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การใช้คู่มือน่�

คำาอธิิบายภาพิ

ค้ำาเตอ่น สิำ�งสำำาค้ญั ข้้อแนะนำาและเค้ล็ดลับ เอกสำารี่อา้งองิ

อ่านก่อนข้้�นบินครั �งแรก
กรี่ณุาอา่นเอกสำารี่ตอ่ไปน่�กอ่นจะใช้่งาน DJITM FPV
1. คู้ม่อ่การี่ใช้่งาน
2. คู้ม่อ่เรี่ิ�มใช้่งานฉบบัย่อ่
3. ข้อ้สำงวนสิำทั้ธิแ์ละค้ำาแนะนำาดา้นค้วามปลอดภัยั่

ข้อแนะนำาให้ช่มวดิโ่อสำอนการี่ใช้่งานทั้ั �งหมดทั้่�เวบ็ไซตท์ั้างการี่ข้อง DJI และอา่นข้้อสำงวนสิำทั้ธิแ์ละค้ำาแนะนำาดา้นค้วามปลอดภัยั่กอ่นจะใช้่
งานจรี่งิเป็นค้รี่ั �งแรี่ก เตรี่ย่่มพื่รี่อ้มบนิค้รี่ั �งแรี่กโดย่การี่ทั้บทั้วนคู้ม่อ่เรี่ิ�มใช้่งานอย่า่งรี่วดเรี่ว็และอา้งถงึคู้ม่อ่การี่ใช้่งานน่�เพื่่�อทั้รี่าบข้อ้มลูเพื่ิ�ม
เตมิ

วด่ิโอสำอนการใช้งาน
ไปทั้่�เวบ็ไซตด์า้นลา่งหรี่อ่สำแกนค้วิอารี่โ์ค้ด้ เพื่่�อช่มวดิโ่อสำอนการี่ใช้่งาน DJI FPV ซึ�งจะสำาธิตวธิใ่ช้่งาน DJI FPV อย่า่ง
ปลอดภััย่:

https://www.dji.com/dji-fpv/video

ดาวน์โหลดแอป DJI Fly
สำแกนค้วิอารี่โ์ค้ด้ทั้่�ดา้นข้วาเพื่่�อดาวน์โหลดแอป DJI Fly

เวอรี่ชั์่น Android ข้อง DJI Fly ใช้่งานไดก้บั Android v6.0 หรี่อ่ใหมก่วา่ เวอรี่ชั์่น iOS ข้อง DJI Fly ใช้่งานไดก้บั
 iOS v11.0 หรี่อ่ใหมก่วา่

*  เพื่่�อค้วามปลอดภัยั่ย่ิ�งข้ึ �น เม่�อไมไ่ดเ้ช่่�อมตอ่หรี่อ่ล็อกอนิกบัแอปรี่ะหวา่งการี่บนิ การี่บนิจะจำากดัไวท้ั้่�ค้วามสูำง 98.4 ฟุุต (30 เมตรี่) และรี่ะย่ะห่างทั้่� 164 ฟุุต (50 เมตรี่) 

ค้ำาแนะนำาน่�ใช้่กบั DJI Fly และแอปทั้กุแอปทั้่�ทั้ำางานรี่ว่มกบัโดรี่นข้อง DJI ได้

อณุหภัมูทิั้่�ใช้่งานไดส้ำำาหรี่บัผลติภัณัฑ์์ชิ่ �นน่�ค้อ่ 0° ถงึ 40° เซลเซ่ย่สำ ผลิตภัณัฑ์์ชิ่ �นน่�ไมไ่ดเ้ป็นไปตามมาตรี่ฐานอณุหภัมูขิ้องการี่
ใช้่งานรี่ะดบัการี่ทั้หารี่ (-55° ถงึ 125° C) ซึ�งตอ้งทั้นทั้านตอ่ค้วามหลากหลาย่ข้องสำภัาวะแวดล้อมมากกวา่ ใช้่งานผลติภัณัฑ์ใ์ห้
เหมาะสำม และใช้่งานเฉพื่าะกับสำภัาพื่อากาศทั้่�อยู่ใ่นช่่วงอุณหภัมูทิั้่�ใช้่งานไดข้้องผลติภัณัฑ์ร์ี่ะดบัน่�เทั้า่นั�น

ดาวน์โหลดแอป DJI Virtual Flight
สำแกนค้วิอารี่โ์ค้ด้ทั้่�ดา้นข้วาเพื่่�อดาวน์โหลดแอป DJI Virtual Flight

เวอรี่ชั์่น iOS ข้อง DJI Virtual Flight ใช้่งานไดก้บั iOS v11.0 หรี่อ่ใหมก่วา่

ดาวน์โหลด DJI Assistant 2 (DJI FPV series)
ดาวน์โหลด DJI ASSISTANTTM 2 (DJI FPV Series) ท่ั้�เวบ็ไซต ์https://www.dji.com/dji-fpv/downloads
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โดรี่น

แวน่ตา รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล

รายละเอ่ยดผลิตภัณฑ์
ข้้อมูลเบื�องต้น

DJI FPV ปรี่ะกอบดว้ย่โดรี่น แวน่ตาและรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล ซึ�งทั้ั �งหมดน่�ใช้่เทั้ค้โนโลย่ ่O3 ข้อง DJI ทั้่�ส่ำงผา่นวดิโ่อดว้ย่ช่่วงรี่ะย่ะทั้างการี่ส่ำง
ข้้อมลูสูำงสุำด 6 ไมล ์(10 กม.) อตัรี่าบติสูำงสุำด 50 Mbps และเวลาแฝงขั้ �นตำ�าจากตน้ทั้างถงึปลาย่ทั้างภัาย่ใน 28 มิลลวินิาทั้ ่รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล
ทั้ำางานไดท้ั้ั �ง 2.4 GHz และ 5.8 GHz และย่งัเลอ่กช่่องสัำญญาณทั้่�ดท่ั้่�สุำดไดอ้ตัโนมตั ิค้วามสำามารี่ถในการี่ป้องกนัการี่รี่บกวนทั้่�เพื่ิ�มข้ึ �นช่่วย่
เพื่ิ�มค้วามรี่าบรี่่�นและค้วามเสำถย่่รี่ข้องการี่ส่ำงสัำญญาณวดิโ่ออย่า่งมาก ซึ�งมอบปรี่ะสำบการี่ณ์การี่บินทั้่�สำมบูรี่ณ์แบบ

ดว้ย่รี่ะบบจับภัาพื่วตัถดุา้นหน้าและดา้นล่างและรี่ะบบเซนเซอรี่อ์นิฟุรี่าเรี่ด โดรี่นจงึสำามารี่ถบนิอยู่ก่บัทั้่�และบนิในรี่ม่ไดด้เ่ช่่นเดย่่วกบัการี่
บนิกลางแจง้และบนิกลบัจดุข้ึ �นบนิ (RTH) ไดโ้ดย่อตัโนมตั ิ ดว้ย่กมิบอลและเซนเซอรี่ข์้องกลอ้งข้นาด 1/2.3” โดรี่นสำามารี่ถถา่ย่วดิโ่อ
 Ultra-HD 4K 60fps และภัาพื่ถา่ย่ 4K ไดอ้ย่า่งเสำถ่ย่รี่ โดรี่นบนิไดเ้รี่ว็สูำงสุำดทั้่� 87 mph (140 kph) และมร่ี่ะย่ะเวลาในการี่บนิสูำงสุำดทั้่�
 20 นาทั้ ่

DJI FPV Goggles V2 มจ่อแสำดงผลปรี่ะสิำทั้ธภิัาพื่สูำงและรี่องรี่บัการี่แสำดงผล HD 810p 120fps และการี่ส่ำงสัำญญาณเส่ำย่งแบบเรี่ย่่ลไทั้
ม ์ดว้ย่การี่รี่บัสัำญญาณภัาพื่จากโดรี่น ผูใ้ช้่จงึสำามารี่ถเพื่ลดิเพื่ลินกบัมมุมองบคุ้ค้ลทั้่�หนึ�งทั้่�ไดเ้ห็นปรี่ะสำบการี่ณ์ทั้างอากาศแบบเรี่ย่่ลไทั้ม ์แวน่
ตามร่ี่ะย่ะเวลาใช้่งานสูำงสุำดปรี่ะมาณ 1 ชั่�วโมง 50 นาทั้เ่ม่�อใช้่กบั DJI FPV Goggles Battery และเม่�ออณุหภัมูแิวดลอ้มอยู่ท่ั้่� 25° C องศ
าและตั �งค้า่ค้วามสำวา่งหน้าจอไวท้ั้่�รี่ะดบั 6

DJI FPV Remote Controller 2 มปุ่่มฟังกชั์่นมากมาย่ซึ�งสำามารี่ถใช้่เพื่่�อค้วบค้มุโดรี่นและค้วบค้มุกล้องได ้ เวลาทั้ำางานสูำงสุำดข้องรี่โ่มทั้
ค้อ นโทั้รี่ลค้อ่ปรี่ะมาณ 9 ชั่�วโมง

  รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลส่ำงสัำญญาณไดไ้กลทั้่�สุำด (FCC) ในพื่่ �นทั้่�โลง่ซึ�งไมม่ค่้ล่�นแมเ่หล็กรี่บกวน เม่�อโดรี่นอยู่ท่่ั้�รี่ะดบัค้วามสูำงปรี่ะมาณ
 400 ฟุุต (120 เมตรี่) รี่ะย่ะการี่ส่ำงข้้อมลูสูำงสุำดหมาย่ถึงรี่ะย่ะทั้างสูำงสุำดทั้่�โดรี่นย่งัค้งสำามารี่ถส่ำงและรี่บัสัำญญาณได ้ไม่ไดห้มาย่
ถงึรี่ะย่ะทั้างสูำงสุำดทั้่�โดรี่นสำามารี่ถบนิไดใ้นการี่บนิหนึ�งเทั้่�ย่ว

 เวลาแฝงจากตน้ทั้างถงึปลาย่ทั้างค้อ่เวลาทัั้ �งหมดจากอินพื่ตุเซนเซอรี่ก์ลอ้งไปถึงการี่แสำดงผลบนหน้าจอ DJI FPV สำามารี่ถ
เข้า้ถงึเวลาแฝงตำ�าทั้่�สุำดในโหมดค้วามหน่วงตำ�า (810p 120fps) ในพื่่ �นทั้่�เปิดกวา้งโดย่ไม่มค่้ล่�นแมเ่หล็กไฟุฟุ้ารี่บกวน

 รี่ะย่ะเวลาการี่บินสูำงสุำดได้รี่ับการี่ทั้ดสำอบในสำภัาวะแวดล้อมทั้่�ไม่ม่ลม โดย่ทั้ำาการี่บินแบบค้งทั้่�ทั้่� 24.9 ไมล์ต่อชั่�วโมง(40 
กิโลเมตรี่ต่อชั่�วโมง) และค้วามเรี่็วสูำงสุำดในการี่บินทั้่�รี่ะดับนำ �าทั้ะเลโดย่ทั้่�ไม่ม่ลม คุ้ณลักษณะเหล่าน่�ม่ไว้เพื่่�ออ้างอิงเทั้่า
นั�น ค้วามเรี่็วในการี่บินสูำงสุำดข้องโดรี่นจะแตกต่างกันไปข้ึ �นอยู่่กับข้้อกำาหนดข้องปรี่ะเทั้ศและภัูมิภัาค้
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 ค้ล่�น 5.8 GHz อาจไม่สำามารี่ถใช้่ไดใ้นบางพื่่ �นทั้่� แถบค้วามถ่�น่�จะปิดใช้่งานโดย่อัตโนมตัเิม่�อโดรี่นเปิดใช้่งานหรี่อ่เช่่�อมตอ่กบั 
DJI Fly ในภัมูภิัาค้เหลา่น่� กรี่ณุาตรี่วจสำอบกฎหมาย่และรี่ะเบ่ย่บปฏิบิตัใินทั้อ้งถิ�น

 การี่ใช้่แวน่ตาไม่เพื่ย่่งพื่อให้สำอดค้ลอ้งตามข้้อกำาหนดวา่ดว้ย่แนวสำาย่ตา (VLOS) บางปรี่ะเทั้ศหรี่อ่ภูัมภิัาค้ตอ้งการี่ผูสั้ำงเกตการี่ณ์
ทั้่�มองเห็นเพื่่�อช่่วย่จับตามองการี่บนิ ตรี่วจสำอบให้แน่ใจวา่ไดป้ฏิบิตัติามข้้อบงัค้บัข้องทั้อ้งถิ�นเม่�อใช้่แวน่ตา

เตรย่มโดรนให้พิรอ้ม
1. แกะตวัค้รี่อบกิมบอลออกจากกลอ้ง

2. ตดิตั �งใบพื่ดั
 ใบพัื่ดทั้่�ม่และไม่มเ่ค้รี่่�องหมาย่แสำดงทั้ศิทั้างการี่หมุนทั้่�แตกตา่งกนั ตดิตั �งใบพื่ดัทั้่�มเ่ค้รี่่�องหมาย่เข้า้กับมอเตอรี่ท์ั้่�มเ่ค้รี่่�องหมาย่ และ

ใบพัื่ดทั้่�ไมม่เ่ค้รี่่�องหมาย่เข้า้กับมอเตอรี่ท์ั้่�ไมม่เ่ค้รี่่�องหมาย่ จับมอเตอรี่ ์ กดใบพื่ดัลงแล้วหมุนไปตามทั้ศิทั้างทั้่�รี่ะบไุวบ้นใบพื่ดั จนกวา่จะ
โผลข่้ึ �นมาและล็อกเข้า้ทั้่�

1

2

BA

B A
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3. แบตเตอรี่่�โดรี่นอัจฉรี่ิย่ะทั้ั �งหมดอยู่่ในโหมดไฮเบอรี่์เนตก่อนการี่จัดส่ำงสิำนค้้าเพื่่�อค้วามปลอดภััย่ ถอดแบตเตอรี่่�โดรี่นอัจฉรี่ิย่ะออก
และใช้่เค้รี่่�องช่ารี่จ์ทั้่�ม่มาให้ เพื่่�อช่ารี่จ์และกรี่ะตุ้นแบตเตอรี่่�โดรี่นอัจฉรี่ยิ่ะเป็นค้รี่ั �งแรี่ก ใช้่เวลารี่าว 50 นาทั้่เพื่่�อช่ารี่จ์แบตเตอรี่่�โด
รี่นอัจฉรี่ยิ่ะจนเต็ม

1

3

2

เม่�อไมไ่ดใ้ช้่งานโดรี่น ข้อแนะนำาใหต้ดิตั �งตวัป้องกนักมิบอลเพื่่�อป้องกนักมิบอล 

ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่กอ่นจะเปิดเค้รี่่�องโดรี่นไดถ้อดตวัป้องกนักมิบอลออกแลว้ ไมเ่ช่่นนั�นมันอาจส่ำงผลกรี่ะทั้บกบัรี่ะบบตรี่วจ
สำอบอัตโนมตัขิ้องโดรี่น

การเตรย่มแวน่ตา
1. ตดิตั �งเสำาอากาศทัั้�งส่ำ�เข้า้กบัรี่ยู่ดึทั้่�ดา้นหน้าข้องแวน่ตา ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่เสำาอากาศไดร้ี่บัการี่ตดิตั �งอย่า่งแน่นหนาแลว้
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3. ใช้่สำาย่ไฟุทั้่�ใหม้าเพื่่�อเช่่�อมตอ่พื่อรี่ต์พื่ลงังานข้องแวน่ตากบัแบตเตอรี่่�ข้องแวน่ตา

4. จัดตำาแหน่งเลนส์ำให้ตรี่งกับดวงตาข้องคุ้ณแล้วดึงแถบค้าดศ่รี่ษะลง ปรี่บัข้นาดแถบค้าดศ่รี่ษะจนกวา่แวน่ตาจะพื่อด่กับใบหน้าและ
ศ่รี่ษะข้องค้ณุอย่า่งแน่นหนาและกำาลงัสำบาย่

5. เล่�อนแถบเล่�อน Interpupillary Distance (IPD) เพื่่�อปรี่บัรี่ะย่ะหา่งรี่ะหวา่งเลนส์ำ จนกวา่ภัาพื่จะไดร้ี่บัการี่จัดแนวอย่า่งเหมาะสำม

58 – 70 mm

2. ตดิสำาย่รี่ดัเข้า้กบัส่ำวนย่ดึแถบค้าดศ่รี่ษะทั้่�ดา้นบนและดา้นข้้างข้องแวน่ตา

แวน่ตาสำามารี่ถสำวมทัั้บแวน่สำาย่ตาได้

หา้มใช้่แบตเตอรี่่�ข้องแวน่ตาเพื่่�อจา่ย่ไฟุให้กบัอปุกรี่ณ์เค้ล่�อนทั้่�อ่�น ๆ
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เตรย่มรโ่มที่คอนโที่รลให้พิรอ้ม
1. แกะก้านค้วบค้มุจากช่่องเก็บบนรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลและหมนุใหเ้ข้้าทั้่�

2. กางเสำาอากาศ

แผนภาพิ

โดรน

1. ใบพัิด

2. มอเตอร์

3. ไฟ LED ด้านหน้า

4. เก่ยรล์งจอด (เสำาอากาศแบบในตัวเครื�อง)

5. ไฟ LED ท่ี่�เฟรมโดรน

6. กิมบอลและกล้อง

7. ตัวแสำดงสำถานะโดรน

8. ระบบจับภาพิด้านล่าง

9. ระบบเซนเซอรอิ์นฟราเรด

10.  ไฟเสำรมิด้านล่าง

11. แบตเตอร่�โดรนอัจฉรยิะ

12. สำายรดัแบตเตอร่�

13. ปุ่มเปิด/ปิด

14. ไฟ LED แสำดงระดับแบตเตอร่�

15. พิอรต์พิลังงาน

16. ระบบจับภาพิด้านหน้า

17. พิอรต์ USB-C

18. ช่องเสำย่บการด์ microSD

2

1

1

2

3

4

5
8

9

10

11

12
13

14

15

6

7

16

17 18
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แวน่ตา

2

1

3

4

5
6

78

9

10

11

12

13

14

15

1718

16

1. เสำาอากาศ

2. ตัวปิดด้านหน้า

3. ปุ่มปรบัช่องสำญัญาณ

4. แสำดงช่องสำญัญาณ

5. พิอรต์ USB-C

6. ช่องเสำย่บการด์ microSD

7. ช่องอากาศเข้้า

8. IPD Slider

9. ตัวย้ดแถบคาดศร่ษะ

10. โฟมบุ

11. เลนสำ์

12. ช่องระบายอากาศ

13. Shutter/Record Button (ปุ่มชัตเตอร/์บันท้ี่ก)
 กดหนึ�งค้รี่ั �งเพื่่�อถา่ย่ภัาพื่ หรี่อ่เรี่ิ�ม/หย่ดุการี่บันทั้กึวดิโ่อ กดค้า้งเพื่่�อเปล่�ย่นโหมดรี่ะหวา่งภัาพื่นิ�งและวดิโ่อ

14. ปุ่ม Back
 กดเพื่่�อกลบัไปทั้่�เมนูกอ่นหน้าหรี่อ่ออกจากโหมดปัจจบัุน

15. ปุ่ม 5D
 สำลบัปุ่มเพื่่�อเล่�อนดเูมนู กดปุ่มเพื่่�อย่่นย่นั
 บนหน้าจอหลกั ใหส้ำลบัไปทั้างซ้าย่หรี่อ่ข้วาเพื่่�อปรี่บัค้วามสำวา่งข้องหน้าจอและสำลับขึ้ �นหรี่อ่ลงเพื่่�อปรี่บัรี่ะดบัเส่ำย่ง กดปุ่มเพื่่�อเข้า้สู่ำเมนู

16. พิอรต์เสำย่ง/AV-IN

17. พิอรต์พิลังงาน (DC5.5 × 2.1)

18. ปุ่มลิงก์
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รโ่มที่คอนโที่รล

1

3
4

5

2
67 8 1310

9 12

14

11

1. ปุ่มเปิด/ปิด
 กดหนึ�งค้รี่ั �งเพื่่�อตรี่วจสำอบรี่ะดบัแบตเตอรี่่�ปัจจุบัน กดหนึ�งค้รี่ั �งและกดค้า้งอ่กค้รี่ั �งเพื่่�อเปิดหรี่อ่ปิดรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล

2. ไฟ LED แสำดงระดับแบตเตอร่�
 แสำดงรี่ะดบัแบตเตอรี่่�ปัจจุบันข้องรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล 

3. ท่ี่�รอ้ยสำายคล้อง

4. ปุ่ม C1 (ปุ่มท่ี่�ตั �งค่าได้เอง)
 ฟังก์ช่ันข้องปุ่ มน่�สำามารี่ถปรี่บัได้ทั้่�แวน่ตา โดย่ค้่าเรี่ิ�มต้น ให้กดหนึ�งค้รี่ั �งเพื่่�อปรี่บัหรี่อ่ปิดใช่้งาน Coordinated Turn (S Mode) 

กดสำองค้รี่ั �งเพื่่�อเปิดหรี่อ่ปิด ESC Beeping

5. ก้านควบคุม
 ใช้่เพื่่�อค้วบค้มุการี่เค้ล่�อนไหวข้องโดรี่น สำามารี่ถตั �งค้า่โหมดก้านค้วบค้มุไดใ้นแวน่ตา ก้านค้วบค้มุสำามารี่ถถอดออกและเก็บไดง้่าย่

6. พิอรต์ USB-C
 ใช้่ในการี่ช่ารี่จ์และเช่่�อมตอ่รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลกับค้อมพื่ิวเตอรี่์

7. ช่องเก็บก้านควบคุม
 สำำาหรี่บัเก็บก้านค้วบค้มุ

8. ปุ่ม Flight Pause/RTH (ปุ่มหยุดบินชั�วคราว/ปุ่มบินกลับจุดข้้�นบิน)
 กดหนึ� งค้รี่ ั �งเพื่่ �อเบรี่ค้โดรี่นและสำั �งให้ลอย่อยู่ ่ก ับทั้่ �  (เฉพื่าะเม่ �อ GPS หรี่ ่อรี่ะบบการี่จับภัาพื่ว ัตถุด ้านล่างใช่้งานได้) 

กดค้า้งไวเ้พื่่�อเรี่ิ�มใช้่งาน RTH โดรี่นจะบินกลับมาย่ัง Home Point (จุดข้ึ �นบิน) ล่าสุำดทั้่�บันทั้ึกไว ้กดอ่กค้รี่ั �งเพื่่�อย่กเลิก RTH

9. Gimbal Dial (ปุ่มควบคุมกิมบอล)
 สำำาหรี่บัค้วบค้มุค้วามเอ่ย่งข้องกล้อง

10. เปล่�ยนโหมดการบิน
 สำลับรี่ะหวา่งโหมด Normal, Sport และ Manual โหมด Manual ถูกปิดใช้่งานโดย่ค้า่เรี่ิ�มตน้และตอ้งเปิดใช้่งานในแวน่ตา

11. C2 Switch (ปรบัแต่งได้)
 ฟังก์ชั่�นข้องสำวติช์่น่�สำามารี่ถปรี่บัไดใ้นแวน่ตา ตามค้า่เรี่ิ�มตน้ ให้สำลับสำวติช์่เพื่่�อตั �งศนูย่์กิมบอลและปรี่บัข้ึ �นลง

1

3
4

5

2
67 8 1310

9 12

14

11
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15 16 1817

15. F1 สำกรปูรบัแรงต้านก้านควบคุมข้วา (แนวตั�ง)
 ข้ันสำกรี่ตูามเข็้มนาฬิกาเพื่่�อเพื่ิ�มแรี่งตา้นแนวตั �งข้องก้านค้วบค้มุทั้่�เก่�ย่วข้้อง ค้ลาย่สำกรี่เูพื่่�อลดแรี่งตา้นในแนวตั �ง

16. F2 สำกรปูรบัศูนย์กลางก้านควบคุมข้วา (แนวตั�ง)
 ขั้นสำกรี่ตูามเข็้มนาฬิกาเพ่ื่�อปิดใช้่งานการี่ปรี่บัศนูย์่กลางแนวตั �งข้องก้านค้วบคุ้มท่ั้�เก่�ย่วข้้อง ค้ลาย่สำกรี่เูพ่ื่�อเปิดใช้่งานการี่ปรี่บัศนูย์่กลางใน

แนวตั �ง

17. F1 สำกรปูรบัแรงต้านก้านควบคุมซ้าย (แนวตั�ง)
 ข้ันสำกรี่ตูามเข็้มนาฬิกาเพื่่�อเพื่ิ�มแรี่งตา้นแนวตั �งข้องก้านค้วบค้มุทั้่�เก่�ย่วข้้อง ค้ลาย่สำกรี่เูพื่่�อลดแรี่งตา้นในแนวตั �ง

18. F2 สำกรปูรบัศูนย์กลางก้านควบคุมซ้าย (แนวตั�ง)
 ขั้นสำกรี่ตูามเข็้มนาฬิกาเพ่ื่�อปิดใช้่งานการี่ปรี่บัศนูย์่กลางแนวตั �งข้องก้านค้วบคุ้มท่ั้�เก่�ย่วข้้อง ค้ลาย่สำกรี่เูพ่ื่�อเปิดใช้่งานการี่ปรี่บัศนูย์่กลางใน

แนวตั �ง

12. ปุ่มเริ�ม/หยุด
 เม่�อใช้่โหมด Sport ให้กดหนึ�งค้รี่ั �งเพื่่�อเปิดหรี่อ่ปิดรี่ะบบค้วบค้มุค้วามเรี่ว็ค้งทั้่�
 เม่�อใช้่โหมด Manual กดสำองค้รี่ั �งเพื่่�อสำตารี่ท์ั้หรี่อ่หยุ่ดมอเตอรี่์
 เม่�อใช้่โหมด Normal หรี่อ่ Sport ให้กดหนึ�งค้รี่ั �งเพื่่�อย่กเลิก Low Battery RTH เม่�อการี่นับถอย่หลังปรี่ากฏิข้ึ �นในแวน่ตา

13. Shutter/Record Button (ปุ่มชัตเตอร/์บันท้ี่ก)
 กดหนึ�งค้รี่ั �งเพื่่�อถ่าย่ภัาพื่ หรี่อ่เรี่ิ�ม/หยุ่ดการี่บันทั้ึกวดิโ่อ กดค้า้งเพื่่�อเปล่�ย่นโหมดรี่ะหวา่งภัาพื่นิ�งและวดิโ่อ

14. เสำาอากาศ
 ถ่าย่ทั้อดสัำญญาณไรี่ส้ำาย่ค้วบค้มุโดรี่น
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การเชื�อมโยง
อปุกรี่ณ์ทั้ั �งหมดมก่ารี่เช่่�อมโย่งกนัมาแลว้กอ่นการี่จดัส่ำง การี่เช่่�อมโย่งนั�นจำาเป็นตอ้งทั้ำาเม่�อใช้่รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลใหมเ่ป็นค้รี่ั �งแรี่กเทั้า่นั�น ทั้ำา
ตามข้ั �นตอนดา้นล่างเพื่่�อเช่่�อมโย่งโดรี่น แวน่ตาและรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล:

 

1. เปิดเค้รี่่�องโดรี่น แวน่ตา และรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล

2. กดปุ่ม link (เช่่�อมโย่ง) บนแวน่ตา แวน่ตาจะเรี่ิ�มส่ำงเส่ำย่งบ่�บอย่า่งตอ่เน่�อง

3. กดปุ่มเปิดปิดข้องโดรี่นค้า้งไวจ้นกรี่ะทั้ั�งไฟุ LED แสำดงรี่ะดบัแบตเตอรี่่�กะพื่รี่บิตามลำาดบั

4. ไฟุ LED แสำดงรี่ะดบัแบตเตอรี่่�ข้องโดรี่นจะนิ�งและแสำดงรี่ะดบัแบตเตอรี่่� แวน่ตาจะหย่ดุส่ำงเส่ำย่งบ่�บเม่�อเช่่�อมโย่งสำำาเรี่จ็และการี่แสำดง
วดิโ่อเป็นปกติ

5. กดปุ่มเปิดปิดข้องโดรี่นค้า้งไวจ้นกรี่ะทั้ั�งไฟุ LED แสำดงรี่ะดบัแบตเตอรี่่�กะพื่รี่บิตามลำาดบั

6. กดปุ่มเปิดปิดข้องรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลค้า้งไวจ้นกวา่จะส่ำงเส่ำย่งบ่�บอย่า่งตอ่เน่�องและไฟุ LED แสำดงรี่ะดบัแบตเตอรี่่�กะพื่รี่บิตามลำาดบั
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7. รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลจะหยุ่ดส่ำงเส่ำย่งบ่�บเม่�อเช่่�อมโย่งสำำาเรี่จ็และไฟุ LED บ่งช่่ �รี่ะดบัแบตเตอรี่่�ทั้ั �งคู้จ่ะตดิค้า้งและแสำดงรี่ะดบัแบตเตอรี่่�

ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลอยู่ใ่นรี่ะย่ะ 0.5 เมตรี่กบัโดรี่นรี่ะหวา่งการี่เช่่�อมโย่ง

โดรี่นจะตอ้งเช่่�อมโย่งกบัแวน่ตากอ่นรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล

การเปิดใช้งาน
ตอ้งเปิดใช้่งาน DJI FPV กอ่นใช้่งานเป็นค้รี่ั �งแรี่ก หลงัจากเปิดเค้รี่่�องโดรี่น แวน่ตาและรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล ใหต้รี่วจสำอบให้แน่ใจวา่อปุกรี่ณ์
ทั้ั �งหมดเช่่�อมโย่งกนัแลว้ เช่่�อมตอ่พื่อรี่ต์ USB-C ข้องแวน่ตาไปย่งัอปุกรี่ณ์โทั้รี่ศัพื่ทั้เ์ค้ล่�อนทั้่� เปิดแอป DJI Fly และทั้ำาตามค้ำาแนะนำาเพื่่�อ
เปิดใช้่งาน ในการี่เปิดใช้่งานตอ้งใช้่การี่เช่่�อมตอ่อนิเทั้อรี่เ์น็ต

DJI Fly 
App

กดปุ่มเปิด/ปิดหนึ�งค้รี่ั �งแลว้กดค้า้ง เพื่่�อเปิดหรี่อ่ปิดเค้รี่่�อง
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โดรน
DJI FPV มร่ี่ะบบค้วบค้มุการี่บนิ กมิบอลและกลอ้ง รี่ะบบส่ำงสัำญญาณวดิโ่อ รี่ะบบจบัภัาพื่วตัถ ุรี่ะบบข้บัเค้ล่�อน และแบตเตอรี่่�โดรี่นอจัฉรี่ยิ่ะ

โหมดการบิน
DJI FPV ม่โหมดการี่บนิสำามรี่ปูแบบ รี่วมถงึโหมดการี่บินแบบทั้่�ส่ำ� ซึ�งโดรี่นจะมก่ารี่ปรี่บัเปล่�ย่นไปตามสำถานการี่ณ์ สำามารี่ถเปล่�ย่นโหมดการี่
บนิไดโ้ดย่ใช้่สำวทิั้ช์่โหมดการี่บนิทั้่�อยู่บ่นรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล

Normal Mode (โหมดปกต)ิ: โดรี่นจะใช้่ GPS และรี่ะบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นหน้า ดา้นหลงัและดา้นลา่ง และรี่ะบบเซนเซอรี่อ์นิฟุรี่าเรี่ดเพื่่�อ
รี่ะบุตำาแหน่งตนเองและรี่กัษารี่ะดบั เม่�อสัำญญาณ GPS แรี่ง โดรี่นจะใช้่ GPS เพื่่�อค้น้หาตำาแหน่งตวัเองและใช้่รี่ะบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นลา่ง
เพื่่�อรี่ะบุตำาแหน่งและรี่กัษารี่ะดบัเม่�อสำภัาพื่แสำงเพื่ย่่งพื่อ เม่�อรี่ะบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นลา่งเปิดใช้่งานและสำภัาพื่แวดลอ้มมแ่สำงเพื่ย่่งพื่อ มมุ
การี่บินทั้่�ค้วามสูำงเต็มทั้่�จะอยู่ท่่ั้� 25° และค้วามเรี่ว็สูำงสุำดในการี่บนิอยู่ท่ั้่� 15 เมตรี่/วนิาทั้่

Sport Mode (โหมดกฬ่า): ในโหมดกฬ่า โดรี่นใช้่ GPS และรี่ะบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นลา่งในการี่หาตำาแหน่ง ใน Sport Mode การี่ตอบรี่บั
ข้องโดรี่นจะมก่ารี่ปรี่บัเพื่่�อค้วามค้ลอ่งตวัและทั้ำาค้วามเรี่ว็เพื่่�อใหต้อบสำนองกบัการี่บงัค้บัข้องกา้นค้วบค้มุไดม้ากย่ิ�งข้ึ �น ค้วามเรี่ว็สูำงสุำดในการี่
บนิค้อ่ 27 เมตรี่/วนิาทั้ ่รี่ะดบัการี่เพื่ิ�มรี่ะดบัการี่บนิสูำงสุำดค้อ่ 15 เมตรี่/วนิาทั้ ่และรี่ะดบัการี่ลดรี่ะดบัการี่บินสูำงสุำดค้อ่ 10 เมตรี่/วนิาทั้่

โหมด Manual: โหมดค้วบค้มุโดรี่นค้ลาสำสิำก FPV พื่รี่อ้มค้วามค้ล่องแค้ล่วสูำงสุำดซึ�งสำามารี่ถใช้่สำำาหรี่บัการี่แข้ง่และการี่บนิแบบฟุรี่ส่ำไตล์ ใน
โหมด Manual ฟังกชั์่นช่่วย่เหลอ่การี่บนิทั้ั �งหมด เช่่น รี่ะบบป้องกนัการี่สัำ�นไหวอตัโนมตัจิะถกูปิดใช้่งานและจำาเป็นตอ้งมท่ั้กัษะการี่ค้วบค้มุ
ทั้่�เช่่�ย่วช่าญ กา้นค้วบค้มุสำามารี่ถปรี่บัไดใ้นโหมดน่�

ในโหมด Normal หรี่อ่ Sport เม่�อรี่ะบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นลา่งไม่พื่รี่อ้มใช้่งานหรี่อ่ปิดใช้่งานและเม่�อสัำญญาณ GPS ออ่น หรี่อ่เข็้มทิั้ศม่
สัำญญาณรี่บกวน โดรี่นจะไม่สำามารี่ถรี่ะบตุำาแหน่งตวัเองหรี่อ่เบรี่กโดย่อตัโนมตัไิด ้ ซึ�งจะเพื่ิ�มค้วามเส่ำ�ย่งตอ่อนัตรี่าย่จากการี่บนิ ในช่่วงเวลา
นั�น โดรี่นจะไดร้ี่บัผลกรี่ะทั้บจากสำภัาวะแวดล้อมไดง้า่ย่ย่ิ�งขึ้ �น ปัจจยั่ข้องสำภัาวะแวดล้อม เช่่น ลม จะส่ำงผลใหเ้กดิการี่เปล่�ย่นทั้ศิตามแนวรี่าบ 
ซึ�งอาจส่ำงผลใหเ้กดิอนัตรี่าย่ได ้โดย่เฉพื่าะเม่�อบนิในพื่่ �นทั้่�จำากดั

 เม่�อใช้่โหมด Manual ใหเ้ล่�อนกา้นค้วบค้มุรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลเพื่่�อค้วบค้มุค้นัเรี่ง่และตำาแหน่งข้องโดรี่นโดย่ตรี่ง โดรี่นไมม่ฟ่ัง
กชั์่�นช่่วย่เหลอ่การี่บนิ เช่่น รี่ะบบป้องกนัการี่สัำ�นไหวอตัโนมตั ิและสำามารี่ถจะบินแบบใดก็ได ้นักบนิทั้่�มป่รี่ะสำบการี่ณ์เทั้า่นั�นทั้่�
ค้วรี่ใช้่โหมด Manual หากไม่ไดค้้วบค้มุในโหมดน่�อย่า่งเหมาะสำมถ่อเป็นค้วามเส่ำ�ย่งดา้นค้วามปลอดภัยั่และอาจทั้ำาใหโ้ดรี่นตก
ได้

 โหมด Manual ถกูปิดใช้่งานโดย่ค้า่เรี่ิ�มตน้ ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่สำวติช์่ตั �งค้า่เป็นโหมด Manual ทั้่�แวน่ตา กอ่นจะเปล่�ย่น
เป็นโหมด Manual หากไมไ่ดต้ั �งสำวติช์่เป็นโหมด Manual ทั้่�แวน่ตา โดรี่นจะย่งัค้งอยู่ใ่นโหมด Normal หรี่อ่ Sport ไป
ทั้่� Settings, Control, Remote Control จากนั�น Button Customization และตั �งค้า่ Custom Mode เป็นโหมด 
Manual

 กอ่นใช้่โหมด Manual ข้อแนะนำาให้ปรี่บัสำกรี่ทูั้่�ดา้นหลงัข้องกา้นกา้นค้วบค้มุเพื่่�อไมใ่หก้า้นค้วบค้มุกลับไปอยู่ต่รี่งกลาง และ
ฝึกบนิในโหมดโดย่ใช้่ DJI Virtual Flight

 เม่�อใช้่โหมด Manual เป็นค้รี่ั �งแรี่ก ตำาแหน่งสูำงสุำดข้องโดรี่นจะถูกจำากดั หลงัจากท่ั้�ค้ณุคุ้น้เค้ย่กบัการี่บนิในโหมด Manual 
แลว้ค้ณุสำามารี่ถปิดการี่จำากัดตำาแหน่งสูำงสุำดในแวน่ตาได ้ไปทั้่� Settings, Control, Remote Control, RC Exp จากนั�นเลอ่ก 
M Mode Attitude Limit

 อตัรี่าค้วามเรี่ว็สูำงสุำดและรี่ะย่ะหา่งในการี่เบรี่ค้ข้องโดรี่นจะเพื่ิ�มขึ้ �นอย่า่งมากใน Sport mode รี่ะย่ะหา่งในการี่เบรี่ค้ตำ�าทั้่�สุำด 
30 เมตรี่ตอ้งอยู่ใ่นสำภัาพื่แวดลอ้มทั้่�ไมม่ล่ม

 ค้วามเรี่ว็จะเพื่ิ�มข้ึ �นอย่า่งมากใน Sport mode รี่ะย่ะห่างในการี่เบรี่ค้ตำ�าทั้่�สุำด 10 เมตรี่ตอ้งอยู่ใ่นสำภัาพื่แวดลอ้มทั้่�ไมม่ล่ม

 การี่ตอบสำนองข้องโดรี่นจะเพื่ิ�มขึ้ �นอย่า่งมากใน Sport mode ซึ�งหมาย่ถึงเพื่ย่่งค้ณุข้ย่บักา้นค้วบค้มุเล็กน้อย่บนรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล
ก็จะทั้ำาใหโ้ดรี่นเค้ล่�อนทั้่�ไปไดไ้กลมาก ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่ค้ณุมพ่ื่่ �นทั้่�เพื่ย่่งพื่อในการี่บนิ
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ตัวแสำดงสำถานะโดรน
DJI FPV มไ่ฟุ LED ดา้นหน้าและไฟุแสำดงสำถานะโดรี่น

ไฟุ LED ดา้นหน้าแสำดงทิั้ศทั้างข้องโดรี่นและไฟุ LED เฟุรี่มโดรี่นใช้่สำำาหรี่บัตกแตง่ เม่�อโดรี่นเปิดเค้รี่่�อง ไฟุ LED จะเปล่�ย่นเป็นส่ำนำ �าเงนิ
ค้า้ง ส่ำและรี่ปูแบบการี่ส่ำองแสำงข้องไฟุ LED ดา้นหน้าและไฟุ LED ทั้่�เฟุรี่มโดรี่นสำามารี่ถปรี่บัแตง่ไดใ้นแวน่ตา

ตวัแสำดงสำถานะโดรี่นบอกสำถานะรี่ะบบค้วบค้มุการี่บนิข้องโดรี่น โปรี่ดดทูั้่�ตารี่างดา้นลา่งเพื่่�อทั้รี่าบข้อ้มูลเพื่ิ�มเตมิเก่�ย่วกบัตวัแสำดงสำถานะ
โดรี่น

ลักษณะข้องตัวแสำดงสำถานะโดรน

สำภัาวะปกติ

  ไฟุกะพื่รี่บิเป็นส่ำแดง เหลอ่ง และเข่้ย่วสำลับกนั เปิดเค้รี่่�องและทั้ำาการี่ทั้ดสำอบการี่วเิค้รี่าะหต์วัเองข้องโดรี่น

     กะพื่รี่บิส่ำมว่งช้่า ๆ กำาลงัอุน่เค้รี่่�อง

         กะพื่รี่บิเป็นส่ำเข้ย่่วช้่า ๆ เปิดใช้่งาน GPS

 ×2     กะพื่รี่บิเป็นส่ำเข้ย่่วสำองค้รี่ั �งซำ �า ๆ เปิดใช้่รี่ะบบจบัภัาพื่วตัถุดา้นหน้าและดา้นลา่ง

         กะพื่รี่บิเป็นส่ำเหลอ่งช้่า ๆ ปิดใช้่งานรี่ะบบ GPS และรี่ะบบจบัภัาพื่วตัถุดา้นหน้าและ
ดา้นลา่ง 

          กะพื่รี่บิเป็นส่ำเข้ย่่วเรี่ว็ ๆ กำาลงัเบรี่ค้

สำภัาวะส่ำงสัำญญาณเตอ่น

           กะพื่รี่บิเป็นส่ำเหลอ่งเรี่ว็ ๆ สัำญญาณจากรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลข้าดหาย่

         กะพื่รี่บิเป็นส่ำแดงช้่า ๆ แบตออ่น

           กะพื่รี่บิเป็นส่ำแดงเรี่ว็ ๆ แบตเตอรี่่�ใกลห้มด

       กะพื่รี่บิเป็นส่ำแดง IMU ผดิพื่ลาด

—       ส่ำแดงค้า้ง มค่้วามผดิปกตริี่า้ย่แรี่ง

      กะพื่รี่บิส่ำแดงและส่ำเหลอ่งสำลับกนั ตอ้งมก่ารี่ปรี่บัเข็้มทั้ศิใหม่

ไฟุ LED ดา้นหน้า

ไฟุ LED ทั้่�เฟุรี่มโดรี่น

ตวัแสำดงสำถานะโดรี่น
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กลับจุดข้้�นบิน
ฟังกชั์่น Return to Home (RTH) ค้อ่การี่นำาโดรี่นกลบัมาย่งัจดุขึ้ �นบนิทั้่�บนัทั้กึไวล้า่สุำดและลงจอดเม่�อสัำญญาณ GPS แรี่งพื่อ ม ่RTH อยู่่
สำามปรี่ะเภัทั้: Smart RTH, Low Battery RTH (RTH แบบแบตเตอรี่่�ตำ�า) และ Failsafe RTH (RTH แบบสูำญเส่ำย่การี่เช่่�อมตอ่) หาก
โดรี่นบันทั้กึจดุข้ึ �นบนิไดส้ำำาเรี่จ็และสัำญญาณ GPS แรี่ง RTH จะทั้ำางานเม่�อ Smart RTH เรี่ิ�มการี่ทั้ำางาน หรี่อ่แบตเตอรี่่�โดรี่นอยู่ใ่นรี่ะดบั
ตำ�า หรี่อ่สัำญญาณรี่ะหวา่งรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลกบัโดรี่นสูำญหาย่ RTH จะทั้ำางานดว้ย่เช่่นกนัในสำถานการี่ณ์ทั้่�ผดิปกตอิ่�น ๆ เช่่น หากสัำญญาณการี่
ส่ำงวดิโ่อหาย่ไป

