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AVISO LEGAL

ATENÇÃO: SkyCamHD não é um brinquedo. As instruções indicadas no EBook de Voo Tático de SkyCamHD’s 
não são só para a proteção do produto, mas também para garantir a segurança do seu operador ("Operador") 
e de todos os que estão nas proximidades. O uso inadequado pode provocar lesões e danos materiais graves. 
SkyCamHD não garante que o comportamento eletrónico ou de software está livre de erros. Para a segurança 
do operador, observadores e de equipamentos, o Comprador concorda em ler e compreender o EBook de 
Voo Tático de SkyCamHD’s antes de usar o equipamento e sistemas comprados de SkyCamHD.

Ao usar esse produto você está reconhecendo que você leu e aceitou todo o conteúdo desse aviso. Esse 
produto NÃO é adequado para pessoas com idade inferior a 18 anos.

SkyCamHD NÃO SERÁ responsável ou responsabilizável por um uso, montagem ou instalação inadequados do 
nosso produto e/ou equipamento, nem por qualquer dano, lesão, ou reclamação de garantia que ocorra 
relacionada com os nossos produtos de drone. SkyCamHD não se responsabiliza por qualquer dano causado 
por voar em condições climáticas adversas, por mau uso, colisões, voos para fora de alcance, danos acidentais 
e qualquer outro uso impróprio do drone. O operador do drone deve tomar as devidas precauções para 
manter o bom estado do drone.

Esse produto foi fabricado para uso pessoal, e relembramos que é proibido tirar fotos e filmar vídeos de 
forma não autorizada, pô-lo a voar perto de aeroportos e grandes eventos, violando a legislação federal ou 
local, ou uso comercial. O operador deve determinar a adequação do produto ao uso pretendido, e deve 
assumir todos os riscos e responsabilidades. É da responsabilidade do operador do drone cumprir a 
legislação e as normas federais e locais e os costumes locais referentes ao voo de um drone / veículos aéreos 
não tripulados (VANT). A legislação e as normas variam em determinadas zonas e locais. Por exemplo:

Os sites acima mencionados não abordam esse assunto exaustivamente de forma alguma, e foram 
simplesmente disponibilizados para ajudar o Comprador. Avisamos desde já que violar a legislação e as 
normas federais e locais e os costumes locais ou usar um drone sem os certificados apropriados irá resultar 
em penalidades civis e/ou criminais. SkyCamHD não aceita a responsabilidade por quaisquer multas ou 
penalidades incorridas. SkyCamHD fez o possível para assegurar que esse EBook é rigoroso, no entanto, não 
assume qualquer responsabilidade por quaisquer imprecisões ou omissões que possam ter ocorrido. As 
informações de SkyCamHD estão sujeitas a alterações sem qualquer aviso prévio, e não representam um 
compromisso por parte de SkyCamHD.  SkyCamHD não assume qualquer compromisso em atualizar ou 
manter a informação atualizada nesse EBook, e reserva-se no direito de efetuar melhorias nesse EBook ou 
para os produtos descritos nesse EBook, a qualquer momento, sem qualquer aviso prévio. Se você encontrar 
informações nesse manual que sejam incorretas, que possam induzir em erro ou estarem incompletas, 
agradeceríamos que você nos desse a sua opinião e as suas sugestões.

EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SkyCamHD SERÁ RESPONSÁVEL OU RESPONSABILIZÁVEL POR DANOS 
ESPECIAIS, INDIRETOS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES RELACIONADOS COM O USO DOS PRODUTOS 
VENDIDOS. O COMPRADOR DEVE INDEMNIZAR E ISENTAR SkyCamHD, SEUS SUPERIORES, DIRETORES, 
AGENTES, REPRESENTANTES E FUNCIONÁRIOS DE TODOS E QUAISQUER PROCESSOS, RESPONSABILIDADES, 
DANOS E DESPESAS (INCLUINDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REALMENTE INCORRIDOS) EM RELAÇÃO À 
MORTE OU LESÃO DE QUALQUER PESSOA OU DANOS A QUALQUER PROPRIEDADE DECORRENTE DE OU EM 
RELAÇÃO A QUAISQUER BENS FORNECIDOS. ESSA INDEMNIZAÇÃO SERÁ APLICADA QUER O PROCESSO, 
DANO, RESPONSABILIDADE OU DESPESA TENHA POR BASE A QUEBRA DE CONTRATO, QUEBRA DE GARANTIA, 
NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE ESTRITA OU OUTROS FUNDAMENTOS.

