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ำ ญ
  ค้้นหาคำำ�สำ�คั
ั
ค้นหาค�ำส�ำคัญ อย่างเช่น “แบตเตอรี”่ และ “ติดตัง้ ” เพือ่ ค้นหาหัวข้อนั ้น หากคุณใช้ Adobe Acrobat Reader เพื่ออ่าน
เอกสารนี้ กรุณากด Ctrl+F ใน Windows หรือ Command+F ใน Mac เพื่อเริมต
่ น
้ ค้นหา
  ไปที่่�หััวข้้อ
ดูหัวข้อทัง้ หมดในสารบัญ คลิกที่ชื่อหัวข้อเพื่อไปที่หัวข้อนั ้น
   พิิมพ์เ์ อกสารนี้้ �

เอกสารนี้สามารถพิมพ์แบบความละเอียดสูงได้

การใช้คู่มือนี ้
คำำ�อธิิบายภาพ
สิ่งส�ำคัญ

ข้อแนะน�ำและเคล็ดลับ

ก่่อนการใช้้งาน
กรุุณาอ่่านเอกสารต่่อไปนี้้ �ก่่อนจะใช้้งาน DJI OM 4:
1. ข้้อสงวนสิิทธิ์์�และคำำ�แนะนำำ �ด้า้ นความปลอดภััย
2. คู่มือเริม่ ใช้งานอย่างรวดเร็ว
3. คู่มือการใช้งาน
ขอแนะน�ำให้ดวู ดิ ี โอสอนการใช้งานทัง้ หมดบนเว็บไซต์อย่างเป็ นทางการของ DJI (www.dji.com/om-4/tutorials) หรือในแอป
DJI Mimo อ่านข้อจ�ำกัดความรับผิดชอบและค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัยและคู่มือเริม่ ใช้งานฉบับย่อก่อนใช้งานครัง้ แรก ดูคู่มือการใช้
งานนี้เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์์ โหลดแอป DJI Mimo
สแกนรหััส QR หรืือค้้นหาแอป “DJI Mimo” ใน App Store หรืือ Google Play

เวอร์ชัน iOS ของ DJI Mimo ใช้งานได้กับ iOS v11.0 หรือใหม่กว่า เวอร์ชัน Android ของ DJI Mimo ใช้งานได้
กับ Android v7.0 หรือใหม่กว่า
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ข้อมูลเบือ้ งต้น
DJI OM 4 มาพร้้อมกัับระบบป้้องกัันการสั่่�นไหวแบบ 3 แกนเปลี่่�ยนโทรศััพท์์มือื ถืือของคุุณให้้เป็็ นกล้้องที่่�สามารถถ่่ายภาพที่่�มีีความเสถีียร
และลื่่�นไหลเป็็ นพิิเศษ การออกแบบที่่�พัับเก็็บได้้ทำ�ำ ให้้ DJI OM 4 สะดวกในการเคลื่่�อนย้้ายและจััดเก็็บ ในขณะที่่�การเชื่่�อมต่่อแม่่เหล็็ก
แบบใหม่่สำำ�หรัับโทรศััพท์์ทำ�ำ ให้้ ใช้้งานได้้ง่่ายดายยิ่่�งขึ้้น� DJI OM 4 น้ำำ ��หนัั กเบาและถููกหลัักสรีีรศาสตร์์ทำ�ำ ให้้ถ่่ายวิิดีี โอได้้อย่่างราบรื่่�นเพีียง
ปลายนิ้้�วสััมผัสั สร้้างสรรค์์ผลงานได้้ด้ว้ ยคุุณสมบััติต่ิ า่ ง ๆ เช่่น ActiveTrackTM 3.0, Hyperlapse, Timelapse, DynamicZZoom, Pano และโหมด Story ที่่�พร้้อมใช้้งานผ่่าน DJI Mimo

ภาพรวม
16
15

1
10

2
3
4
5

9
8
7
6

14
13

12

11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4

ทีย่ ึดโทรศัพท์แม่เหล็ก
มอเตอร์ Pan ปรับมุมหันซ้ายขวา
ตัวบ่งชี้สถานะระบบ
จอยสติก๊
แถบเลื่อนการซูม
พอร์ตชาร์จ (USB-C)
ปุ่มพาวเวอร์/M
ปุ่มชัตเตอร์/บันทึก
ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

17

มอเตอร์ Tilt ปรับมุมก้มเงย
พอร์ต UNC ขนาด 1/4”-20
ช่องเสียบสายคล้อง
ไก
พอร์ต USB-A
ขนาดรูสกรู M3×0.5
มอเตอร์ Roll ปรับมุมเอียงซ้ายขวา
ตัวยึดแหวนแม่เหล็ก

