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การใช้คู่มือน้ี

คำาอธิบายภาพ

คำาเตอืน ส่ิงสำาคญั ข้อแนะนำาและเคล็ดลับ เอกสารอ้างอิง

อ่านก่อนขึ้นบินครั ้งแรก

กรณุาอ่านเอกสารตอ่ไปน้ีก่อนจะใช้งาน DJITM Air 2S:

1. ข้อสงวนสิทธิ์และคำาแนะนำาดา้นความปลอดภัย

2. คูม่ือเริม่ใช้งานฉบับย่อ 

3. คูม่ือการใช้งาน

ขอแนะนำาให้ชมวดิโีอสอนการใช้งานทัง้หมดที่เวบ็ไซตท์างการของ DJI และอ่านข้อสงวนสิทธิ์และคำาแนะนำาดา้นความปลอดภัยก่อนจะใช้งานจรงิ

เป็นครัง้แรก เตรยีมพรอ้มบินครัง้แรกโดยการทบทวนคูม่ือเริม่ใช้งานอย่างรวดเรว็และอ้างถึงคูม่ือการใช้งานน้ีเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ

วิ ดีโอสอนการใช้งาน

ไปที่เวบ็ไซตด์า้นล่างหรอืสแกนควิอารโ์คด้เพื่อชมวดิโีอสอนการใช้งาน DJI Air 2S ซ่ึงจะสาธิตวธิีใช้งาน DJI Air 2S อย่าง

ปลอดภัย

http://www.dji.com/air-2s/video

ดาวน์โหลดแอป DJI Fly
ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ใช้แอป DJI Fly ระหวา่งบิน สแกนควิอารโ์คด้ที่ดา้นขวา เพื่อดาวน์โหลดเวอรชั์นล่าสุด

เวอรชั์น Android ของ DJI Fly ใช้งานไดก้ับ Android v6.0 หรอืใหม่กวา่ เวอรชั์น iOS ของ DJI Fly ใช้งานไดก้ับ iOS v11.0 

หรอืใหม่กวา่

ดาวน์โหลด DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) 

ดาวน์โหลด DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) ที่ http://www.dji.com/air-2s/downloads 

* เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อหรือล็อกอินกับแอประหว่างการบิน การบินจะจำากัดไว้ที่ความสูง 98.4 ฟุต (30 เมตร) และระยะห่างที่ 164 ฟุต 

(50 เมตร) คำาแนะนำานี้ใช้กับ DJI Fly และแอปทุกแอปที่ทำางานร่วมกับโดรนของ DJI ได้ 

 อุณหภูมิที่ใช้งานไดส้ำาหรบัผลิตภัณฑ์ชิน้น้ีคอื 0° ถึง 40° C ผลิตภัณฑ์ชิน้น้ีไม่ไดเ้ป็นไปตามมาตรฐานอุณหภูมิของการใช้งานระดบัการทหาร 

(-55° ถึง 125° C) ซ่ึงตอ้งทนทานตอ่ความหลากหลายของสภาวะแวดล้อมมากกวา่ ใช้งานผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม และใช้งานเฉพาะกับสภาพ

อากาศที่อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานไดข้องผลิตภัณฑ์ระดบัน้ีเท่าน้ัน
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ส่วนน้ีคอืการแนะนำา DJI Air 2S และแสดงส่วนประกอบ

ตา่ง ๆ ของโดรนและรโีมทคอนโทรล
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเบื้องต้น

DJI Air 2S มทีัง้ระบบเซนเซอรอ์นิฟราเรดและระบบการมองเห็นเพือ่หลบหลีกส่ิงกดีขวางดา้นหน้า ดา้นหลงั ดา้นบน และดา้นลา่ง โดยทำาไดท้ัง้บนิอยู่กบัที ่

บนิในรม่และกลางแจง้ รวมถงึยงัมรีะบบบนิกลบัจุดขึน้บินอตัโนมตั ิโดรนบินไดเ้รว็สูงสุดท่ี 42 ไมล์/ช่ัวโมง (68.4 กม./ชม.) และมรีะยะเวลาการบนิสูงสุดที ่

31 นาที

รโีมทคอนโทรลจะแสดงการส่งสัญญาณวดิโีอจากโดรนไปยงั DJI Fly บนอปุกรณ์มอืถอื โดรนและกล้องควบคมุไดอ้ยา่งงา่ยดายโดยใช้ปุ่มบนรโีมทคอนโทรล 

เวลาทำางานสูงสุดของรโีมทคอนโทรลคอืหกช่ัวโมง

ลักษณะเด่น

โหมดการบนิอจัฉรยิะ: ดว้ย ActiveTrack 4.0, Spotlight 2.0 และ Point of Interest 3.0 โดรนจะตดิตามหรอืบนิรอบวตัถโุดยอตัโนมตั ิในขณะทีต่รว

จจบัส่ิงกดีขวางในเส้นทาง ผูใ้ช้สามารถใช้จดจอ่ความสนใจอยูก่บัการควบคมุโดรน ในขณะที ่Advanced Pilot Assistance System 4.0 ช่วยใหโ้ดรนส

ามารถหลบหลกีส่ิงกดีขวางได้

โหมดการถา่ยภาพขัน้สูง: ถา่ยภาพทีซั่บซ้อนไดอ้ยา่งงา่ยดายดว้ยคณุสมบัตติา่ง ๆ เช่น MasterShots, Hyperlapse และ QuickShots 

เพยีงแคแ่ตะไมก่ีค่รัง้ โดรนจะบินขึน้เพือ่บนัทกึตามเส้นทางทีก่ำาหนดไวล่้วงหน้าและสรา้งวดิโีอมาตรฐานระดบัมอือาชีพโดยอัตโนมตัิ

กมิบอลและกลอ้ง: DJI Air 2S ใช้เซนเซอรก์ล้องแบบ CMOS ขนาด 1 น้ิว ซ่ึงสามารถถา่ยภาพความละเอียดได ้20MP และกลอ้ง 5.4K 30 fps, 4K 
60fps และวดิโีอ 1080p120 fps นอกจากน้ียงัรองรบัวดิโีอ D-Log 10 บิต ทำาให้ผูใ้ช้สามารถปรบัสีไดง้า่ยขึน้ระหวา่งการตดัตอ่

การส่งวดิโีอ: DJI Air 2S มเีสาส่งสัญญาณส่ีเสา และมเีทคโนโลยส่ีงสัญญาณในระยะไกล O3 (OCUSYNCTM 3.0) ของ DJI 
ซ่ึงมรีะยะการส่งสัญญาณไกลถงึ 12 กโิลเมตร และส่งสัญญาณวดิโีอจากตวัโดรนมาทีแ่อป DJI Fly ทีอ่ปุกรณ์เคลือ่นที ่โดยคณุภาพสูงสุดอยู่ท่ี 1080p 

รโีมทคอนโทรลทำางานไดท้ัง้ 2.4 GHz และ 5.8 GHz และยงัเลือกช่องสัญญาณทีด่ทีีสุ่ดไดอ้ตัโนมตั ิโดยไม่มกีารหน่วงสัญญาณ

เตรียมโดรนให้พร้อม

ก่อนที่โดรนจะบรรจุลงกล่อง แขนของโดรนทัง้หมดถูกพับเก็บไว ้กรณุาทำาตามขัน้ตอนดา้นล่างเพื่อกางตวัโดรนออก

1. แกะตวัครอบกิมบอลออกจากกล้อง

2. กางแขนโดรนดา้นหน้า จากน้ันคอ่ยกางแขนดา้นหลัง

 ใส่ตวัป้องกันกิมบอลเมื่อไม่ไดใ้ช้งาน

 ระยะเวลาการบินสูงสุดไดร้บัการทดสอบในสภาวะแวดล้อมที่ไม่มีลม โดยทำาการบินดว้ยความเรว็คงที่ที่ 19.4 กิโลเมตร/ช่ัวโมง (12 ไมล์/ช่ัวโมง) 

และความเรว็สูงสุดในการบินทดสอบที่ระดบัน้ำ าทะเลโดยที่ไม่มีลม คณุลักษณะเหล่าน้ีมีไวเ้พื่ออ้างอิงเท่าน้ัน

 รโีมทคอนโทรลส่งสัญญาณไดไ้กลที่สุด (FCC) ในพืน้ที่โล่งซ่ึงไม่มีคลืน่แม่เหล็กรบกวนที่ระดบัความสูง 400 ฟุต (120 เมตร) ระยะการส่งข้อ

มูลสูงสุดหมายถึงระยะทางสูงสุดที่โดรนยังคงสามารถส่งและรบัสัญญาณได ้ ไม่ไดห้มายถึงระยะทางสูงสุดที่โดรนสามารถบินไดใ้นการบินหน่ึงเที่

ยว ระยะเวลาใช้งานสูงสุดมีการทดสอบในสภาวะแวดล้อมในห้องทดลองและไม่ไดช้ารจ์อุปกรณ์เคลือ่นที่ คณุลักษณะน้ีมีไวเ้พื่ออ้างอิงเท่าน้ัน

 คลืน่ 5.8 GHz ไม่สามารถใช้ไดใ้นบางพืน้ที่ กรณุาปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบปฏิบัตใินท้องถิ่น

3. ตดิใบพัดที่มีเครือ่งหมายเข้ากับตวัมอเตอรท์ี่มีเครือ่งหมาย กดใบพัดลงไปให้ตดิกับมอเตอรแ์ล้วหมุนจนกวา่มันจะล็อกเข้าที่ ตดิใบพัดใบอื่น ๆ 

กับมอเตอรท์ี่ไม่มีเครือ่งหมาย กางใบพัดทุกใบออก
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 กางขาโดรนดา้นหน้าออกก่อนจะกางขาดา้นหลัง

 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่แกะตวัครอบกิมบอลออกไปแล้วและขาโดรนทัง้หมดกางออกเรยีบรอ้ยแล้ว ก่อนจะเปิดเครือ่งโดรน มิฉะน้ันมันอาจส่งผลก

ระทบกับระบบตรวจสอบอัตโนมัตขิองโดรน

เตรียมรีโมทคอนโทรลให้พร้อม

1. แกะคนัโยกควบคมุจากช่องในกล่องนำามาตดิบนรโีมทคอนโทรลและหมุนให้เข้าที่

2. ดงึตวัยึดอุปกรณ์เคลือ่นที่ออกมา เลือกสายรโีมทคอนโทรลที่เหมาะสมซ่ึงขึน้อยู่กับชนิดของอุปกรณ์เคลือ่นที่ สาย Lightning, สายไมโคร USB 

และสาย USB-C มีอยู่ในกล่อง เช่ือมตอ่ปลายสายที่มีโลโก้รปูโทรศัพท์ตอ่เข้ากับอุปกรณ์เคลือ่นที่ของคณุ ตรวจสอบให้แน่ใจวา่อุปกรณ์เคลือ่นที่

ตดิแน่นดแีล้ว

4. แบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะทัง้หมดอยู่ในโหมดไฮเบอรเ์นตก่อนการจัดส่งสินคา้เพื่อความปลอดภัย ใช้เครือ่งชารจ์ที่มีมาให้เพื่อชารจ์และกระตุน้

แบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะเป็นครัง้แรก ใช้เวลาราว 1 ช่ัวโมง 35 นาทีเพื่อชารจ์แบตเตอรีส่ำาหรบัโดรนจนเต็ม

B
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2

1
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แผนภาพโดรน

1.  ระบบการมองเห็นเพ่ือหลบหลีกสิง่กีดขวางด้านหน้า

2.  ใบพัด

3.  มอเตอร์

4.  เกียรล์งจอด (เสาอากาศแบบในตัวเครือ่ง)

5.  กิมบอลและกล้อง

6.  ระบบการมองเห็นเพ่ือหลบหลีกสิง่กีดขวางด้านล่าง

7.  ไฟเสรมิด้านล่าง

8.  ระบบเซนเซอรอิ์นฟราเรด

9.  พอรต์ USB-C

10.  สายรดัแบตเตอรี่

11.  ไฟ LED ด้านหน้า

12.  ไฟบอกสถานะโดรน

13.  ระบบการมองเห็นเพ่ือหลบหลีกสิง่กีดขวางด้านหลัง

14.  แบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะ

15.  ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่

16.  ปุ่มพาวเวอร์

17.  ช่องเสยีบการด์ microSD

18.  ระบบการมองเห็นเพ่ือหลบหลีกสิง่กีดขวางด้านบน
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 ถ้ามีคำาถามถึงการเช่ือมตอ่ USB ปรากฏขึน้ เมื่อใช้กับอุปกรณ์เคลือ่นที่แบบแอนดรอยด ์ ให้เลือกชารจ์อย่างเดยีว มิฉะน้ัน อาจไม่สามารถเชื่อม

ตอ่ได ้
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แผนภาพรีโมทคอนโทรล 

การเปิดใช้งาน DJI Air 2S
DJI Air 2S ตอ้งมีการเปิดใช้งานก่อนการใช้งานครัง้แรก หลังจากเปิดเครือ่งโดรนและรโีมทคอนโทรลแล้ว ทำาตามคำาแนะนำาที่อยู่บนจอเพื่อเปิดใช้

งาน DJI Air 2S โดยใช้ DJI Fly ในการเปิดใช้งานตอ้งใช้การเช่ือมตอ่อินเทอรเ์น็ต

1.  ปุ่มพาวเวอร์
กดหน่ึงครัง้เพื่อตรวจสอบระดบัแบตเตอรีป่ัจจุบัน กดหน่ึงครัง้และ

กดคา้งอีกครัง้เพื่อเปิดหรอืปิดรโีมทคอนโทรล

2.  เปล่ียนโหมดการบิน
สลับระหวา่งโหมด Sport, โหมด Normal และโหมด Cine

3.   ปุ่ม Flight Pause (หยุดบินช่ัวคราว)/Return to Home 
(RTH หรอืกลับจุดขึน้บิน)
กดหน่ึงครัง้เพื่อเบรกโดรนและส่ังให้บินอยู่กับที่ (เฉพาะเมื่อ

 GNSS หรอืระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางใช้งานได)้ 

กดคา้งไวเ้พื่อเริม่ใช้งาน RTH โดรนจะบินกลับมายัง Home Point 
(จุดขึน้บิน) ล่าสุดที่บันทึกไว ้กดอีกครัง้เพื่อยกเลิก RTH

4.  ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่

แสดงระดบัแบตเตอรีป่ัจจุบันของรโีมทคอนโทรล 

5.  คันโยกควบคุม
ใช้คนัโยกควบคมุเพื่อควบคมุการเคลือ่นไหวของโดรน ตัง้โหมด

ควบคมุการบินดว้ย DJI Fly คนัโยกควบคมุสามารถถอดออกและ

เก็บไดง้่าย 

6.  Customizable Button (ปุ่มท่ีตัง้ค่าได้เอง)
กดหน่ึงครัง้เพื่อเปิดหรอืปิดไฟเสรมิดา้นล่าง กดสองครัง้เพื่อปรบั

ตำาแหน่งให้กิมบอลอยู่ตรงศูนย์กลางหรอืเอียงกิมบอลลงไปด้านล่าง 

(ตัง้คา่เริม่ตน้) ปุ่มสามารถตัง้ไดด้ว้ย DJI Fly

7. Photo/Video Toggle (การสลับโหมดภาพน่ิง/วดีิโอ)
กดหน่ึงครัง้เพื่อเปลีย่นโหมดระหวา่งภาพน่ิงและวดิโีอ 

8.  สายรโีมทคอนโทรล
เ ช่ือมต่ออุปกรณ์เคลื่ อน ท่ี เพื่ อการ ส่งข้อมูลวิดี โอผ่ านสาย

รโีมทคอนโทรล เลือกสายตามแตช่นิดของอุปกรณ์เคลือ่นที่ 

9.  ท่ีจับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี
ใช้เพื่อยึดอุปกรณ์เคลือ่นที่กับตวัรโีมทคอนโทรลให้มั่นคง

10. เสาอากาศ
ส่งสัญญาณเพื่อการควบคมุโดรนและวดิโีอแบบไรส้าย

11. พอรต์ USB-C
ใช้ในการชารจ์และเช่ือมตอ่รโีมทคอนโทรลกับคอมพิวเตอร์

12. ช่องเก็บคันโยกควบคุม
สำาหรบัเก็บคนัโยกควบคมุ

13. Gimbal Dial (ตัวปรบักิมบอล)
สำาหรบัควบคมุความเอียงของกล้อง กดปุ่มปรบัแตง่คา้งไวเ้พื่อใช้

ตวัปรบักิมบอลเพื่อปรบัการซูมในโหมดวดิโีอ

14. Shutter/Record Button (ปุ่มชัตเตอร/์บันทึก)
กดหน่ึงครัง้เพื่อถ่ายภาพ หรอืเริม่/หยุดการบันทึกวดิโีอ 

15. ช่องเสยีบอุปกรณ์เคล่ือนท่ี
ใช้เพื่อยึดอุปกรณ์เคลือ่นที่

4
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โดรน

DJI Air 2S มีระบบควบคมุการบิน ระบบส่งสัญญาณวดิโีอ

 ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวาง ระบบเซนเซอร์

อินฟราเรด ระบบขับเคลือ่น และแบตเตอรีอ่ัจฉรยิะ
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โดรน
DJI Air 2S มีระบบควบคุมการบิน ระบบส่งสัญญาณวิดีโอ ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ระบบเซนเซอร์อินฟราเรด ระบบขับเคลื่อน

 และแบตเตอรี่อัจฉริยะ

โหมดการบิน

DJI Air 2S มีโหมดการบินสามรปูแบบ รวมถึงโหมดการบินแบบที่ส่ี ซ่ึงโดรนจะมีการเปลีย่นไปตามสถานการณ์ โหมดการบินสามารถเปลีย่นได ้โดย

ใช้สวทิช์โหมดการบินที่อยู่บนรโีมทคอนโทรล

Normal Mode (โหมดปกติ): โดรนจะใช้ GNSS และระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นหน้า ดา้นหลัง ดา้นบนและดา้นล่าง และ

ระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรดเพื่อระบุตำาแหน่งตนเองและรกัษาระดบั เมื่อสัญญาณ GNSS แรง โดรนจะใช้ GNSS เพื่อระบุตำาแหน่งตนเองและ

รกัษาระดบั เมื่อสัญญาณ GNSS อ่อน แตส่ภาพแสงและสภาพแวดล้อมอื่นๆ เพียงพอ โดรนจะใช้ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวาง เพื่อ

ระบุตำาแหน่งตนเองและรกัษาระดบั เมื่อระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นหน้า ดา้นหลัง ดา้นบนและดา้นล่างเปิดใช้งาน และสภาพ

แสงและสภาพแวดล้อมอื่นๆ เพียงพอ มุมการบินที่ความสูงเต็มที่จะเป็น 35° และความเรว็สูงสุดในการบินจะเป็น 15 เมตร/วนิาที

Sport Mode (โหมด Sport): ในโหมด Sport โดรนจะใช้ GNSS เพื่อระบุตำาแหน่งและการตอบรบัของโดรนจะมีการปรบัเพื่อความคล่องตวัและ

ทำาความเรว็เพื่อให้ตอบสนองกับการบังคบัของคนัโยกไดม้ากยิ่งขึน้ ความเรว็สูงสุดในการบินอยู่ที่ 19 เมตร/วนิาที เซนเซอรต์รวจจับส่ิงกีดขวางจะไม่

ทำางานในโหมด Sport

Cine Mode (โหมด Cine): โหมด Cine จะอิงตามโหมด Normal และความเรว็ในการบินจะจำากัด เพื่อทำาให้โดรนทรงตวัไดน่ิ้งมากขึน้ระหวา่งที่

ถ่ายทำา

โดรนจะมีการเปลีย่นเป็นโหมด Attitude (ATTI) (โหมดบินในตวัอาคารที่มีสัญญาณ GNSS ต่ำา) โดยอัตโนมัต ิเมื่อระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีก

ส่ิงกีดขวางใช้งานไม่ได ้มีการปิดใช้งาน หรอืเมื่อสัญญาณ GNSS อ่อน หรอืเข็มทิศโดนรบกวน ในโหมด ATTI โดรนจะถูกรบกวนจากสภาวะแวดล้อม

ไดง้่ายขึน้ ปัจจัยของสภาวะแวดล้อม เช่น ลม จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นทิศตามแนวราบ ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดอันตรายได ้ โดยเฉพาะเมื่อบินในพืน้ที่

จำากัด

 ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นหน้า ดา้นหลัง และดา้นบนจะใช้งานไม่ไดใ้นโหมด Sport น่ันหมายถึงโดรนไม่สามารถตรวจจับ

ส่ิงกีดขวางในเส้นทางไดโ้ดยอัตโนมัติ

 อัตราความเรว็สูงสุดและระยะห่างในการเบรกของโดรนจะเพิ่มขึน้อย่างมากในโหมด Sport ระยะห่างในการเบรกต่ำาที่สุด 30 เมตรตอ้งอยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่ไม่มีลม