Se você é um Comprador dos Estados Unidos da América, por favor, consulte o Website da 
Administração da Aviação Federal que se encontra em: https://www.faa.gov/uas/getting_started/ 

Se você é um Comprador do Reino Unido, por favor, consulte o Código do Drone do RU, publicado pela 
Autoridade da Aviação Civil que se encontra em:  http://dronesafe.uk/drone-code/ 
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Nosso Objetivo Para Você

Criamos o SkyCamHD para que você pudesse capturar a vida por meio de 
ângulos altos, lá no céu. SkyCamHD é um drone iniciante feito especialmente 
para novos pilotos ou para quem deseja voar sem problemas. Prepare-se para 
desfrutar de vistas deslumbrantes em seu próprio smartfone. O mundo será 
seu parque de diversões com seu novo e compacto drone!

Este ebook foi criado para lhe ajudar a aperfeiçoar suas habilidades de voo, 
assim como lhe ensinar o bê-a-bá para capturar imagens e vídeos de tirar o 
fôlego! Nós veremos sobre preparativos antes do voo, um guia passo a passo 
sobre como usar o aplicativo, procedimentos de decolagem, seu primeiro voo, 
como capturar imagens deslumbrantes e técnicas avançadas de vídeo. 
Queremos lhe proporcionar a melhor experiência de drone possível, então nós 
compilamos informações de pilotos de drone profissionais em um único lugar. 

Nossa equipe é composta por inovadores, aventureiros e amantes de 
tecnologia. Entendemos de drones e da tecnologia que faz com que uma 
máquina seja altamente eficiente. Você está pronto para decolar?



Definições

VPP: Visão em Primeira Pessoa, o piloto consegue ver sua trajetória através da 
câmera montada no drone.

Linha de Visão: A linha de visão entre você e seu drone.

Condições Gerais

Câmera: Câmera montada no drone que permite ao piloto ver através do seu 
smartfone, assim como capturar imagens e vídeo. 

Hélices: Lâminas giratórias que impulsionam o drone e que são controladas 
pelo piloto via controle remoto.

Peças

Para Frente/Para Trás: Ao empurrar o joystick direito para frente ou para trás, 
ele moverá o drone na direção pretendida enquanto estiver no ar.

Para Esquerda/Para Direita: Ao empurrar o joystick para a esquerda ou para 
a direita, ele moverá o drone para os lados na direção pretendida enquanto 
estiver no ar. 

O Acelerador: Ao empurrar o joystick esquerdo para cima, o drone irá subir e, 
ao abaixá-lo, o drone descerá.

Guinada: Ao empurrar o joystick esquerdo para a esquerda ou para a direita, o 
drone girará nessas direções.

Controles

Giro inclinado: Um giro circular de 350 graus no sentido horário ou anti-horário.
 Pairar: Ficar imóvel no ar ao pressionar o "Modo Altitude". 

Figura 8: Voando seu drone em um formato de 8.

Manobra



Após tirar o drone da emblagem, você precisará instalar as hélices. Cada 
hélice tem um braço correspondente. Você vai precisar usar uma chave de 
fenda para retirar ou substituir as hélices. Por favor, veja o diagrama abaixo 
para ver as instruções sobre onde anexar cada hélice.

Instalação da Hélice

Você precisará carregar a bateria do seu drone antes de decolar. Segure a 
bateria de ambos os lados e retire-a por completo. Para carregar, conecte o 
cabo USB a uma tomada e o cabo vermelho na bateria. Levará cerca de uma 
hora para carregar totalmente a bateria.

Instruções da Bateria de Lítio

Verifique a previsão do tempo antes de fazer voos ao ar livre. Chuva, vento e 
neve podem danificar seu drone.

Verificação do Clima

Confira seu drone antes de decolar. Verifique se todos os componentes estão 
bem encaixados e limpe a lente da câmera para melhor qualidade de imagem.