การเริม
่ ต้นใช้งาน
การชาร์์จ
ในการชาร์์จ DJI OM 4 ให้้เชื่่�อมต่่ออะแดปเตอร์์ชาร์์จ USB (ไม่่ได้้ ให้้มาด้้วย) เข้้ากัับพอร์์ตชาร์์จโดยใช้้สายชาร์์จ (ให้้มาด้้วย) แบตเตอรี่่�
จะชาร์์จเต็็มเมื่่�อไฟแสดงระดัับแบตเตอรี่่�ดัับลง
เวลาในการชาร์์จ: 2 ชั่่�วโมง 30 นาทีี (ทดสอบที่่�อุุณหภููมิิสภาพแวดล้้อม 25° เซลเซีียส เมื่่�อใช้้เครื่่�องชาร์์จ 10 W)
รันไทม์สูงสุด: 15 ชั่วโมง (ทดสอบด้วยกิมบอลที่สมดุลและถือไว้อย่างมั่นคง ค่านี้ควรใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงเท่านั ้น)
DJI OM 4 สามารถใช้เป็ นพาวเวอร์แบงค์ ได้ เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณเข้ากับพอร์ต USB-A หาก DJI OM 4 เปิ ดอยู่ โทรศัพท์
มือถือจะเริมช
่ าร์จ หาก DJI OM 4 ปิ ดอยู่ ให้กดปุ่ม M หนึ่ งครัง้ เพื่อเริมช
่ าร์จ

พอร์ต USB-A

พอร์ตชาร์จ
ปุ่ม M

การติิดตั้้�งกัับโทรศััพท์์
1.	ที่่�ยึึดโทรศััพท์์แม่่เหล็็กและตััวยึึดแหวนแม่่เหล็็กที่่�มีีมาให้้สามารถใช้้เพื่่�อติิดโทรศััพท์์กับั DJI OM 4 ได้้
การใช้้ที่่�ยึึดโทรศััพท์์แม่่เหล็็ก: ติิดที่่�ยึึดโทรศััพท์์บริิเวณตรงกลางโทรศััพท์์

	ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าทิิศทางของที่่�ยึึดโทรศััพท์์แม่่เหล็็กตรงกัับภาพที่่�แสดงและอยู่่ต� รงกลางของโทรศััพท์์ มิิฉะนั้้�นอาจส่่งผล
ต่อ่ ประสิิทธิิภาพของกิิมบอล
ปรัับที่่�ยึึดโทรศััพท์์และตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าที่่�ยึึดโทรศััพท์์อยู่่� ในแนวตั้้�งเช่่นเดีียวกัับโทรศััพท์์
เพื่่�อประสิิทธิิภาพสููงสุุดให้้ ใช้้แผ่่นไรเซอร์์ที่่� ให้้มา หากใช้้กับั โทรศััพท์์ที่่�มีีความหนาน้้ อยกว่่า 7.5 มม. หรืือมีีน้ำำ ��หนัั กน้้ อยกว่่า
160 กรััม
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คูม่ ือการใช้งาน DJI OM 4
การใช้ตวั ยึดแหวนแม่เหล็ก:
	ติิดตััวยึึดแหวนแม่่เหล็็กกัับโทรศััพท์์ที่่� DJI OM 4 รองรัับเท่่านั้้�น โปรดอ้้างอิิงรายการความเข้้ากัันได้้ของโทรศััพท์์กับั
DJI OM 4 ที่่� www.dji.com/om-4 สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
	ห้้ามติิดตััวยึึดแหวนแม่่เหล็็กกัับเคสโทรศััพท์์ ใด ๆ มิิฉะนั้้�นอาจส่่งผลต่อ่ ประสิิทธิิภาพของกิิมบอล
	ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าไม่่มีีฟองอากาศอยู่่ร� ะหว่่างสติิกเกอร์์และโทรศััพท์์มือื ถืือ มิิฉะนั้้�นโทรศััพท์์อาจร่่วงหล่่นได้้

ทำำ�ตามขั้้�นตอนด้้านล่่างเพื่่�อติิดตััวยึึดแหวนแม่่เหล็็กเข้้ากัับตรงกลางของโทรศััพท์์มือื ถืือ
ใช้้ผ้า้ เช็็ดทำำ�ความสะอาดแบบเปีี ยกทำำ�ความสะอาดด้้านหลัังของโทรศััพท์์มือื ถืือ หลัังจากนั้้�นให้้ ใช้้ผ้า้ เช็็ดทำำ�ความสะอาดแบบแห้้ง
เช็็ดอีีกครั้้�ง ติิดสติิกเกอร์์ที่่�จุดุ กึ่่�งกลางด้้านหลัังของโทรศััพท์์มือื ถืือ
ื ถืือ ปรัับตำำ�แหน่่งแผ่่นแนะนำำ �การจััดตำำ�แหน่่งเพื่่�อหาจุุด
2 วางแผ่่นแนะนำำ �การจััดตำำ�แหน่่งที่่�ด้้านหลัังของโทรศััพท์์มือ
กึ่่�งกลางของโทรศััพท์์มือื ถืือ
ื ถืือ ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าติิดแน่่นดีีแล้้ว
3 	ติิดตััวยึึดแหวนแม่่เหล็็กที่่�ด้้านหลัังของโทรศััพท์์มือ
่ โทรศััพท์์มือื ถืือเข้้ากัับ DJI OM 4 ด้้วย
4 	ดึึงแผ่่นแนะนำำ �การจััดตำำ�แหน่่งออก รอเป็็ นเวลา 12 ชั่่�วโมงก่่อนจะเชื่่�อมต่อ
ตััวยึึดแหวนแม่่เหล็็ก
1

1

2

3

4

12h
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คูม่ ือการใช้งาน DJI OM 4
2. ติิดที่่�ยึึดโทรศััพท์์ หรืือตััวยึึดแหวนกัับแผ่่นยึึดตามตำำ�แหน่่งที่่�ถููกต้้อง ติิดโทรศััพท์์เข้้ากัับ DJI OM 4