GPS รี่าย่ละเอย่่ด

จดุข้ึ �นบนิ 20
จดุข้ึ �นบนิทั้่�เป็นค้า่เรี่ิ�มตน้ค้อ่จดุแรี่กทั้่�โดรี่นไดร้ี่บัสัำญญาณ GPS อย่า่งแรี่งหรี่อ่ปานกลาง (เม่�อไอค้อน
เป็นส่ำข้าว) ตวัแสำดงสำถานะโดรี่นมไ่ฟุส่ำเข่้ย่วกะพื่รี่บิเรี่ว็ ๆ และมข่้อ้ค้วามข้ึ �นทั้่�แวน่ตาเพื่่�อย่น่ย่นัวา่จดุ
ข้ึ �นบนิมก่ารี่บนัทั้กึไวเ้รี่ย่่บรี่อ้ย่แลว้

Smart RTH
ถา้สัำญญาณ GPS ไมพ่ื่อ สำามารี่ถเปิดใช้่ Smart RTH เพื่่�อนำาโดรี่นกลบัมาย่งัจดุขึ้ �นบนิได ้เปิดใช้่งาน Smart RTH ไดท้ั้ั �งการี่แตะทั้่� DJI 
Fly หรี่อ่การี่กดค้า้งท่ั้�ปุ่ม RTH บนรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล ออกจาก Smart RTH โดย่กดปุ่ม RTH

Low Battery RTH
เม่�อรี่ะดบัแบตเตอรี่่�อจัฉรี่ยิ่ะข้องโดรี่นตำ�าเกนิไปและไมม่พ่ื่ลงังานเพื่ย่่งพื่อทั้่�จะบินกลบัจดุขึ้ �นบนิ ใหน้ำาโดรี่นลงจอดโดย่เรี่ว็ทั้่�สุำด มฉิะนั�นโด
รี่นจะตกเม่�อแบตเตอรี่่�หมด ซึ�งจะส่ำงผลใหโ้ดรี่นไดร้ี่บัค้วามเส่ำย่หาย่และเกิดอนัตรี่าย่อ่�น ๆ ได้

เพื่่�อหล่กเล่�ย่งอนัตรี่าย่ท่ั้�ไมจ่ำาเป็น เน่�องจากแบตเตอรี่่�ไมเ่พื่ย่่งพื่อ DJI FPV จะตรี่วจสำอบอย่า่งช่าญฉลาดวา่รี่ะดบัแบตเตอรี่่�ในปัจจบุนัเพื่ย่่ง
พื่อทั้่�จะบนิกลับจดุข้ึ �นบนิจากตำาแหน่งปัจจบัุนไดห้รี่อ่ไม ่ Low Battery RTH จะเรี่ิ�มขึ้ �นเม่�อแบตเตอรี่่�อจัฉรี่ยิ่ะลดลงถงึจดุทั้่�การี่บนิกลบั
อย่า่งปลอดภััย่ข้องโดรี่นอาจเกดิอนัตรี่าย่

ผูใ้ช้่โดรี่นสำามารี่ถย่กเลิก RTH ไดโ้ดย่การี่กดปุ่ม RTH บนรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล ถา้มก่ารี่ย่กเลกิ RTH แลว้ตามมาดว้ย่การี่เตอ่นรี่ะดบัแบตเตอรี่่�
ออ่น แบตเตอรี่่�โดรี่นอจัฉรี่ยิ่ะอาจมพ่ื่ลงังานไมเ่พื่ย่่งพื่อให้โดรี่นลงจอดอย่า่งปลอดภัยั่ ซึ�งอาจส่ำงผลใหโ้ดรี่นตกหรี่อ่สูำญหาย่ได ้

โดรี่นจะลงจอดโดย่อตัโนมตั ิ หากรี่ะดบัแบตเตอรี่่�ปัจจบัุนย่งัให้พื่ลงังานกบัโดรี่นนานพื่อในการี่ลดรี่ะดบัลงจากค้วามสูำงปัจจบุนั การี่ลงจอด
อตัโนมัตไิม่สำามารี่ถย่กเลิกได ้แตจ่ะย่งัใช้่รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลเพื่่�อปรี่บัเปล่�ย่นทั้ศิทั้างข้องโดรี่นรี่ะหวา่งการี่ลงจอดได้

Failsafe RTH (RTH แบบสูำญเสำย่การเชื�อมต่อ)
ถา้จดุข้ึ �นบินมก่ารี่บนัทั้กึไวอ้ย่า่งสำมบรูี่ณ์และเข็้มทั้ศิทั้ำางานปกต ิFailsafe RTH จะทั้ำางานโดย่อัตโนมตัหิลงัจากสัำญญาณข้องรี่โ่มทั้ค้ อนโทั้รี่
ลหาย่ไปนานกวา่ 3.5 วนิาทั้่

โดรี่นจะบินกลับเป็นรี่ะย่ะทั้าง 50 เมตรี่ในเส้ำนทั้างการี่บนิเดมิ และจะเข้้าสู่ำโหมด Straight Line RTH โดรี่นจะเข้า้สู่ำโหมด Straight Line 
RTH หากสัำญญาณรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลกลบัค้น่มาใหมร่ี่ะหวา่งอยู่ใ่นโหมด Failsafe RTH 

สำามารี่ถเปล่�ย่นแปลงการี่ตอบสำนองข้องโดรี่นเม่�อสัำญญาณสูำญหาย่ไดท้ั้่�แวน่ตา โดรี่นจะไมเ่รี่ิ�มการี่ทั้ำางานข้อง Failsafe RTH หากในการี่ตั �ง
ค้า่มก่ารี่เล่อกให้ลงจอดหรี่อ่บนิอยู่ก่บัทั้่�

สำถานการณ์ RTH อื�น ๆ
หากสัำญญาณวดิโ่อข้าดหาย่รี่ะหวา่งการี่บนิ ข้ณะทั้่�รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลย่งัค้งค้วบค้มุการี่เค้ล่�อนไหวข้องโดรี่นได ้ จะมข่้อ้ค้วามแจง้ทั้่�แวน่ตาและ
เรี่ิ�มเข้า้โหมด RTH
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RTH (Straight Line)
1. ม่การี่บันทั้กึจดุข้ึ �นบนิไวเ้รี่ย่่บรี่อ้ย่แลว้

2. RTH เรี่ิ�มทั้ำางาน

3. หากโดรี่นอยู่ห่่างจากจดุข้ึ �นบนิน้อย่กวา่ 5 เมตรี่ เม่�อเรี่ิ�ม RTH โดรี่นจะลงจอดทัั้นทั้่

 หากโดรี่นอยู่ห่่างจากจดุข้ึ �นบนิมากกวา่ 5 เมตรี่และน้อย่กวา่ 50 เมตรี่ เม่�อเรี่ิ�มขั้ �นตอน RTH โดรี่นจะบนิกลบัจดุข้ึ �นบนิดว้ย่ค้วามเรี่ว็
แนวรี่าบสูำงสุำด 3 เมตรี่/วนิาทั้่

 หากโดรี่นอยู่ห่่างจากจดุข้ึ �นบนิมากกวา่ 50 เมตรี่เม่�อ RTH เรี่ิ�มตน้ โดรี่นจะบนิกลบัจดุขึ้ �นบนิดว้ย่ค้วามเรี่ว็แนวรี่าบ 13.5 เมตรี่/วนิาทั้ ่
หากค้วามสูำงข้อง RTH ตำ�ากวา่ค้วามสูำงปัจจบัุน โดรี่นจะบินไปย่งัจดุขึ้ �นบนิในรี่ะดบัค้วามสูำงปัจจบุนั

4. หลังจากถงึจดุข้ึ �นบนิ โดรี่นจะลงจอดและมอเตอรี่จ์ะหยุ่ดทั้ำางาน

หล่กเล่�ยงสำิ�งก่ดข้วางระหวา่งRTH
1. โดรี่นจะเบรี่ก เม่�อมก่ารี่ตรี่วจจบัพื่บสิำ�งกด่ข้วางจากดา้นหน้า และบินขึ้�นไปสู่ำรี่ะย่ะปลอดภัยั่ หลงัจากบนิข้ึ �นไปอก่ 5 เมตรี่ โดรี่นจะบนิตอ่

ไปข้า้งหน้า

2. โดรี่นจะเบรี่ก เม่�อมก่ารี่ตรี่วจจบัพื่บสิำ�งกด่ข้วางจากดา้นลา่งและจะบินย่กรี่ะดบัจนกรี่ะทั้ั�งไม่มก่ารี่ตรี่วจจับสิำ�งกด่ข้วางอก่ กอ่นจะบนิตอ่
ไปข้า้งหน้า

 รี่ะหวา่ง RTH โดรี่นไมส่ำามารี่ถรี่บัรีู่ถ้งึสิำ�งกด่ข้วางทั้างดา้นข้้าง ดา้นหลงัหรี่อ่จากดา้นบน

 ถา้หากรี่ะบบจับภัาพื่วตัถดุา้นหน้าและดา้นหลงัไมส่ำามารี่ถใช้่การี่ได ้ โดรี่นจะไมส่ำามารี่ถหลบหลก่สิำ�งกด่ข้วางไดร้ี่ะหวา่งอยู่ใ่น
โหมด RTH

 หากสัำญญาณ GPS ออ่นหรี่อ่ไมม่สั่ำญญาณ โดรี่นจะไมส่ำามารี่ถบนิกลบัไปย่งัจดุขึ้ �นบนิได ้ หากสัำญญาณ GPS ออ่นหรี่อ่ไมม่่
สัำญญาณหลงัจากทั้่�มก่ารี่กรี่ะตุน้ใหเ้ข้้าสู่ำโหมด RTH โดรี่นจะบินอยู่ก่บัทั้่�รี่ะย่ะหนึ�งกอ่นจะลงจอด

 กอ่นข้ึ �นบนิแตล่ะค้รี่ั �ง สิำ�งสำำาค้ญัค้อ่ตอ้งเข้้าไปทั้่� Settings และ Safety ทั้่�แวน่ตาและตั �งค้า่รี่ะดบัค้วามสูำง RTH ทั้่�เหมาะสำม 

 รี่ะหวา่งอยู่ใ่นโหมด RTH หากโดรี่นกำาลงับินไปข้้างหน้าและสัำญญาณรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลเป็นปกต ิผูใ้ช้่สำามารี่ถใช้่รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล
เพื่่�อค้วบค้มุค้วามเรี่ว็ข้องโดรี่นได ้ แตไ่มส่ำามารี่ถค้วบค้มุทั้ศิทั้างหรี่อ่บนิไปทั้างซ้าย่หรี่อ่ข้วาได ้ ทั้ศิทั้างและตำาแหน่งแนวรี่าบ
ข้องโดรี่นสำามารี่ถค้วบค้มุไดเ้ม่�อโดรี่นลดรี่ะดบัลง เม่�อโดรี่นบนิขึ้ �นหรี่อ่บนิไปข้้างหน้า ผูใ้ช้่สำามารี่ถดนักา้นค้วบค้มุไปใน
ทั้ศิทั้างตรี่งกันข้า้มเพื่่�อออกจากโหมด RTH

 GEO zones จะมผ่ลตอ่ฟังกชั์่น RTH ถ้าโดรี่นบินเข้้าไปย่งั GEO zone เม่�ออยู่ใ่นโหมด RTH โดรี่นจะลดรี่ะดบัลงจนกวา่
จะออกจาก GEO zone และบนิกลบัไปย่งัจดุขึ้ �นบนิ หรี่อ่ไมเ่ช่่นนั�นโดรี่นก็จะบินอยู่ก่บัทั้่�เน่�องจากข้ด่จำากดัค้วามสูำง

 เม่�อค้วามเรี่ว็ลมแรี่งเกนิไป โดรี่นอาจจะไมส่ำามารี่ถบนิกลบัไปย่งัจดุขึ้ �นบนิได ้บินอย่า่งรี่ะมดัรี่ะวงั

Landing Protection (การสำแกนพืิ�นดินก่อนลงจอด)
การี่สำแกนพื่่ �นดนิกอ่นลงจอดจะเปิดใช้่เม่�ออยู่ใ่นโหมด Smart RTH

1. ในช่่วงการี่สำแกนพื่่ �นดนิกอ่นลงจอด โดรี่นจะตรี่วจสำอบอตัโนมตัแิละลงจอดบนจดุทั้่�เหมาะสำม

2. หากตรี่วจสำอบพื่่ �นดนิแลว้วา่ไมเ่หมาะสำมในการี่ลงจอด โดรี่นจะบินอยู่ก่บัทั้่�และรี่อค้ำาสัำ�งย่น่ย่นัจากนักบนิ

3. ถ้าการี่สำแกนพื่่ �นดนิกอ่นลงจอดใช้่งานไมไ่ด ้แวน่ตาจะแสำดงค้ำาเตอ่นการี่ลงจอด เม่�อโดรี่นลดรี่ะดบัลงตำ�ากวา่ 0.3 เมตรี่ ดงึกา้นค้วบค้มุ
ลงเพื่่�อลงจอด

รี่ะหวา่งการี่ลงจอดจะไมส่ำามารี่ถใช้่รี่ะบบจบัภัาพื่วตัถไุด ้กรี่ณุาลงจอดโดรี่นอย่า่งรี่ะมัดรี่ะวงั
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Precision Landing (การลงจอดอย่างแม่นยำา)
โดรี่นจะมก่ารี่สำแกนแบบอตัโนมัตแิละพื่ย่าย่ามจะจบัคู้ลั่กษณะข้องพื่่ �นดนิรี่ะหวา่งอยู่ใ่นโหมด RTH โดรี่นจะลงจอดเม่�อลกัษณะภัมูปิรี่ะเทั้ศ
บรี่เิวณปัจจบุนัตรี่งกับลกัษณะภูัมิปรี่ะเทั้ศข้องจดุขึ้ �นบิน ถ้าหากการี่จับคู้พ่ื่่ �นดนิลม้เหลว จะมค่้ำาเตอ่นปรี่ากฏิท่ั้�แวน่ตา

 การี่สำแกนพื่่ �นดนิกอ่นลงจอดจะเปิดใช้่ใน Precision Landing (การี่ลงจอดอย่า่งแม่นย่ำา)

 ปรี่ะสิำทั้ธภิัาพื่ข้องการี่ลงจอดอย่า่งแมน่ย่ำาอยู่ท่ั้่�เง่�อนไข้ตอ่ไปน่�:

ก) จุดข้ึ �นบนิตอ้งมก่ารี่บนัทั้กึไวต้อนขึ้�นบนิและตอ้งไมม่ก่ารี่เปล่�ย่นแปลงรี่ะหวา่งบนิ ไมเ่ช่่นนั�นโดรี่นจะไมม่ข่้อ้มูลลกัษณะ
ภัมูปิรี่ะเทั้ศข้องจดุข้ึ �นบนิ