Inspeção do Drone

Preparações Pré-voo



Baixar o aplicativo é fácil! Basta digitalizar o 
código que corresponde ao seu dispositivo 
abaixo! 

Uma vez baixado, abra suas configurações de 
Wi-Fi e se conecte a WiFi-720P-###. 

Agora que você está conectado, você está 
quase pronto para voar! Quando você toca 
no aplicativo, ele abrirá a interface principal. 
Você precisará apertar em “Play” para abrir 
o centro de comando de controlo remoto. 

Agora que você está na tela do centro de 
comando do controle remoto, você verá 
 vários botões e dois joysticks. Pode parecer 
um pouco complicado no começo, mas nós 
prometemos que vamos ensinar tudo a você! 
Para começar no centro de comando, toque 
em “Off”.

Uma vez você tenha clicado no botão “Off”, 
a tela de controle se abrirá. Nós veremos 
rapidamente a função de cada um desses 
botões.

Esta seção explicará como baixar o aplicativo de voo e aproveitar ao 
máximo suas funções.

Android Android (Google Play) iOS

Visão geral do Menu de Aplicação

Android (Google Play): 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lewei.jyufo&hl=en_US

iOS (App Store): 
https://itunes.apple.com/us/app/jy-ufo/id1146475731?mt=8



1 - Menu Principal 

2 - Captura de Foto

3 - Captura de Vídeo

4 - Exibir Fotos/Vídeos

5 - Velocidade 

6 - Manutenção de Altura 

7 - Sensor de Gravidade

8 - Mostrar/Ocultar Controles

9 - Mais Configurações

10 - Flips e Rolls 3D 

11 - Decolagem a um clique

12 - Joystick da Esquerda (Altura e 

Viragem)

13 - Ajuste Fino de Rotação 

Esquerda/Direita

14 - Parada de Emergência 

15 - Controles de Bloqueio

16 - Ajuste Fino de Deslizamento Lateral 

Esquerda/Direita

17 - Joystick da Direita  

(Para Frente, Para Trás e Para os Lados) 

18 - Pouso em um só clique 

19 - Ajuste Fino Para Frente/Para Trás 

20 - Inverter a Visão da Câmera 

Verticalmente 

21 - Acionar 3D

22 - Modo Headless 

23 - Calibração em um clique

24 - Desenho de Rota

1 2 
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1. Menu Principal: Este botão o tirará da tela de controle e o levará de volta 
para o menu principal.  

2. Captura de foto: Este botão captura uma imagem.

3. Captura de Vídeo: Este botão inicia a gravação de vídeo. Pressione 
novamente para parar de filmar.

4. Visualizador de Imagem/Vídeo: É onde suas fotos e vídeos são 
armazenados e onde você pode visualizar as imagens que você tirou. 

5. Velocidade: Este botão controla a velocidade em que seu drone opera. Se for 
um piloto novo, recomendamos que inicie a uma menor velocidade. 
6. Manutenção da Altitude: Este botão permite que seu drone fique parado no 
mesmo lugar enquanto estiver no ar. Perfeito para tirar selfies de tirar o fôlego! 

7. Modo Sensor de Gravidade: Quando habilitado, o drone seguirá 
automaticamente os movimentos do seu telefone. 

8. Mostrar/Ocultar Controles: Este botão irá esconder todos os controles para 
que você possa se concentrar na captura de imagens e vídeos. 

9. Mais Configurações: Este botão revela um menu menor contendo mais 
configurações. 
10. Flips and Rolls 3D: Quando você pressiona esse botão e, em seguida, 
escolhe uma direção em um dos joysticks, seu drone executará um flip. 

11. Decolagem em um clique: Toque neste botão para fazer seu drone decolar 
automaticamente.

12. Joystick da Esquerda: Este joystick controla a altura do seu drone, assim 
como suas capacidades de giro/rotação. 

13. Ajuste Fino Esquerda/Direita: Se você perceber que seu drone está 
virando muito para esquerda ou para a direita, use este controle para 
restabilizar.

14. Parada de Emergência: Este botão irá parar as hélices do seu drone 
imediatamente. Seu drone pode sofrer dano permanente caso caia de uma 
altura significante.