3. กาง DJI OM 4 ออก แล้วกดปุ่ม M ค้างไว้เพื่อเปิ ดเครือ่ ง

ติดตัง้ โทรศัพท์มือถือของคุณก่อนจะเปิ ดเครือ่ ง DJI OM 4 หากหาโทรศัพท์มือถือไม่เจอ DJI OM 4 จะสั่นและเข้าสู่ โหมด
สแตนด์บาย หากต้องการออกจากโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มอะไรก็ ได้หลังจากติดตัง้ กับโทรศัพท์มือถือ
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การใช้ DJI OM 4

หลังจากเปิ ดเครือ่ ง DJI OM 4 จะเข้าสู่ โหมดติดตามตามค่าเริมต
่ น
้ กิมบอลจะแปลงการเคลื่อนไหวของจอยสติก๊ ให้เป็ นการแพนและการ
่ และลดผลกระทบของการสั่นสะเทือนตามธรรมชาติ
เอียงที่ราบรืน
โทรศัพท์มือถือสามารถปรับเองด้วยมือได้เช่นกัน

ปุ่่�มและฟังก์์ชั่่�นพอร์์ต
ปุ่ ม M
เมื่อปิ ดเครือ่ งอยู่
กดหนึ่ งครัง้ : ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่
กดค้างไว้จนกระทั่งมีเสียงบี๊บดังขึ้นหนึ่ งครัง้ : เปิ ดเครือ่ ง
เมื่อเปิ ดเครือ่ งอยู่
กดหนึ่ งครัง้ : สลับระหว่างโหมดภาพถ่ายและวิดี โอ (เป็ นการตัง้ ค่าเริมต
่ น
้ และสามารถเปลี่ยนได้ ใน DJI Mimo)
กดสองครัง้ : สลับระหว่างโหมดภาพทิวทัศน์ และภาพบุคคล
กดค้างไว้จนกระทั่งมีเสียงบี๊บดังขึ้นหนึ่ งครัง้ : เข้าหรือออกจากโหมดสแตนด์บาย
กดค้างไว้จนกระทั่งมีเสียงบี๊บดังขึ้นสองครัง้ : ปิ ดเครือ่ ง
ปุ่ มชัตเตอร์/บันทึก
กดหนึ่ งครัง้ เพื่อถ่ายภาพหรือเริม่ /หยุดการบันทึก กดค้างไว้เพื่อถ่ายภาพต่อเนื่ องเมื่ออยู่ ในโหมดถ่ายภาพ

ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่
แสดงระดับแบตเตอรีข่ อง DJI OM 4
ตัวบ่งชีส้ ถานะระบบ
ระบุสถานะปัจจุบัน
รูปแบบการกะพริบ

รายละเอียด

สีเหลืองค้าง

ตัดการเชื่อมต่อบลูทูธแล้ว

สีเขียวค้าง

เชื่อมต่อ Bluetooth แล้ว
โหมดสแตนด์บาย

กะพริบเป็ นสีเหลืองหรือเขียว

ไฟกะพริบสีเขียวและแดงสลับกัน ก�ำลังอัปเดตเฟิ ร์มแวร์/การอัปเดตเฟิ ร์มแวร์ล้มเหลว
สีแดงค้าง

่ มด)
กิมบอลผิดปกติ (เช่น อุณหภูมิต�ำ่ เกินไป หรือสูงเกินไป หรือแบตเตอรีห

จอยสติ๊ก
เลื่อนในแนวตัง้ เพื่อเอียงโทรศัพท์มือถือ เลื่อนในแนวนอนเพื่อแพนโทรศัพท์มือถือ สามารถก�ำหนดทิศทางการควบ
คุมจอยสติก๊ ได้ ใน DJI Mimo

8
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คูม่ ือการใช้งาน DJI OM 4
แถบเลื่อนการซูม
เลื่อนแถบเลื่อนไปที่ต�ำแหน่ ง T เพื่อขยายภาพวัตถุและเลื่อนแถบเลื่อนไปที่ต�ำแหน่ ง W เพื่อย่อขนาดลง กดแถบ
เลื่อนหนึ่ งครัง้ เพื่อเปลี่ยนการซูมหนึ่ งครัง้ กดแถบเลื่อนอย่างต่อเนื่ องเพื่อเปลี่ยนการซูมอย่างต่อเนื่ อง
ไก
กดค้างไว้เพื่อเข้าสู่ โหมดล็อก ในโหมดล็อก กิมบอลจะไม่ติดตามการเคลื่อนไหวของด้ามจับ ปล่อยเพือ่ ออกจากโหมด
ล็อก
กดหนึ่ งครัง้ เพื่อเริม่ หรือหยุด ActiveTrack 3.0
กดสองครัง้ เพื่อตัง้ ต�ำแหน่ งกิมบอลให้อยู่ศน
ู ย์กลางใหม่ เมื่อใช้ ActiveTrack 3.0 กิมบอลจะกลับไปที่ก่งึ กลางของ
มุมมองกล้อง
กดสามครัง้ เพื่อสลับระหว่างกล้องหน้ าและกล้องหลัง
กดหนึ่ งครัง้ จากนั ้นกดค้างไว้ เพื่อเข้าสู่ โหมด Sport ปล่อยเพื่อออก ในโหมด Sport ความเร็วในการติดตามขอ
งกิมบอลจะเพิ่มขึ้นเพื่อจับการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว
พอร์ตชาร์จ (USB-C)
ชาร์จ DJI OM 4 โดยเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ USB เข้ากับพอร์ตนี้