 ระยะห่างในการเบรกขัน้ตำา่ 10 เมตรเป็นส่ิงจำาเป็นในสภาวะที่ไม่มีลมในขณะที่โดรนบินขึน้และลง

 การตอบสนองของโดรนจะเพิ่มขึน้อย่างมากในโหมด Sport ซ่ึงหมายถึงเพียงคณุขยับคนัโยกควบคมุเล็กน้อยบนรโีมทคอนโทรลก็จะทำาให้โด

รนเคลือ่นที่ไปไดไ้กลมาก ตรวจสอบให้แน่ใจวา่คณุมีพืน้ที่เพียงพอในการบิน 
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ไฟบอกสถานะโดรน

DJI Air 2S มีไฟ LED ดา้นหน้าและไฟบอกสถานะโดรน 

ลักษณะของไฟบอกสถานะโดรน

เมื่อโดรนเปิดทำางานแตม่อเตอรไ์ม่ทำางาน ไฟ LED ดา้นหน้าจะสวา่งเป็นสีเขียวเพื่อแสดงการหันทิศทางของโดรน เมื่อโดรนเปิดทำางานแตม่อเตอร์

ไม่ทำางาน ไฟบอกสถานะโดรนจะแสดงสถานะของระบบควบคมุการบิน โปรดดทูี่ตารางดา้นล่างเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับไฟบอกสถานะโดรน

หลังจากมอเตอรเ์ริม่ทำางาน ไฟ LED ดา้นหน้าจะกะพรบิเป็นสีเขียว และไฟแสดงสถานะโดรนจะกะพรบิเป็นสีแดงและสีเขียวสลับกัน 

ไฟบอกสถานะโดรน

ไฟ LED ดา้นหน้า

ไฟ LED ดา้นหน้า

ไฟบอกสถานะโดรน

สี ลักษณะ สถานะโดรน

สภาวะปกติ

  
ไฟสีแดง สีเขียวและสี

เหลืองสลับกัน
กะพรบิ เปิดเครือ่งและแสดงถึงการวเิคราะห์ตวัเองของโดรน

 ×4 ไฟสีเหลือง กะพรบิส่ีครัง้ กำาลังอุ่นเครือ่ง

   ไฟสีเขียว กะพรบิช้า ๆ เปิดใช้งาน GNSS

 ×2   ไฟสีเขียว กะพรบิสองครัง้เป็นช่วง ๆ เปิดใช้งานระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวาง

   ไฟสีเหลือง กะพรบิช้า ๆ
ไม่มี GNSS หรอืระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิง

กีดขวาง

สภาวะสง่สญัญาณเตือน

     ไฟสีเหลือง กะพรบิเรว็ ๆ สัญญาณจากรโีมทคอนโทรลขาดหาย

    ไฟสีแดง กะพรบิช้า ๆ แบตอ่อน

   ไฟสีแดง กะพรบิเรว็ ๆ แบตเตอรีใ่กล้หมด

  ไฟสีแดง กะพรบิ IMU ผิดพลาด

 —— ไฟสีแดง ขึน้คา้ง มีความผิดปกตริา้ยแรง

   
ไฟสีแดงและสีเหลือง

สลับกัน
กะพรบิเรว็ ๆ ตอ้งมีการปรบัเข็มทิศใหม่
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Return to Home (กลับจุดขึ้นบิน)

กลับจุดขึน้บิน (RTH) จะนำาโดรนกลับไปยังจุดขึน้บินที่บันทึกไวล้่าสุดเมื่อระบบกำาหนดตำาแหน่งทำางานเป็นปกต ิ RTH มีการทำางานสามประเภท

 ไดแ้ก่: Smart RTH, Low Battery RTH (RTH เมื่อแบตเตอรีต่่ำา) และ Failsafe RTH (RTH เมื่อสูญเสียการเช่ือมตอ่) โดรนจะบินกลับไปยัง

จุดขึน้บินโดยอัตโนมัตแิละลงจอดเมื่อ Smart RTH เริม่ทำางาน, โดรนเข้าสู่โหมด Low Battery RTH หรอืสัญญาณเช่ือมตอ่วดิโีอขาดหายไปใน

ระหวา่งการบิน

GNSS รายละเอียด

จุดขึน้บิน 10
จุดขึน้บินที่เป็นคา่เริม่ตน้คอืจุดแรกที่โดรนไดร้บัสัญญาณ GNSS อย่างแรงหรอืปานกลาง เมื่อไอคอนเป็นสี

ขาว สามารถอัปเดตจุดขึน้บินก่อนขึน้บิน ตราบใดที่โดรนไดร้บัสัญญาณ GNSS แรงหรอืแรงปานกลาง หาก

สัญญาณ GNSS อ่อน จะไม่สามารถอัปเดตจุดขึน้บินได้

Smart RTH
ถ้าสัญญาณ GNSS แรงพอ จะสามารถใช้ Smart RTH เพื่อนำาโดรนกลับมายังจุดขึน้บินได ้เปิดใช้งาน Smart RTH ไดท้ัง้การแตะ  ใน DJI Fly 

หรอืการกดคา้งที่ปุ่ม RTH บนรโีมทคอนโทรลจนกวา่จะมีเสียงดงับี๊บ การออกจาก Smart RTH ทำาไดโ้ดยแตะ  ที่ DJI Fly หรอืกดปุ่ม RTH บน

รโีมทคอนโทรล 

Smart RTH รวมถึง Straight Line RTH (บินตรง) และ Power Saving RTH (บินแบบประหยัดแบตเตอรี)่ 

ขัน้ตอนของ Straight Line RTH: 

1. มีการบันทึกจุดขึน้บินไวเ้รยีบรอ้ยแล้ว

2. Smart RTH ไดร้บัการกระตุน้

3. ก. ถ้าโดรนอยู่ไกลจากจุดขึน้บินเกิน 50 เมตร เมื่อเริม่ขัน้ตอน RTH โดรนจะปรบัทิศทางและขึน้ไปยังระดบัความสูง RTH ที่มีการตัง้ไวล้่วงหน้า

และบินกลับไปยังจุดขึน้บิน หากความสูงปัจจุบันสูงกวา่ความสูงของ RTH โดรนจะบินไปยังจุดขึน้บินในระดบัความสูงปัจจุบัน 

ข. หากโดรนอยู่ห่างจากจุดขึน้บินตัง้แต ่5 เมตร - 50 เมตร เมื่อเริม่ขัน้ตอนกลับจุดขึน้บิน (RTH) โดรนจะปรบัทิศทางและบินกลับไปยังจุดขึน้

บินในระดบัความสูงปัจจุบัน

ค. หากโดรนอยู่ห่างจากจุดขึน้บินน้อยกวา่ 5 เมตร เมื่อเริม่ขัน้ตอน RTH โดรนจะลงจอดทันที

4. หลังจากถึงจุดขึน้บิน โดรนจะลงจอดและมอเตอรจ์ะหยุดทำางาน

 ถ้า RTH ถูกเรยีกให้ทำางานผ่าน DJI Fly และโดรนอยู่ห่างจากจุดขึน้บินเกิน 5 เมตร จะมีข้อความเตอืนในแอปให้ผู้ใช้โดรนเลือกวธิีลงจอด

ขัน้ตอนการทำางานของ Power Saving RTH:

ระหวา่งโหมดกลับจุดขึน้บินเป็นเส้นตรง (Straight Line RTH) หากระยะทางไกลกวา่ 480 เมตรและระดบัความสูงสูงกวา่ระดบัความสูง RTH 

มากกวา่ 90 เมตร และสูงกวา่ระดบัความสูงในการบินขึน้มากกวา่ 290 เมตร จะมีข้อความปรากฏขึน้ใน DJI Fly เพื่อถามผู้ใช้วา่ตอ้งการเข้าสู่โหมด 

Power Saving RTH หรอืไม่ หลังจากเข้าสู่โหมด Power Saving RTH แล้ว โดรนจะปรบัมุมเป็น 14° และบินไปยังจุดขึน้บิน โดรนจะลงจอดเมื่อ

อยู่เหนือจุดขึน้บิน และมอเตอรจ์ะหยุดทำางาน

โดรนจะออกจากโหมด Power Saving RTH และเข้าสู่โหมด Straight Line RTH ในสถานการณ์ตอ่ไปน้ี: 



คูม่ือการใช้งาน DJI Air 2S

14 © 2021 DJI สงวนลิขสิทธิ์  

บรเิวณที่ Power Saving RTH ถูกเรยีกให้ทำางาน

โดรนเรยีกโหมด Power Saving RTH ให้ทำางาน 

โดรนลดความสูงลงในโหมด  
Power Saving RTH

1.  หากคนัโยกการเดนิหน้า/ถอยหลัง (Pitch) ถูกกดลง

2.  ถ้าสัญญาณจากรโีมทขาดหายไป

3.  หากระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางไม่สามารถใช้งานได้

Low Battery RTH
Low Battery RTH จะเริม่ขึน้เมื่อแบตเตอรีอ่ัจฉรยิะลดลงถึงจุดที่การบินกลับอย่างปลอดภัยของโดรนอาจเกิดอันตราย บินกลับจุดขึน้บินหรอืจอด

โดรนทันที เมื่อไดร้บัการเตอืน  

DJI Fly จะแสดงคำาเตอืนเมื่อแบตเตอรีอ่่อน โดรนจะบินกลับจุดขึน้บินโดยอัตโนมัต ิ หากไม่มีการเลือกการดำาเนินการใดหลังจากนับถอยหลัง 10 

วนิาที

ผู้ใช้โดรนสามารถยกเลิก RTH ไดโ้ดยการกดปุ่ม RTH หรอืปุ่มหยุดบินช่ัวคราวบนรโีมทคอนโทรล ถ้ามีการยกเลิก RTH แล้วตามมาดว้ยการเตอืน

ระดบัแบตเตอรีอ่่อน แบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะอาจมีพลังงานไม่เพียงพอให้โดรนลงจอดอย่างปลอดภัย ซ่ึงอาจส่งผลให้โดรนตกหรอืสูญหายได ้

โดรนจะลงจอดโดยอัตโนมัต ิ หากระดบัแบตเตอรีป่ัจจุบันยังให้พลังงานกับโดรนนานพอในการลดระดบัลงจากความสูงปัจจุบัน การลงจอดอัตโนมัติ

ไม่สามารถยกเลิกได ้แตจ่ะยังใช้รโีมทคอนโทรลเพื่อปรบัเปลีย่นทิศทางของโดรนระหวา่งการลงจอดได้

Failsafe RTH (RTH แบบสูญเสยีการเช่ือมต่อ)
ถ้าจุดขึน้บินมีการบันทึกไวอ้ย่างสมบูรณ์และเข็มทิศทำางานปกต ิ Failsafe RTH จะทำางานโดยอัตโนมัตหิลังจากสัญญาณของรโีมทคอนโทรลหายไป

นานกวา่ 6 วนิาที โดรนจะบินกลับเป็นระยะทาง 50 เมตรในเส้นทางการบินเดมิ จากน้ันจะเข้าสู่โหมด Straight Line RTH ถ้าโดรนอยู่ห่างจากจุด

ขึน้บินน้อยกวา่ 50 เมตร เมื่อสัญญาณวดิโีอขาดหาย โดรนจะบินกลับไปยังจุดขึน้บินในระดบัความสูงปัจจุบัน

หลังจากบินกลับ 50 เมตร:

1. ถ้าโดรนอยู่ห่างจากจุดขึน้บินน้อยกวา่ 50 เมตร มันจะบินกลับไปยังจุดขึน้บินในระดบัความสูงปัจจุบัน

2. ถ้าโดรนอยู่ห่างจากจุดขึน้บินมากกวา่ 50 เมตร และระดบัความสูงปัจจุบันสูงกวา่ระดบัความสูง RTH ที่ตัง้ไว ้ มันจะบินกลับไปยังจุดขึน้บินใน

ระดบัความสูงปัจจุบัน

3. ถ้าโดรนอยู่ห่างจากจุดขึน้บินมากกวา่ 50 เมตร และระดบัความสูงปัจจุบันต่ำากวา่ระดบัความสูง RTH ที่ตัง้ไว ้ มันจะบินขึน้ไปยังระดบัความสูง 

RTH ที่ตัง้คา่ไวแ้ล้วบินกลับไปยังจุดขึน้บิน

การหลบหลีกสิง่กีดขวางระหวา่ง RTH
เมื่อโดรนบินยกระดบั:

1.  โดรนจะเบรก เมื่อมีการตรวจจับพบส่ิงกีดขวางทางดา้นหน้าและจะบินถอยหลังจนกวา่จะอยู่ในระยะปลอดภัยก่อนจะบินยกระดบัขึน้ตอ่ไป

2.  โดรนจะเบรก เมื่อมีการตรวจจับพบส่ิงกีดขวางทางดา้นหลังและจะบินไปข้างหน้าจนกวา่จะอยู่ในระยะปลอดภัยก่อนที่จะบินยกระดบัขึน้ตอ่ไป

3.  โดรนจะเบรก เมื่อมีการตรวจจับพบส่ิงกีดขวางดา้นบน และจะบินไปข้างหน้าจนกวา่จะอยู่ในระยะปลอดภัยก่อนที่จะบินยกระดบัขึน้ตอ่ไป

4.  หากมีการตรวจจับพบส่ิงกีดขวางอยู่ดา้นล่างของโดรน จะไม่มีการดำาเนินการใด ๆ
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เมื่อโดรนบินไปข้างหน้า:

1. โดรนจะเบรก เมื่อมีการตรวจจับพบส่ิงกีดขวางจากดา้นหน้าและจะบินย้อนกลับไปอยู่ในระยะปลอดภัย โดรนจะบินยกระดบัขึน้จนกระทั่งตรวจ

จับไม่พบส่ิงกีดขวางและบินยกระดบัขึน้ไปอีก 5 เมตรและบินไปข้างหน้าตอ่ไป

2. หากมีการตรวจจับพบส่ิงกีดขวางอยู่ดา้นหลังของโดรน จะไม่มีการดำาเนินการใด ๆ

3. หากมีการตรวจจับพบส่ิงกีดขวางอยู่เหนือโดรน จะไม่มีการดำาเนินการใด ๆ

4. โดรนจะเบรก เมื่อมีการตรวจจับพบส่ิงกีดขวางจากดา้นล่างและจะบินยกระดบัจนกระทั่งตรวจจับไม่พบส่ิงกีดขวาง ก่อนจะบินตอ่ไปข้างหน้า

 ในระหวา่งการกลับจุดขึน้บิน (RTH) ไม่วา่ส่ิงกีดขวางจะอยู่ดา้นซ้ายหรอืขวา จะไม่สามารถตรวจจับหรอืหลบหลีกได ้
 เมื่อบินขึน้ในระหวา่งการกลับจุดขึน้บิน (RTH) โดรนจะหยุดบินขึน้และออกจากโหมด RTH หากคนัโยกการบินขึน้/ลงแนวดิง่ (Throttle) 
ถูกกดลงจนสุด หลังจากปล่อยคนับังคบัแล้วจะสามารถควบคมุโดรนได้

 เมื่อบินไปข้างหน้าในระหวา่งการกลับจุดขึน้บิน (RTH) โดรนจะเบรกและบินอยู่กับที่และออกจากโหมด RTH หากคนัโยกการเดนิหน้า/ถอยหลัง 

(Pitch) ถูกดนัลงมาจนสุด หลังจากปล่อยคนัโยกการเดนิหน้า/ถอยหลัง (Pitch) แล้ว จะสามารถควบคมุโดรนได้
 หากโดรนบินขึน้ถึงระดบัความสูงเต็มที่ ในขณะที่โดรนบินขึน้ในระหวา่ง RTH โดรนจะหยุดและบินกลับจุดขึน้บินที่ระดบัความสูงปัจจุบัน หาก

โดรนบินขึน้ถึงระดบัความสูงเต็มที่ ในขณะที่บินขึน้หลังจากตรวจพบส่ิงกีดขวางดา้นหน้า โดรนจะบินอยู่กับที่

 โดรนอาจไม่สามารถบินกลับไปยังจุดขึน้บินไดต้ามปกต ิถ้าหากสัญญาณ GNSS อ่อนหรอืไม่มีสัญญาณ โดรนอาจเข้าสู่โหมด ATTI หากสัญญาณ 

GNSS อ่อนหรอืไม่สามารถใช้งานได ้หลังจากเข้าสู่โหมด Failsafe RTH โดรนจะบินอยู่กับที่เป็นระยะเวลาหน่ึง ก่อนจะลงจอด
 การตัง้ระดบัความสูงในโหมด RTH ที่เหมาะสมก่อนการบินเป็นส่ิงสำาคญั เปิด DJI Fly และตัง้ระดบัความสูง RTH ความสูง RTH เริม่ตน้คอื 

100 เมตร
 โดรนไม่สามารถหลบหลีกส่ิงกีดขวางได ้ระหวา่งอยู่ในโหมด Failsafe RTH ถ้าหากระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นหน้า ดา้นหลัง 

และดา้นบนไม่สามารถใช้การได้

 ระหวา่งอยู่ในโหมด RTH ระดบัความเรว็และระดบัความสูงของโดรนสามารถควบคมุไดโ้ดยใช้รโีมทคอนโทรล หรอื DJI Fly ถ้าหากสัญญาณรโี

มทคอนโทรลเป็นปกต ิแตถ่ึงกระน้ันก็ตาม ทิศทางของโดรนและทิศทางการบินจะไม่สามารถควบคมุได ้โดรนไม่สามารถหลบหลีกส่ิงกีดขวางได ้

หากผู้ใช้ใช้คนัโยกการเดนิหน้า/ถอยหลังเพื่อเรง่ความเรว็ และความเรว็ในการบินเกิน 15 เมตร/วนิาที
 หากโดรนบินเข้าไปในพืน้ที่ควบคมุการบิน ระหวา่งการบินกลับจุดขึน้บิน โดรนจะลอยตวัอยู่กับที่

 เมื่อความเรว็ลมแรงเกินไป โดรนอาจจะไม่สามารถบินกลับไปยังจุดขึน้บินได ้โปรดทำาการบินดว้ยความระมัดระวงั 

Landing Protection (การสแกนพืน้ดินก่อนลงจอด)
การสแกนพืน้ดนิก่อนลงจอดจะเปิดใช้เมื่ออยู่ในโหมด Smart RTH  

1. ในช่วงการสแกนพืน้ดนิก่อนลงจอด โดรนจะตรวจสอบอัตโนมัตแิละลงจอดบนจุดที่เหมาะสม

2. หากตรวจสอบพืน้ดนิแล้ววา่ไม่เหมาะสมในการลงจอด DJI Air 2S จะบินอยู่กับที่และรอคำาส่ังยืนยันจากนักบิน

3. ถ้าการสแกนพืน้ดนิก่อนลงจอดใช้งานไม่ได ้DJI Fly จะแสดงคำาเตอืนการลงจอด เมื่อโดรนลดระดบัลงต่ำากวา่ 0.5 เมตร ดนัคนัโยกการบินขึน้/

ลงแนวดิง่ลงดา้นล่างหรอืใช้ตวัเลือ่นสำาหรบัลงจอดอัตโนมัตเิพื่อลงจอด

ระบบการสแกนพืน้ดนิก่อนลงจอดจะเปิดขึน้ในโหมด Low Battery RTH และ Failsafe RTH โดรนจะดำาเนินการดงัตอ่ไปน้ี: ระหวา่งใช้โหมด 

Low Battery RTH และ Failsafe RTH โดรนจะลอยตวัเหนือพืน้ดนิ 0.5 เมตรและรอคำาส่ังจากนักบินเพื่อยืนยันวา่ลงจอดได ้ดนัคนัโยกการบิน

ขึน้/ลงแนวดิง่ลงคา้งไวห้น่ึงวนิาที หรอืใช้ตวัเลือ่นสำาหรบัลงจอดอัตโนมัตใินแอปเพื่อลงจอด ระบบการสแกนพืน้ดนิก่อนลงจอดจะทำางานและโดรน

จะทำาตามขัน้ตอนที่แจ้งไวด้า้นบน
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Precision Landing (การลงจอดอย่างแม่นยำา)
โดรนจะสแกนโดยอัตโนมัตแิละพยายามจะจับคูล่ักษณะภูมิประเทศดา้นล่างระหวา่งอยู่ในโหมด RTH เมื่อภูมิประเทศบรเิวณปัจจุบันตรงกับ

ภูมิประเทศของจุดขึน้บิน โดรนจะลงจอด จะมีคำาเตอืนปรากฏที่ DJI Fly ถ้าหากการจับคูภู่มิประเทศล้มเหลว

 ระบบการสแกนพืน้ดนิก่อนลงจอดจะทำางานระหวา่งการลงจอดอย่างแม่นยำา 

 ประสิทธิภาพของการลงจอดอย่างแม่นยำาจะขึน้อยู่กับเงือ่นไขตอ่ไปน้ี:

ก. จดุขึน้บนิตอ้งมีการบนัทกึไวต้อนขึน้บนิและตอ้งไมม่กีารเปลีย่นแปลงระหวา่งบนิ มฉิะน้ันโดรนจะไมม่บีนัทกึลกัษณะภมูปิระเทศของจดุขึน้บนิ