ข้) ช่่วงข้ึ �นบนิ โดรี่นจะบนิขึ้ �นเป็นแนวตรี่งอย่า่งน้อย่ 7 เมตรี่ กอ่นทั้่�จะบินเป็นแนวรี่ะนาบ
ค้) ลกัษณะพื่่ �นดนิข้องจดุขึ้ �นบนิส่ำวนใหญจ่ะตอ้งไมม่ก่ารี่เปล่�ย่นแปลงหลงัจากทั้่�บนัทั้กึไวแ้ลว้ 
ง) ลกัษณะภัมูปิรี่ะเทั้ศข้องจดุขึ้ �นบนิตอ้งสำามารี่ถแย่กแย่ะไดง้า่ย่เพื่ย่่งพื่อ
จ) สำภัาพื่แสำงตอ้งไมส่ำวา่งเกนิไปหรี่อ่มด่เกนิไป

 การี่ปฏิบิตัติอ่ไปน่�กรี่ะทั้ำาไดร้ี่ะหวา่งมก่ารี่ลงจอดอย่า่งแม่นย่ำา:

ก) กดกา้นค้วบค้มุลงเพื่่�อเรี่ง่ค้วามเรี่ว็ในการี่ลงจอด

ข้) ดงึกา้นค้วบค้มุข้ึ �นหรี่อ่เล่�อนกา้นค้วบค้มุอ่�น ๆ เพื่่�อหย่ดุการี่ลงจอดอย่า่งแม่นย่ำา รี่ะบบป้องกนัการี่ลงจอดย่งัค้งทั้ำางานอยู่ใ่
นข้ณะทั้่�โดรี่นรี่อ่นลงในแนวตั �ง

ระบบจับภาพิวตัถุและระบบเซนเซอรอิ์นฟราเรด
DJI FPV ม่ทั้ั �งรี่ะบบเซนเซอรี่อ์นิฟุรี่าเรี่ดและรี่ะบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นหน้า ดา้นหลงัและดา้นลา่ง

รี่ะบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นหน้าและดา้นลา่งปรี่ะกอบไปดว้ย่กลอ้งดา้นละสำองตวั และรี่ะบบเซนเซอรี่อ์นิฟุรี่าเรี่ดมก่ล้อง 3 มติแิบบอนิฟุรี่าเรี่ด
สำองตวั 

รี่ะบบจบัภัาพื่วตัถแุละรี่ะบบเซนเซอรี่อ์นิฟุรี่าเรี่ดช่่วย่ให้โดรี่นค้งตำาแหน่งปัจจุบัน บนิอยู่ก่บัทั้่�ไดแ้มน่ย่ำาย่ิ�งข้ึ �น และสำามารี่ถบนิในรี่ม่หรี่อ่ใน
สำภัาวะแวดลอ้มอ่�นท่ั้�ไมม่สั่ำญญาณ GPS นอกจากน่�ย่งัมไ่ฟุเสำรี่มิดา้นลา่งทั้่�อยู่ข้่้างใตโ้ดรี่น เพื่่�อช่่วย่เพื่ิ�มปรี่ะสิำทั้ธภิัาพื่ข้องรี่ะบบจบัภัาพื่วตัถุ
ดา้นล่างในสำภัาวะแสำงน้อย่ไดด้ย่่ิ�งข้ึ �น

รี่ะบบจบัภัาพื่ดา้นหน้า

รี่ะบบจบัภัาพื่ดา้นลา่งรี่ะบบจบัภัาพื่ดา้นลา่ง

รี่ะบบเซนเซอรี่อ์นิฟุรี่าเรี่ด
ไฟุเสำรี่มิดา้นลา่ง 
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ระยะการตรวจจับ

รี่ะบบจบัภัาพื่ดา้นหน้ารี่ะบบจบัภัาพื่ดา้นหน้า
รี่ะบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นหน้า มร่ี่ะย่ะการี่ตรี่วจจบั 0.5 ถึง 18 ม. FOV แนวนอน 56° และ FOV แนวตั �ง 71°

รี่ะบบจบัภัาพื่ดา้นลา่ง รี่ะบบจบัภัาพื่ดา้นลา่ง 
รี่ะบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นลา่งทั้ำางานไดด้ท่ั้่�สุำด เม่�อโดรี่นอยู่ใ่นรี่ะดบัค้วามสูำง 0.5 ถงึ 15 เมตรี่ และรี่ะย่ะทั้างท่ั้�ใช้่งานไดอ้ยู่ใ่นช่่วง 0.5 ถงึ 30 
เมตรี่ FOV ทั้างดา้นหน้าและดา้นหลงัค้อ่ 106° และทั้างข้วาและซ้าย่ 90°

56° 56°

0.5-18 m

71°

106°
0.5-30 m 90° 90°

การตั�งค่ากล้องข้องระบบจับภาพิวตัถุ

การี่ตั �งค้า่อตัโนมตัิการี่ตั �งค้า่อตัโนมตัิ
กลอ้งรี่ะบบจบัภัาพื่วตัถทุั้่�ตดิตั �งบนตวัโดรี่นมก่ารี่ปรี่บัเทั้ย่่บมาแลว้กอ่นการี่จดัส่ำง หากกลอ้งรี่ะบบจบัภัาพื่วตัถมุก่ารี่ตรี่วจพื่บสิำ�งผดิปกตใิด โด
รี่นจะทั้ำาการี่ตั �งค้า่เองโดย่อตัโนมตัแิละจะมค่้ำาเตอ่นปรี่ากฎข้ึ �นทั้่�แวน่ตา ไมจ่ำาเป็นตอ้งดำาเนินการี่ใด ๆ เพื่ิ�มเตมิเพื่่�อแกไ้ข้ปัญหา

การี่ตั �งค้า่แบบแอดวานซ์การี่ตั �งค้า่แบบแอดวานซ์
ถา้ย่งัค้งม่ค้วามผดิปกตอิยู่ห่ลงัจากตั �งค้า่อัตโนมตัแิลว้ จะมค่้ำาเตอ่นขึ้ �นทั้่�แวน่ตาวา่ตอ้งมก่ารี่ตั �งค้า่ข้ั �นสูำง การี่ค้าลเิบรี่ตข้ั �นสูำงสำามารี่ถทั้ำาได้
โดย่ใช้่ DJI Assistant 2 (DJI FPV series) เท่ั้านั�น ทั้ำาตามขั้ �นตอนดา้นลา่งเพื่่�อตั �งค้า่กลอ้งรี่ะบบจบัภัาพื่วตัถุดา้นหน้า จากนั�นก็ทั้ำาตาม
ข้ั �นตอนเดมิเพื่่�อปรี่บัเทั้ย่่บกลอ้งข้องรี่ะบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นอ่�น

1
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ช่่ �เค้รี่่�องโดรี่นไปทั้างจอ ใหก้ลอ่งอยู่ใ่นแนวเดย่่วกัน หนัและเอย่่งโดรี่น 
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ใช้ระบบจับภาพิวตัถุ
รี่ะบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นลา่งจะเปิดใช้่งาน ถา้หากพื่่ �นดนิเรี่ย่่บและมแ่สำงเพื่ย่่งพื่อ รี่ะบบจบัภัาพื่วตัถุดา้นลา่งทั้ำางานไดด้ท่ั้่�สุำด เม่�อโดรี่นอยู่่
ทั้่�รี่ะดบัค้วามสูำง 0.5 - 15 เมตรี่ ถา้รี่ะดบัค้วามสูำงข้องโดรี่นเกนิ 15 เมตรี่ รี่ะบบจบัภัาพื่วตัถอุาจจะไดร้ี่บัผลกรี่ะทั้บ ดงันั�นตอ้งใช้่ค้วาม
รี่ะมดัรี่ะวงัเป็นพื่เิศษ

ที่ำาตามขั้�นตอนด้านล่างน่�เพืิ�อใช้ระบบจับภาพิวตัถุด้านล่าง
1. ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่โดรี่นอยู่ใ่นโหมด Normal เปิดเค้รี่่�องโดรี่น

2. หลังจากโดรี่นบนิข้ึ �นไปแลว้ก็จะบนิอยู่ก่บัทั้่� ไฟุแสำดงสำถานะโดรี่นกะพื่รี่บิเป็นไฟุส่ำเข่้ย่วสำองค้รี่ั �งทั้่�เฟุรี่มโดรี่นดา้นหลงั หมาย่ถงึรี่ะบบจบั
ภัาพื่วตัถดุา้นลา่งกำาลงัทั้ำางาน

ถา้โดรี่นอยู่ใ่นโหมด Normal และแวน่ตาเปิดใช้่โหมด Obstacle Slowing รี่ะบบจบัภัาพื่วตัถุดา้นหน้าและดา้นหลงัจะเปิดใช้่งาน
อตัโนมัตเิม่�อมก่ารี่กดปุ่มเปิดเค้รี่่�องโดรี่น รี่ะบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นหน้าช่่วย่ให้โดรี่นลดค้วามเรี่ว็ลงอย่า่งมากเม่�อตรี่วจพื่บสิำ�งกด่ข้วาง รี่ะบบจบั
ภัาพื่วตัถดุา้นหน้าทั้ำางานไดด้ท่ั้่�สุำดเม่�อมแ่สำงสำวา่งเพื่ย่่งพื่อและพื่บสิำ�งกด่ข้วางทั้่�มล่กัษณะเฉพื่าะอย่า่งชั่ดเจนหรี่อ่มล่กัษณะเป็นพื่่ �นผวิ ผูใ้ช้่
ตอ้งค้วบค้มุโดรี่นให้เบรี่กในรี่ะย่ะทั้่�เหมาะสำม เผ่�อสำำาหรี่บัแรี่งเฉ่�อย่

 ใส่ำใจกบัสำภัาพื่แวดล้อมในการี่บิน รี่ะบบจับภัาพื่วตัถุดา้นหน้าและดา้นลา่งและรี่ะบบเซนเซอรี่อ์นิฟุรี่าเรี่ดทั้ำางานภัาย่ใตเ้ง่�อนไข้
ทั้่�จำากัดเท่ั้านั�นและไมส่ำามารี่ถแทั้นทั้่�การี่ค้วบค้มุและการี่ตดัสิำนใจข้องมนุษย์่ได ้ ในรี่ะหวา่งการี่บนิใหใ้ส่ำใจกบัสำภัาพื่แวดลอ้มโดย่
รี่อบและค้ำาเตอ่นทั้่�แวน่ตา รี่บัผดิช่อบและรี่กัษาการี่ค้วบค้มุโดรี่นตลอดเวลา

 โดรี่นมเ่พื่ดานบนิสูำงสุำด 30 เมตรี่เม่�อใช้่รี่ะบบจบัภัาพื่ในสำภัาพื่แวดลอ้มแบบเปิดโล่งและพื่่ �นรี่าบ ช่่วงค้วามสูำงข้องตำาแหน่งทั้่�
ดท่ั้่�สุำดข้องรี่ะบบจบัภัาพื่ค้อ่ 0.5 - 15 ม. ปรี่ะสิำทั้ธภิัาพื่การี่รี่ะบตุำาแหน่งการี่จบัภัาพื่อาจลดลงเม่�อบนิเกนิจากรี่ะย่ะน่� บนิอย่า่ง
รี่ะมัดรี่ะวงั

 แวน่ตาสำามารี่ถตั �งค้า่ไฟุเสำรี่มิดา้นลา่งให้เปิด ปิดหรี่อ่อตัโนมตัไิด ้ในโหมด Auto เม่�อแสำงโดย่รี่อบไมเ่พื่ย่่งพื่อ ไฟุเสำรี่มิดา้นลา่ง
จะเปิดใช้่งานโดย่อตัโนมตั ิ ในช่่วงเวลาน่�ปรี่ะสิำทั้ธภิัาพื่การี่กำาหนดตำาแหน่งการี่จับภัาพื่จะลดลง หากสัำญญาณ GPS ออ่น ให้
รี่ะมัดรี่ะวงัในการี่บนิ

 เม่�อโดรี่นบนิเหน่อนำ �า รี่ะบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นลา่งอาจทั้ำางานไดไ้มด่เ่ทั้า่ทั้่�ค้วรี่ ดงันั�นเม่�อลงจอด โดรี่นอาจไมส่ำามารี่ถหลบ
หลก่ผวินำ �าดา้นลา่งไดอ้ย่า่งเต็มทั้่� ข้อแนะนำาให้รี่กัษาการี่ค้วบค้มุการี่บนิตลอดเวลา ใช้่ดลุย่พื่นิิจอย่า่งสำมเหตสุำมผลตามสำภัาพื่
แวดลอ้มโดย่รี่อบและหลก่เล่�ย่งการี่พื่ึ�งพื่ารี่ะบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นลา่ง

 โปรี่ดทั้รี่าบวา่เม่�อโดรี่นบินเรี่ว็เกินไปอาจทั้ำาให้รี่ะบบจับภัาพื่วตัถุด้านหน้าและด้านล่างและรี่ะบบเซนเซอรี่อ์ินฟุรี่าเรี่ดทั้ำางาน
ไดไ้มด่เ่ทั้า่ทั้่�ค้วรี่

 รี่ะบบจับภัาพื่วตัถดุา้นลา่งจะทั้ำางานไดไ้มด่เ่ทั้า่ทั้่�ค้วรี่กบัพื่่ �นผวิทั้่�มล่วดลาย่ไม่ชั่ดเจนหรี่อ่สำภัาพื่แสำงน้อย่ รี่ะบบจบัภัาพื่วตัถุ
ดา้นลา่งจะทั้ำางานไดไ้มด่เ่ทั้า่ทั้่�ค้วรี่ในสำถานการี่ณ์ดงัตอ่ไปน่� ข้อให้ค้วบค้มุโดรี่นอย่า่งรี่ะมัดรี่ะวงั
ก) บินเหน่อพื่่ �นผวิทั้่�เป็นส่ำเดย่่ว (เช่่น ส่ำดำาลว้น ส่ำข้าวลว้น ส่ำเข่้ย่วลว้น)
ข้) บนิเหน่อพื่่ �นผวิทั้่�สำะท้ั้อนแสำงอย่า่งมาก
ค้) บนิเหน่อผวินำ �าหรี่อ่พื่่ �นผวิทั้่�โปรี่ง่แสำง
ง) บนิเหน่อพื่่ �นผวิหรี่อ่วตัถทุั้่�เค้ล่�อนทั้่�
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จ) บนิในพื่่ �นท่ั้�ทั้่�แสำงมก่ารี่เปล่�ย่นแปลงบอ่ย่หรี่อ่เปล่�ย่นแบบตา่งกนัมาก
ฉ) บินเหน่อพื่่ �นผวิทั้่�มด่สำนิทั้ (< 10 lux) หรี่อ่สำวา่งมาก (> 40,000 lux)
ช่) บินเหน่อพื่่ �นผวิทั้่�สำะท้ั้อนอย่า่งมากหรี่อ่พื่่ �นผวิทั้่�ซึมซับแสำงอนิฟุรี่าเรี่ด (เช่่น กรี่ะจก)
ซ) บินเหน่อพื่่ �นผวิทั้่�มล่วดลาย่หรี่อ่ผวิหน้าท่ั้�ไมชั่่ดเจน (เช่่น เสำาไฟุฟุ้า)
ฌ) บินเหน่อพื่่ �นผวิทั้่�มล่วดลาย่หรี่อ่ผวิหน้าท่ั้�เหมอ่นกนัซำ �าไปซำ �ามา (เช่่น กรี่ะเบ่ �องทั้่�มล่วดลาย่เดย่่วกนั)
ญ) บินเหน่อสิำ�งกด่ข้วางทั้่�มพ่ื่่ �นผวิเล็ก ๆ (เช่่น กิ�งไม)้