พอร์ต USB-A
พอร์ต USB-A สามารถใช้เพื่อชาร์จโทรศัพท์มือถือ

พอร์ต UNC ขนาด 1/4”-20
สามารถใช้พอร์ต UNC ขนาด 1/4 "-20 เพื่อติดขาตัง้ กล้องได้
ขนาดรูสกรู M3×0.5
ใช้ ในการติดตัง้ ตัวถ่วงน�้ำหนั ก หากติดตัง้ เลนส์กล้องหรือไมโครโฟนบนโทรศัพท์มือถือ ควรใช้ตวั ถ่วงน�้ำหนั ก ตรวจ
สอบให้แน่ ใจว่าน�้ำหนั กรวมของอุปกรณ์ เสริมเหล่านี้น้อยกว่า 290 กรัม

ช่องเสียบสายคล้อง
สามารถใช้ช่องเสียบสายคล้องเพื่อติดสายรัดข้อมือได้
การท�ำงานร่วมกัน
การเชื่อมต่อ Bluetooth สามารถรีเซ็ตได้ หากไม่สามารถเชื่อมต่อหรือหา DJI OM 4 ได้ กดปุ่ม M ปุ่มชัตเตอร์และทริกเกอร์พร้อมกัน
เพื่อรีเซ็ตการเชื่อมต่อบลูทูธ การเชื่อมต่อ Bluetooth รีเซ็ตส�ำเร็จ เมื่อไฟแสดงสถานะระบบเปลี่ยนจากสีเขียวเป็ นสีเหลือง ค้นหา DJI
OM 4 และเชื่อมต่อใหม่
DJI OM 4 จะปิ ดโดยอัตโนมัติ หากอยู่ ในโหมดสแตนด์บายแล้วไม่ได้ ใช้งานเป็ นเวลา 10 นาที
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โหมดการทำำ�งาน
ภาพด้้านล่่างแสดงถึึงโหมดการทำำ�งานเมื่่�อใช้้ OM 4 ในโหมดแนวนอน ใช้้ โหมดการทำำ�งานเดีียวกัันเมื่่�อใช้้ ในโหมดแนวตั้้�ง

โหมดตั้้�งตรง (Upright Mode)
โหมดตั้้�งตรงสามารถใช้้งานได้้ โดยที่่�ผู้้� ใช้้ ไม่่ต้้องสั่่�งการ ในโหมด
นี้้ � ให้้กดปุ่่�ม M สองครั้้�งอย่่างรวดเร็็วเพื่่�อให้้ โทรศััพท์์มือื ถืืออยู่่�
ตรงกลาง

โหมดถืือด้้านข้้าง (Side Grip Mode)

หมุุน DJI OM 4 ไปทางขวาหรืือซ้้าย 90° เพื่่�อเปลี่่�ยนจาก
โหมด Upright เป็็ น Side Grip

10
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โหมดถืือกลัับหััว (Underslung Mode)

ถืือ DJI OM 4 กลัับหััวเพื่่�อเข้้าสู่่� โหมด Underslung ซึ่่�ง
โทรศััพท์์มือื ถืือสามารถจัับภาพจากตำำ�แหน่่งที่่�ต่ำำ��กว่่าได้้อย่่าง
ง่่ายดาย

โหมดตำำ�แหน่่ งต่ำำ�� (Low Position Mode)

กดไกค้้างไว้้ จากนั้้�นเอีียง DJI OM 4 ไปข้้างหน้้ าเพื่่�อเข้้าสู่่�
โหมดตำำ�แหน่่งต่ำำ�� มุุมเอีียงถููกขยายเพื่่�อให้้เหมาะกัับการถ่่าย
จากที่่�ต่ำำ��

แอป DJI Mimo

ดููฟีี ดวิิดีี โอ HD สดบนหน้้ าจอโทรศััพท์์มือื ถืือของคุุณผ่่านแอป DJI Mimo แอปนี้้ �ยังั ให้้คุณ
ุ ใช้้ Hyperlapse, Timelapse,
ActiveTrack 3.0, DynamicZoom, Pano และโหมด Story หรืือกำำ�หนดการตั้้�งค่่ากล้้องและกิิมบอลได้้ เพีียงแตะไม่่กี่่�ครั้้�ง
DJI MIMO

DJI SUPPORT

MY STORY

DJI FORUM

OM 4

00 56

DJI-Say hello to OM4

More

02 30

DJI-Imagination Unfolded

MORE

	มุุมมองกล้้อง: แตะเพื่่�อเชื่่�อมต่่อกัับ DJI OM 4 เมื่่�อเชื่่�อมต่อ่ แล้้ว DJI Mimo จะเข้้าสู่่�มุมม
ุ องกล้้อง
Academy: แตะเพื่่�อดููวิิดิิ โอสอนการใช้้งานการใช้้งานและดููคู่่มื� อื
My Story: มีีเทมเพลตหลายแบบสำำ�หรัับแก้้ ไขรููปภาพหรืือวิิดีี โอ
Home: แตะเพื่่�อย้้อนกลัับไปยัังหน้้ า home
Edit: แตะเพื่่�อแก้้ ไขรููปภาพหรืือวิิดีี โอจาก DJI OM 4 หรืือนำำ �เข้้าและแก้้ ไขจากอุุปกรณ์์ มือื ถืือ
Profile: ลงทะเบีียนหรืือเข้้าสู่่�ระบบบััญชีี DJI ดููผลงานและการตั้้�งค่่า ตรวจสอบไลก์์และผู้้�ติิดตาม ส่่งข้้อความถึึงผู้้� ใช้้รายอื่่�น และ
เชื่่�อมต่อ่ กัับ DJI Store