ข. ในระหวา่งการขึน้บิน โดรนจะบินขึน้เป็นแนวดิง่อย่างน้อย 7 เมตร ก่อนที่จะบินเป็นแนวราบ

ค. ลักษณะภูมิประเทศของจุดขึน้บินส่วนใหญ่จะตอ้งไม่มีการเปลีย่นแปลง

ง. ลักษณะภูมิประเทศของจุดขึน้บินตอ้งสามารถแยกแยะไดง้่ายเพียงพอ ภูมิประเทศ เช่น พืน้ที่ที่มีหิมะปกคลุม น้ันไม่เหมาะสม

จ. สภาพแสงตอ้งไม่สวา่งเกินไป ไม่มืดเกินไป   

 การปฏิบัตติอ่ไปน้ีกระทำาไดร้ะหวา่งใช้การลงจอดอย่างแม่นยำา:

ก. กดคนัโยกการบินขึน้/ลงแนวดิง่ลงเพื่อเรง่ความเรว็ในการลงจอด

ข. เลือ่นคนัโยกไปในทิศทางใดก็ไดเ้พื่อหยุดการลงจอดอย่างแม่นยำา โดรนจะลดระดบัลงในแนวดิง่หลังจากปล่อยคนัโยก

ระบบการมองเห็นเพ่ื อหลบหลีกสิ่ งกีดขวางและระบบเซนเซอร์ อินฟราเรด

DJI Air 2S มีทัง้ระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรดและระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นหน้า ดา้นหลัง ดา้นบน และดา้นล่าง

ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นหน้า ดา้นหลัง ดา้นบน และดา้นล่างประกอบดว้ยกล้องดา้นละสองตวั และระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรด

มีกล้อง 3 มิตแิบบอินฟราเรดสองตวั 

ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นล่างและระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรดช่วยให้โดรนคงตำาแหน่งปัจจุบัน บินอยู่กับที่ไดแ้ม่นยำายิ่งขึน้ และ

สามารถบินในรม่หรอืในสภาวะแวดล้อมอื่นที่ไม่มีสัญญาณ GNSS

ยังมีการเสรมิไฟสำารองดา้นล่างที่อยู่บรเิวณดา้นล่างของโดรน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นล่างใน

สภาวะแสงน้อยไดด้ยีิ่งขึน้

ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นล่าง

ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นล่าง

ระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรด

ไฟเสรมิดา้นล่าง

ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นหลัง

ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิง

กีดขวางดา้นบน
ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิง

กีดขวางดา้นหน้า
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ระยะการตรวจจับ

ระบบการมองเห็นเพ่ือหลบหลีกสิง่กีดขวางด้านหน้า
ระยะการตรวจจับ: 0.38-23.8 เมตร; FOV: 72° (แนวราบ), 58° (แนวดิง่)

ระบบการมองเห็นเพ่ือหลบหลีกสิง่กีดขวางด้านหลัง
ระยะการตรวจจับ: 0.37-23.4 เมตร; FOV: 57° (แนวราบ), 44° (แนวดิง่)

ระบบการมองเห็นเพ่ือหลบหลีกสิง่กีดขวางด้านบน
ระยะการตรวจจับ: 0.34-28.6 เมตร; FOV: 63° (แนวราบ), 78° (แนวดิง่)

ระบบการมองเห็นเพ่ือหลบหลีกสิง่กีดขวางด้านล่าง
ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นล่างทำางานไดด้ทีี่สุดเมื่อโดรนอยู่ในระดบัความสูง 0.5 ถึง 30 เมตร และระยะทางที่ใช้งานไดอ้ยู่ใน

ช่วง 0.5 ถึง 60 เมตร

การปรบัเทียบกล้องของระบบการมองเห็นเพ่ือหลบหลีกสิง่กีดขวาง

การปรบัเทียบอัตโนมัติ
กล้องระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางที่ตดิตัง้บนตวัโดรนมีการปรบัเทียบมาจากโรงงาน หากกล้องระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิง

กีดขวางมีการตรวจพบส่ิงผิดปกตใิด ๆ โดรนจะทำาการปรบัเทียบเองโดยอัตโนมัตแิละจะมีคำาเตอืนปรากฎขึน้ที่แอป DJI Fly ไม่ตอ้งทำาอะไรเพิ่มเตมิ 

การปรบัเทียบขัน้สูง
ถ้ายังคงมีความผิดปกตอิยู่หลังจากปรบัเทียบอัตโนมัตแิล้ว จะมีคำาเตอืนขึน้ที่แอปวา่ตอ้งมีการปรบัเทียบขัน้สูง การปรบัเทียบขัน้สูงจะตอ้งใช้รว่มกับ

 DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) ทำาตามขัน้ตอนดา้นล่างเพื่อปรบัเทียบกล้องของระบบการมองเห็นเพือ่หลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้น

หน้า และทำาซ้ำาขัน้ตอนเดมิเพื่อปรบัเทียบกล้องระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นอื่น

72°

57°

0.38-23.8 m

0.37-23.4 m

72°

58°44°

44°

0.5-30 m

78°63°
63°

0.34-28.6 m

1
ชีเ้ครือ่งโดรนไปทางจอ 

2
ปรบัให้กล่องอยู่ในแนวเดยีวกัน

3
หันและเอียงโดรน1

将飞行器面向屏幕
2

移动位置以对准方框
3

按照提示旋转飞行器
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ใช้ระบบการมองเห็นเพ่ือหลบหลีกสิง่กีดขวาง
เมื่อระบบ GNSS ใช้การไม่ได ้ ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นล่างจะเปิดใช้งาน ถ้าหากพืน้ดนิเรยีบและมีแสงเพียงพอ ระบบการ

มองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นล่างทำางานไดด้ทีี่สุด เมื่อโดรนอยู่ที่ระดบัความสูง 0.5 - 30 เมตร 

ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นหน้า ดา้นหลัง และดา้นบนจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัตเิมื่อกดปุ่มเปิดเครือ่งโดรน ถ้าโดรนอยู่ในโหมด 

Normal หรอื Cine และระบบการหลบหลีกส่ิงกีดขวาง (Obstacle Avoidance) ตัง้คา่เป็น Bypass (อ้อม) หรอื Break (เบรก) ใน DJI Fly เมื่อใช้

ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นหน้า ดา้นหลัง และดา้นบน โดรนจะเบรกเมื่อตรวจพบส่ิงกีดขวาง ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิง

กีดขวางดา้นหน้า ดา้นหลัง และดา้นบนทำางานไดด้ทีี่สุดเมื่อมีแสงสวา่งเพียงพอและส่ิงกีดขวางมีลักษณะเฉพาะหรอืมีลวดลายอย่างชัดเจน

 ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางมีความสามารถจำากัดในการรบัรูแ้ละหลบหลีกส่ิงกีดขวาง และสมรรถนะอาจไดร้บัผลกระทบจาก

สภาพแวดล้อมโดยรอบ รกัษาแนวสายตาให้มองเห็นโดรนตลอดเวลา และคอยสังเกตการแจ้งเตอืนในแอป DJI Fly 
 ถ้าไม่มีสัญญาณ GNSS ระดบัความสูงสูงสุดในการลอยตวัของโดรนคอื 60 เมตร ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นล่างทำางานไดด้ี

ที่สุด เมื่อโดรนอยู่ที่ระดบัความสูง 0.5 - 30 เมตร จะตอ้งระมัดระวงัเป็นพิเศษถ้าระดบัความสูงของโดรนเกิน 30 เมตร เน่ืองจากระบบการมอง

เห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางอาจจะไดร้บัผลกระทบ
 ไฟเสรมิดา้นล่างสามารถตัง้คา่ไดใ้น DJI Fly หากตัง้คา่เป็น Auto (อัตโนมัต)ิ ระบบจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัตเิมื่อสภาพแสงแวดล้อมมืดเกินไป

 โปรดทราบวา่ประสิทธิภาพของกล้องของระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางอาจไดร้บัผลกระทบเมื่อเปิดไฟเสรมิดา้นล่าง บินดว้ยความ

ระมัดระวงัถ้าหากสัญญาณ GNSS อ่อน
 เมื่อโดรนบินเหนือน้ำ าหรอืพืน้ที่ที่มีหิมะปกคลุม ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางอาจทำางานไดไ้ม่ถูกตอ้ง  
 ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางจะทำางานไดไ้ม่ดเีท่าที่ควรกับพืน้ผิวที่ไม่ชัดเจน ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางจะทำางาน

ไดไ้ม่ดเีท่าที่ควรในสถานการณ์ดงัตอ่ไปน้ี ขอให้ควบคมุโดรนอย่างระมัดระวงั

ก. บินเหนือพืน้ผิวที่เป็นสีเดยีว (เช่น สีดำาล้วน สีขาวล้วน สีเขียวล้วน)

ข. บินเหนือพืน้ผิวที่สะท้อนแสงอย่างมาก

ค. บินเหนือผิวน้ำ าหรอืพืน้ผิวที่โปรง่แสง

ง. บินเหนือพืน้ผิวหรอืวตัถุที่เคลือ่นที่

จ. บินในพืน้ที่ที่แสงมีการเปลีย่นแปลงบ่อยหรอืเปลีย่นแบบตา่งกันมาก

ฉ. บินเหนือพืน้ผิวที่มืดสนิท (< 10 lux) หรอืสวา่งมาก (> 40,000 lux)

ช. บินเหนือพืน้ผิวที่สะท้อนอย่างมากหรอืพืน้ผิวที่ซึมซับแสงอินฟราเรด (เช่น กระจก)

ซ. บินเหนือพืน้ผิวที่มีลวดลายหรอืผิวหน้าที่ไม่ชัดเจน

ฌ. บินเหนือพืน้ผิวที่มีลวดลายหรอืผิวหน้าที่เหมือนกันซ้ำาไปซ้ำามา (เช่น กระเบือ้งที่มีลวดลายเดยีวกัน)

ญ. บินเหนือส่ิงกีดขวางที่มีพืน้ผิวเล็ก ๆ (เช่น กิ่งไม้)
 กรณุารกัษาความสะอาดของเซนเซอรอ์ยู่เสมอ ห้ามดดัแปลงเซนเซอร ์ห้ามใช้โดรนในสภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นมากหรอืมีความชืน้สูง 
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โหมดการบินอัจฉริยะ

FocusTrack
FocusTrack มี Spotlight 2.0, ActiveTrack 4.0 และ Point of Interest 3.0 

Spotlight 2.0: ควบคมุโดรนดว้ยตนเองในขณะที่กล้องยังคงล็อกเป้าวตัถุดว้ยโหมดที่ให้ความสะดวกน้ี ขยับคนัโยกการบินไปทางซ้าย/ขวา (Roll) 
เพื่อบินวนรอบวตัถุ ขยับคนัโยกการเดนิหน้า/ถอยหลัง (Pitch) เพื่อออกห่างหรอืเข้าใกล้วตัถุ ขยับคนัโยกการบินขึน้/ลง (Throttle) เพื่อบินสูงขึน้

หรอืต่ำาลง และขยับคนัโยกการหัน (Pan) เพื่อปรบักรอบภาพ

ActiveTrack 4.0: ActiveTrack 4.0 มีสองโหมด ขยับคันโยกการบินไปทางซ้าย/ขวา (Roll) เพ่ือบินวนรอบวัตถุ ขยับคันโยกการเดินหน้า

/ถอยหลัง (Pitch) เพื่อออกห่างหรือเข้าใกล้วัตถุ ขยับคันโยกการบินขึ ้น/ลง (Throttle) เพื่อบินสูงขึ ้นหรือต่ำาลง และขยับคันโยกการหัน

 (Pan) เพ่ือปรับกรอบภาพ

1. ตดิตาม: โดรนตดิตามวตัถุโดยเวน้ระยะห่างอย่างสม่ำาเสมอ ในโหมด Normal และ Cine ความเรว็ในการบินสูงสุดคอื 12 เมตร/วนิาที โดรน6. 

โดรนสามารถรบัรูส่ิ้งกีดขวางไดใ้นโหมดน้ี เมื่อมีการขยับคนับังคบัเดนิหน้า/ถอยหลัง แตไ่ม่สามารถรบัรูส่ิ้งกีดขวางไดเ้มื่อมีการขยับคนับังคบัไป

ทางซ้าย/ขวา /ลงแนวดิง่ ในโหมด Sport ความเรว็สูงสุดในการบินจะอยู่ที่ 19 เมตร/วนิาที และโดรนจะไม่สามารถรบัรูถ้ึงส่ิงกีดขวาง 

2. Parallel: โดรนจะตดิตามวตัถุที่มุมเดมิอย่างตอ่เน่ืองและอยู่ห่างจากทางดา้นข้าง ในโหมด Normal และ Cine ความเรว็ในการบินสูงสุดคอื  

12 เมตร/วนิาที ในโหมด Sport ความเรว็สูงสุดจะอยู่ที่ 19 เมตร/วนิาที โดรนจะไม่สามารถรบัรูถ้ึงส่ิงกีดขวางไดใ้นโหมด Parallel 

Point of Interest 3.0 (POI 3.0): โดรนตดิตามวตัถุเป็นวงกลม โดยยึดจากรศัมีและความเรว็ในการบินที่มีการตัง้คา่ไวแ้ล้ว โหมดน้ีรองรบัทัง้วตัถุ

ที่เคลือ่นไหวและวตัถุที่อยู่น่ิง เช่น ยานพาหนะ เรอื และผู้คน โปรดทราบวา่ระดบัความสูงของโดรนจะไม่เปลีย่นแปลงหากระดบัความสูงของวตัถุ

เปลีย่นแปลงไป และวตัถุที่เคลือ่นที่เรว็เกินไปอาจสูญหายได้

ใช้ FocusTrack
1. ขึน้บินและบินอยู่กับที่อย่างน้อย 1 เมตร เหนือพืน้ดนิ

 ปรบัเทียบกล้องหากโดรนเกิดการชนหรอืหากมีการเตอืนให้ดำาเนินการใน DJI Fly
 ห้ามบินในวนัที่ฝนตก มีหมอกหนาหรอืทัศนวสัิยไม่ชัดเจน
 ตรวจสอบส่ิงตอ่ไปน้ีก่อนขึน้บินทุกครัง้:

ก. ตรวจดวูา่ไม่มีสตกิเกอรห์รอืส่ิงกีดขวางอื่นใดตดิบนเซนเซอรอ์ินฟราเรดหรอืระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวาง

ข. ถ้ามีส่ิงสกปรก ฝุ่น หรอืน้ำ า ตดิบนเซนเซอรอ์ินฟราเรดและระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวาง ให้เช็ดออกดว้ยผ้าน่ิม ๆ อย่าใช้น้ำ ายา

ทำาความสะอาดที่ผสมแอลกอฮอล์

ค. ตดิตอ่ฝ่ายดแูลลูกคา้ของ DJI หากมีความเสียหายเกิดขึน้กับกระจกของเซนเซอรอ์ินฟราเรดและระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิง

กีดขวาง
 อย่าให้มีส่ิงใดกีดขวางระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรด

1 เมตร
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3. เริม่ใช้ FocusTrack โหมดเดมิคอื Spotlight แตะที่ไอคอนเพื่อสลับระหวา่ง Spotlight,  ActiveTrack  และ POI  เมื่อสามารถ

จดจำาวตัถุไดแ้ล้ว ActiveTrack จะเริม่ตน้การทำางานเมื่อตรวจพบท่าทางการโบกมือ ผู้ใช้สามารถโบกมือข้างเดยีว และให้ข้อศอกอยู่เหนือไหล่

4. แตะปุ่ม ชัตเตอร/์บันทึก เพื่อถ่ายรปูหรอืเริม่บันทึกวดิโีอ ดคูลิปที่ถ่ายมาแล้วในโหมด Playback 

ออกจาก FocusTrack
แตะ หยุด ใน DJI Fly หรอืกดปุ่มหยุดบินช่ัวคราวบนรโีมทคอนโทรลเพื่อออกจาก FocusTrack

2. วาดรปูกล่องรอบวตัถุบนจอเพื่อเปิดใช้งาน FocusTrack 

 ห้ามใช้ FocusTrack ในพืน้ที่ที่มีผู้คน สัตว ์ส่ิงของเล็ก ๆ (เช่น กิ่งไม้หรอืสายไฟฟ้า) หรอืวตัถุโปรง่แสง (เช่น น้ำ าหรอืแก้ว)
 หมั่นสังเกตวตัถุรอบ ๆ โดรน และใช้รโีมทคอนโทรลเพื่อหลบหลีกไม่ให้โดรนชน
 ควบคมุโดรนดว้ยตนเอง กดปุ่มหยุดบินช่ัวคราวหรอืแตะที่หยุดใน DJI Fly เมื่อเกิดเหตฉุุกเฉิน
 โปรดระมัดระวงัเป็นพิเศษเมื่อใช้ FocusTrack ในสถานการณ์ดงัตอ่ไปน้ี:

ก. วตัถุที่ิตดิตามไม่ไดเ้คลือ่นที่อยู่ในระนาบเดยีวกัน

ข. วตัถุที่ตดิตามอยู่เปลีย่นรปูรา่งทันทีขณะที่กำาลังเคลือ่นที่

ค. วตัถุที่ตดิตามอยู่หายไปช่วงเวลาหน่ึง

ง. วตัถุที่ตดิตามอยู่เคลือ่นที่บนพืน้ผิวที่เป็นหิมะ

จ. วตัถุที่ตดิตามอยู่มีสีเดยีวหรอืลวดลายเดยีวกับสภาพแวดล้อม

ฉ. สภาพแสงน้อยมาก (<300 lux) หรอืสวา่งมาก (>10,000 lux)
 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจวา่คณุทำาตามกฎหมายและข้อกำาหนดดา้นความเป็นส่วนตวัของพืน้ที่น้ัน ๆ เมื่อใช้งาน FocusTrack
 ขอแนะนำาให้ตดิตามเฉพาะยานยนต ์เรอื และผู้คน (แตไ่ม่ใช่เด็ก ๆ) บินดว้ยความระมัดระวงัเมื่อตดิตามวตัถุอื่น ๆ 
 อย่าตดิตามรถยนตห์รอืเรอืรุน่ควบคมุระยะไกล
 วตัถุที่ตดิตามอยู่อาจสลับไปเป็นวตัถุอื่นโดยไม่ตัง้ใจ เมื่อพวกมันผ่านเข้าไปใกล้กัน
 เมื่อใช้ท่าทางเพื่อเริม่ตน้การทำางาน ActiveTrack โดรนจะตดิตามเฉพาะผู้ที่แสดงท่าทางที่ตรวจจับไดค้นแรกเท่าน้ัน ระยะห่างระหวา่งบุคคลแ

ละโดรนควรจะอยู่ที่ 5-10 เมตร และมุมเอียงของโดรนไม่ควรเกิน 60°
 FcousTrack จะถูกปิดใช้งานเมื่อบันทึกที่ความละเอียดสูง เช่น 2.7K 48/50/60 fps, 1080p 48/50/60/120 fps, 4K 48/50/60 fps 

และ 5.4K 24/25/30 fps

80 23 2623 26 2020RCRC

  

1x

AF

1:30:301:30:30
STORAGESTORAGE

FHD 120FHD 120
SIZESIZE

+1.0+1.0
EVEV0m/s3m/s

50m50mDD
0m/s3m/s
30m30mHH POISpotlightActiveTrack

In FlightP



คูม่ือการใช้งาน DJI Air 2S

© 2021 DJI สงวนลิขสิทธิ์   21

MasterShots
MasterShots ช่วยให้วตัถุอยู่ตรงกลางเฟรมในขณะที่ส่ังการควบคมุทิศทางตา่ง ๆ ตามลำาดบัเพื่อสรา้งวดิโีอภาพยนตรสั์น้ ๆ

การใช้งาน MasterShots
1. ขึน้บินและบินอยู่กับที่อย่างน้อย 2 เมตร เหนือพืน้ดนิ

2 เมตร

2. ใน DJI Fly แตะไอคอนโหมดถ่ายภาพ เพื่อเลือก MasterShots แล้วทำาตามคำาแนะนำา ตรวจสอบให้แน่ใจวา่คณุเข้าใจวา่จะใช้งานโหมดถ่าย

ภาพอย่างไร และไม่มีส่ิงกีดขวางในพืน้ที่รอบข้าง

3. เลือกวตัถุเป้าหมายในมุมมองกล้อง โดยแตะวงกลมที่วตัถุหรอืวาดรปูกล่องรอบวตัถุ แตะ Start เพื่อเริม่การบันทึก โดรนบินกลับไปยังตำาแหน่ง

แรก เมื่อถ่ายภาพเสรจ็เรยีบรอ้ย

4. แตะ  เพื่อใช้งานวดิโีอ

การออกจาก MasterShots
กดปุ่มหยุดบินช่ัวคราวหน่ึงครัง้ หรอืแตะ  ที่ DJI Fly เพื่อออกจากโหมด MasterShots โดรนจะบินอยู่กับที่