 กรี่ณุาดแูลใหเ้ซนเซอรี่ส์ำะอาดอยู่เ่สำมอ ห้ามดดัแปลงเซนเซอรี่ ์ หา้มใช้่โดรี่นในสำภัาวะแวดลอ้มทั้่�มฝุ่่นมากหรี่อ่มค่้วามช่่�นสูำง 
หา้มมสิ่ำ�งกด่ข้วางรี่ะบบเซนเซอรี่อ์นิฟุรี่าเรี่ด

 หากโดรี่นมส่่ำวนเก่�ย่วข้อ้งกบัการี่ช่นกนั กลอ้งจะตอ้งไดร้ี่บัการี่ปรี่บัเทั้ย่่บ หากไดร้ี่บัข้อ้ค้วามแจง้ในแวน่ตา ใหท้ั้ำาการี่ปรี่บัเทั้ย่่บ
กลอ้ง

 หา้มบนิในวนัทั้่�ฝนตก มห่มอกหนาหรี่อ่ทั้ศันวสัิำย่ไมชั่่ดเจน

 ตรี่วจสำอบสิำ�งตอ่ไปน่�กอ่นข้ึ �นบนิทั้กุค้รี่ั �ง:
ก) ตรี่วจดวูา่ไมม่ส่ำตกิเกอรี่ห์รี่อ่สิำ�งกด่ข้วางอ่�นใดตดิบนรี่ะบบเซนเซอรี่อ์นิฟุรี่าเรี่ดหรี่อ่รี่ะบบจบัภัาพื่วตัถุ
ข้) ถ้ามสิ่ำ�งสำกปรี่ก ฝุ่น หรี่อ่นำ �า ตดิบนรี่ะบบเซนเซอรี่อ์นิฟุรี่าเรี่ดหรี่อ่รี่ะบบจบัภัาพื่วตัถุ ใหเ้ช็่ดออกดว้ย่ผ้านุ่ม หา้มใช้่นำ �าย่า

ทั้ำาค้วามสำะอาดทั้่�ผสำมแอลกอฮอล์
ค้) หากมค่้วามเส่ำย่หาย่เกดิขึ้ �นกบักรี่ะจกข้องรี่ะบบเซนเซอรี่อ์นิฟุรี่าเรี่ดและรี่ะบบจบัภัาพื่วตัถ ุ กรี่ณุาตดิตอ่ฝ่าย่ดแูลลกูค้า้

ข้อง DJI

บันท้ี่กข้้อมูลการบิน
ข้้อมลูการี่บิน รี่วมถงึการี่รี่บัส่ำงข้อ้มลูทั้างไกล ข้้อมลูสำถานะโดรี่น และตวัแปรี่อ่�น ๆ มก่ารี่บนัทั้กึอตัโนมตัไิปทั้่�ตวัเก็บข้อ้มูลภัาย่ในโดรี่น ข้อ้มลู
สำามารี่ถเข้า้ถึงไดโ้ดย่ใช้่ DJI Assistant 2 (DJI FPV series)

ใบพัิด
มใ่บพัื่ดแบบเส่ำย่งเบาข้อง DJI FPV อยู่ส่ำองแบบซึ�งออกแบบมาเพื่่�อใหห้มนุไปในทั้ศิทั้างแตกตา่งกนั เค้รี่่�องหมาย่ใช้่เพื่่�อแนะนำาวา่ค้วรี่ใช้่ใบ
พื่ดัแบบไหนเพื่่�อตดิกบัมอเตอรี่แ์บบไหน ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่จบัคู้ใ่บพื่ดักบัมอเตอรี่ต์รี่งกนัตามค้ำาแนะนำาแลว้

ใบพัิด ม่เครื�องหมาย ไม่ม่เครื�องหมาย

ภัาพื่ปรี่ะกอบ

  

ตำาแหน่งตดิใบพื่ดั ตดิเข้้ากบัมอเตอรี่ท์ั้่�มเ่ค้รี่่�องหมาย่ ตดิเข้า้กบัมอเตอรี่ท์ั้่�ไมม่เ่ค้รี่่�องหมาย่

การติดตั�งใบพัิด
ตดิตั �งใบพัื่ดทั้่�มเ่ค้รี่่�องหมาย่เข้า้กับมอเตอรี่ท์ั้่�มเ่ค้รี่่�องหมาย่ และใบพัื่ดทั้่�ไมม่เ่ค้รี่่�องหมาย่เข้า้กับมอเตอรี่ท์ั้่�ไมม่เ่ค้รี่่�องหมาย่ จบัมอเตอรี่ ์ กด
ใบพื่ดัลงแลว้หมนุไปตามทิั้ศทั้างทั้่�รี่ะบไุวบ้นใบพื่ดั จนกวา่จะโผล่ขึ้ �นมาและล็อกเข้้าทั้่�
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ถอดใบพัิด
จบัมอเตอรี่ ์กดใบพื่ดัลงและหมุนไปในทั้ศิทั้างตรี่งกนัข้้ามกบัใบพื่ดัทั้่�ทั้ำาเค้รี่่�องหมาย่ไวจ้นกวา่จะโผลข่้ึ �นมา

 ใบพื่ดัมค่้วามค้ม กรี่ณุารี่ะมัดรี่ะวงัดว้ย่

 ใช้่เฉพื่าะใบพัื่ดข้อง DJI อย่า่งเป็นทั้างการี่เทั้า่นั�น หา้มใช้่ใบพื่ดัตา่งช่นิดกัน

 หากจำาเป็นใหซ่้ �อใบพื่ดัแย่กตา่งหาก

 ตรี่วจสำอบให้แน่ใจวา่ตดิตั �งใบพื่ดัอย่า่งถูกตอ้งกอ่นบนิทั้กุค้รี่ั �ง

 ตรี่วจสำอบให้แน่ใจกอ่นการี่บนิแตล่ะค้รี่ั �งวา่ใบพื่ดัทั้ั �งหมดอยู่ใ่นสำภัาพื่ด ่ห้ามใช้่ใบพื่ดัทั้่�เกา่ บิ�น หรี่อ่แตกหกั

 เพื่่�อหลก่เล่�ย่งการี่บาดเจ็บ อย่า่เข้้าใกลใ้บพื่ดัทั้่�กำาลงัหมนุและมอเตอรี่์

 ถอดใบพื่ดัออกเม่�อจดัเก็บ หา้มบ่บหรี่อ่บดิใบพื่ดัรี่ะหวา่งการี่ข้นส่ำงหรี่อ่การี่เก็บ

 ตรี่วจสำอบให้แน่ใจวา่มอเตอรี่ต์ดิอย่า่งแน่นหนาและหมุนอย่า่งรี่าบรี่่�น ถา้มอเตอรี่ต์ดิข้ดัและไมส่ำามารี่ถหมนุไดอ้ย่า่งอสิำรี่ะ ให้
จอดโดรี่นทั้นัทั้่

 หา้มปรี่บัแตง่ส่ำวนปรี่ะกอบข้องมอเตอรี่์

 หา้มแตะตอ้งหรี่อ่ปลอ่ย่ใหม้อ่หรี่อ่รี่า่งกาย่ค้ณุสัำมผสัำกบัมอเตอรี่ห์ลงัการี่บิน เพื่รี่าะมอเตอรี่อ์าจจะรี่อ้นมาก

 หา้มปิดช่่องรี่ะบาย่อากาศท่ั้�มอเตอรี่ห์รี่อ่ทั้่�ตวัโดรี่น

 ตรี่วจสำอบให้แน่ใจวา่เส่ำย่ง ESCs ปกตเิม่�อเปิดเค้รี่่�อง

BA

B A
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แบตเตอร่�โดรนอัจฉรยิะ
แบตเตอรี่่�โดรี่นอจัฉรี่ยิ่ะข้อง FPV เป็นแบตเตอรี่่�ค้วามจ ุ22.2 V, 2000 mAh ทั้่�มฟ่ังกชั์่นสำมารี่ท์ั้ช่ารี่จ์และค้าย่ปรี่ะจแุบตเตอรี่่�

คุณลักษณะข้องแบตเตอร่�
1. การี่แสำดงรี่ะดบัแบตเตอรี่่�: ไฟุ LED แสำดงรี่ะดบัแบตเตอรี่่�จะแสำดงรี่ะดบัแบตเตอรี่่�ปัจจบัุน

2. ฟังกชั์่�นค้าย่ปรี่ะจุอตัโนมตั:ิ เพื่่�อป้องกนัไมใ่ห้แบตเตอรี่่�บวม เม่�อไมม่ก่ารี่ใช้่งานหนึ�งวนั แบตเตอรี่่�จะค้าย่ปรี่ะจอุตัโนมตัใิหเ้หลอ่ 97% 
และเม่�อไมม่ก่ารี่ใช้่งานห้าวนั แบตเตอรี่่�จะค้าย่ปรี่ะจอุตัโนมตัใิหเ้หลอ่ 60% ข้ณะทั้่�แบตเตอรี่่�กำาลงัค้าย่ปรี่ะจ ุ เป็นปกตทิั้่�แบตเตอรี่่�อาจ
ปลอ่ย่ค้วามรี่อ้นปานกลางออกมา 

3. การี่ช่ารี่จ์อย่า่งสำมดลุ: รี่ะหวา่งการี่ช่ารี่จ์ แรี่งดนัไฟุฟุ้าในแบตเตอรี่่�จะสำมดลุโดย่อตัโนมตัิ

4. ป้องกนัการี่ช่ารี่จ์มากเกนิไป: เม่�อช่ารี่จ์เต็มแล้ว แบตเตอรี่่�จะหยุ่ดช่ารี่จ์อตัโนมตัิ

5. แบตเตอรี่่�จะช่ารี่จ์เฉพื่าะเม่�ออณุหภัมูอิยู่ร่ี่ะหวา่ง 41°F ถงึ 104°F (5°C ถงึ 40°C) เท่ั้านั�น เพื่่�อป้องกนัค้วามเส่ำย่หาย่ รี่ะหวา่งทั้่�ช่ารี่จ์อยู่ ่
การี่ช่ารี่จ์จะหย่ดุโดย่อตัโนมตั ิหากอณุหภัมูขิ้องแบตเตอรี่่�เกนิ 122°F (50°C)

6. ป้องกนักรี่ะแสำไฟุฟุ้าเกนิ: เม่�อมก่ารี่ตรี่วจจบัพื่บวา่มก่รี่ะแสำไฟุฟุ้าเกิน แบตเตอรี่่�จะหยุ่ดช่ารี่จ์

7. ป้องกนัการี่ค้าย่ปรี่ะจุมากเกนิไป: เม่�อแบตเตอรี่่�ไมม่ก่ารี่ใช้่งาน จะมก่ารี่หย่ดุการี่ค้าย่ปรี่ะจอุตัโนมตัเิพื่่�อป้องกนัการี่ค้าย่ปรี่ะจมุากเกนิไป 
เม่�อแบตเตอรี่่�มก่ารี่ใช้่งาน จะไม่สำามารี่ถใช้่การี่ป้องกนัการี่ค้าย่ปรี่ะจมุากเกนิไปได้

8. ป้องกนัไฟุฟุ้าลดัวงจรี่: หากมก่ารี่ตรี่วจพื่บวา่เกดิการี่ลดัวงจรี่ จะมก่ารี่ตดัจากแหล่งจา่ย่ไฟุโดย่อตัโนมตัิ

9. การี่ป้องกนัค้วามเส่ำย่หาย่ข้องแบตเตอรี่่�: แวน่ตาจะแสำดงข้้อค้วามเตอ่นเม่�อตรี่วจพื่บแบตเตอรี่่�ทั้่�เส่ำย่หาย่

10. โหมดพัื่กการี่ทั้ำางาน: แบตเตอรี่่�จะปิดเองหลังจากไม่มก่ารี่ใช้่งาน 20 นาทั้เ่พื่่�อปรี่ะหย่ดัพื่ลังงาน ถา้รี่ะดบัแบตเตอรี่่�เหลอ่น้อย่กวา่ 10% 
หลงัจากไมไ่ดใ้ช้่งานหกชั่�วโมง แบตเตอรี่่�จะเข้้าสู่ำโหมดพื่กัการี่ทั้ำางานเพื่่�อป้องกนัการี่ค้าย่ปรี่ะจมุากเกนิไป ในโหมดพื่กัการี่ทั้ำางาน การี่
บอกรี่ะดบัแบตเตอรี่่�จะไมเ่รี่อ่งแสำง ช่ารี่จ์แบตเตอรี่่�เพื่่�อกรี่ะตุน้แบตเตอรี่่�ใหอ้อกจากโหมดพื่กัการี่ทั้ำางาน

11. การี่ส่ำงข้อ้มลู: ข้อ้มลูเก่�ย่วกบัแรี่งดนัไฟุฟุ้า ค้วามจุ และกรี่ะแสำไฟุข้องแบตเตอรี่่�จะถูกส่ำงไปย่งัโดรี่น

โปรี่ดอา่นข้อ้สำงวนสิำทั้ธิแ์ละค้ำาแนะนำาดา้นค้วามปลอดภัยั่ข้อง DJI FPV และสำตกิเกอรี่ท์ั้่�แบตเตอรี่่�กอ่นใช้่งาน ผูใ้ช้่ย่อมรี่บัผิด
ช่อบอย่า่งเต็มทั้่�สำำาหรี่บัการี่ละเมดิข้้อกำาหนดดา้นค้วามปลอดภัยั่ทั้่�รี่ะบไุวบ้นฉลาก

การใช้แบตเตอร่�
ตรี่วจสำอบรี่ะดบัแบตเตอรี่่�
กดปุ่มเปิด/ปิดหนึ�งค้รี่ั �งเพื่่�อตรี่วจสำอบรี่ะดบัแบตเตอรี่่�

LED1

ไฟุ
 LED แสำดงรี่ะดบัแบตเตอรี่่�

ปุ่มเปิด/ปิด

LED2
LED3

LED4
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ไฟุ LED แสำดงรี่ะดบัแบตเตอรี่่�จะแสำดงรี่ะดบัพื่ลงังานข้องแบตเตอรี่่�รี่ะหวา่งการี่ช่ารี่จ์และการี่ค้าย่ปรี่ะจ ุ สำถานะข้องไฟุ LED 
กำาหนดไวด้า้นลา่ง:

   ไฟุ LED ตดิอยู่ ่      ไฟุ LED กะพื่รี่บิ      ไฟุ LED ดบั

LED1 LED2 LED3 LED4 ระดับแบตเตอร่�

รี่ะดบัแบตเตอรี่่�> 88%

75% < รี่ะดบัแบตเตอรี่่� ≤ 88%

63% < รี่ะดบัแบตเตอรี่่� ≤ 75%

50% < รี่ะดบัแบตเตอรี่่� ≤ 63%

38% < รี่ะดบัแบตเตอรี่่� ≤ 50%

25% < รี่ะดบัแบตเตอรี่่� ≤ 38%

13% < รี่ะดบัแบตเตอรี่่� ≤ 25%

0% < รี่ะดบัแบตเตอรี่่� ≤ 13%

การี่เปิด/ปิดเค้รี่่�องการี่เปิด/ปิดเค้รี่่�อง
กดปุ่มเปิด/ปิดหนึ�งค้รี่ั �ง จากนั�นกดอ่กค้รี่ั �งค้า้งไวส้ำองวนิาทั้เ่พื่่�อเปิดหรี่อ่ปิดแบตเตอรี่่� ไฟุ LED แสำดงรี่ะดบัแบตเตอรี่่�จะแสำดงรี่ะดบัแบตเตอรี่่�
 เม่�อมก่ารี่กดปุ่มเปิดโดรี่น

ค้ำาเตอ่นอณุหภัมูติำ�าค้ำาเตอ่นอณุหภัมูติำ�า
1. เม่�อบนิในสำภัาวะแวดลอ้มทั้่�อณุหภัมูติำ�า 14° - 41° ฟุาเรี่นไฮต ์(-10° - 5° เซลเซ่ย่สำ) จะทั้ำาใหค้้วามจขุ้องแบตเตอรี่่�ลดลงอย่า่งมาก ข้อ

แนะนำาให้โดรี่นบนิอยู่ก่บัทั้่�กอ่นเพื่่�ออุน่เค้รี่่�องแบตเตอรี่่� ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่ช่ารี่จ์แบตเตอรี่่�เต็มทั้่�แลว้กอ่นข้ึ �นบนิ

2. แบตเตอรี่่�ไมส่ำามารี่ถใช้่งานไดใ้นสำภัาวะแวดล้อมทั้่�ตำ�ากวา่ 14° ฟุาเรี่นไฮต ์(-10° เซลเซ่ย่สำ)

3. เม่�ออยู่ใ่นสำภัาวะแวดลอ้มทั้่�อณุหภัมูติำ�า ให้เลกิบนิทั้นัทั้ท่ั้่� แวน่ตาแสำดงข้้อค้วามแจ้งเตอ่นรี่ะดบัแบตเตอรี่่�ตำ�า

4. เพื่่�อใหแ้น่ใจถงึสำมรี่รี่ถนะการี่ทั้ำางานสูำงสุำด กรี่ณุาดแูลให้แบตเตอรี่่�อยู่ใ่นอณุหภัมูสูิำงกวา่ 68° ฟุาเรี่นไฮต ์(20° เซลเซ่ย่สำ)

5. ค้วามจุข้องแบตเตอรี่่�ทั้่�ลดลงในสำภัาวะแวดล้อมทั้่�อณุหภัมูติำ�าจะลดปรี่ะสิำทั้ธภิัาพื่การี่ตา้นแรี่งลมข้องโดรี่น บนิอย่า่งรี่ะมดัรี่ะวงั

6. เม่�อบนิสูำงจากรี่ะดบันำ �าทั้ะเลมาก ใหร้ี่ะมดัรี่ะวงัเป็นพื่เิศษ

ในสำภัาพื่แวดลอ้มทั้่�หนาวเย็่น ใส่ำแบตเตอรี่่�เข้้าไปในช่่องใส่ำแบตเตอรี่่�และเปิดโดรี่นเพื่่�ออุน่เค้รี่่�องกอ่นทั้่�จะข้ึ �นบนิ

การชารจ์แบตเตอร่�
ช่ารี่จ์แบตเตอรี่่�อจัฉรี่ยิ่ะให้เต็มกอ่นบนิทั้กุค้รี่ั �ง โดย่ใช้่อะแดปเตอรี่ข์้อง DJI ทั้่�ใหม้าเทั้า่นั�น

1. ตอ่อะแดปเตอรี่ ์AC เข้า้กบัแหลง่จา่ย่ไฟุ (100-240 V, 50/60 Hz)

2. ตอ่แบตเตอรี่่�อจัฉรี่ยิ่ะ เข้า้กบัอะแดปเตอรี่ไ์ฟุ AC โดย่ใช้่สำาย่ช่ารี่จ์แบตเตอรี่่� โดย่ท่ั้�แบตเตอรี่่�ปิดการี่ทั้ำางานอยู่่
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 ใช้่เวลาในการี่ช่ารี่จ์ปรี่ะมาณ 50 นาทั้่

 ข้อแนะนำ าให้ค้าย่ปรี่ะจุแบตเตอรี่่�ให้เหล่อ 30% หรี่่อตำ�ากว่า ซึ�งสำามารี่ถทั้ำาได้โดย่การี่บินโดรี่นนอกอาค้ารี่จนกรี่ะทั้ั�งเหล่อ
แบตเตอรี่่�น้อย่กว่า 30%

  หา้มช่ารี่จ์แบตเตอรี่่�ทั้นัทั้ห่ลงัจากเพื่ิ�งบินเสำรี่จ็ เพื่รี่าะอุณหภัมูอิาจสูำงเกนิไป รี่อใหอ้ณุหภัมูขิ้องแบตเตอรี่่�ลดลงมาอยู่ท่่ั้�อณุห
ภั ูมหิอ้งกอ่นจะช่ารี่จ์ใหม่

 อะแดปเตอรี่จ์ะหย่ดุช่ารี่จ์แบตเตอรี่่� เม่�ออณุหภัมูขิ้องแบตเตอรี่่�ไมอ่ยู่ใ่นช่่วงอณุหภัมูทิั้่�ช่ารี่จ์ไดค้้อ่ 41° - 104° ฟุาเรี่นไฮต ์(5° - 40° 
เซลเซ่ย่สำ) อุณหภัมูทิั้่�เหมาะสำมในการี่ช่ารี่จ์ค้อ่ 71.6° - 82.4° ฟุาเรี่นไฮต ์(22° - 28° เซลเซ่ย่สำ)

 ฮับช่ารี่จ์แบตเตอรี่่� (ไมไ่ดร้ี่วมอยู่ด่ว้ย่) สำามารี่ถช่ารี่จ์แบตเตอรี่่�ไดถ้งึสำามกอ้น เย่่�ย่มช่ม DJI Online Store อย่า่งเป็นทั้างการี่
สำำาหรี่บัข้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิเก่�ย่วกบัฮับช่ารี่จ์แบตเตอรี่่�

 ค้วรี่ช่ารี่จ์แบตเตอรี่่�ใหเ้ต็มอย่า่งน้อย่หนึ�งค้รี่ั �งทั้กุสำามเดอ่นเพื่่�อใหแ้บตเตอรี่่�ไมเ่ส่ำ�อม

 DJI ไมร่ี่บัผดิช่อบตอ่ค้วามเส่ำย่หาย่ท่ั้�เกดิขึ้ �น อนัเน่�องมาจากการี่ใช้่อะแดปเตอรี่ข์้องบรี่ษัิทั้อ่�น

ตารี่างดา้นล่างแสำดงใหเ้ห็นถงึรี่ะดบัแบตเตอรี่่�รี่ะหวา่งทั้่�กำาลงัช่ารี่จ์

LED1 LED2 LED3 LED4 รี่ะดบัแบตเตอรี่่�รี่ะดบัแบตเตอรี่่�

0% < รี่ะดบัแบตเตอรี่่� ≤ 50%

50% < รี่ะดบัแบตเตอรี่่� ≤ 75%

 75% < รี่ะดบัแบตเตอรี่่� < 100%

ช่ารี่จ์เต็มแลว้

กลไกการป้องกันแบตเตอร่�
ไฟุ LED แสำดงรี่ะดบัแบตเตอรี่่�สำามารี่ถแสำดงการี่แจ้งเตอ่นเพื่่�อป้องกนัแบตเตอรี่่�จากสำภัาวะในการี่ช่ารี่จ์ท่ั้�ผดิปกตไิด้

กลไกการี่ป้องกนัแบตเตอรี่่�

LED1 LED2 LED3 LED4 รี่ปูแบบการี่กะพื่รี่บิรี่ปูแบบการี่กะพื่รี่บิ สำถานะสำถานะ

LED2 กะพื่รี่บิสำองค้รี่ั �งตอ่วนิาทั้ ่ ตรี่วจพื่บกรี่ะแสำไฟุเกนิ

LED2 กะพื่รี่บิสำามค้รี่ั �งตอ่วนิาทั้่ การี่ส่ำ�อสำารี่ภัาย่ในผดิปกติ

LED3 กะพื่รี่บิสำองค้รี่ั �งตอ่วนิาทั้่ ตรี่วจพื่บการี่ช่ารี่จ์มากเกนิไป

LED3 กะพื่รี่บิสำามค้รี่ั �งตอ่วนิาทั้่ ตรี่วจพื่บไฟุเกินทั้่�อะแดปเตอรี่์

LED4 กะพื่รี่บิสำองค้รี่ั �งตอ่วนิาทั้่ อณุหภัมูใินการี่ช่ารี่จ์ตำ�าไป

 LED4 กะพื่รี่บิสำามค้รี่ั �งตอ่วนิาทั้่ อณุหภัมูใินการี่ช่ารี่จ์สูำงไป 

3. ไฟุ LED แสำดงรี่ะดบัแบตเตอรี่่�จะแสำดงรี่ะดบัข้องแบตเตอรี่่�รี่ะหวา่งทั้่�กำาลงัช่ารี่จ์

4. เม่�อไฟุ LED บอกรี่ะดบัดบั แสำดงวา่แบตเตอรี่่�อจัฉรี่ยิ่ะช่ารี่จ์เต็มแล้ว ถอดอะแดปเตอรี่อ์อก เม่�อแบตเตอรี่่�ช่ารี่จ์เต็มแลว้ 
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1

3

2

ถอดการี่เช่่�อมตอ่กบัพื่อรี่ต์พื่ลงังาน กดปลดล็อกตวัล็อกจากดา้นข้้างข้องแบตเตอรี่่�โดรี่นอจัฉรี่ยิ่ะ เพื่่�อถอดแบตเตอรี่่�ออกจากช่่องเส่ำย่บ

 หา้มถอดแบตเตอรี่่�เม่�อเปิดเค้รี่่�องโดรี่นแลว้

 ตรี่วจสำอบให้แน่ใจวา่แบตเตอรี่่�เส่ำย่บเข้้าทั้่�อย่า่งแน่นหนา

1

2

ค้ลิก

ถา้กลไกการี่ป้องกันแบตเตอรี่่�ทั้ำางาน การี่จะช่ารี่จ์ใหม่อก่ค้รี่ั �งจำาเป็นตอ้งถอดแบตเตอรี่่�จากอะแดปเตอรี่อ์อกกอ่น จากนั�นค้อ่ย่เส่ำย่บใหมอ่ก่
ค้รี่ั �ง หากอณุหภัมูใินการี่ช่ารี่จ์ผดิปกต ิโปรี่ดรี่อใหอ้ณุหภัมูกิลบัเป็นปกตกิอ่น และแบตเตอรี่่�จะกลบัไปเรี่ิ�มช่ารี่จ์ใหมเ่องโดย่อตัโนมตั ิโดย่ไม่
จำาเป็นตอ้งถอดปลั�กและเส่ำย่บปลั�กใหมอ่ก่ค้รี่ั �ง

การใสำ/่ถอดแบตเตอร่�
ใส่ำแบตเตอรี่่�อจัฉรี่ยิ่ะเข้า้ไปในโดรี่นกอ่นใช้่งาน ใส่ำแบตเตอรี่่�อจัฉรี่ยิ่ะลงไปในช่่องเส่ำย่บแบตเตอรี่่�ข้องโดรี่น ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่ใส่ำเข้า้ไป
อย่า่งแน่นหนาและตวัล็อกแบตเตอรี่่�ล็อกอย่า่งเรี่ย่่บรี่อ้ย่ กอ่นจะเช่่�อมตอ่กบัพื่อรี่ต์พื่ลงังาน



คูม่ือการใช้งาน DJI FPV

29 © 2021 DJI สำงวนลิข้สิำทั้ธิ์  

กิมบอลและกล้อง

ลักษณะข้องกิมบอล
กมิบอลข้องโดรี่น DJI FPV ทั้ำาใหก้ลอ้งมเ่สำถ่ย่รี่ภัาพื่ และผูใ้ช้่สำามารี่ถจบัภัาพื่และวดิโ่อทั้่�ชั่ดเจนและไมสั่ำ�นไหวแมว้า่โดรี่นจะบนิดว้ย่
ค้วามเรี่ว็สูำง ดว้ย่รี่ะบบป้องกนัการี่สัำ�นไหวอเิล็กทั้รี่อนิกส์ำ RockSteady ข้อง DJI ช่่วงการี่เอย่่ง (tilt) ข้องตวัค้วบค้มุค้อ่ -50° ถึง +58° ใช้่ตวั
บงัค้บักิมบอลบนรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลเพื่่�อค้วบค้มุการี่เอย่่งข้องกล้อง

58°

-50°

0°

โหมดกิมบอล
โหมดกมิบอลจะเปล่�ย่นโดย่อัตโนมตัติามโหมดการี่บิน

โหมด Normal/Sport: กมิบอลอยู่ใ่นโหมดป้องกนัการี่สัำ�นไหว มมุเอย่่งข้องกมิบอลย่งัค้งค้งท่ั้� เม่�อเทั้ย่่บกบัรี่ะนาบแนวรี่าบซึ�งเหมาะสำำาหรี่บั
การี่ถ่าย่ภัาพื่ท่ั้�มค่้วามเสำถย่่รี่

โหมด Manual: กมิบอลอยู่ใ่นโหมด FPV มมุเอย่่งข้องกมิบอลย่งัค้งค้วามเสำถ่ย่รี่ เม่�อเทั้ย่่บกบัตวัโดรี่นซึ�งเหมาะสำำาหรี่บัปรี่ะสำบการี่ณ์การี่บนิ
 FPV

 เม่�อโดรี่นเปิดเค้รี่่�องแลว้ อย่า่แตะหรี่อ่เค้าะกมิบอล เพื่่�อป้องกนักมิบอลในช่่วงขึ้ �นบนิ กรี่ณุาข้ึ �นบนิจากพ่ื่�นทั้่�โลง่และรี่าบเรี่ย่่บ