การเชื่่�อมต่่อกัับแอป DJI Mimo

1. เปิิ ดเครื่่�อง DJI OM 4
2. เปิิ ดใช้้งาน Bluetooth บนโทรศััพท์์มือื ถืือและเชื่่�อมต่อ่ กัับอุุปกรณ์์ ที่่�มีีคำ�ว่่
ำ า OM 4 นำำ �หน้้ าชื่่�อใน DJI Mimo
3. เมื่่�อใช้้ DJI Mimo เป็็ นครั้้�งแรกจำำ�เป็็ นต้้องเปิิ ดใช้้งาน DJI OM 4 โดยใช้้ DJI Mimo ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �เพื่่�อเปิิ ดใช้้งาน ลง
ทะเบีียนหรืือเข้้าสู่่�ระบบบััญชีี DJI เมื่่�อเปิิ ดใช้้งาน DJI OM 4 ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าคุุณเชื่่�อมต่่อกัับอิินเทอร์์เน็็ ตอยู่่ร� ะหว่่างที่่�ทำำ�
กระบวนการทั้้�งหมด
4. เข้้าสู่่�มุมม
ุ องกล้้องหลัังจากเปิิ ดใช้้งานเสร็็จสิ้้�น
เมื่่�อเชื่่�อมต่่อผ่่านบลููทููธ DJI OM 4 จะสามารถควบคุุมกล้้องของโทรศััพท์์มือื ถืือได้้ โดยไม่่ต้้องใช้้ DJI Mimo โปรดดูู
รายการความเข้้ากัันได้้ของโทรศััพท์์มือื ถืือสำำ�หรัับรายละเอีียด
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Camera View (มุุมมองกล้้อง)
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1. Home
: แตะเพื่อย้อนกลับไปยังหน้ า home
2. ระดับแบตเตอรีก่ ิมบอล
: แสดงระดับแบตเตอรีปั่ จจุบัน
3. ระดับแบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือ
: แสดงระดับแบตเตอรีปั่ จจุบันของโทรศัพท์มือถือ
4. แฟลช
: แสดงสถานะแฟลช
5. โหมดกิมบอล
: แสดงโหมดกิมบอลปัจจุบัน: Follow, Tilt Locked, FPV หรือ SpinShot
6. ActiveTrack Select Box
			
: ActiveTrack 3.0 ได้้รับั การปรัับให้้เหมาะสมสำำ�หรัับการติิดตามวััตถุที่่�
ุ เป็็ นมนุุ ษย์์ที่่�
มีีโครงสร้้างศีีรษะและไหล่่ พร้้อมกัับการตรวจจัับใบหน้้ าโดยใช้้อัลั กอริิทึึมการเรีียนรู้้�เชิิงลึึก วััตถุจุ ะยัังคงอยู่่ต� รงกลางมุุมมองกล้้องตามค่่า
เริ่่�มต้้น มุุมมองกล้้องสามารถปรัับได้้เอง มีีสามวิิธีี ในการใช้้ ActiveTrack 3.0:
ก. ลากนิ้้�วเป็็ นรููปกล่่องบนหน้้ าจอในมุุมมองกล้้องใน DJI Mimo กล่่องสีีเขีียวรอบ ๆ วััตถุแุ สดงว่่าเปิิ ดใช้้งาน ActiveTrack 3.0
สำำ�เร็็จแล้้ว แตะไอคอน X ที่่�มุุมบนสุุดเพื่่�อหยุุดการติิดตาม
ข. เปิิ ดใช้้งาน Gesture Control ใน DJI Mimo และยกฝ่่ามืือหรืือชููสองนิ้้�วเป็็ นรููปตััววีี เป็็ นเวลาหนึ่่�งถึึงสองวิินาทีีเมื่่�อหัันหน้้ า
เข้้าหากล้้อง กล้้องหลัังจะตรวจจัับศีีรษะและไหล่่ที่่�อยู่่� ใกล้้ที่่�สุุดและเริ่่�มติิดตามวััตถุุ กล้้องหน้้ าจะตรวจจัับใบหน้้ าที่่�อยู่่� ใกล้้ที่่�สุุดและ
เริ่่�มติิดตามวััตถุุ
12
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ความแตกต่่างระหว่่างการติิดตามศีีรษะและไหล่่และการติิดตามใบหน้้ าคืือการติิดตามศีีรษะและไหล่่รองรัับการติิดตามแบบ 360°
ในขณะที่่�การติิดตามใบหน้้ าไม่่รองรัับ นอกจากนี้้ �ระยะการตรวจจัับของกล้้องยัังแตกต่า่ งกััน ระยะการตรวจจัับระหว่่างกล้้องหลัังและ
ท่่าทางคืือ 0.5 ถึึง 4 ม. และระยะห่่างระหว่่างกล้้องหน้้ าและท่่าทางคืือ 0.5 ถึึง 2 ม. โปรดทราบว่่า ActiveTrack 3.0 อาจ
ใช้้พลัังงานมากขึ้้น� และทำำ�ให้้อุณ
ุ หภููมิิของโทรศััพท์์มือื ถืือเพิ่่�มขึ้้น�
ค. กดไกหนึ่่�งครั้้�งเพื่่�อเริ่่�มหรืือหยุุด ActiveTrack 3.0 เมื่่�อใช้้ ActiveTrack 3.0 ให้้เลื่่�อนจอยสติ๊๊�กเพื่่�อปรัับมุุมมอง
กล้้อง ใช้้ท่่าทางโดยยกฝ่่ ามืือหรืือชููสองนิ้้�วเป็็ นรููปตััววีีเพื่่�อหยุุดการบัันทึึก
7. Story Mode (โหมดเรื่่�องราว)
					 S : โหมดเรื่่�องราวมีีเทมเพลตหลายแบบสำำ�หรัับการบัันทึึกวิิดีี โอ เมื่่�อคุุณถ่่าย
� โดยอััตโนมััติติ ามเทมเพลตที่่�เลืือก
เสร็็จแล้้ว วิิดีี โอจะถููกสร้้างขึ้้น
8. เปลี่่�ยนไปใช้้กล้้องหน้้ า/หลััง
					 : แตะเพื่่�อสลัับระหว่่างกล้้องหน้้ าและกล้้องหลัังของโทรศััพท์์มือื ถืือของคุุณ
9.		โหมดการถ่่าย
เลื่่�อนเพื่่�อเลืือกโหมดการถ่่าย
Hyperlapse: เปิิ ดใช้้งานการถ่่ายภาพ Timelapse ในขณะที่่�เคลื่่�อนโทรศััพท์์มือื ถืือ แตะปุ่่�มชััตเตอร์์เพื่่�อเริ่่�ม