 ใช้ MasterShots ในบรเิวณที่ไม่มีอาคารหรอืส่ิงกีดขวางอื่นใด ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไม่มีมนุษย์ สัตว ์หรอืส่ิงกีดขวางอื่นใดในเส้นทางบิน โดรน

จะเบรกและบินอยู่กับที่ ถ้ามีการตรวจจับพบวา่มีส่ิงกีดขวาง โปรดทราบวา่ไม่สามารถตรวจพบส่ิงกีดขวางที่ดา้นใดดา้นหน่ึงของโดรนได้
 หมั่นสังเกตวตัถุรอบ ๆ โดรน และใช้รโีมทคอนโทรลเพื่อหลบหลีกไม่ให้โดรนชน
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การใช้ QuickShot
1. ขึน้บินและบินอยู่กับที่อย่างน้อย 2 เมตร เหนือพืน้ดนิ

QuickShot (ถ่ายด่วน)
โหมด QuickShot รวมถึง Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang และ Asteroid การบันทึกภาพของ DJI Air 2S ขึน้อยู่กับการเลือก

โหมดการถ่ายทำาและจะเป็นการบันทึกวดิโีอสัน้โดยอัตโนมัต ิวดิโีอสามารถรบัชม ตดัตอ่ หรอืแชรไ์ปที่โซเชียลมีเดยีได ้จากการเปิดชมย้อนหลัง

Dronie (บินเดินหน้าและถอยหลัง): โดรนบินถอยหลังและบินขึน้ โดยที่กล้องยังจับอยู่ที่ตวัวตัถุ

Rocket (บินตรงสูอ่ากาศ): โดรนบินขึน้โดยที่กล้องหันลงมาทางดา้นล่าง

Circle (บินวน): โดรนบินวนรอบวตัถุ

Helix (บินวนเป็นเกลียว): โดรนบินขึน้และบินวนเป็นเกลียวรอบวตัถุ

Boomerang (บูมเมอแรง): โดรนบินรอบวตัถุเป็นวงรปูไข่ บินขึน้เมื่อไปจากจุดตัง้ตน้ และบินรอ่นลงมาตอนบินกลับ จุดตัง้ตน้ของโด

รนทำาให้เกิดปลายดา้นหน่ึงของรปูทรงไข่แบบยาว ในขณะที่อีกดา้นอยู่ฝ ่ งตรงข้ามของวตัถุจากจุดเริม่ตน้ ตรวจสอบให้แน่ใจวา่มีพืน้ที่เพียง

พอเมื่อใช้โหมด Boomerang ตรวจสอบให้มีพืน้ที่รศัมีอย่างน้อย 30 เมตร รอบโดรน และอย่างน้อย 10 เมตร เหนือโดรน

Asteroid: โดรนบินถอยหลังและขึน้ข้างบน ถ่ายภาพหลายภาพ จากน้ันก็บินกลับไปยังจุดตัง้ตน้ วดิโีอเก็บภาพเริม่ดว้ยภาพพาโนรามาจาก

ตำาแหน่งสูงที่สุด จากน้ันก็เป็นภาพที่ลดระดบัลงมา ตรวจสอบให้แน่ใจวา่มีพืน้ที่เพียงพอเมื่อใช้โหมด Asteroid ตรวจสอบให้มีพืน้ที่ดา้น

หลังอย่างน้อย 40 เมตร และพืน้ที่ดา้นบนเหนือโดรน 50 เมตร

2 เมตร

 ห้ามใช้ MasterShots ในสถานการณ์ดงัตอ่ไปน้ี: 

ก. เมื่อวตัถุถูกกีดขวางในช่วงเวลาหน่ึง หรอืคณุมองไม่เห็นวตัถุ

ข. เมื่อวตัถุมีสีหรอืลวดลายใกล้เคยีงกับสภาพแวดล้อม

ค. เมื่อวตัถุอยู่บนอากาศ

ง. เมื่อวตัถุเคลือ่นที่เรว็

จ. สภาพแสงน้อยมาก (<300 lux) หรอืสวา่งมาก (>10,000 lux)
 ห้ามใช้ MasterShots ในบรเิวณใกล้กับตวัอาคาร หรอืบรเิวณที่สัญญาณ GNSS อ่อน มิฉะน้ันเส้นทางการบินจะไม่เสถียร
 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจวา่คณุทำาตามกฎหมายและข้อกำาหนดดา้นความเป็นส่วนตวัของพืน้ที่น้ัน ๆ เมื่อใช้งาน MasterShots
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4. แตะ  เพื่อใช้งานวดิโีอ 

ออกจากโหมด QuickShots
กดปุ่มหยุดบินช่ัวคราวหน่ึงครัง้ หรอืแตะ  ที่ DJI Fly เพื่อออกจากโหมด QuickShots โดรนจะบินอยู่กับที่ 

 ใช้ QuickShots ในบรเิวณที่ไม่มีตกึรามบ้านช่องหรอืส่ิงกีดขวางอื่นใด ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไม่มีมนุษย์ สัตว ์หรอืส่ิงกีดขวางอื่นใดในเส้นทาง

บิน โดรนจะเบรกและบินอยู่กับที่ ถ้ามีการตรวจจับพบวา่มีส่ิงกีดขวาง โปรดทราบวา่ไม่สามารถตรวจพบส่ิงกีดขวางที่ดา้นใดดา้นหน่ึงของโดรนได้
 หมั่นสังเกตวตัถุรอบ ๆ โดรน และใช้รโีมทคอนโทรลเพื่อหลบหลีกไม่ให้โดรนชน
 ห้ามใช้ QuickShots ในสถานการณ์ดงัตอ่ไปน้ี: 

ก. เมื่อวตัถุถูกกีดขวางในช่วงเวลาหน่ึง หรอืคณุมองไม่เห็นวตัถุ

ข. เมื่อวตัถุอยู่ไกลจากโดรนเกิน 50 เมตร

ค. เมื่อวตัถุมีสีหรอืลวดลายใกล้เคยีงกับสภาพแวดล้อม

ง. เมื่อวตัถุอยู่บนอากาศ

จ. เมื่อวตัถุเคลือ่นที่เรว็

ฉ. สภาพแสงน้อยมาก (<300 lux) หรอืสวา่งมาก (>10,000 lux)
 ห้ามใช้ QuickShots ในบรเิวณใกล้กับตวัอาคาร หรอืบรเิวณที่สัญญาณ GNSS อ่อน มิฉะน้ันเส้นทางการบินจะไม่เสถียร
 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจวา่คณุทำาตามกฎหมายและข้อกำาหนดดา้นความเป็นส่วนตวัในท้องถิ่นเมื่อใช้งาน QuickShots
 เมื่อใช้ท่าทางเพื่อเริม่ตน้ QuickShots โดรนจะตดิตามเฉพาะผู้ที่แสดงท่าทางที่ตรวจจับไดค้นแรกเท่าน้ัน ระยะห่างระหวา่งบุคคลและโดรนค

วรจะอยู่ที่ 5-10 เมตร และมุมเอียงของโดรนไม่ควรเกิน 60°

2. ใน DJI Fly แตะไอคอนโหมดถ่ายภาพ เพื่อเลือก QuickShots แล้วทำาตามคำาแนะนำา ตรวจสอบให้แน่ใจวา่คณุเข้าใจวา่จะใช้งานโหมดถ่ายภาพ

อย่างไร และไม่มีส่ิงกีดขวางในพืน้ที่รอบข้าง

3. เลือกวตัถุเป้าหมายในมุมมองกล้อง โดยแตะวงกลมที่วตัถุหรอืวาดรปูกล่องรอบวตัถุ เลือกโหมดถ่ายภาพแล้วแตะ Start เพื่อเริม่ตน้การบันทึก 

QuickShots สามารถเริม่ตน้ดว้ยท่าทางการโบกมือ ผู้ใช้สามารถโบกมือข้างเดยีว และให้ข้อศอกอยู่เหนือไหล่ โดรนบินกลับไปยังตำาแหน่งแรก 

เมื่อถ่ายภาพเสรจ็เรยีบรอ้ย
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HyperLapse (ถ่ายภาพแบบ Timelapse และเคล่ือนไหวกล้องไปด้วย)
โหมดถ่ายภาพ Hyperlapse รวมถึง Free, Circle, Course Lock และ Waypoint

Free (อิสระ)
โดรนจะถ่ายภาพอัตโนมัตแิละถ่ายวดิโีอแบบ timelapse แม้โดรนจะอยู่บนพืน้ดนิ โหมด Free ก็ใช้งานได ้ หลังจากขึน้บินแล้ว ให้ควบคมุการ

เคลือ่นที่และมุมกิมบอลของโดรนโดยใช้รโีมทคอนโทรล ทำาตามขัน้ตอนดา้นล่างเพื่อใช้โหมด Free: 

1. ตัง้ระยะเวลา ความยาวของวดิโีอและความเรว็สูงสุด หน้าจอจะแสดงจำานวนภาพที่จะถ่ายและระยะเวลาที่ใช้ในการถ่าย

2. แตะปุ่ม ชัตเตอร/์บันทึก เพื่อเริม่

ระบบควบคมุความเรว็อัตโนมัต:ิ ตัง้คา่ฟังก์ชันของปุ่มแบบกำาหนดเองเป็นระบบควบคมุความเรว็อัตโนมัต ิ (Cruise Control) และกดปุ่มแบบ

กำาหนดเองและคนัโยกพรอ้ม ๆ กัน เพื่อเข้าสู่ระบบควบคมุความเรว็อัตโนมัต ิโดรนจะยังคงบินตอ่ไปดว้ยความเรว็เดยีวเดมิ

Circle (บินวน)
เครือ่งจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัตขิณะที่บินรอบวตัถุที่เลือกเพื่อสรา้งวดิโีอไทม์แลปส์ ทำาตามขัน้ตอนดา้นล่างเพื่อใช้โหมด Circle:

1. ตัง้ระยะเวลา ความยาวของวดิโีอและความเรว็สูงสุด ในโหมด Circle สามารถเลือกการเคลือ่นที่ในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรอืทวนเข็มนาฬิกา

ได ้หน้าจอจะแสดงจำานวนภาพที่จะถ่ายและระยะเวลาที่ใช้ในการถ่าย

2. เลือกวตัถุบนหน้าจอ

3. แตะปุ่ม ชัตเตอร/์บันทึก เพื่อเริม่

4. ขยับคนัโยกการหัน (Pan) และตวัปรบักิมบอลเพื่อปรบัตัง้เฟรม ขยับคนัโยกการเอียง (Tilt) เพื่อเปลีย่นระยะห่างจากวตัถุ ขยับคนัโยกการบินไป

ทางซ้าย/ขวา (Roll) เพื่อควบคมุความเรว็การบินวน และขยับคนัโยกการบินขึน้/ลงแนวดิง่ (Throttle) เพื่อควบคมุความเรว็การบินแนวดิง่  

ล็อกเสน้ทางการบิน
Course Lock ใช้งานไดส้องวธิี วธิีแรก ทิศทางของโดรนจะกำาหนดไว ้แตไ่ม่สามารถเลือกวตัถุได ้วธิีที่สอง ทิศทางของโดรนจะกำาหนดไว ้และโดรน

จะบินรอบวตัถุที่เลือก ทำาตามขัน้ตอนดา้นล่างเพื่อใช้ Course Lock:

1. ตัง้ระยะเวลา ความยาวของวดิโีอและความเรว็สูงสุด หน้าจอจะแสดงจำานวนภาพที่จะถ่ายและระยะเวลาที่ใช้ในการถ่าย

2. ตัง้เส้นทางการบิน

3. ถ้าทำาได ้เลือกวตัถุ ใช้ตวัปรบักิมบอลและคนัโยกการหันเพื่อปรบักรอบภาพ 

4. แตะปุ่ม ชัตเตอร/์บันทึก เพื่อเริม่ ขยับคนัโยกการเอียงและคนัโยกการบินไปทางซ้าย/ขวาเพื่อควบคมุความเรว็ของการบินแนวราบและทำาให้โด

รนเคลือ่นที่ในแนวขนาน ขยับคนัโยกการบินขึน้/ลงแนวดิง่เพื่อควบคมุความเรว็ในการบินแนวดิง่ 

80 23 2623 26 2020RCRC
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เป้าหมาย
โดรนจะถ่ายภาพเป้าหมายสองถึงห้าเป้าหมายในเส้นทางการบินโดยอัตโนมัตแิละถ่ายวดิโีอแบบ timelapse โดรนสามารถบินไดต้ามลำาดบั จากเป้า

หมาย 1 - 5 หรอื 5 - 1 ทำาตามขัน้ตอนดา้นล่างเพื่อใช้ Waypoints

1. ตัง้เป้าหมายที่ตอ้งการและทิศทางของเลนส์เอาไว้

2.  ตัง้ระยะเวลา ความยาวของวดิโีอและความเรว็สูงสุด หน้าจอจะแสดงจำานวนภาพที่จะถ่ายและระยะเวลาที่ใช้ในการถ่าย

3. แตะปุ่มชัตเตอรเ์พื่อเริม่

โดรนจะถ่ายวดิโีอแบบ timelapse โดยอัตโนมัตแิละจะรบัชมไดใ้นการเล่นวดิโีอย้อนหลัง ในการตัง้คา่กล้อง ผู้ใช้ควรเลือกบันทึกคลิปในฟอรแ์มต 

JPEG หรอื RAW และบันทึกคลิปไวใ้นพืน้ที่เก็บข้อมูลในตวัเครือ่งหรอืการด์ microSD

Advanced Pilot Assistance Systems 4.0 (ระบบช่วยเหลือนักบินขั้นสูง 4.0)

คณุสมบัต ิAdvanced Pilot Assistance Systems 4.0 (APAS 4.0) มีให้ใช้งานในโหมด Normal เมื่อเปิดใช้งาน APAS โดรนจะตอบรบัคำาส่ัง

ของผู้ใช้และวางแผนเส้นทางบินตามการควบคมุคนัโยกและสภาวะแวดล้อมของการบิน APAS ทำาให้การหลบหลีกส่ิงกีดขวางทำาไดง้่ายขึน้ ถ่ายคลิป

ไดร้าบรืน่ขึน้ และมอบประสบการณ์การบินที่ดยีิ่งขึน้

ขยับคนัโยกการเดนิหน้า/ถอยหลังไปข้างหน้าหรอืข้างหลังตอ่ไป โดรนจะหลบหลีกส่ิงกีดขวาง โดยบินเหนือ บินดา้นล่าง หรอืไปทางซ้ายหรอืขวาของ

ส่ิงกีดขวาง 

เมื่อเปิดใช้งาน APAS โดรนจะหยุดบินไดโ้ดยการกดปุ่มหยุดบินช่ัวคราวบนรโีมทคอนโทรล หรอืแตะ Stop บนจอของ DJI Fly โดรนจะบินอยู่กับที่

สามวนิาทีและรอคำาส่ังของนักบินตอ่ไป

เพื่อเปิดใช้งาน APAS ให้เปิด DJI Fly แล้วเข้าไปที่ System Settings, Safety และเปิดใช้งาน APAS

 เพื่อประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ แนะนำาให้ใช้ Hyperlapse ที่ระดบัความสูงมากกวา่ 50 เมตรและตัง้คา่อย่างน้อยสองวนิาทีระหวา่งเวลาที่ตัง้ไว้

ในการถ่ายและชัตเตอร ์
 แนะนำาให้เลือกวตัถุที่ไม่เคลือ่นที่ (เช่น ตกึสูง ภูเขา) ที่อยู่ในระยะปลอดภัยจากโดรน (ไกลกวา่ 15 เมตร) อย่าเลือกวตัถุที่อยู่ใกล้โดรนเกินไป
 โดรนจะเบรกและบินอยู่กับที่ ถ้ามีการตรวจจับพบส่ิงกีดขวางในโหมด Hyperlapse โปรดทราบวา่ไม่สามารถตรวจพบส่ิงกีดขวางที่ดา้นใดดา้น

หน่ึงของโดรนได้
 โดรนจะถ่ายวดิโีอ ก็ตอ่เมื่อมันถ่ายภาพไดอ้ย่างน้อย 25 ภาพ ซ่ึงเป็นจำานวนที่ตอ้งใช้เพื่อสรา้งวดิโีอความยาวหน่ึงวนิาที ไฟล์วดิโีอจะถูกสรา้งขึน้

เมื่อไดร้บัคำาส่ังผู้ใช้จากรโีมทคอนโทรล หรอืเมื่อมีการออกจากโหมดโดยไม่คาดคดิ เช่น เมื่อกลับจุดขึน้บินเน่ืองจากแบตเตอรีต่่ำา (Low Battery 

RTH)
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การติดตัง้ใบพัด
ตดิตัง้ใบพัดที่มีเครือ่งหมายเข้ากับมอเตอรท์ี่มีเครือ่งหมาย และใบพัดที่ไม่มีเครือ่งหมายเข้ากับมอเตอรท์ี่ไม่มีเครือ่งหมาย กดใบพัดแตล่ะชิน้ลงไปที่

มอเตอรแ์ละหมุนจนกวา่มันจะลงล็อก 

บันทึกข้อมูลการบิน

ข้อมูลการบิน รวมถึงการรบัส่งข้อมูลทางไกล ข้อมูลสถานะโดรน และตวัแปรอื่น ๆ มีการบันทึกอัตโนมัตไิปที่ตวัเก็บข้อมูลภายในโดรน ข้อมูลสามารถ

เข้าถึงไดโ้ดยใช้ DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) 

ใบพัด

มีใบพัดแบบเสียงเบาของ DJI Air 2S อยู่สองแบบซ่ึงออกแบบมาเพื่อให้หมุนไปในทิศทางแตกตา่งกัน เครือ่งหมายใช้เพื่อแนะนำาวา่ควรใช้ใบพัด

แบบไหนเพื่อตดิกับมอเตอรแ์บบไหน ตรวจสอบให้แน่ใจวา่จับคูใ่บพัดกับมอเตอรต์รงกันตามคำาแนะนำาแล้ว 

ใบพัด มีเครือ่งหมาย ไม่มีเครือ่งหมาย

ภาพประกอบ

ตำาแหน่ง ตดิเข้ากับมอเตอรท์ี่มีเครือ่งหมาย ตดิเข้ากับมอเตอรท์ี่ไม่มีเครือ่งหมาย

รายละเอียด  หมุนใบพัดในทิศทางที่ระบุเพื่อตดิตัง้และขันให้แน่น

 APAS ใช้งานไม่ได ้เมื่อมีการใช้โหมดบินอัจฉรยิะ และบันทึกที่ความละเอียดสูง เช่น 2.7K 48/50/60 fps, 1080p 120 fps, 4K 48/50/60 

fps, และ 5.4K 24/25/30 fps
 APAS จะใช้ไดก็้ตอ่เมื่อบินไปข้างหน้า ถอยหลัง ขึน้ และลง ถ้าโดรนบินไปทางซ้ายหรอืขวา APAS จะปิดการทำางาน
 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่คณุใช้ APAS เมื่อระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นหน้าและดา้นหลังใช้งานได ้โปรดตรวจดวูา่ไม่มีคน สัตว ์

วตัถุที่มีพืน้ผิวเล็ก (เช่น กิ่งไม้) หรอืวตัถุโปรง่แสงใด (เช่น แก้วหรอืน้ำ า) อยู่ในเส้นทางบินที่ตอ้งการ
 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่คณุใช้ APAS เมื่อระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นล่างใช้งานได ้หรอืเมื่อสัญญาณ GNSS แรง APAS อาจ

ทำางานไดไ้ม่ถูกตอ้ง เมื่อโดรนบินเหนือน้ำ าหรอืพืน้ที่ที่มีหิมะปกคลุม
 ขอให้ระมัดระวงัเป็นพิเศษเมื่อบินในสภาพแวดล้อมที่มืดสนิท (<300 lux) หรอืสวา่งมาก (>10,000 lux)
 หมั่นสังเกต DJI Fly และตรวจสอบวา่โดรนทำางานเป็นปกตใินโหมด APAS
 APAAS อาจทำางานไม่ถูกตอ้งเมื่อโดรนบินใกล้ขีดจำากัดการบินหรอืใน GEO Zone

B

BA

A

2

1
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แบตเตอรี่ โดรนอัจฉริยะ

แบตเตอรีอ่ัจฉรยิะของ DJI Air 2S เป็นแบตเตอรีค่วามจุ 11.55 V, 3500 mAh ที่มีฟังก์ชันชารจ์และคายประจุอัจฉรยิะ 

คุณลักษณะของแบตเตอรี่
1. การแสดงระดบัแบตเตอรี:่ ไฟบอกระดบั LED แสดงถึงระดบัแบตเตอรีป่ัจจุบัน

2. ฟังก์ชันการคายประจุแบตอัตโนมัต ิ เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรีบ่วม เมื่อไม่มีการใช้งานหน่ึงวนั แบตเตอรีจ่ะคายประจุอัตโนมัตใิห้เหลือ 96% 

และเมื่อไม่มีการใช้งานห้าวนั แบตเตอรีจ่ะคายประจุอัตโนมัตใิห้เหลือ 60% ระหวา่งกระบวนการคายประจุ เป็นปกตทิี่แบตเตอรีอ่าจปล่อยความ

