria
A Intelligent Battery foi concebida para parar de carregar quando estiver completamente 
carregada. No entanto, é uma boa prática monitorizar o progresso do carregamento e desligar 
as baterias quando estiverem completamente carregadas.

Armazenamento da bateria 
1. Descarregue a bateria até 40%-65% se NÃO pretender utilizá-la durante 10 dias ou 

mais. Isto pode aumentar significativamente a vida útil da bateria. A bateria descarrega 
automaticamente até menos de 65% se estiver inativa durante mais de 10 dias para evitar 
o inchaço. Demora cerca de 2 dias até descarregar a bateria até 65%. É normal sentir um 
calor moderado emitido pela bateria durante o processo de descarregamento.

2. A bateria entrará no modo de hibernação se for descarregada e armazenada durante um 
longo período de tempo. Se tentar ligar uma bateria que esteja no modo de hibernação, o 
LED de funcionamento da bateria irá mostrar uma luz vermelha fixa e os LED de nível da 
bateria estarão todos desligados. Prima o botão de ligar/desligar uma vez ou deixe a bateria 
inativa durante 20 minutos. A luz desliga-se em seguida. Recarregue a bateria para a retirar 
do modo de hibernação.

3. Retire a bateria do balanceiro quando pretender armazená-la durante um longo período de 
tempo.

Manutenção da bateria
1. Nunca descarregue excessivamente a bateria uma vez que isso pode provocar danos nas 

células da bateria.
2. A duração da bateria pode ser reduzida se não for utilizada durante um longo período de 

tempo.
3. Descarregue e carregue completamente a bateria uma vez a cada três meses para a manter 

em boas condições. 

Eliminação da bateria
Se o botão de ligar/desligar da Intelligent Battery estiver desativado e não for possível 
descarregar completamente a bateria, contacte um profissional de eliminação de baterias/agente 
de reciclagem para obter assistência.
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