Timelapse: Timelapse มีีสองประเภท ได้้แก่่ Position และ Path หลัังจากเลืือก Timelapse แล้้วให้้แตะการตั้้�งค่่าที่่�
ด้้านบนของหน้้ าจอ สำำ�หรัับตำำ�แหน่่ง Timelapse ให้้กำ�ำ หนดช่่วงเวลาและระยะเวลาและเริ่่�มถ่่ายทำำ� สำำ�หรัับ Path Timelapse
สามารถเลืือกได้้ถึึงสี่่�ตำำ�แหน่่งและกิิมบอลจะเคลื่่�อนที่่�ผ่่านตำำ�แหน่่งตามลำำ�ดับั
DynamicZoom: เลืือกจากโหมด Move Out และ Move In หลัังจากเลืือกโหมดแล้้ว ให้้ลากนิ้้�วเป็็ นรููปกล่่องเพื่่�อเลืือกวััตถุุ
จากนั้้�นแตะปุ่่�มชััตเตอร์์เพื่่�อเริ่่�มถ่่าย
Slow Motion: แตะเพื่่�อถ่่ายวิิดีี โอด้้วยสโลว์์ โมชั่่�น 8 เท่่า
Video: แตะเพื่่�อถ่่ายวิิดีี โอปกติิ
Photos: แตะเพื่่�อถ่่ายภาพช็็อตเดีียว กดค้้างไว้้เพื่่�อถ่่ายภาพต่อ่ เนื่่�อง

Pano: แตะเพื่่�อถ่่ายภาพพาโนรามา 3x3, 240° หรืือ CloneMe
Story: มีีเทมเพลตหลายแบบสำำ�หรัับการบัันทึึกวิิดีี โอ
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10. ปุ่่�มชััตเตอร์์
: แตะเพื่่�อถ่่ายภาพหรืือเริ่่�ม/หยุุดการบัันทึึกวิิดีี โอ
11. เปลี่่�ยนการควบคุุมด้ว้ ยท่่าทาง
   
OFF : แตะเพื่่�อเข้้าถึึงการตั้้�งค่่าการควบคุุมท่่าทาง
12. เล่่นย้้อนกลัับ
: แตะเพื่่�อดููตััวอย่่างภาพถ่่ายและวิิดีี โอ
13. ซููม
1.0x
     :
วางนิ้้�วสองนิ้้�วบนหน้้ าจอแล้้วเลื่่�อนออกจากกัันเพื่่�อซููมเข้้าหรืือเลื่่�อนเข้้าหากัันเพื่่�อซููมออก
14. พารามิิเตอร์์ถ่่ายภาพ
80
0 : แสดงค่่าความเร็็วชััตเตอร์์ ISO และ EV (สำำ�หรัับ iOS เท่่านั้้�น)
        