รอ้นปานกลางออกมา

3. การชารจ์อย่างสมดลุ ระหวา่งการชารจ์ แรงดนัไฟฟ้าในแบตเตอรีจ่ะสมดลุโดยอัตโนมัติ

4. การป้องกันการชารจ์มากเกินไป เมื่อชารจ์เต็มแล้ว แบตเตอรีจ่ะหยุดชารจ์อัตโนมัติ

5. การตรวจจับอุณหภูมิ: เพื่อเป็นการปกป้องตวัเอง แบตเตอรีจ่ะชารจ์เฉพาะเมื่ออุณหภูมิอยู่ระหวา่ง 5°C ถึง 40°C (41°F ถึง 104°F) เท่าน้ัน

6. การป้องกันกระแสไฟเกิน เมื่อมีการตรวจจับพบวา่มีกระแสไฟฟ้าเกิน แบตเตอรีจ่ะหยุดชารจ์

7. การป้องกันการคายประจุมากเกินไป เมื่อแบตเตอรีไ่ม่มีการใช้งาน จะมีการหยุดการคายประจุอัตโนมัตเิพื่อป้องกันการคายประจุมากเกินไป เมื่อ

แบตเตอรีม่ีการใช้งาน จะไม่สามารถใช้การป้องกันการคายประจุมากเกินไปได ้ 

ถอดใบพัด
กดใบพัดลงไปที่มอเตอรแ์ละหมุนมันไปในทิศทางถอดล็อก

 ใบพัดมีความคม กรณุาระมัดระวงัดว้ย
 ใช้เฉพาะใบพัดของ DJI อย่างเป็นทางการเท่าน้ัน ห้ามใช้ใบพัดตา่งชนิดกัน
 หากจำาเป็น ให้ซือ้ใบพัดแยกตา่งหาก
 ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการบินแตล่ะครัง้วา่ใบพัดตดิตัง้อย่างแน่นหนา
 ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการบินแตล่ะครัง้วา่ใบพัดทัง้หมดอยู่ในสภาพด ีห้ามใช้ใบพัดที่เก่า บิ่น หรอืแตกหัก
 เพื่อหลีกเลีย่งการบาดเจ็บ อย่าเข้าใกล้ใบพัดที่กำาลังหมุนและมอเตอร์
 อย่าบีบหรอืบิดใบพัดระหวา่งการขนส่งหรอืการเก็บ
 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่มอเตอรต์ดิอย่างแน่นหนาและหมุนอย่างราบรืน่ ถ้ามอเตอรต์ดิขัดและไม่สามารถหมุนไดอ้ย่างอิสระ ให้จอดโดรนทันที
 ห้ามปรบัแตง่ส่วนประกอบของมอเตอร์
 ห้ามแตะตอ้งหรอืปล่อยให้มือหรอืรา่งกายคณุสัมผัสกับมอเตอรห์ลังการบิน เพราะมันอาจจะรอ้นมาก
 ห้ามปิดช่องระบายอากาศบนมอเตอรห์รอืบนตวัโดรน
 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่เสียง ESC ปกตเิมื่อเปิดเครือ่ง
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การใช้แบตเตอรี่

ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่
กดปุ่มพาวเวอรห์น่ึงครัง้เพื่อตรวจสอบระดบัแบตเตอรี่

การเปิด/ปิดเครือ่ง
กดปุ่มพาวเวอรห์น่ึงครัง้ จากน้ันกดอีกครัง้ คา้งไวส้องวนิาทีเพื่อเปิดหรอืปิดแบตเตอรี ่ ไฟ LED แสดงระดบัแบตเตอรีจ่ะแสดงระดบัแบตเตอรี ่ เมื่อ

มีการกดปุ่มเปิดโดรน

ไฟ LED แสดงระดบัแบตเตอรี่

ปุ่มพาวเวอร์

LED1LED3

LED2

LED4

8. การป้องกันการลัดวงจร หากมีการตรวจจับพวา่เกิดการลัดวงจร จะมีการตดัจากแหล่งจ่ายไฟโดยอัตโนมัติ

9. การป้องกันแบตเตอรีเ่สียหาย DJI Fly จะแสดงข้อความเตอืนเมื่อมีการตรวจจับพบวา่แบตเตอรีเ่สียหาย

10. Hibernation Mode (โหมดพักการทำางาน): แบตเตอรีจ่ะปิดเองหลังจากไม่มีการใช้งาน 20 นาทีเพื่อประหยัดพลังงาน ถ้าระดบัแบตเตอรี่

เหลือน้อยกวา่ 5% หลังจากไม่ไดใ้ช้งานหกช่ัวโมง แบตเตอรีจ่ะเข้าสู่โหมดพักการทำางานเพื่อป้องกันการปล่อยประจุมากเกินไป ในโหมดพักการ

ทำางาน การบอกระดบัแบตเตอรีจ่ะไม่เรอืงแสง ชารจ์แบตเตอรีเ่พื่อกระตุน้แบตเตอรีใ่ห้ออกจากโหมดพักการทำางาน

11. การส่ือสาร: ข้อมูลเกี่ยวกับแรงดนัไฟฟ้า ความจุ และกระแสของแบตเตอรีจ่ะถูกส่งไปยังโดรน

 โปรดอ่านข้อสงวนสิทธิ์และคำาแนะนำาดา้นความปลอดภัยของ DJI Air 2S และสตกิเกอรท์ี่แบตเตอรีก่่อนใช้งาน ผู้ใช้ตอ้งรบัผิดชอบทัง้หมดใน

การดำาเนินการและการใช้งาน

ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่

 : ไฟ LED ตดิ     : ไฟ LED กะพรบิ    : ไฟ LED ดบั

LED1 LED2 LED3 LED4 ระดับแบตเตอรี่

ระดบัแบตเตอรี ่≥ 88%

75% ≤ ระดบัแบตเตอรี ่< 88%

63% ≤ ระดบัแบตเตอรี ่< 75%

50% ≤ ระดบัแบตเตอรี ่< 63%

38% ≤ ระดบัแบตเตอรี ่< 50%

25% ≤ ระดบัแบตเตอรี ่< 38%

13% ≤ ระดบัแบตเตอรี ่< 25%

0% ≤ ระดบัแบตเตอรี ่< 13%
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 ห้ามชารจ์แบตเตอรีท่ันทีหลังจากเพิ่งบินเสรจ็ เพราะอุณหภูมิอาจจะสูงเกินไป รอให้อุณหภูมิของแบตเตอรีล่ดลงมาอยู่ที่อุณหภูมิห้องก่อนจะ

ชารจ์ใหม่

 อะแดปเตอรจ์ะหยุดชารจ์แบตเตอรี ่เมื่ออุณหภูมิของแบตเตอรีไ่ม่อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ชารจ์ไดค้อื 41° ถึง 104° F (5° ถึง 40° C) อุณหภูมิที่

เหมาะสมในการชารจ์คอื 71.6° ถึง 82.4° F (22° ถึง 28° C)

 ฮับชารจ์แบตเตอรี ่(ไม่ไดร้วมอยู่ดว้ย) สามารถชารจ์แบตเตอรีไ่ดสู้งสุดสามก้อน เยีย่มชมรา้นคา้ออนไลน์ DJI Online Store ที่เป็นทางการเพื่อ

รบัข้อมูลเพิ่มเตมิ

 ควรชารจ์แบตเตอรีใ่ห้เต็มอย่างน้อยหน่ึงครัง้ทุกสามเดอืนเพื่อให้แบตเตอรีไ่ม่เส่ือม

 DJI ไม่รบัผิดชอบตอ่ความเสียหายที่เกิดขึน้ อันเน่ืองมาจากการใช้อะแดปเตอรข์องบรษัิทอื่น

 ขอแนะนำาให้คายประจุแบตเตอรีใ่ห้เหลือ 30% หรอืต่ำากวา่ ก่อนการขนส่ง ซ่ึงสามารถทำาไดโ้ดยการบินโดรนนอกอาคารจนกระทั่งเหลือแบตเตอรี่

น้อยกวา่ 30%

คำาเตือนอุณหภูมิต่ำา
1. เมื่อบินในสภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ำา 0° ถึง 5° C (32° ถึง 41° F) จะทำาให้ความจุของแบตเตอรีล่ดลงอย่างมาก ขอแนะนำาให้โดรนบินอยู่กับที่

ก่อนเพื่ออุ่นเครือ่งแบตเตอรี ่ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ชารจ์แบตเตอรีเ่ต็มที่แล้วก่อนขึน้บิน

2. แบตเตอรีไ่ม่สามารถใช้งานไดใ้นสภาวะแวดล้อมที่ต่ำากวา่ 14° F (-10° C)

3. เมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ำา ให้เลิกบินทันทีที่ DJI Fly แจ้งเตอืนระดบัแบตเตอรีต่่ำา

4. เพื่อให้แน่ใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดของแบตเตอรี ่กรณุาดแูลให้แบตเตอรีอ่ยู่ในอุณหภูมิสูงกวา่ 68° F (20° C)

5. ความจุของแบตเตอรีท่ี่ลดลงในสภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ำาจะลดประสิทธิภาพการตา้นแรงลมของโดรน โปรดทำาการบินดว้ยความระมัดระวงั

6. บินดว้ยความระมัดระวงัเป็นพิเศษที่ความสูงจากระดบัน้ำ าทะเล

การชารจ์แบตเตอรี่
ชารจ์แบตเตอรีอ่ัจฉรยิะให้เต็มก่อนบินทุกครัง้ โดยใช้อะแดปเตอรข์อง DJI ที่ให้มาเท่าน้ัน 

1. ตอ่อะแดปเตอร ์AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ (100-240 V, 50/60 Hz)

2. ตอ่แบตเตอรีอ่ัจฉรยิะ เข้ากับอะแดปเตอรไ์ฟ AC โดยใช้สายชารจ์แบตเตอรี ่โดยที่แบตเตอรีปิ่ดการทำางานอยู่

3. ไฟ LED แสดงระดบัแบตเตอรีจ่ะแสดงระดบัของแบตเตอรีร่ะหวา่งที่กำาลังชารจ์

4. เมื่อไฟ LED บอกระดบัดบั แสดงวา่แบตเตอรีอ่ัจฉรยิะชารจ์เต็มแล้ว ถอดอะแดปเตอรอ์อก เมื่อแบตเตอรีช่ารจ์เต็มแล้ว

ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นถึงระดับแบตเตอรี่ระหว่างที่กำาลังชาร์จ 

LED1 LED2 LED3 LED4 ระดับแบตเตอรี่

0% < ระดบัแบตเตอรี ่≤ 50%

50% < ระดบัแบตเตอรี ่≤ 75%

  75% < ระดบัแบตเตอรี<่ 100%

ชารจ์เต็มแล้ว
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กลไกการป้องกันแบตเตอรี่
ไฟ LED แสดงระดบัแบตเตอรีส่ามารถแสดงคำาเตอืนเพื่อป้องกันแบตเตอรีท่ี่มีการกระตุน้จากสภาวะในการชารจ์ผิดปกตไิด้

ถ้ากลไกการป้องกันแบตเตอรีท่ำางาน ในการจะกลับไปชารจ์อีกครัง้จำาเป็นตอ้งถอดแบตเตอรีจ่ากอะแดปเตอรก์่อน และเสียบใหม่อีกครัง้ หากอุณหภูมิ

ในการชารจ์ผิดปกต ิ โปรดรอให้อุณหภูมิกลับเป็นปกตกิ่อน และแบตเตอรีจ่ะกลับไปเริม่ชารจ์ใหม่เองโดยอัตโนมัต ิ โดยไม่จำาเป็นตอ้งถอดและเสีย

บอะแดปเตอรใ์หม่อีกครัง้

การใสแ่บตเตอรีอั่จฉรยิะ
ใส่แบตเตอรีอ่ัจฉรยิะลงไปในช่องเสียบแบตเตอรีข่องโดรน ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ใส่เข้าไปอย่างแน่นหนาและตวัล็อกแบตเตอรีล็่อกเข้าที่แล้ว

คลิก

กลไกการป้องกันแบตเตอรี่

LED1 LED2 LED3 LED4 รปูแบบการกะพรบิ สถานะ

LED2 กะพรบิสองครัง้ตอ่วนิาที ตรวจพบกระแสไฟเกิน

LED2 กะพรบิสามครัง้ตอ่วนิาที ตรวจพบการลัดวงจร

LED3 กะพรบิสองครัง้ตอ่วนิาที ตรวจพบการชารจ์มากเกินไป

LED3 กะพรบิสามครัง้ตอ่วนิาที ตรวจพบไฟเกินที่อะแดปเตอร์

LED4 กะพรบิสองครัง้ตอ่วนิาที อุณหภูมิในการชารจ์ต่ำาไป

LED4 กะพรบิสามครัง้ตอ่วนิาที อุณหภูมิในการชารจ์สูงไป 

การถอดแบตเตอรีอั่จฉรยิะ
กดปลดล็อกตวัล็อกจากดา้นข้างของแบตเตอรี ่เพื่อถอดมันออกจากช่องเสียบ

 ห้ามถอดแบตเตอรี ่เมื่อเปิดเครือ่งโดรนแล้ว

 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่แบตเตอรีไ่ดร้บัการตดิตัง้เข้าที่อย่างแน่นหนา
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 เมื่อโดรนเปิดเครือ่งแล้ว อย่าแตะหรอืเคาะกิมบอล เพื่อป้องกันกิมบอลในช่วงขึน้บิน กรณุาขึน้บินจากพืน้ที่โล่งและราบเรยีบ

 ความแม่นยำาของกิมบอลอาจเสียหายไดจ้ากการชนหรอืกระแทก ซ่ึงอาจทำาให้กิมบอลทำางานผิดปกติ

 อย่าให้ฝุ่นหรอืทรายเกาะบนกิมบอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าให้เข้าไปในมอเตอรข์องกิมบอล

 มอเตอรก์ิมบอลอาจเข้าสู่โหมดป้องกันตวัเองในสถานการณ์ตอ่ไปน้ี: 

ก. โดรนอยู่บนพืน้ที่ไม่เสมอกันหรอืกิมบอลโดนกีดขวาง 

ข. กิมบอลเจอกับแรงกระแทกดา้นนอกอย่างแรง เช่น การชน

 ห้ามกระแทกกิมบอลหลังจากที่เปิดกิมบอลแล้ว ห้ามเพิ่มน้ำ าหนักใดก็ตามกับกิมบอล เน่ืองจากอาจทำาให้กิมบอลทำางานผิดปกตหิรอือาจทำาให้มอเ

ตอรเ์สียหายถาวรได้

 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ถอดตวัครอบกิมบอลออกก่อนจะเปิดเครือ่งโดรน รวมถึงตรวจสอบวา่ใส่ตวัครอบกิมบอลแล้ว หลังจากไม่ไดใ้ช้งานโดรน

 การบินในสภาวะหมอกหนาหรอืเมฆครึม้อาจทำาให้กิมบอลเปียก ซ่ึงทำาให้กิมบอลใช้การไม่ไดช่ั้วคราว เมื่อกิมบอลแห้งแล้ว 

กิมบอลจะกลับสู่สภาวะปกติ

-90°

0°

24° -80° 80°

กิมบอลและกล้อง

ลักษณะของกิมบอล
กิมบอล 3 แกนของ DJI Air 2S ช่วยกันส่ัน ทำาให้กล้องมีความน่ิง ทำาให้คณุไดภ้าพและวดิโีอที่ชัดเจนและไรค้วามส่ันไหว ช่วงการเอียง (Tilt) ของตวั

ควบคมุคอื -90° ถึง + 24° ขอบเขตการเอียงของตวัควบคมุที่เป็นคา่เริม่ตน้คอื -90° ถึง 0° และขอบเขตการเอียงสามารถเพิ่มขึน้เป็น -90° ถึง +24° 

โดยการเปิดใช้ “Allow Upward Gimbal Rotation” (อนุญาตให้มีการหมุนกิมบอลขึน้ไปดา้นบน) ใน DJI Fly

ใช้ตวัปรบักิมบอลบนรโีมทคอนโทรลเพื่อควบคมุการเอียงของกล้อง หรอือีกทางหน่ึงคอืเข้าสู่มุมมองกล้องใน DJI Fly กดหน้าจอจนกระทั่งแถบปรบั

ตัง้ปรากฎ และลากขึน้และลงเพื่อควบคมุการเอียงของกล้อง

โหมดการใช้งานกิมบอล
มีโหมดการใช้งานกิมบอลอยู่สองแบบ เปลีย่นโหมดการใช้งานที่แตกตา่งกันดว้ย DJI Fly

Follow Mode (โหมดตดิตาม): มุมทิศทางของกิมบอลและดา้นหน้าโดรนคงที่ตลอดเวลา

FPV Mode (โหมดมุมมองบุคคลที่หน่ึง): กิมบอลปรบัไปตามการเคลือ่นที่ของโดรนเพื่อนำาเสนอประสบการณ์การบินแบบมุมมองบุคคลที่หน่ึง
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คุณลักษณะของกล้อง
DJI Air 2S ใช้กล้องเซนเซอร ์CMOS 1 น้ิว ซ่ึงสามารถถ่ายวดิโีอ 5.4K 30 fps, 4K 60fps และ 1080p 120 fps และภาพน่ิง 20MP นอกจากน้ี

ยังรองรบัโหมดการถ่ายภาพ เช่น SmartPhoto, Slow Motion, MasterShots, QuickShots, Hyperlapse และ Panorama รรูบัแสงของกล้อง

คอื f2.8 และสามารถถ่ายได ้0.6 เมตรถึงระยะอนันต์

 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่อุณหภูมิและความชืน้เหมาะสมสำาหรบักล้อง ทัง้ระหวา่งการใช้งานและในการเก็บรกัษา

 ใช้น้ำ ายาทำาความสะอาดเลนส์เพื่อทำาความสะอาดเลนส์ เพื่อป้องกันความเสียหาย

 ห้ามปิดกัน้รรูะบายอากาศที่กล้อง เพราะเมื่อความรอ้นเพิ่มขึน้อาจทำาให้อุปกรณ์เสียหายและผู้ใช้บาดเจ็บได้

 ห้ามถอดการด์ microSD จากโดรนขณะที่เครือ่งเปิดอยู่ มิฉะน้ัน การด์ microSD อาจเสียหายได้

 เพื่อให้แน่ใจถึงความเสถียรของระบบกล้อง การบันทึกวดิโีอจำากัดไวท้ี่ 30 นาที

 ตรวจสอบการตัง้คา่กล้องก่อนใช้งานเพื่อให้แน่ใจวา่ไดต้ัง้คา่ไวต้ามที่ตอ้งการแล้ว

 ก่อนถ่ายภาพหรอืวดิโีอสำาคญั กรณุาถ่ายภาพดกู่อนสักสองสามภาพเพื่อทดสอบวา่กล้องทำางานไดถู้กตอ้ง

 ถ้าโดรนปิดเครือ่งแล้ว จะไม่สามารถส่งข้อมูลหรอืทำาสำาเนารปูและวดิโีอจากกล้องได้

 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ปิดโดรนอย่างถูกตอ้ง มิฉะน้ันพารามิเตอรก์ล้องของคณุอาจไม่ไดบ้ันทึกไวแ้ละวดิโีอที่คณุบันทึกไวอ้าจเสียหายได ้DJI ไม่รั

บผิดชอบตอ่ความล้มเหลวใดในการบันทึกภาพหรอืวดิโีอหรอืที่บันทึกไวใ้นแบบที่อุปกรณ์ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้

การบันทึกรปูภาพและวดีิโอ
DJI Air 2S รองรบัการใช้การด์ microSD เพื่อบันทึกรปูและวดิโีอของคณุ ควรใช้การด์ microSD แบบ UHS-I Speed Grade 3 เพื่อให้การอ่าน

ข้อมูลและการบันทึกข้อมูลทำาไดร้วดเรว็ ซ่ึงเป็นส่ิงจำาเป็นสำาหรบัข้อมูลวดิโีอความละเอียดสูง โปรดดทูี่ส่วนข้อมูลจำาเพาะสำาหรบัข้อมูลเพิ่มเตมิ เกี่ยว

กับการด์ microSD ที่แนะนำา
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รีโมทคอนโทรล

ส่วนน้ีอธิบายถึงคณุลักษณะของรโีมทคอนโทรล รวมถึงคำา

แนะนำาสำาหรบัการควบคมุโดรนและกล้อง
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รโีมทคอนโทรล

คุณลักษณะรีโมทคอนโทรล

รโีมทคอนโทรลมีเทคโนโลยีส่งข้อมูลระยะไกลของ DJI ช่ือ OcuSync 2.0 ซ่ึงสามารถส่งข้อมูลไดไ้กลที่สุด 12 กิโลเมตร และแสดงวดิโีอที่ส่ง

สัญญาณจากโดรนมาที่ DJI Fly บนอุปกรณ์เคลือ่นที่ของคณุไดด้ว้ยความละเอียดสูงสุด 1080p สามารถควบคมุโดรนและกล้องไดง้่ายโดยใช้ปุ่มบน