Botão do Glossário



15. Controles de Bloqueio: Este botão irá travar todos os controles em seu 
telefone até que seja pressionado novamente. 

16. Ajuste Fino Esquerda/Direita: Se seu drone fica girando quando voa para 
os lados, use esse controle para restabilizar. 

17. Joystick Direito: Este joystick controla o drone para frente e para trás, 
bem como voos para lateral esquerda ou direita. 

18. Decolagem em um clique: Toque neste botão para fazer seu drone 
decolar automaticamente. 

19. Ajuste fino Para Frente/Para Trás: Se seu drone fica virando para frente 
ou para trás durante o voo, use esse controle para poder restabilizar.

20. Virar a Visualização da Câmera na Vertical: Este botão irá inverter a 
imagem da câmera. Observe que isso não movimenta a câmera. 

21. Acionar 3D: Use esse modo se você tiver óculos de realidade virtual! 
Experimente a sensação de voar! 

22. Mode Headless: Este modo fará o drone voar de acordo com a direção 
que você está. Você não precisa mais acompanhar a frente do drone em si. 
Este é um ótimo modo para iniciantes e torna o vôo muito mais fácil. 

23. Calibração em um clique: Use este botão para calibrar e restabilizar todo 
seu drone. Certifique-se de que está sobre uma superfície plana antes de 
tocar nesse botão. 

24. Estabelecer Rota: Toque neste botão e desenhe a rota que você quer que 
seu drone siga. Essa é uma ótima ferramenta de planejamento para a captura 
de belas imagens.

Vídeo Circular



Você está quase pronto para seu primeiro voo! Seu drone está preparado 
e pronto. Você baixou o aplicativo, e sabe como usar o controle remoto. 
Só queremos te mostrar mais algumas coisas antes de você decolar.

Comece devagar. Diminua a velocidade do drone e mude para o mode 
headless para que seu primeiro voo seja mais fácil. Você poderá sempre 
alterar estas configurações quando se tornar um profissional!
 
Espaços abertos são melhores. Quanto maior o espaço, menor as 
chances de colisão! O SkyCamHD é um dos drones mais fáceis de pilotar, 
mas mesmo assim ainda podem ocorrer colisões. Prefira espaços abertos 
para minimizar esse risco. Tome cuidado com outras pessoas e animais.

Um céu limpo, sem vento e sem chuva = Nenhum problema! 

No caso de colisão. Se você achar que vai bater, diminua a velocidade do 
drone. Isso evita que as hélices se quebrem e também diminui o impacto 
da colisão. Um outro botão importante para se lembrar neste momento é 
o botão de Parada de Emergência. Você deve apenas tomar cuidado com a 
distância entre o drone o chão antes de usar esse botão. 

Mantenha seus dedos longe das hélices. As hélices desse drone se 
movimentam muito rápido, o que pode machucar seus dedos ou outras 
partes do seu corpo se eles entrarem em contato.

Depois de voar, remova a bateria. Depois de ter pousado e desligado o 
drone, remova a bateria. Remover a bateria diminui as chances de danos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Logo Antes de Decolar



Primeiro, posicione o drone sobre uma superfície plana e o ligue.

Siga todos os passos para configurar seu Wi-Fi, abrindo o 
aplicativo e apertando “Play”  para poder entrar na tela de 
comando.

Lembre-se de apertar o “Off”, que fica na tela de comando, para 
poder habilitar todos os controles.

Toque no botão de "Manutenção de Altitude", que mostrará o 
botão “Decolagem em um Clique”. 

Toque no botão “Decolar em um Clique” e veja seu drone subir 
automaticamente! Depois disso, você poderá usar o joystick da 
esquerda para controlar ainda mais a altura do seu drone. 
Lembre-se de ir devagar!

Uma vez que você chegar da altura que quer, você pode usar o 
joystick da direita para poder mover para frente, para trás e para 
os lados, ou então usar o joystick da esquerda para poder girar e 
descer.

Quando estiver pronto para aterrizar seu SkyCamHD, use o 
joystick da esquerda para poder descer lentamente. Quanto 
estiver numa altura mais baixa, você pode apertar o botão de 
“Pouso em um Clique” e o drone irá, automaticamente, descer 
para o chão com segurança!