1/100
15. การตั้้�งค่่า
: การตั้้�งค่่ากล้้อง
โปรดทราบว่่าการตั้้�งค่่าแฟลช ไวต์์บาลานซ์์ และกริิด จะใช้้ ได้้เฉพาะเมื่่�อใช้้กล้้องหลัังเท่่านั้้�น Selfie Flip ใช้้ ได้้เฉพาะเมื่่�อใช้้กล้้อง
หน้้ าในโหมดภาพถ่่าย
: การตั้้�งค่่ากิิมบอล
โหมดกิิมบอล:
ก. Follow: แกนแพนและแกนเอีียงติิดตาม
ข. Tilt Locked: เฉพาะแกนแพนเท่่านั้้�นที่่�จะติิดตาม
ค. FPV: แกนแพน แกนเอีียงและแกนหมุุนจะติิดตาม
ง. SpinShot: แกนแพน แกนเอีียงและแกนหมุุนจะติิดตาม สามารถใช้้จอยสติ๊๊�กเพื่่�อควบคุุมแกนหมุุนได้้
เปลี่่�ยน Sport Mode: แตะเพื่่�อเปิิ ดหรืือปิิ ดโหมดกีีฬา ในโหมด Sport ความเร็็วในการติิดตามของกิิมบอลจะเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมาก
เหมาะสำำ�หรัับการถ่่ายภาพในสถานการณ์์ ที่่�วัตถุ
ั เุ คลื่่�อนไหวอย่่างกะทัันหัันและรวดเร็็ว
ความเร็็วในการซููม: แตะเพื่่�อตั้้�งค่่าความเร็็วในการซููมเมื่่�อใช้้แถบเลื่่�อนการซููม
Joystick Speed: แตะเพื่่�อตั้้�งค่่าความเร็็วสููงสุุดเมื่่�อควบคุุมด้ว้ ยจอยสติ๊๊�ก มีีตััวเลืือก เร็็ว ปานกลาง และช้้า
ทิิศทางการควบคุุมจอยสติ๊๊�ก: เลืือกจาก Free และ Horiz/Vert Free ช่่วยให้้สามารถควบคุุมกิมิ บอลในแนวนอนและแนวตั้้�งได้้
พร้้อมกััน Horiz/Vert ช่่วยให้้สามารถควบคุุมกิมิ บอลในแนวนอนหรืือแนวตั้้�งได้้
Invert Pan Control: หลัังจากเปิิ ดใช้้งานคุุณสมบััตินี้
ิ ้ � ทิิศทางการเคลื่่�อนที่่�ของแกนแพนจะกลัับไปอยู่่� ในทิิศทางก่่อนหน้้ า
Invert Tilt Control: หลัังจากเปิิ ดใช้้งานคุุณสมบััตินี้
ิ ้ � ทิิศทางการเคลื่่�อนที่่�ของแกนเอีียงจะกลัับไปอยู่่� ในทิิศทางก่่อนหน้้ า
กดปุ่่�ม M: สลัับระหว่่างโหมดภาพถ่่ายและวิิดีี โอหรืือเข้้า/ออกจากเมนููด่่วน ผู้้� ใช้้สามารถตั้้�งค่่าฟังก์์ชัันได้้
Gimbal Auto Calibration: ลดการเบี่่�ยงเบนที่่�เกิิดจากการรบกวนของคลื่่�นแม่่เหล็็กในบริิเวณใกล้้เคีียงหรืือความผิิดพลาดของ
มนุุ ษย์์ ก่่อนการคาลิิเบรต ให้้วาง DJI OM 4 บนพื้้น� ผิิวเรีียบโดยใช้้ขาตั้้�งกล้้อง อย่่าสััมผัสั กิิมบอลระหว่่างการคาลิิเบรต
การปรัับกิิมบอลแนวนอน: ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าที่่�ยึึดโทรศััพท์์แม่่เหล็็กติิดแน่่นมั่่�นคง ก่่อนจะปรัับกิิมบอล
: การตั้้�งค่่าทั่่�วไป
รวมถึึงข้้อมููลต่่าง ๆ เช่่น การจััดการอุุปกรณ์์ ชื่่�ออุุปกรณ์์ เวอร์์ชัันเฟิิ ร์์มแวร์์ และหมายเลขซีีเรีียล

14

© 2020 DJI OSMO สงวนลิ ข สิ ท ธิ์

คูม่ ือการใช้งาน DJI OM 4
16. การตั้้�งค่่าพารามิิเตอร์์การถ่่าย
โหมดการถ่าย

การตัง้ ค่า

HyperLapse (ถ่ายภาพแบบ Timelaps ความละเอียดและ FPS, ความเร็ว, ISO, ชัตเตอร์และ EV
e และเคลื่อนไหวกล้องไปด้วย)
Timelapse

ความละเอียดและ FPS, อัตราเฟรมวิดี โอ, ISO, ชัตเตอร์และ EV

Dynamic Zoom

Glamour Effects, อัตราเฟรมวิดี โอ, ISO, ชัตเตอร์และ EV

Slow Motion
วิดี โอ

ISO ชัตเตอร์และ EV

รูปภาพ

Glamour Effects, นั บถอยหลัง, ISO, ชัตเตอร์และ EV

Pano

3×3, 240° และ CloneMe Pano, Count Down, ISO, Shutter
และ EV

Glamour Effects, อัตราเฟรมวิดี โอ, ISO, ชัตเตอร์และ EV

การตั้้�งค่่า FPS, ISO, ชััตเตอร์์และ EV พร้้อมใช้้งานสำำ�หรัับอุุปกรณ์์ iOS เท่่านั้้�น
เมื่่�อเปิิ ดใช้้ Glamour Effects ความละเอีียดวิิดีี โอสููงสุุดคืือ 1080p
การตั้้�งค่่าพารามิิเตอร์์ ในการถ่่ายจะแตกต่า่ งกัันไปขึ้้น� อยู่่กั� บั รุ่่น
� ของโทรศััพท์์มือื ถืือ ดููรายชื่่�อความเข้้ากัันได้้ของโทรศััพท์์มือื ถืือ
(www.dji.com/om-4/downloads) สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
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อััปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์
ใช้้ DJI Mimo เพื่่�ออััปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์ DJI OM 4 การอััปเดตจะใช้้เวลาประมาณสามนาทีี