รโีมท และคนัโยกที่ถอดออกไดท้ำาให้สามารถเก็บรโีมทคอนโทรลไดง้่ายขึน้

ในพืน้ที่เปิดโล่งที่ไม่มีคลืน่แม่เหล็กรบกวน โดรนจะใช้ฟังก์ชัน O3 และรโีมทคอนโทรลจะใช้ OcuSync 2.0 เพื่อถ่ายทอดสัญญาณวดิโีอไดสู้งสุด  

1080p อย่างราบรืน่ ไม่วา่ความสูงของการบินจะเปลีย่นแปลงไปอย่างไร รโีมทคอนโทรลทำางานไดท้ัง้คลืน่ 2.4 GHz และ 5.8 GHz โดยจะเลือกช่อง

สัญญาณที่ดทีี่สุดเองอัตโนมัต ิระบบรบัส่งสัญญาณลดความหน่วงลงเป็น 120-130 ms โดยปรบัปรงุประสิทธิภาพของกล้องผ่านการถอดรหัสอัลกอริ

ทึมและการเช่ือมตอ่ไรส้าย

แบตเตอรีใ่นตวัมีความจุ 5200 mAh และใช้งานไดเ้ต็มที่ 6 ช่ัวโมง รโีมทคอนโทรลชารจ์อุปกรณ์เคลือ่นที่ไดด้ว้ยความสามารถในการชารจ์  

500 mA@5V รโีมทคอนโทรลจะชารจ์อุปกรณ์แอนดรอยดอ์ัตโนมัต ิสำาหรบัอุปกรณ์ iOS ก่อนอื่นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจวา่อนุญาตให้ DJI Fly 

ชารจ์ได ้การชารจ์อุปกรณ์ iOS ปิดใช้งานไวใ้นการตัง้คา่เริม่ตน้และตอ้งมีการเปิดใช้งานทุกครัง้ที่เปิดรโีมทคอนโทรล

 เวอรชั์นที่ตรงตามข้อกำาหนด: รโีมทคอนโทรลเป็นไปตามข้อกำาหนดในท้องถิ่น

 Control Stick Mode (โหมดคนัโยกควบคมุ): โหมดคนัโยกควบคมุกำาหนดฟังก์ชันการทำางานของการเคลือ่นไหวของคนัโยกควบคมุแตล่ะ

แบบ มีโหมดที่ตัง้โปรแกรมไวแ้ล้วสามโหมดคอื (โหมด 1, โหมด 2 และ โหมด 3) ซ่ึงพรอ้มใช้งานและมีโหมดที่ปรบัแตง่ไดเ้องซ่ึงสามารถตัง้คา่

ไดใ้น DJI Fly โหมดที่เป็นคา่เริม่ตน้คอื โหมด 2 

การใช้งานรีโมทคอนโทรล

การเปิด/ปิดเครือ่ง
กดปุ่มพาวเวอรห์น่ึงครัง้เพื่อตรวจสอบระดบัแบตเตอรีป่ัจจุบัน กดหน่ึงครัง้และกดคา้งอีกครัง้เพื่อเปิดหรอืปิดรโีมทคอนโทรล ถ้าระดบัแบตเตอรีต่่ำา

เกินไป กรณุาชารจ์ก่อนใช้งาน

การควบคุมกิมบอลและกล้อง
1. ปุ่มชัตเตอร/์บันทึก: กดหน่ึงครัง้เพื่อถ่ายภาพ หรอืเริม่/หยุดการบันทึก

2. การสลับโหมดภาพน่ิง/วดิโีอ: กดหน่ึงครัง้เพื่อเปลีย่นโหมดระหวา่งภาพน่ิงและวดิโีอ 

3. ตวัปรบักิมบอล: ใช้ควบคมุความเอียงของกิมบอล 

4. กดปุ่มปรบัแตง่คา้งไวเ้พื่อให้สามารถใช้ตวัปรบักิมบอลเพื่อปรบัการซูมในโหมดวดิโีอ

การชารจ์แบตเตอรี่
ใช้สาย USB-C เพื่อตอ่กับอะแดปเตอร ์AC เข้ากับพอรต์ USB-C ของรโีมทคอนโทรล อาจใช้เวลาประมาณส่ีช่ัวโมงเพื่อชารจ์รโีมทคอนโทรลเต็มที่

ปลั๊กไฟ
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Gimbal Dial (ตวัปรบักิมบอล)
Shutter/Record Button (ปุ่มชัตเตอร/์บันทึก)

Photo/Video Toggle (การสลับโหมด

ภาพน่ิง/วดิโีอ)
Customizable Button (ปุ่มที่ตัง้คา่ไดเ้อง)

การควบคุมโดรน
คนัโยกควบคมุจะควบคมุทิศทางการหันของโดรน (Pan), การเดนิหน้า/ถอยหลัง (Pitch), ระดบัความสูง (Throttle) และการบินไปทางซ้าย/ขวา  

(Roll) โหมดคนัโยกควบคมุกำาหนดฟังก์ชันการทำางานของการเคลือ่นไหวของคนัโยกควบคมุแตล่ะแบบ โหมดที่ตัง้โปรแกรมไวแ้ล้วสามโหมดคอื  

(โหมด 1, โหมด 2 และ โหมด 3) ซ่ึงพรอ้มใช้งานและมีโหมดที่ปรบัแตง่ไดเ้องซ่ึงสามารถตัง้คา่ไดใ้น DJI Fly โหมดที่เป็นคา่เริม่ตน้คอื โหมด 2

Right StickLeft Stick
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Down

RightLeft

Up

Down

Turn RightTurn Left
RightLeft
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Backward

Left Stick Right Stick

Forward

Backward

Right Stick
Up
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รโีมทคอนโทรล
(โหมด 2)

โดรน 

(  แสดงทิศทางของ Nose)
หมายเหตุ 

การขยับคนัโยกซ้ายขึน้หรอืลงจะเป็นการเปลีย่นระดบัความสูงของ

โดรน ผลักคนัโยกขึน้เพื่อเพิ่มระดบัความสูง ดนัคนัโยกลงเพื่อลดระดบั

 ยิ่งคนัโยกถูกผลักออกไปห่างจากศนูย์กลางเท่าไหร ่โดรนก็จะเปลีย่น

ระดบัความสูงเรว็ขึน้เท่าน้ัน กรณุาผลักคนัโยกอย่างนุ่มนวลเสมอ เพื่อ

ป้องกันการเปลีย่นระดบัอย่างทันทีทันใดหรอืไม่คาดคดิ

ขยับคนัโยกซ้ายไปทางซ้ายหรอืขวาคอืการควบคมุทิศทางของโดรน

 ผลักคนัโยกไปทางซ้าย จะหมุนโดรนทวนเข็มนาฬิกา และไปทางขวา

จะเป็นการหมุนโดรนตามเข็มนาฬิกา ยิ่งคนัโยกถูกผลักออกไปห่างจาก

ศนูย์กลางเท่าไหร ่โดรนก็จะหมุนเรว็ขึน้เท่าน้ัน

การขยับคนัโยกขวาขึน้หรอืลงจะเปลีย่นระหวา่งการเคลือ่นไปข้างหน้า

/หลังของโดรน ผลักคนัโยกขึน้เพื่อบินไปข้างหน้า หรอืผลักลงเพื่อบิน

ถอยหลัง ยิ่งคนัโยกถูกผลักออกไปห่างจากศนูย์กลางเท่าไหร ่โดรนก็จะ

บินไปเรว็ขึน้เท่าน้ัน

การขยับคนัโยกขวาไปทางซ้ายหรอืขวาจะเปลีย่นระหวา่งการบินไปทาง

ซ้าย/ขวาของโดรน ผลักคนัโยกไปทางซ้ายเพื่อบินไปทางซ้าย และผลัก

ไปทางขวาเพื่อบินไปทางขวา ยิ่งคนัโยกถูกผลักออกไปห่างจากศนูย์กลาง

เท่าไหร ่โดรนก็จะบินไปเรว็ขึน้เท่าน้ัน 

ตำาแหน่ง โหมดการบิน

Sport โหมด Sport

Normal (ปกต)ิ โหมด Normal

Cine โหมด Cine

เปล่ียนโหมดการบิน
เลือ่นสวทิช์เพื่อเลือกโหมดการบิน

ปุ่ม Flight Pause/RTH (ปุ่มหยุดบินช่ัวคราว/กลับจุดขึน้บิน)
กดหน่ึงครัง้เพื่อทำาให้โดรนเบรกและบินอยู่กับที่ ถ้าโดรนอยู่ในโหมด MasterShots, QuickShots, Smart RTH หรอืลงจอดอัตโนมัต ิ กดหน่ึง

ครัง้เพื่อออกจากโหมดแล้วคอ่ยเบรก

กดปุ่ม RTH คา้งไวจ้นกวา่รโีมทคอนโทรลจะส่งเสียงบี๊บ เพื่อเริม่ตน้โหมด RTH กดปุ่มน้ีอีกครัง้เพื่อยกเลิกคำาส่ัง RTH และกลับไปควบคมุโดรนอีก

ครัง้ อ่านรายละเอียดในหัวข้อ Return to Home (กลับจุดขึน้บิน) เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ RTH
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DJI Fly 
App

Customizable Button (ปุ่มท่ีตัง้ค่าได้เอง)
ไปที่การตัง้คา่ระบบ DJI Fly แล้วเลือก Control เพื่อกำาหนดคา่การทำางานของปุ่มน้ี ฟังก์ชันที่ตัง้ไดอ้าจรวมถึง การตัง้ศนูย์กลางของกิมบอลใหม่ การ

เปลีย่นไฟ LED และการสลับแผนที่และมุมมองสด

การเตือนจากรโีมทคอนโทรล
รโีมทคอนโทรลจะส่งเสียงเตอืน ระหวา่งกลับจุดขึน้บิน (RTH) หรอืเมื่อระดบัแบตเตอรีอ่่อน (6% ถึง 15%) การเตอืนแบตเตอรีอ่่อนปิดไดด้ว้ยการ

กดปุ่มพาวเวอร ์การเตอืนแบตเตอรีอ่่อนมาก (น้อยกวา่ 5%) ไม่สามารถปิดได้

Optimal Transmission Zone (บรเิวณสง่สญัญาณ)
สัญญาณระหวา่งโดรนกับรโีมทคอนโทรลจะดทีี่สุด เมื่อเสาสัญญาณอยู่ในตำาแหน่งสอดคล้องกับโดรนตามภาพดา้นล่าง

Optimal Transmission Zone (บรเิวณส่งสัญญาณ)

แรง

อ่อนอ่อน

การเช่ื อมต่อกับรีโมทคอนโทรล

โดรนกับรโีมทคอนโทรลจะตอ้งเช่ือมตอ่กันก่อนการใช้งาน ทำาตามขัน้ตอนตอ่ไปน้ีเพื่อเช่ือมตอ่รโีมทคอนโทรลใหม่:

1. กดปุ่มพาวเวอรท์ี่รโีมทคอนโทรล และที่ตวัโดรน

2. เปิดแอป DJI Fly 

3. ในมุมมองจากกล้อง แตะ    แล้วเลือก Control และ Pair to Aircraft (Link) 

4. กดปุ่มพาวเวอรท์ี่โดรนคา้งไวน้านกวา่ส่ีวนิาที โดรนจะส่งเสียงบี๊บหน่ึงครัง้ เพื่อแสดงวา่โดรนพรอ้มจะเช่ือมตอ่แล้ว โดรนจะส่งเสียงบีบ๊สองครัง้ 

เพื่อแสดงวา่การเช่ือมตอ่เสรจ็สมบูรณ์ ไฟ LED บอกระดบัแบตเตอรีข่องรโีมทคอนโทรลจะเปล่งแสง
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 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่รโีมทคอนโทรลอยู่ในระยะ 0.5 เมตรกับโดรนระหวา่งการเช่ือมตอ่

 รโีมทคอนโทรลจะยกเลิกการเช่ือมตอ่กับโดรนอัตโนมัต ิถ้ารโีมทคอนโทรลใหม่มีการเช่ือมตอ่กับโดรนลำาเดยีวกัน

 ชารจ์รโีมทคอนโทรลให้เต็มก่อนการบินทุกครัง้ รโีมทคอนโทรลจะส่งเสียงเตอืน เมื่อแบตเตอรีอ่่อน 

 ถ้ารโีมทคอนโทรลเปิดอยู่และไม่ไดใ้ช้งานห้านาที จะมีเสียงเตอืน หลังจาก 6 นาที โดรนจะปิดเองอัตโนมัต ิขยับคนัโยกควบคมุหรอืกดปุ่มใด

ก็ไดเ้พื่อยกเลิกการแจ้งเตอืน 

 ปรบัที่ยึดอุปกรณ์เคลือ่นที่เพื่อให้แน่ใจวา่โทรศัพท์ยึดไวเ้ข้าที่แน่นหนาแล้ว

 ควรชารจ์แบตเตอรีใ่ห้เต็มอย่างน้อยหน่ึงครัง้ทุกสามเดอืนเพื่อให้แบตเตอรีไ่ม่เส่ือม
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แอป DJI Fly

ส่วนน้ีจะแนะนำาฟังก์ชันหลักของ แอป DJI Fly
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แอป DJI Fly
Home

เปิดแอป DJI Fly แล้วเข้าสู่หน้า home

จุดบิน
ชมหรอืแบ่งปันเที่ยวบินและสถานที่ถ่ายทำาในบรเิวณใกล้เคยีง เรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยวกับ GEO Zone และชมภาพถ่ายทางอากาศของสถานที่ตา่ง ๆ ที่

ถ่ายโดยผู้ใช้รายอื่น

Academy
แตะที่ไอคอนมุมบนขวาเพื่อเข้าสู่ Academy การสอนใช้งานผลิตภัณฑ์ เคล็ดลับในการบิน ความปลอดภัยในการบิน และเอกสารคูม่ือ จะสามารถ

อ่านไดท้ี่น่ี 

Album
ให้คณุสามารถดภูาพถ่ายและวดิโีอจากแอป DJI Fly และอุปกรณ์เคลือ่นที่ของคณุ มีทัง้แบบ Templates และ Pro Templates มีโหมดปรบัแตง่

อัตโนมัตสิำาหรบัคลิปที่ถ่ายมา Pro จะให้คณุปรบัแตง่คลิปที่ถ่ายมาไดต้ามที่คณุตอ้งการ 

SkyPixel
เข้าสู่โหมด SkyPixel เพื่อชมวดิโีอและภาพที่ผู้ใช้อื่นแชรไ์ว ้

Profile
ดขู้อมูลบัญชี, บันทึกการบิน, ฟอรัม่ DJI, รา้นคา้ออนไลน์, ฟีเจอร ์Find My Drone (ระบุตำาแหน่งโดรนของคณุ) และการตัง้คา่อื่น ๆ

AcademyFly Spots

GO FLYSkypixelAlbum

Altitude Zone (120m)

Profile
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Camera View (มุมมองกล้อง)

1.  โหมดการบิน

N : แสดงโหมดการบินปัจจุบัน 

2.  แสดงสถานะระบบ

In Flight : แสดงสถานะโดรนและแสดงคำาเตอืนหลาย ๆ แบบ

3.  ข้อมูลแบตเตอรี่

80  24'26" : แสดงระดบัแบตเตอรีป่ัจจุบันและเวลาบินที่เหลือ แตะเพื่อดขู้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับแบตเตอรี่

4.  สญัญาณความแรงของการเช่ือมต่อวดีิโอ
RC  : แสดงความแรงของสัญญาณเช่ือมตอ่วดิโีอระหวา่งโดรนกับรโีมทคอนโทรล

5.  สถานะระบบการมองเห็นเพ่ือหลบหลีกสิง่กีดขวาง

 : ดา้นซ้ายของไอคอนแสดงสถานะของระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นหน้าและดา้นหลัง และดา้นขวาของไอคอนแสดงสถานะของ

ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นบนและดา้นล่าง ไอคอนเป็นสีขาวเมื่อระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางทำางานเป็นปกต ิ และเป็น

สีแดงเมื่อระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางไม่สามารถใช้งานได้

6.  สถานะ GNSS
20

: แสดงความแรงของสัญญาณ GNSS ปัจจุบัน แตะเพื่อตรวจสอบสถานะสัญญาณ GNSS จุดขึน้บินสามารถอัปเดตไดเ้มื่อไอคอนเป็นสีขาว ซ่ึงบ่ง

ชีว้า่สัญญาณ GNSS น้ันแรง

7.  การตัง้ค่าระบบ

 : แตะเพื่อดขู้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย การควบคมุ และการส่งข้อมูล

ความปลอดภัย

ความช่วยเหลือในการบิน: ไอคอนจะปรากฏในมุมมองกล้องหลังจากตัง้คา่การหลบหลีกส่ิงกีดขวางให้ Bypass (อ้อมผ่าน) หรอื Break (เบรก) โดรนไม่

สามารถรบัรูถ้ึงส่ิงกีดขวาง หากปิดใช้งานการตรวจจับส่ิงกีดขวาง โดรนไม่สามารถบินไปทางซ้ายหรอืขวาได ้หากปิดใช้งาน Sideway Flight

การป้องกันในการบิน: แตะเพื่อตัง้ระดบัความสูงที่สูงที่สุด, ระยะห่างไกลที่สุด, ระดบัความสูง RTH อัตโนมัต ิและเพื่ออัปเดต Home Point (จุดขึน้บิน) 

เซนเซอร:์ แตะเพื่อด ูIMU และสถานะเข็มทิศ และหากจำาเป็นจะเริม่ทำาการคาลิเบรต ผู้ใช้สามารถตรวจสอบไฟเสรมิดา้นล่าง และปลดล็อกการตัง้คา่ GEO 

Zone ไดเ้ช่นกัน

แบตเตอรี ่แตะเพื่อดขู้อมูลแบตเตอรี ่เช่น สถานะเซลล์แบตเตอรี ่หมายเลขซีเรยีล เวลาชารจ์ และวนัที่ผลิต 

LED เสรมิ: แตะเพื่อตัง้คา่ไฟ LED เสรมิเป็นอัตโนมัต ิเปิดหรอืปิด

ปลดล็อก GEO Zone: แตะเพื่อดขู้อมูลเกี่ยวกับการปลดล็อก GEO Zone

ฟีเจอร ์Find My Drone ช่วยให้หาตำาแหน่งที่โดรนอยู่บนพืน้ดนิได้

80 23 2623 26 2020RCRC

  

1:30:301:30:30
STORAGE4K  60

FHD 120FHD 120
SIZESIZE

+1.0+1.0
EVEV0m/s

50mD
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D
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การตัง้คา่ความปลอดภัยขัน้สูง รวมถึงการตัง้คา่ส่ิงที่โดรนตอ้งทำา เมื่อสัญญาณจากรโีมทคอนโทรลหายไป เมื่อใบพัดสามารถหยุดไดร้ะหวา่งการบิน และ

สวติช์ AirSense 

พฤตกิรรมของโดรนเมื่อสัญญาณรโีมทขาดหายไปน้ันสามารถตัง้คา่เป็น Return to Home (กลับจุดขึน้บิน), Descend (ลดระดบั) และ Hover (บินอยู่

กับที่) ได ้

“Emergency Only” (ฉุกเฉินเท่าน้ัน) ระบุวา่มอเตอรจ์ะหยุดกลางอากาศในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่าน้ัน เช่น เมื่อเกิดการชน มอเตอรห์ยุดกลางคนั โด

รนหมุนกลางอากาศ หรอืโดรนเสียการควบคมุ และยกระดบัหรอืลดระดบัอย่างรวดเรว็ “Anytime” (เมื่อใดก็ได)้ หมายถึงมอเตอรส์ามารถหยุดกลางอากาศ

เมื่อใดก็ได ้เมื่อผู้ใช้ใช้คำาส่ังจากคนัโยกแบบผสมผสาน (Combination Stick Command หรอื CSC) การหยุดมอเตอรก์ลางอากาศจะทำาให้โดรนชนได ้

การเตอืนจะปรากฏขึน้ในแอป DJI Fly เมื่อตรวจพบอากาศยานที่ควบคมุโดยคน หากเปิดใช้งาน AirSense AirSense ไม่สามารถใช้งานไดข้ณะที่อยู่ใน

โหมด ActiveTrack หรอืกำาลังบันทึกวดิโีอ 4K 30p อ่านข้อสงวนสิทธิ์ในข้อความแจ้งของ DJI Fly ก่อนใช้งาน AirSense 

การควบคุม

การตัง้ค่าโดรน: การตัง้คา่หน่วยการวดั

การตัง้ค่ากิมบอล: แตะเพื่อตัง้คา่โหมดกิมบอล การตัง้คา่ขัน้สูง อนุญาตให้กิมบอลหมุนได ้และดำาเนินการปรบัเทียบกิมบอล

การตัง้ค่ารโีมทคอนโทรล: แตะเพื่อตัง้ฟังก์ชันของปุ่มแบบปรบัแตง่เอง เพื่อปรบัเทียบรโีมทคอนโทรล เพื่อทำาให้ชารจ์อุปกรณ์ของ iOS ไดเ้มื่อมีการเช่ือม