Parabéns! Você pilotou seu SkyCamHD muito bem! 
Suas aventuras com o drone apenas começaram!

Primeiro Voo

Chegou a hora! Seu drone está prestes a voar pela primeira vez. 
Prepare-se para enxergar o mundo através de um ângulo novo e 
impressionante. Agora vamos sair do chão!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Aqui estão alguns exercícios simples para você poder praticar e pegar a 
manha para pilotar seu novo drone. Apesar do SkyCamHD ser um dos 
drones mais fáceis de usar, é sempre bom praticar manobras simples 
para que depois você consiga fazer algumas manobras profissionais!

Exercícios para Praticar

Use seu drone para desenhar uma simples caixa no céu. 
Quando estiver no ar, use o joystick para movimentar o 
drone para frente e para os lados até formar uma caixa 
completa.

A Caixa

Use o drone para voar em linha reta, faça um giro de 
180 graus e depois volte. Você pode fazer isso usando 
tanto o joystick da direita como o da esquerda. Comece 
usando o joystick da direita para poder ir para frente e 
depois use o da esquerda para poder completar a volta.

180

Esse exercício é muito parecido com o da Caixa, mas 
tem elementos de giro nas pontas a mais. Para 
completar o movimento, você precisa usar o joystick da 
direita para poder ir para frente e o joystick da esquerda 
para poder completar os giros nas pontas.

Caixa e Guinada

Círculo
Esse exercício exige o uso dos dois joysticks ao mesmo 
tempo. Você precisa usar o joystick da direita para 
poder ir para frente enquanto usa simultaneamente o 
joystick da esquerda para conseguir girar rapidamente.

90° 90°

90° 90°

180°

180°



Esse exercício consiste em desenhar um 8 com o drone. 
Para tanto, você precisá usar os dois joysticks, assim como o 
exercício acima, mas ao invés de apenas um círculo, você 
fará dois.

Figura 8

Para isso, você vai precisar mover o drone em forma 
círculo, mas mantendo a frente dele virada o centro. 
Use o joystick da direta para mover o drone pelas laterais e 
use o joystick da esquerda para virar ligeiramente o drone 
e conseguir mantê-lo virado para o centro.

Rotação

Subject



Tire Fotos Deslumbrantes

Agora que sabe pilotar seu drone como um profissional, é hora de 
colocar a câmera e começar a tirar fotos lindas por aí! Prepare-se 
para levar suas selfies a outro nível!

Você verá os botões de captura de 
imagem e vídeo no canto superior 
direito da tela de controle. 

Essas funções são muito fáceis de usar! 
Quando estiver no ar, tente fazer 
algumas fotos e vídeos usando os 
botões de captura! Para tirar fotos, é 
melhor usar o modo "Manutenção de 
Altitude". Enquanto que para fazer 
vídeos, estiver em movimento mesmo! 

Se quiser ver suas imagens, basta 
apertar o botão de "Visualizar Fotos/
Vídeos". Selecione a imagem ou vídeo 
que quer ver, e percorra a biblioteca de 
imagens.

Captura de Imagens e Vídeos



Nossos especialistas compilaram uma lista de dicas e truques para te ajudar a 
fazer as fotos e vídeos mais incríveis. Graças à habilidade de ir longe e poder 
explorar, você poderá capturar o momento!

Dicas e Truques

Escolha um assunto: Escolha o que quer que as pessoas foquem em sua foto, e 
então a faça em torno disso. Ter um bom ponto focal adiciona profundidade para 
suas fotos e envolve os espectadores. 

Pense a respeito da iluminação: dependendo da hora do dia, a luz irá afetar suas 
imagens de maneiras diferentes. Preste atenção em como uma luz excessiva ou 
fraca irá afetar a qualidade das suas fotos.

A regra dos três: Tire fotos balanceadas ao dividir sua imagem em três partes e 
colocar seu objeto de enfoque sobre as terceiras linhas. Isso vai te ajudar a planejar 
e compor sua foto. 

Repare na simetria: A simetria é esteticamente agradável e irá chamar a atenção 
de quem está vendo a foto. Existe uma razão pela qual a ciência considera rostos 
simétricos como os mais bonitos.