วิิธีีอัปั เดต
ก่่อนเริ่่�มอััปเดต ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่ามีีระดัับแบตเตอรี่่�อยู่่อ� ย่่างน้้ อย 15% (ไฟแสดงระดัับแบตเตอรี่่�อย่่างน้้ อยสองดวงติิดสว่่าง) เชื่่�อมต่่อ
DJI OM 4 กัับอุุปกรณ์์ มือื ถืือของคุุณแล้้วเปิิ ด DJI Mimo คุุณจะได้้รับั แจ้้งหากมีีการอััปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์ ใหม่่ เพื่่�อเริ่่�มอััปเดต เชื่่�อมต่่อ
โทรศััพท์์ของคุุณกัับอิินเทอร์์เน็็ ตและทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �บนจอ
อย่่าออกจาก DJI Mimo ขณะอััปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์ ใส่่ ใจกัับคำำ�แนะนำำ �บนหน้้ าจอ ไฟแสดงสถานะระบบจะกะพริิบเป็็ นสีีเขีียวและสีีแดงสลัับ
กััน และจะกลายเป็็ นสีีเขีียวติิดสว่่างเมื่่�อการอััปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์เสร็็จสมบููรณ์์
หากการอััปเดตไม่่สำำ�เร็็จ ให้้รีีสตาร์์ท DJI OM 4 และ DJI Mimo เชื่่�อมต่อ่ บลููทููธใหม่่แล้้วลองอีีกครั้้�ง

การจััดเก็็บ
DJI OM 4 ออกแบบมาให้้พับั เก็็บได้้เพื่่�อการจััดเก็็บและการพกพาเดิินทางที่่�ง่่ายดายยิ่่�งขึ้้น� อย่่าลืืมพับั DJI OM 4 เก็็บเมื่่�อปิิ ดเครื่่�อง
หมุุนแกนแพนและแกนเอีียงเพื่่�อให้้ตรงกัับเครื่่�องหมายบนกิิมบอลและพัับ DJI OM 4 สัังเกตว่่ารููบนมอเตอร์์แพนควรตรงกัับ
เครื่่�องหมายที่่�ขา DJI OM 4 จะเข้้าสู่่� โหมดจััดเก็็บข้้อมููลและสามารถพัับเก็็บได้้หลัังจากปิิ ดเครื่่�อง
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ข้อมูลจ�ำเพาะ
ชื่อ

DJI OM 4

รุน
่

OK100

ขนาด

ขณะกางออก: 276×120×104 มม.
เมื่อพับไว้: 163×100×47 มม.

น�้ำหนั ก

390 กรัม (กิมบอล)
32.6 กรัม (ที่ยึดโทรศัพท์แม่เหล็ก)
11.4 กรัม (ตัวยึดแหวนแม่เหล็ก)

การใช้พลังงาน

1.2 W (ในสถานะที่มั่นคงและสมดุล)

ขอบเขตทางเทคนิ ค

Pan: -161.2° - 172°
Roll: -136.7° - 198°
Tilt: -106.5° - 235.5°

ความเร็วสูงสุดที่สามารถควบคุมได้

120°/s
ใช้ที่ยึดโทรศัพท์แม่เหล็กและตัวยึดแหวน:
น�้ำหนั ก: 230±60 กรัม

โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ ใช้งานร่วมกันได้

เมื่อใช้ที่ยึดโทรศัพท์แม่เหล็ก:
แนวทแยง: ≤ 196 มม. (หรือ ≤ 7.72 นิ ้ว)
ความหนา: 6.9-10 มม.
ความกว้าง: 67-84 มม.

โหมดไร้สาย

บลูทูธพลังงานต�่ำ 5.0

ก�ำลังการส่งสัญญาณ

≤4 dBm

ความถี่ที่ ใช้งาน

2.400-2.4835 GHz

ชนิ ดแบตเตอรี่

18650 Li-ion

ความจุ

2450 mAh

พลังงาน

17.64 Wh

แรงดันไฟ

7.2 V

อุณหภูมิ ในการชาร์จ

5° - 40° เซลเซียส (41° - 104° ฟาเรนไฮต์)

อุณหภูมิ ใช้งาน

0° - 40° เซลเซียส (32° - 104° ฟาเรนไฮต์)

เวลาในการชาร์จ

2 ชั่วโมง 30 นาที (วัดด้วยเครือ่ งชาร์จ 10W ในอุณหภูมิแวดล้อม 25° เซลเซียส)

ระยะเวลาในการใช้งาน

15 ชั่วโมง (ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมกับกิมบอลที่อยู่ ในแนวสมดุลที่สุด)

© 2020 DJI OSMO สงวนลิ ข สิ ท ธิ์

17

ข้อความนี้อาจมีการเปลยี่ นแปลง
ดาวน์ โหลดเวอร์ชน
ั ล่าสุดจาก
www.dji.com/om-4/downloads
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