ตอ่ และเพื่อเปลีย่นโหมดคนัโยก ตรวจสอบให้แน่ใจวา่เข้าใจการทำางานของโหมดคนัโยกก่อนจะเปลีย่นโหมดคนัโยก

วดีิโอสอนการบินสำาหรบัผู้เริม่ต้น: ชมวดิโีอสอนการบิน 

เช่ือมตอ่กับโดรน: แตะเพื่อเริม่การเช่ือมตอ่ เมื่อโดรนไม่ไดเ้ช่ือมตอ่กับรโีมทคอนโทรล

กล้อง

การตัง้คา่พารามิเตอรข์องกล้อง: แสดงการตัง้คา่ที่แตกตา่งกัน ตามแตโ่หมดการถ่ายภาพ

โหมดการถ่าย การตัง้คา่

ภาพถ่าย รปูแบบภาพ ขนาดภาพ และการป้องกันแสงกะพรบิ

วดิโีอ ฟอรแ์มตวดิโีอ รปูแบบการเข้ารหัส การป้องกันแสงกะพรบิ และคำาบรรยายวดิโีอ

MasterShots รปูแบบวดิโีอ รปูแบบการเข้ารหัส ลำาดบัความสำาคญัในการถ่ายภาพ การป้องกันแสงกะพรบิ และคำาบรรยายวดิโีอ

QuickShot (ถ่ายดว่น) ฟอรแ์มตวดิโีอ รปูแบบการเข้ารหัส สี การป้องกันแสงกระพรบิ และคำาบรรยายวดิโีอ

HyperLapse (ถ่าย

ภาพแบบ Timelaps
e และเคลือ่นไหวกล้อ

งไปดว้ย)

ฟอรแ์มตวดิโีอ ประเภทของภาพถ่าย ป้องกันแสงกะพรบิ และถ่ายภาพเฟรม

Pano ประเภทของภาพถ่ายและการป้องกันแสงกะพรบิ

การตัง้คา่ทั่วไป: แตะเพื่อชมและตัง้คา่กราฟความถี,่ การเตอืนการเปิดรบัแสงเกิน, เส้นตาราง, เส้นโคง้ระดบัแสง, สมดลุสีขาว, ซิงคภ์าพ HD อัตโนมัต ิและ

แคช เมื่อบันทึกภาพ

ตำาแหน่งการบันทึกข้อมูล: คลิปที่ถ่ายไวส้ามารถบันทึกไวท้ี่โดรนหรอืที่การด์ microSD สามารถฟอรแ์มตพืน้ที่จัดเก็บภายในและการด์ microSD ได ้การตัง้

คา่ความจุแคชวดิโีอสูงสุดและการตัง้คา่การรเีซ็ตกล้องยังสามารถปรบัเปลีย่นไดอ้ีกดว้ย

การสง่ข้อมูล

ความหมาย ความถี ่และการตัง้คา่โหมดช่องสัญญาณ

เก่ียวกับ

ดขู้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลเฟิรม์แวร ์เวอรช่ั์นของแอป เวอรช่ั์นของแบตเตอรี ่และอื่น ๆ 

8. โหมดการถ่าย

 ภาพถ่าย: Single, SmartPhoto, AEB, Burst และ Timed Shot. SmartPhoto ผสานรวมการรูจ้ำาฉาก, Hyperlight และ HDR ไวใ้นโหมด

เดยีวเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดทีี่สุด Hyperlight ช่วยปรบัปรงุภาพถ่ายที่ถ่ายในเวลากลางคนืหรอืในสถานการณ์ที่มีแสงน้อย ในขณะที่การรูจ้ำาฉากช่วยปรบัคา่

พารามิเตอรข์องกล้องที่แตกตา่งกัน สำาหรบัฉากที่มีพระอาทิตย์ตกดนิ ท้องฟ้าสีฟ้า หญ้า หิมะ และตน้ไม้สีเขียว HDR ใช้อัลกอรทิึมขยายช่วงไดนามิกแบบ

ปรบัเปลีย่นได ้ซ่ึงจะพิจารณาหาพารามิเตอรท์ี่ดทีี่สุดเพื่อเลือกภาพที่ดทีี่สุดจากหลายเลเยอร์

วดีิโอ: ปกต ิ(5.4K 24/25/30fps, 4K 24/25/48/50/60fps, 2.7K 24/25/48/50/60fps, 1080p 24/25/48/50/60/120fps), ภาพเคลือ่นไหวช้า

 (1080p 120 fps)

MasterShots: เลือกวตัถุ โดรนจะบันทึกขณะใช้การเคลือ่นที่แบบตา่ง ๆ ตามลำาดบั และคอยรกัษาวตัถุไวท้ี่ตรงกลางเฟรม วดิโีอภาพยนตรสั์น้จะถูก

สรา้งขึน้หลังจากน้ัน
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QuickShot (ถ่ายด่วน): เลือกจากโหมด Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang และ Asteroid

HyperLapse: เลือกจาก Free, Circle, Course Lock และ Waypoints 

Pano: เลือกระหวา่งโหมด Sphere, 180°, Wide Angle และ Vertical โดรนจะถ่ายภาพหลายภาพโดยอัตโนมัต ิตามการเลือกประเภทของพาโน และ

จะสรา้งภาพพาโนรามาภาพหน่ึงขึน้มา 

9. ปุ่มซูม/โฟกัส

1x  : สามารถใช้ Zoom ในโหมดวดิโีอได ้ไอคอนแสดงอัตราส่วนการซูม กดไอคอนคา้งไวเ้พื่อปรบัอัตราส่วนการซูม

AF  / MF : กดไอคอนโฟกัสคา้งไวเ้พื่อเปลีย่นโหมดโฟกัส

10. Shutter/Record Button (ปุ่มชัตเตอร/์บันทึก)

 : แตะเพื่อถ่ายภาพหรอืเริม่/หยุดการบันทึกวดิโีอ

11. เล่นย้อนกลับ

 : แตะเพื่อเข้าสู่การเล่นย้อนกลับและชมภาพและวดิโีอทันทีที่มันถ่ายได้

12. เปล่ียนโหมดกล้อง

 : เลือกระหวา่งโหมด Auto และ Pro เมื่ออยู่ในโหมดถ่ายภาพ สามารถตัง้คา่พารามิเตอรต์า่ง ๆ ไดใ้นโหมดตา่ง ๆ ที่หลากหลาย

13. ข้อมูลการด์ microSD
 : แสดงจำานวนภาพถ่ายหรอืเวลาบันทึกวดิโีอที่เหลืออยู่ของการด์ microSD ปัจจุบัน แตะเพื่อดคูวามจุที่มีอยู่ของการด์ microSD

14. การรบัสง่ข้อมูลทางไกลในการบิน

D 50m H 30m 3m/s 3m/s : แสดงระยะทางระหวา่งโดรนและจุดขึน้บิน ความสูงจากจุดขึน้บิน ความเรว็แนวราบของโดรน และความเรว็

แนวดิง่ของโดรน

15. ขอบฟ้าจำาลอง

แสดงข้อมูล เช่น การวางแนวและมุมเอียงของโดรน ตำาแหน่งของรโีมทคอนโทรล และตำาแหน่งของจุดขึน้บิน

ล้มเหลว

เปลีย่นเป็นแผนที่

ขนาดย่อ

มุมเอียงของโดรน
จุดขึน้บิน

ตำาแหน่งของรโีมทคอนโทรล

ทิศทางของโดรน

เปลีย่นเป็นขอบฟ้าจำาลอง

16. ขึน้บินอัตโนมัติ/ลงจอด/RTH
/  : แตะที่ไอคอน เมื่อมีคำาเตอืนขึน้มา กดปุ่มคา้งไวเ้พื่อเริม่ขึน้บินหรอืลงจอดอัตโนมัติ

 : แตะเพื่อเริม่โหมด Smart RTH และทำาให้โดรนบินกลับมายังจุดขึน้บินที่บันทึกไวล้่าสุด

17. สถานะ APAS
 : แสดงสถานะ APAS ปัจจุบัน 

18. ย้อนกลับ

 : แตะเพื่อย้อนกลับไปยังหน้า Home 

วาดรปูกล่องรอบวตัถุในมุมมองกล้อง เพื่อเปิดใช้งาน FocusTrack กดคา้งที่จอเพื่อดงึแถบการปรบักิมบอล เพื่อปรบัมุมกิมบอล 

แตะที่หน้าจอเพื่อเปิดใช้งานการวดัแสงที่จุดโฟกัสหรอืการวดัแสงแบบจุด การวดัแสงที่จุดโฟกัสหรอืการวดัแสงแบบจุดจะแสดงผลแตกตา่งกัน ทัง้น้ีขึน้อยู่กับ

โหมดโฟกัส โหมดคา่รบัแสง และโหมดการวดัแสงแบบจุด หลังจากใช้การวดัแสงแบบจุดแล้ว ให้กดบนหน้าจอคา้งไวเ้พื่อล็อกคา่รบัแสง หากตอ้งการปลดล็อก

คา่รบัแสง ให้กดบนหน้าจอคา้งไวอ้ีกครัง้
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 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ชารจ์อุปกรณ์เคลือ่นที่ของคณุเต็มแล้วก่อนจะเปิดแอป DJI Fly
 จำาเป็นตอ้งใช้เน็ตมือถือเมื่อใช้แอป DJI Fly ตดิตอ่ผู้ให้บรกิารเครอืข่ายไรส้ายของคณุเพื่อขอทราบคา่ใช้จ่ายสำาหรบัเน็ต

 ถ้าคณุใช้โทรศัพท์เคลือ่นที่เป็นจอภาพ ห้ามรบัสายที่โทรเข้ามาหรอืรบัส่งข้อความใด ๆ ระหวา่งการบิน

 อ่านเคล็ดลับดา้นความปลอดภัย คำาเตอืน และข้อสงวนสิทธิ์อย่างถีถ่้วน รบัทราบและจดจำาข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องในพืน้ที่ของคณุเอาไว ้ คณุคอื

ผู้รบัผิดชอบผู้เดยีวเท่าน้ันที่ตอ้งรบัทราบถึงข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง และการบินแบบที่ไดร้บัอนุญาต  

ก.  อ่านและทำาความเข้าใจข้อความเตอืนตา่ง ๆ ก่อนใช้การขึน้บินอัตโนมัตแิละการลงจอดอัตโนมัติ

ข.  อ่านและทำาความเข้าใจถึงข้อความเตอืนตา่ง ๆ และข้อสงวนสิทธิ์ ก่อนจะตัง้คา่ระดบัความสูงที่อยู่เกินจากการตัง้คา่เริม่ตน้

ค.  อ่านและทำาความเข้าใจถึงข้อความเตอืนตา่ง ๆ และข้อสงวนสิทธิ์ ก่อนจะสลับใช้โหมดการบินแบบตา่ง ๆ

ง.  อ่านและทำาความเข้าใจข้อความเตอืนตา่ง ๆ และคำาเตอืนข้อสงวนสิทธิ์เมื่ออยู่ใกล้หรอือยู่ใน GEO Zone

จ.  อ่านและทำาความเข้าใจถึงข้อความเตอืนตา่ง ๆ ก่อนใช้โหมดการบินอัจฉรยิะ

 ให้นำาโดรนของคณุลงจอดทันที ณ ตำาแหน่งที่ปลอดภัย หากมีข้อความแจ้งให้ดำาเนินการดงักล่าว

 ทบทวนข้อความเตอืนทัง้หมดที่อยู่ในรายการที่แสดงในแอปก่อนขึน้บินทุกครัง้

 ใช้การสอนใช้งานในแอปเพื่อฝึกทักษะการบินของคณุ หากคณุยังไม่เคยบินโดรนมาก่อน หรอืถ้าคณุยังมีประสบการณ์ไม่เพียงพอที่จะบินโดรน

อย่างมั่นใจ

 ทำาการ cache ข้อมูลแผนที่ของบรเิวณที่คณุตอ้งการบินโดรน โดยเช่ือมตอ่กับอินเทอรเ์น็ตก่อนขึน้บินทุกครัง้ 

 แอปน้ีออกแบบมาเพื่อช่วยคณุในการบิน ใช้วจิารณญาณของคณุ และอย่าพึ่งแอปเพื่อควบคมุโดรนของคณุ การใช้งานแอปน้ีของคณุตอ้งเป็น

ไปตามข้อกำาหนดการใช้งานของ DJI Fly และนโยบายความเป็นส่วนตวัของ DJI อ่านทัง้หมดอย่างละเอียดไดใ้นแอป



© 2021 DJI สงวนลิขสิทธิ์   45

การบิน

ส่วนน้ีอธิบายถึงการฝึกบินอย่างปลอดภัยและข้อกำาหนดดา้น

การบิน
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การบิน
เมื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนบินเรยีบรอ้ยแล้ว ขอแนะนำาให้คณุฝึกทักษะการบินของคณุและฝึกบินอย่างปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ทุกการบินน้ัน

ทำาการบินในพืน้ที่โล่ง โปรดอ่านหัวข้อรโีมทคอนโทรลและ DJI Fly เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รโีมทคอนโทรลและแอปเพื่อควบคมุโดรน

ข้อกำ าหนดสภาวะแวดล้อมทางการบิน

1. ห้ามใช้โดรนในสภาวะแวดล้อมที่รนุแรง รวมถึงเมื่อแรงลมเกิน 10.7 เมตร/วนิาที หิมะตก ฝนตก และหมอกลง

2. บินในพืน้ที่เปิดโล่งเท่าน้ัน อาคารสูงและส่ิงก่อสรา้งที่เป็นโลหะขนาดใหญ่อาจส่งผลกับความถูกตอ้งของเข็มทิศที่ตวัโดรนและระบบ GNSS ได ้

ขอแนะนำาให้โดรนอยู่ห่างจากอาคารเหล่าน้ันอย่างน้อย 5 เมตร 

3. หลบหลีกส่ิงกีดขวาง ฝูงชน สายไฟฟ้าแรงสูง ตน้ไม้ และแหล่งน้ำ า ขอแนะนำาให้โดรนอยู่เหนือน้ำ าอย่างน้อย 3 เมตร

4. ลดส่ิงรบกวนให้น้อยที่สุด โดยการหลีกเลีย่งพืน้ที่ที่มีกระแสแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง เช่น บรเิวณใกล้สายไฟฟ้า สถานีจ่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย 

และอาคารที่มีการกระจายสัญญาณเสียงหรอืภาพ

5. สมรรถนะของโดรนและแบตเตอรี ่ ขึน้อยู่กับปัจจัยของสภาวะแวดล้อม เช่น ความหนาแน่นของอากาศและอุณหภูมิ พึงระวงัเมื่อบินในระดบั 

10,464 ฟุต (5,000 เมตร) หรอืมากกวา่น้ันเหนือระดบัน้ำ าทะเล เพราะสมรรถนะของแบตเตอรีแ่ละโดรนอาจลดลง

6. โดรนไม่สามารถใช้ GNSS ไดใ้นแถบภูมิภาคขัว้โลก เมื่อตอ้งบินในบรเิวณเช่นน้ัน ให้ใช้ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางดา้นล่าง

7. ถ้าหากขึน้บินจากพืน้ที่ที่มีการเคลือ่นที่ เช่น เรอืหรอืยานยนตท์ี่กำาลังแล่น ให้บินดว้ยความระมัดระวงั

ข้อจำ ากัดการบินและ GEO Zone (พื ้นท่ี ควบคุมการบิน)

ผู้ควบคมุอากาศยานไรนั้กบิน (UAV) ควรปฏิบัตติามกฎระเบียบจากองคก์รกำากับดแูลตนเอง เช่น องคก์ารการบินพลเรอืนระหวา่งประเทศ องคก์าร

บรหิารการบินแห่งชาต ิและหน่วยงานการบินท้องถิ่น ดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภัย การจำากัดดา้นการบินมีการเปิดใช้งานโดยคา่เริม่ตน้ เพือ่ช่วยให้

ผู้ใช้บินโดรนลำาน้ีไดอ้ย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย ผู้ใช้สามารถตัง้คา่การจำากัดการบินไดท้ัง้ความสูงและระยะทาง

ข้อจำากัดดา้นระดบัความสูง ข้อจำากัดดา้นระยะทาง และฟังก์ชัน GEO Zone จะทำางานพรอ้มกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบินเมื่อ GNSS ใช้

งานได ้มีเพียงระดบัความสูงเท่าน้ันที่ถูกจำากัดได ้เมื่อ GNSS ใช้งานไม่ได้

ข้อจำากัดด้านระดับความสูงและระยะทาง
ข้อจำากัดดา้นระดบัความสูงและระยะทางสามารถปรบัเปลีย่นไดใ้น DJI Fly เมื่อพิจารณาจากการตัง้คา่เหล่าน้ี โดรนจะบินในขอบเขตจำากัดตามที่

แสดงดา้นล่าง 

ระดบัความสูงเต็มที่

ความสูงของโดรนเมื่อขึน้บิน

รศัมีที่ไกลที่สุด

จุดขึน้บิน
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การจำากัดด้านการบิน แอป DJI Fly

ระดบัความสูงที่

สูงที่สุด
ระดบัความสูงของโดรนไม่สามารถเกินจากคา่ที่ระบุ คำาเตอืน: ถึงระดบัความสูงที่จำากัด

รศัมีที่ไกลที่สุด ระยะห่างของโดรนตอ้งอยู่ในขอบเขตที่ไกลที่สุด คำาเตอืน: ถึงจุดไกลที่สุดที่จำากัด

มีเฉพาะระบบการมองเห็นเพ่ือหลบหลีกสิง่กีดขวางด้านล่างเท่าน้ันท่ีใช้ได้

การจำากัดด้านการบิน แอป DJI Fly

ระดบัความสูงที่

สูงที่สุด

ความสูงถูกจำากัดไวท้ี่ 30 เมตร เมื่อสัญญาณ GNSS อ่อน ความสูงถูกจำากัดไวท้ี่ 3 

เมตร เมื่อสัญญาณ GNSS อ่อน และสภาพแสงไม่เพียงพอ
คำาเตอืน: ถึงระดบัความสูงที่จำากัด

รศัมีที่ไกลที่สุด ข้อจำากัดของรศัมีถูกปิดใช้งานและไม่สามารถรบัการแจ้งเตอืนในแอปได้

 ขีดจำากัดระดบัความสูงเมื่อ GNSS สัญญาณอ่อนจะไม่ถูกจำากัด ถ้าหากสัญญาณ GNSS แรงเมื่อเปิดเครือ่งโดรน 

 ถ้าโดรนถึงขีดที่จำากัดไว ้คณุจะยังควบคมุโดรนได ้แตจ่ะไม่สามารถบินตอ่ไปได ้ถ้าโดรนบินออกไปนอกขอบเขตไกลที่สุด มันจะบินกลับเข้ามาอยู่

ภายในขอบเขตโดยอัตโนมัต ิเมื่อสัญญาณ GNSS แรง

 เพื่อความปลอดภัย อย่าบินใกล้สนามบิน ทางดว่น สถานีรถไฟ รางรถไฟ เขตเมืองหรอืพืน้ที่เส่ียงอื่น ๆ บินโดรนให้อยู่ในระยะที่คณุมองเห็น

เท่าน้ัน

GEO Zone
GEO Zone ทุกแห่งมีแจ้งไวใ้นเวบ็ไซตท์างการของ DJI ที่ http://www.dji.com/flysafe GEO Zone แบ่งเป็นหลายประเภท รวมถึงพืน้ที่ เช่น 

สนามบิน พืน้ที่ซ่ึงมีเครือ่งบินบินในระดบัความสูงต่ำา พรมแดนระหวา่งประเทศ และพืน้ที่เส่ียง เช่น โรงไฟฟ้า 

จะมีคำาเตอืนขึน้ในแอป DJI Fly เมื่ออยู่ใน GEO Zone 

รายการตรวจสอบก่อนขึ้นบิน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่รโีมทคอนโทรล อุปกรณ์เคลือ่นที่ และแบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะตอ้งชารจ์เต็มที่

2. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่แบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะและใบพัดล็อกตดิกับตวัโดรนอย่างแน่นหนา

3. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่แขนของโดรนกางออกแล้ว

4. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่กิมบอลและกล้องทำางานปกติ

5. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไม่มีอะไรกีดขวางมอเตอรแ์ละมอเตอรท์ำางานปกติ

6. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ DJI Fly เช่ือมตอ่กับโดรนไดเ้รยีบรอ้ย

7. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่เลนส์กล้องและเซนเซอรร์ะบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางสะอาด

8. ใช้เฉพาะอะไหล่และอุปกรณ์แท้ของ DJI เท่าน้ัน อะไหล่ที่ไม่ใช่ของ DJI หรอือะไหล่จากโรงงานที่ DJI ไม่ไดร้บัรองอาจทำาให้ระบบทำางานผิด

ปกตแิละเกิดอันตรายได้

เม่ือ GNSS ใช้งานได้
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ขึ ้นบิน/ลงจอดแบบอัตโนมัติ