Renove sua selfie: Deixe que o SkyCamHD seja seu fotógrafo particular. Tire selfies 
incríveis com fundos fascinantes! Prepare-se para receber um monte de curtidas!

Fotografia



Vá com calma: vídeos mais lentos parecem mais cinematográficos do que fazer um 
simples zoom. Deixe que seus espectadores apreciem a beleza da vista aérea!

Pense sobre a iluminação: Assim como para as fotos, a iluminação é super 
importante para os vídeos também! Pense em como uma iluminação forte ou fraca 
irá afetar sua imagem e depois planeje o melhor horário para poder fazer seu vídeo. 

Compartilhe sua perspectiva: Use seu drone por aí para poder compartilhar essas 
vistas maravilhosas. Você se torna parte dinâmica da gravação e vira a estrela do seu 
próprio filme!

Planeje: Conheça a duração do voo e preste atenção no seu alcance! Se planeje para 
evitar de ter que voltar por conta de falta de bateria ou porque está muito fora do 
alcance.

Essas dicas e truques dão-lhe algumas boas orientações sobre como você o pode 
começar usando! Mas para além disso, possuir um drone é uma aventura, onde você 
explora tudo à sua volta. Portanto saia e comece tirando fotos e gravando vídeos!

Video



Técnicas Avançadas de Vídeo

Capture vistas maravilhosas ao voar seu drone verticalmente para capturar a 
altura de um edifício ou voe horizontalmente para mostrar uma grande extensão 
de terra. Certifique-se de que estar consciente da altura e alcance do seu drone 
enquanto faz isso.

Exploração da Área

Voar seu drone a uma baixa altura enquanto faz as gravações pode deixar a 
imagem incrivelmente dinâmica. A visão estabilizada captura graciosamente a 
paisagem e o horizonte para obter uma imagem esteticamente agradável.

Baixa Altitude

Ao sobrevoar os prédios, você pode usar os seus tetos como imagem neutra 
para depois dar enfoque ao horizonte espetacular. Essas imagens 
maravilhosas mostrarão toda sua habilidades de voo.

A Colisão

É parecido com a técnica acima, a câmera foca em algum obstáculo antes de 
voar e filmar o que você realmente quer que as pessoas vejam! Isso torna sua 
imagem mais dinâmica e prende mais a atenção.

O Obstáculo

Voe com seu drone em lugares estreitos. Pode ser em um túnel, embaixo de 
uma ponte, ou sob qualquer outro objeto suspenso. Assegure-se de que fazer 
isso, tome cuidado com as pessoas em volta. Apesar de ser uma manobra 
complicada, você vai conseguir uma imagem incrível.

Vídeo em Lugares Estreitos

Use seu drone para rastrear objetos em movimento. Isso pode ser útil para 
filmar carros, barcos, pessoas correndo ou qualquer outra coisa que estiver 
em movimento.

Vídeo de Rastreio



Pilotar seu drone em direção a algum objeto em movimento e depois passar por 
baixo dele cria um efeito muito legal! Isso é muito usado para gravar imagens de 
veículos em movimento. Apenas saiba que para que você consiga capturar a alta 
velocidade do objeto em questão, você vai precisar voar a uma baixa altitude.

Vídeo Inverso

Pilotar seu drone para trás ao mesmo tempo em que foca em um objeto 
específico pode te dar um vídeo bem legal! Normalmente essa técnica é usada 
ao final dos vídeos para poder dar uma visão mais ampliada do entorno.

Imagem de Trás

Voar em torno de um objeto fornece uma perspectiva completa 360°. Só preste 
atenção na estabilidade do seu drone ao fazer isso para que a imagem fique suave.

Vídeo Circular



Parabéns! Você agora é um piloto de drone completo. Você está pronto para 
mergulhar no mundo das fotos e vídeos com o drone! Você não deixou a gravidade 

te impedir de explorar o mundo, então aproveite já e comece a voar!

Perguntas ou Preocupações? Contate-nos 
hoje! Esperamos notícias suas!

Obrigado Pela Leitura!

support@skycamhddrone.com
US/CA: +1 (888) 296 4573
UK/Ireland: +353 (76) 604 2770

NZ: +64 (9) 889 6579
AU: +61 (28) 073 5040