ขึน้บินอัตโนมัติ 
ใช้การขึน้บินอัตโนมัตเิมื่อตวัแจ้งเตอืนสถานะของโดรนกะพรบิเป็นสีเขียว

1.  เปิดแอป DJI Fly และเข้าสู่มุมมองกล้อง

2.  ทำาตามทุกขึน้ตอนในรายการตรวจสอบก่อนขึน้บินให้ครบถ้วน

3.  แตะ  ถ้าสภาพแวดล้อมปลอดภัยในการขึน้บิน กดคา้งที่ปุ่มเพื่อยืนยัน

4.  โดรนจะขึน้บินและบินอยู่กับที่เหนือพืน้ดนิ 1.2 เมตร

จอดอัตโนมัติ
ใช้การลงจอดอัตโนมัต:ิ 

1.  แตะ  ถ้าสภาพแวดล้อมปลอดภัยที่จะลงจอด กดปุ่มคา้งไวเ้พื่อยืนยัน

2.  การลงจอดอัตโนมัตสิามารถยกเลิกไดโ้ดยการแตะ  

3.  ถ้าระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางทำางานเป็นปกต ิการสแกนพืน้ดนิก่อนลงจอดจะเปิดใช้งาน

4.  มอเตอรห์ยุดหลังจากลงจอด

ดับเครือ่งมอเตอร์
การดบัเครือ่งมอเตอรท์ำาไดส้องวธิี

1. วธิีที่ 1: เมื่อโดรนลงจอด ดนัคนัโยกซ้ายลงและคา้งไว ้มอเตอรจ์ะหยุดหลังจากน้ันสามวนิาที

2. วธิีที่ 2: เมื่อโดรนลงจอดแล้ว ให้ดนัคนัโยกซ้ายลง และใช้ CSC แบบเดยีวกับที่ใช้ในการสตารท์มอเตอร ์ มอเตอรจ์ะดบัอัตโนมัต ิ ปล่อย

คนัโยกทัง้สองอัน ทันทีที่มอเตอรด์บั

ติดเครื่ อง/ดับเครื่ องมอเตอร์

การติดเครือ่งมอเตอร์
คำาส่ังจากคนัโยกแบบผสมผสาน (CSC) ใช้เพื่อเริม่การทำางานของมอเตอร ์ดนัคนัโยกทัง้สองอันลงไปที่มุมดา้นใน หรอืปัดออกไปที่มุมดา้นนอก เพื่อ

เริม่การทำางานของมอเตอร ์เมื่อมอเตอรต์ดิและหมุนแล้ว ปล่อยคนัโยกทัง้สองอันพรอ้มกัน

หรอื

วธิีที่ 1 วธิีที่ 2

หรอื
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ดับเครือ่งมอเตอรร์ะหวา่งบิน
การดบัเครือ่งมอเตอรร์ะหวา่งบินอาจทำาให้โดรนตกได ้ การดบัเครือ่งมอเตอรร์ะหวา่งบินควรทำาก็เฉพาะเมื่อเกิดเหตกุารณ์ฉุกเฉินเท่าน้ัน เช่น

 เกิดการชน หรอืเมื่อโดรนควบคมุไม่ไดแ้ละกำาลังจะบินขึน้หรอืบินดิง่ลงอย่างรวดเรว็ โดรนหมุนกลางอากาศ หรอืมอเตอรส์ะดดุดบั การดบัเครือ่ง

มอเตอรร์ะหวา่งบินใช้ขัน้ตอน CSC แบบเดยีวกับที่ทำาตอนตดิเครือ่ง การตัง้คา่เริม่ตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดใ้น DJI Fly

ทดสอบการบิน

ขัน้ตอนขึน้บิน/ลงจอด

1. วางโดรนไวใ้นพืน้ที่โล่ง ราบเรยีบโดยที่ไฟบอกสถานะโดรนหันมาทางคณุ

2. เปิดโดรนและรโีมทคอนโทรล

3. เปิดแอป DJI Fly และเข้าสู่มุมมองกล้อง

4. รอจนกวา่ไฟบอกสถานะโดรนกะพรบิสีเขียวบ่งชีว้า่มีการบันทึกจุดขึน้บินไวเ้รยีบรอ้ยแล้วและบัดน้ีโดรนปลอดภัยในการขึน้บิน

5. ดนัคนัโยกการบินขึน้/ลงแนวดิง่ (Throttle) ขึน้เบา ๆ เพื่อขึน้บินหรอืใช้โหมดขึน้บินอัตโนมัติ

6. ดนัคนัโยกการบินขึน้/ลงแนวดิง่ (Throttle) ลงหรอืใช้โหมดลงจอดอัตโนมัตเิพื่อลงจอด

7. หลังจากการลงจอด ดนัคนัโยกการบินขึน้/ลงแนวดิง่ (Throttle) ลงล่างแล้วคา้งไว ้มอเตอรจ์ะดบัหลังจากสามวนิาที

8. ปิดโดรนและปิดรโีมทคอนโทรล

วดิโีอแนะนำาการใช้งานและเคล็ดลับ

1. รายการตรวจสอบก่อนขึน้บินออกแบบมาเพื่อช่วยให้คณุบินไดอ้ย่างปลอดภัยและเพื่อให้แน่ใจวา่คณุถ่ายวดิโีอไดร้ะหวา่งบิน ตรวจสอบรายการ

ตรวจสอบก่อนขึน้บินให้ครบทุกข้อก่อนการบินทุกครัง้

2. เลือกโหมดการใช้งานกิมบอลที่ตอ้งการใน DJI Fly
3. ใช้โหมด Normal หรอืโหมด Cine เพื่อบันทึกวดิโีอ

4. ห้ามบินในสภาวะอากาศที่เลวรา้ย เช่น เมื่อฝนตกหรอืลมแรง

5. เลือกการตัง้คา่กล้องที่เหมาะกับความตอ้งการของคณุที่สุด 

6. ลองทดสอบการบินเพื่อสรา้งเส้นทางการบิน และเพื่อดสูภาพแวดล้อมก่อนบินจรงิ

 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไดว้างโดรนบนพืน้ผิวราบและมั่นคงก่อนขึน้บิน ห้ามบินขึน้จากฝ่ามือหรอืขณะที่ถือโดรนดว้ยมือของคณุ

ส่ิงสำาคญัคอืตอ้งเข้าใจแนวทางการบินขัน้พืน้ฐานเพื่อความปลอดภัยของทัง้คณุและคนรอบข้าง

ตอ้งอ่านไฟลข้์อสงวนสทิธ์ิและคำาแนะนำาด้านความปลอดภัย
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ภาคผนวก

ข้อมูลจำ าเพาะ

โดรน

น้ำ าหนักเมื่อขึน้บิน 595 กรมั

ขนาด (ยาว×กวา้ง×สูง) เมื่อพับอยู่: 180×97×77 มม. 
ขณะกางออก: 183×253×77 มม.

ระยะทางแนวทแยง 302 มม.

ความเรว็เพิ่มขึน้สูงสุด 6 m/s (โหมด S) 
6 m/s (โหมด N) 

ความเรว็ลดลงสูงสุด 6 m/s (โหมด S) 
6 m/s (โหมด N) 

ความเรว็สูงสุด (ใกล้เคยีงกับระดบัน้ำ าทะเล ไม่มีลม) 19 m/s (โหมด S)
15 m/s (โหมด N) 
5 m/s (โหมด C)

ใช้งานไดสู้งสุดที่เหนือระดบัน้ำ าทะเล 5,000 เมตร

ระยะเวลาบินไดน้านที่สุด 31 นาที (วดัระหวา่งบินที่ 19.4 กม./ชม. ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีลม)

เวลาบินอยู่กับที่สูงสุด (ไม่มีลม) 30 นาที

ระยะทางบินไดไ้กลที่สุด 18.5 กิโลเมตร

การตา้นความเรว็ลมสูงสุด 10.7 เมตร/วนิาที (Scale 5)

มุมเอียงสูงสุด 35° (โหมด S) 
ดา้นหน้า: 30°, ดา้นหลัง: 20°, ดา้นซ้าย: 35° ดา้นขวา: 35° (โหมด N)

ความเรว็แบบมุมสูงสุด 250°/s (โหมด S)
90°/s (โหมด N)
60°/s (โหมด C)

อุณหภูมิใช้งาน 32° ถึง 104° F (0° ถึง 40° C)

GNSS GPS + GLONASS + GALILEO
ความถีท่ี่ใช้งาน 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz

ไฟจากตวัส่งสัญญาณ (EIRP) 2.400-2.4835 GHz:  
< 30 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.725-5.850 GHz: 
< 30 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 29 dBm (SRRC)

ระยะความแม่นยำาในการบินอยู่กับที่ แนวดิง่: ±0.1 m (ใช้ระบบตรวจจับ Vision Positioning), ±0.5 m (ใช้ GNSS 
Positioning) 

แนวราบ: ±0.1 m (ใช้ระบบตรวจจับ Vision Positioning), ±1.5 m (ใช้ GNSS 
Positioning)

ที่เก็บข้อมูลภายใน 8 GB (พืน้ที่วา่ง 7.2 GB)

กิมบอล

ขอบเขตทางเทคนิค Tilt: -135° ถึง +45° 
Roll: -45° ถึง +45° 
Pan: -100° ถึง +100°

ขอบเขตการควบคมุ Tilt: -90° ถึง 0° (การตัง้คา่เริม่ตน้) -90° ถึง +24° (การตัง้คา่แบบขยาย)

กันส่ัน 3-axis (Tilt, Roll, Pan)

ความเรว็ควบคมุสูงสุด (Tilt) 100°/s
ขอบเขตการส่ันสะเทือนเชิงมุม ±0.01°
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ระบบรบัรูส้ิง่กีดขวาง

ดา้นหน้า ขอบเขตการประเมินอย่างแม่นยำา: 0.38-23.8 เมตร
ความเรว็ในการรบัรูส่ิ้งกีดขวางแบบมีประสิทธิภาพ: ≤15 m/s
FOV: 72° (แนวราบ), 58° (แนวดิง่)

ดา้นหลัง ขอบเขตการประเมินอย่างแม่นยำา: 0.37-23.4 เมตร
ความเรว็ในการรบัรูส่ิ้งกีดขวางแบบมีประสิทธิภาพ: ≤12 m/s
FOV: 57° (แนวราบ), 44° (แนวดิง่)

ดา้นบน ขอบเขตการประเมินอย่างแม่นยำา: 0.34-28.6 เมตร
ความเรว็ในการรบัรูส่ิ้งกีดขวางแบบมีประสิทธิภาพ: ≤12 m/s
FOV: 63° (แนวราบ), 78° (แนวดิง่)

ดา้นล่าง ขอบเขตเซนเซอรอ์ินฟราเรด: 0.1-8 เมตร
ขอบเขตการบินอยู่กับที่: 0.5-30 เมตร
ขอบเขตเซนเซอรจ์ับภาพเมื่อบินอยู่กับที่: 0.5-60 เมตร

สภาพแวดล้อมในการใช้งาน พืน้ผิวไม่สะท้อนแสง ซ่ึงแยกแยะไดท้ี่มีการสะท้อนแสง >20%; แสงเพียงพอที่ lux >15
กล้อง

เซนเซอร์ เซนเซอร ์CMOS 1 น้ิว 
พิกเซลที่ถ่ายได:้ 20MP

เลนส์ FOV: 88° 
ฟอรแ์มต 35 mm เทียบเท่ากับ: 22 mm 
รรูบัแสง: f/2.8 
ระยะการถ่ายภาพ: 0.6 เมตร ถึงอนันต ์ 

ISO วดิโีอ: 
100-3200 (Auto), 100-6400 (Manual)
วดิโีอ 10 บิต:
100-800 (Auto), 100-1600 (Manual)
ภาพถ่าย: 
100-3200 (Auto), 100-12800 (Manual)

สปีดชัตเตอรอ์ิเล็กทรอนิกส์ 1/8000-8 s
ขนาดภาพถ่ายสูงสุด 20MP (5472×3648, 3:2; 5472×3078, 16:9)

โหมดถ่ายภาพน่ิง ภาพเดยีว: 20MP
ตอ่เน่ือง: 20MP
ถ่ายครอ่มคา่แสงอัตโนมัต ิ(AEB): 20MP, 3/5 Frames ขัน้ละ 0.7EV
กำาหนดเวลา: 20MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 วนิาที
SmartPhoto: 20MP
HDR Panorama:
Vertical (3×1): ประมาณ 3328×8000 พิกเซล (ก×ส)
Wide (3×3): ประมาณ 8000×6144 พิกเซล (ก×ส)
180° Panorama (3×7): ประมาณ 8192×3500 พิกเซล (ก×ส)
Sphere (3×8+1): ประมาณ 8192×4096 พิกเซล (ก×ส)

ความละเอียดวดิโีอ 5.4K: 5472×3078 24/25/30fps
4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60fps
2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60fps
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120fps

อัตราบิตของวดิโีอสูงสุด 150 Mbps
ไฟล์ที่สนับสนุน FAT32

exFAT (แนะนำา)

ฟอรแ์มตภาพถ่าย JPEG/DNG (RAW)

รปูแบบวดิโีอ MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)
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ซูมดจิิทัล 4K 24/25/30fps – 4x
2.7K 24/25/30fps – 6x
1080p 24/25/30fps – 8x
2.7K 48/50/60fps – 4x
1080p 48/50/60fps – 6x
หมายเหต:ุ การซูมดจิิทัลไม่สามารถใช้ไดเ้มื่อบันทึกในโหมด D-log, HLG หรอืภาพ
เคลือ่นไหวช้าที่ 120fps

รโีมทคอนโทรล

ความถีท่ี่ใช้งาน 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
ระบบส่งสัญญาณของรโีมทคอนโทรล OcuSync 2.0
ระยะการส่งสัญญาณไกลที่สุด (ไม่มีส่ิงกีดขวาง ไม่โดน

รบกวน)
12 กม. (FCC)
8 กม. (CE/SRRC/MIC)

อุณหภูมิใช้งาน 32° ถึง 104° F (0° ถึง 40° C)

ไฟจากตวัส่งสัญญาณ (EIRP) 2.400-2.4835 GHz:  
< 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.725-5.850 GHz: 
< 26 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)

ความจุแบตเตอรี่ 5200 mAh
กระแสไฟที่ใช้งาน 1200 mA@3.6 V (กับอุปกรณ์ Android) 

700 mA@3.6 V (กับอุปกรณ์ iOS)

ขนาดอุปกรณ์เคลือ่นที่สูงสุดที่สนับสนุน 180×86×10 มม

ประเภท USB Port ที่สนับสนุน Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C
ระบบการสง่วดีิโอ

ระบบการส่งวดิโีอ O3
คณุภาพมุมมองสดขณะถ่าย 1080p@30fps
ระยะการส่งสัญญาณไกลที่สุด (ไม่มีส่ิงกีดขวาง ไม่โดน

รบกวน)
12 กม. (FCC)
8 กม. (CE/SRRC/MIC)

ฟอรแ์มตวดิโีอ H.265/H.264
Max Bitrate 16 Mbps 

ความหน่วง (ขึน้อยู่กับปัจจัยของสภาวะแวดล้อมและ

อุปกรณ์เคลือ่นที่)
120-130 ms

อะแดปเตอร์

Input 100-240V, 50/60 Hz, 1.3 A
Output แบตเตอรี ่13.2 V  2.82 A

USB: 5V/2A  

กำาลังไฟ 38 W
แบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะ

ความจุแบตเตอรี่ 3500 mAh
แรงดนัไฟ 11.55 V
ชารจ์ไฟเต็มที่ 13.2 V
ชนิดแบตเตอรี่ LiPo 3S
พลังงาน 40.42 Wh
น้ำ าหนัก 198 กรมั
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อุณหภูมิในการชารจ์ 41° ถึง 104° F (5° ถึง 40° C)

ชารจ์ไฟไดเ้ต็มที่ 38 W
แอป

แอป DJI Fly
ระบบปฏิบัตกิารที่ใช้งานได้ iOS v11.0 หรอืสูงกวา่; Android v6.0 หรอืสูงกวา่

การด์ SD
การด์ SD ที่รองรบั UHS-I Speed Grade 3 rating microSD card
การด์ microSD ที่แนะนำา SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC

SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC
SanDisk Extreme 64GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC
Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC
Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC
Samsung EVO 64GB microSDXC
Samsung EVO Plus 64GB microSDXC
Samsung EVO Plus 256GB microSDXC
Kingston 128GB V30 microSDXC
Netac 256GB A1 microSDXC

อัปเดตเฟิร์มแวร์

ใช้ DJI Fly หรอื DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) เพื่ออัปเดตเฟิรม์แวรข์องโดรน

การใช้แอป DJI Fly
เมื่อคณุเช่ือมตอ่โดรนหรอืรโีมทคอนโทรลกับแอป DJI Fly คณุจะไดร้บัการเตอืน เมื่อมีเฟิรม์แวรใ์หม่พรอ้มให้อัปเดต เพื่อเริม่อัปเดต เช่ือมตอ่

โทรศัพท์ของคณุกับอินเทอรเ์น็ตและทำาตามคำาแนะนำาบนจอ คณุไม่สามารถอัปเดตเฟิรม์แวรไ์ด ้ ถ้ารโีมทคอนโทรลไม่ไดเ้ช่ือมตอ่กับโดรน ตอ้งใช้

อินเทอรเ์น็ต 

การใช้งาน DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)
อัปเดตโดรนและเฟิรม์แวรข์องรโีมทคอนโทรลแยกจากกันโดยใช้ DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) ทำาตามคำาแนะนำาดา้นล่างเพื่อ

อัปเดตเฟิรม์แวรข์องโดรนผ่าน DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series):

1.  เปิด DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) แล้วล็อกอินดว้ยบัญชี DJI ของคณุ

2.  เปิดโดรน แล้วเช่ือมตอ่โดรนกับคอมพิวเตอรผ์่านพอรต์ USB-C

3.  เลือก DJI Air 2S แล้วคลิก Firmware Updates ที่แผงดา้นซ้าย

4.  เลือกเวอรชั์นเฟิรม์แวรท์ี่คณุตอ้งการอัปเดต
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 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ทำาตามขัน้ตอนทัง้หมดน้ีเพื่ออัปเดตเฟิรม์แวร ์มิฉะน้ันการอัปเดตอาจล้มเหลว

 การอัปเดตเฟิรม์แวรอ์าจใช้เวลาประมาณ 10 นาที เป็นเรือ่งปกตทิี่กิมบอลจะไม่ทำางาน ไฟแสดงสถานะโดรนกะพรบิและโดรนจะรบีูตเอง รอจน

กวา่การอัปเดตเสรจ็เรยีบรอ้ย   

 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่คอมพิวเตอรเ์ช่ือมตอ่กับอินเทอรเ์น็ตอยู่

 ก่อนจะอัปเดต ตรวจสอบให้แน่ใจวา่แบตเตอรีช่ารจ์แล้วอย่างน้อย 40% และรโีมทคอนโทรลชารจ์แล้วอย่างน้อย 30%

 อย่าตดัการเช่ือมตอ่โดรนกับคอมพิวเตอรร์ะหวา่งการอัปเดต

ข้อมูลหลังการขาย

แวะไปที่ https://www.dji.com/support เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับนโยบายดา้นการบรกิารหลังการขาย บรกิารซ่อมบำารงุและความช่วย

เหลือ

3. เลือก DJI Air 2S Remote Controller แล้วคลิก Firmware Updates ที่แผงดา้นซ้าย

4. เลือกเวอรชั์นเฟิรม์แวรท์ี่คณุตอ้งการอัปเดต

5. รอการดาวน์โหลดเฟิรม์แวร ์การอัปเดตเฟิรม์แวรจ์ะเริม่เองอัตโนมัติ

6. รอให้การอัปเดตเฟิรม์แวรเ์รยีบรอ้ย

5.  รอการดาวน์โหลดเฟิรม์แวร ์การอัปเดตเฟิรม์แวรจ์ะเริม่เองอัตโนมัติ

6.  โดรนจะมีการรบีูตอัตโนมัตหิลังจากอัปเดตเฟิรม์แวรเ์รยีบรอ้ย

ทำาตามคำาแนะนำาดา้นล่างเพื่ออัปเดตเฟิรม์แวรข์องรโีมทผ่าน DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series):

1. เปิด DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) แล้วล็อกอินดว้ยบัญชี DJI ของคณุ

2. เปิดรโีมทคอนโทรล แล้วเช่ือมตอ่กับคอมพิวเตอรผ์่าน USB-C port โดยใช้สาย Micro USB



ขอ้ความน้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้

ดาวน์โหลดเวอรชั์นล่าสุดจาก

http://www.dji.com/air-2s

หากคณุมคีำาถามเกีย่วกบัเอกสารฉบบัน้ี โปรดตดิตอ่  
DJI โดยส่งข้อความไปที ่DocSupport@dji.com

DJI เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ DJI
ลิขสิทธิ์ © 2021 DJI สงวนลิขสิทธิ์

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