 ค้วามแมน่ย่ำาข้องกมิบอลอาจเส่ำย่หาย่ไดจ้ากการี่ช่นหรี่อ่กรี่ะแทั้ก ซึ�งอาจทั้ำาให้กมิบอลทั้ำางานผดิปกตไิด้

 อย่า่ใหฝุ่้นหรี่อ่ทั้รี่าย่เกาะบนกมิบอล โดย่เฉพื่าะอย่า่งย่ิ�งอย่า่ให้เข้้าไปในมอเตอรี่ข์้องกมิบอล

 ค้วามผดิพื่ลาดข้องมอเตอรี่ก์มิบอลอาจเกดิขึ้ �นได ้หากโดรี่นอยู่บ่นพื่่ �นทั้่�ไมส่ำมำ�าเสำมอ กมิบอลถูกกด่ข้วางหรี่อ่หากกมิบอลสัำมผัสำ
กบัแรี่งภัาย่นอกมากเกนิไป เช่่น ในการี่ช่นกัน

 หา้มกรี่ะแทั้กกมิบอลหลงัจากทั้่�เปิดกมิบอลแลว้ หา้มเพื่ิ�มนำ �าหนักใดก็ตามกบักมิบอล เน่�องจากอาจทั้ำาใหก้มิบอลทั้ำางานผดิปกติ
หรี่อ่อาจทั้ำาใหม้อเตอรี่เ์ส่ำย่หาย่ถาวรี่ได้

 ตรี่วจสำอบให้แน่ใจวา่ถอดตวัค้รี่อบกมิบอลออกกอ่นจะเปิดเค้รี่่�องโดรี่น รี่วมถึงตรี่วจสำอบวา่ใส่ำตวัค้รี่อบกมิบอลแลว้ หลงัจากไม่
ไดใ้ช้่งานโดรี่น

 การี่บนิในสำภัาวะหมอกหนาหรี่อ่เมฆค้รี่ึ �มอาจทั้ำาให้กมิบอลเป่ย่ก ซึ�งทั้ำาให้กมิบอลใช้่การี่ไมไ่ดชั้่�วค้รี่าว เม่�อกมิบอลแหง้แลว้ กมิ
บอลจะกลบัสู่ำสำภัาวะปกติ

คุณลักษณะข้องกล้อง
DJI FPV ใช้่กลอ้งเซนเซอรี่ ์CMOS ข้นาด 1/2.3" ทั้่�มค่้วามละเอย่่ดสูำงถึง 12 ลา้นพื่กิเซล รี่รูี่บัแสำงข้องเลนส์ำค้อ่ F2.8 ช่่วงโฟุกสัำ 0.6 ม. ถึง
รี่ะย่ะอนันตแ์ละ FOV ข้องเลนส์ำสำามารี่ถเข้า้ถึง 150°

กลอ้ง DJI FPV สำามารี่ถถา่ย่วดิโ่อ 4K 60fps HD และภัาพื่ถ่าย่ไดสู้ำงสุำด 4K
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 สำามารี่ถบันทั้กึวดิโ่อ 4K ไดเ้ม่�อตั �งค้า่ค้ณุภัาพื่การี่ส่ำงสัำญญาณเป็นค้ณุภัาพื่สูำงเทั้า่นั�น

 ตรี่วจสำอบให้แน่ใจวา่อณุหภัมูแิละค้วามช่่�นเหมาะสำมสำำาหรี่บักลอ้ง ทั้ั �งรี่ะหวา่งการี่ใช้่งานและในการี่เก็บรี่กัษา

 ใช้่นำ �าย่าทั้ำาค้วามสำะอาดเลนส์ำเพื่่�อทั้ำาค้วามสำะอาดเลนส์ำเพื่่�อไมใ่ห้เกดิค้วามเส่ำย่หาย่

 หา้มปิดกั �นรี่รูี่ะบาย่อากาศท่ั้�กลอ้ง เพื่รี่าะเม่�อค้วามรี่อ้นเพื่ิ�มขึ้ �นอาจทั้ำาให้อปุกรี่ณ์เส่ำย่หาย่และผูใ้ช้่บาดเจ็บได้

การบันท้ี่กรปูภาพิและวด่ิโอ
DJI FPV รี่องรี่บัการี่ใช้่ microSD card เพื่่�อบนัทั้กึรี่ปูและวดิโ่อข้องค้ณุ ค้วรี่ใช้่ microSD card แบบ UHS-I Speed Grade 3 ข้ึ �น
ไปเพื่่�อให้การี่อ่านข้อ้มลูและการี่บนัทั้กึข้อ้มลูทั้ำาไดร้ี่วดเรี่ว็ ซึ�งเป็นสิำ�งจำาเป็นสำำาหรี่บัข้้อมลูวดิโ่อค้วามละเอย่่ดสูำง โปรี่ดดขู้อ้มูลจำาเพื่าะสำำาหรี่บั
ข้้อมลูเพื่ิ�มเตมิ เก่�ย่วกบัการี่แนะนำาใหใ้ช้่ microSD cards

 เม่�อเปิดเค้รี่่�องแลว้ หา้มถอด microSD card หรี่อ่แบตเตอรี่่�โดรี่นอจัฉรี่ยิ่ะออกจากโดรี่น ไมเ่ช่่นนั�น microSD card อาจเส่ำย่
หาย่ได้

 เพื่่�อใหแ้น่ใจถงึค้วามเสำถย่่รี่ข้องรี่ะบบกล้อง การี่บันทั้กึวดิโ่อแตล่ะค้รี่ั �งจำากดัไวท้ั้่� 30 นาทั้ ่หลังจากนั�นจะหย่ดุบนัทั้กึโดย่อตัโนมตัิ

 ตรี่วจสำอบการี่ตั �งค้า่กลอ้งกอ่นใช้่งานเพื่่�อใหแ้น่ใจวา่การี่กำาหนดค้า่ถกูตอ้ง

 กอ่นถา่ย่ภัาพื่หรี่อ่วดิโ่อสำำาค้ญั กรี่ณุาทั้ดสำอบถา่ย่ภัาพื่สำองสำามภัาพื่เพื่่�อทั้ดสำอบวา่กลอ้งทั้ำางานไดถ้กูตอ้งกอ่น

 หากโดรี่นปิดเค้รี่่�องอยู่ ่จะไม่สำามารี่ถส่ำงภัาพื่ถา่ย่หรี่อ่วดิโ่อจากการี่ด์ microSD ข้องโดรี่นโดย่ใช้่ DJI Fly ได้

 ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่ปิดโดรี่นอย่า่งถูกตอ้งแลว้ ไมเ่ช่่นนั�นพื่ารี่ามเิตอรี่ก์ลอ้งข้องค้ณุอาจไมไ่ดบ้นัทั้กึไวแ้ละวดิโ่อทั้่�ค้ณุบันทั้กึ
ไวอ้าจไดร้ี่บัผลกรี่ะทั้บได ้DJI ไมร่ี่บัผดิช่อบตอ่ค้วามลม้เหลวใดในการี่บันทั้กึภัาพื่หรี่อ่วดิโ่อหรี่อ่ทั้่�บนัทั้กึไวใ้นแบบทั้่�อปุกรี่ณ์ไม่
สำามารี่ถอ่านข้อ้มลูได้
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แวน่ตา
DJI FPV Goggles V2 ช่่วย่ใหผู้ใ้ช้่สำามารี่ถมองเห็นมมุมองบุค้ค้ลทั้่�หนึ�งข้องกลอ้งทั้างอากาศพื่รี่อ้มการี่ส่ำงสัำญญาณวดิโ่อและเส่ำย่งแบบเรี่่
ย่ลไทั้ม ์นอกจากน่�ย่งัสำามารี่ถใช้่เพื่่�อเลน่วดิโ่อทั้่�บนัทั้กึโดย่แวน่ตาและตั �งค้า่การี่ส่ำงสัำญญาณ การี่ค้วบค้มุ และพื่ารี่ามเิตอรี่ข์้องกลอ้งดว้ย่

DJI FPV Goggles V2 สำามารี่ถใช้่กบั DJI FPV Air Unit ได ้สำำาหรี่บัข้้อมลูเพื่ิ�มเตมิโปรี่ดดคูู้ม่อ่ผูใ้ช้่รี่ะบบ DJI Digital FPV 
ทั้่� https://www.dji.com/fpv/info#downloads DJI FPV Goggles V2 ไมส่ำามารี่ถใช้่งานรี่ว่มกับ DJI FPV Air Unit 
ในภูัมภิัาค้ทั้่�ไมร่ี่องรี่บั 5.8 GHz ได ้กรี่ณุาตรี่วจสำอบกฎหมาย่และรี่ะเบ่ย่บปฏิบิตัใินทั้อ้งถิ�น

พิาวเวอรซั์พิพิลาย
ใช้่สำาย่ไฟุข้องแวน่ตาทั้่�ใหม้า (USB-C) เพื่่�อเช่่�อมตอ่พื่อรี่ต์พื่ลงังานข้องแวน่ตากบัแบตเตอรี่่�ข้องแวน่ตา

กดปุ่มเปิด/ปิดหนึ�งค้รี่ั �งเพื่่�อตรี่วจสำอบรี่ะดบัแบตเตอรี่่�ปัจจบัุน

กดหนึ�งค้รี่ั �งและกดค้า้งอก่ค้รี่ั �งเพื่่�อเปิดหรี่อ่ปิดแวน่ตา

หากรี่ะดบัแบตเตอรี่่�เหลอ่น้อย่ ใหช้่ารี่จ์แบตเตอรี่่�แวน่ตา จะใช้่เวลาปรี่ะมาณ 2 ชั่�วโมง 30 นาทั้ใ่นการี่ช่ารี่จ์แบตเตอรี่่�จนเต็ม

หากค้ณุตอ้งการี่ใช้่แบตเตอรี่่�อ่�น ใหเ้ตรี่ย่่มแหลง่จา่ย่ไฟุภัาย่นอกทั้่�มแ่รี่งดนัไฟุฟุ้าอนิพื่ตุ 11.1-25.2 V. สำาย่ไฟุ DJI FPV 
Goggles (XT60) (ไมม่ม่าให)้ สำามารี่ถใช้่กบัแหลง่จา่ย่ไฟุภัาย่นอกเพื่่�อจา่ย่ไฟุให้กบัแวน่ตาได ้ เย่่�ย่มช่มรี่า้นค้า้ออนไลน์อย่า่ง
เป็นทั้างการี่ข้อง DJI สำำาหรี่บัข้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิเก่�ย่วกบัสำาย่ไฟุ DJI FPV Goggles (XT60)
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การใช้งาน

ปุ่ม 5D
สำลบัปุ่มเพื่่�อเล่�อนดเูมนู กดปุ่มเพื่่�อย่น่ย่นั

บนหน้าจอหลกั กดปุ่มเพื่่�อเข้้าสู่ำเมนู สำลับไปทั้างซ้าย่หรี่อ่ข้วาเพื่่�อปรี่บัค้วามสำวา่งข้องหน้าจอ สำลบัข้ึ �นหรี่อ่ลงเพื่่�อปรี่บัรี่ะดบั
เส่ำย่ง

Shutter/Record Button (ปุ่มชั่ตเตอรี่/์บนัทั้กึ)
กดหนึ�งค้รี่ั �งเพื่่�อถา่ย่ภัาพื่ หรี่อ่เรี่ิ�ม/หย่ดุการี่บันทั้กึวดิโ่อ กดค้า้งเพื่่�อเปล่�ย่นโหมดรี่ะหวา่งภัาพื่นิ�งและวดิโ่อ

ปุ่ม Back
กดเพื่่�อกลบัไปทั้่�เมนูกอ่นหน้าหรี่อ่ออกจากโหมดปัจจุบัน

หน้าจอหลัก

11 สำถานะการี่ตรี่วจจับสิำ�งกด่ข้วาง สำถานะการี่ตรี่วจจับสิำ�งกด่ข้วาง
 รี่ะบุรี่ะย่ะห่างรี่ะหวา่งโดรี่นและสิำ�งกด่ข้วาง ตลอดจนทิั้ศทั้างโดย่รี่วมข้องสิำ�งกด่ข้วาง แถบส่ำแดง ส่ำส้ำมและส่ำเทั้าแสำดงถงึรี่ะย่ะทั้างสัำมพื่ทัั้ธ์

ตั �งแตใ่กล้ถงึไกล แถบส่ำแดงจะปรี่ากฏิขึ้�นเม่�อสิำ�งกด่ข้วางอยู่ใ่กล้กบัโดรี่น และแถบส่ำส้ำมจะปรี่ากฏิข้ึ �นเม่�อสิำ�งกด่ข้วางอยู่ใ่นรี่ะย่ะการี่ตรี่วจ
จบั แถบส่ำเทั้าแสำดงวา่ไมม่สิ่ำ�งกด่ข้วางอยู่ภ่ัาย่ในรี่ะย่ะการี่ตรี่วจจบั

1

2

3

4

5678910111213

14

ปุ่มปรี่บัช่่องสัำญญาณและการี่แสำดงช่่องสัำญญาณจะใช้่ไดเ้ฉพื่าะเม่�อใช้่กบั DJI FPV Air Unit เทั้า่นั�น
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22.  ข้อ้มลูการี่ด์ .  ข้อ้มลูการี่ด์ microSDmicroSD
 แสำดงวา่ม่การี่ใส่ำการี่ด์ microSD ทั้่�ตวัโดรี่นหรี่อ่ทั้่�แวน่ตาหรี่อ่ไม ่ รี่วมถงึแสำดงค้วามจุทั้่�เหลอ่อยู่ ่ ไอค้อนกะพื่รี่บิจะปรี่ากฏิข้ึ �นเม่�อกำาลงั

บนัทั้กึ

33. . GimbalGimbal  SliderSlider
 แสำดงมมุเอย่่งข้องกมิบอล เม่�อหมนุแป้นกมิบอล

44. ข้อ้ค้วามแจง้เตอ่น. ข้อ้ค้วามแจง้เตอ่น
 แสำดงข้อ้มลู เช่่น เม่�อเปล่�ย่นโหมด เม่�อรี่ะดบัแบตเตอรี่่�เหลอ่น้อย่ และค้ำาเตอ่นอ่�น ๆ

55. รี่ะดบัแบตเตอรี่่�ข้องแวน่ตา. รี่ะดบัแบตเตอรี่่�ข้องแวน่ตา
 แสำดงรี่ะดบัแบตเตอรี่่�ข้องแวน่ตา แวน่ตาจะส่ำงเส่ำย่งบ่�บเม่�อรี่ะดบัแบตเตอรี่่�ตำ�าเกนิไป หากใช้่แบตเตอรี่่�ข้องบรี่ษัิทั้อ่�น ก็จะปรี่ากฏิแรี่ง

ดนัไฟุฟุ้าเช่่นกัน

66. สำถานะ . สำถานะ GPSGPS
 แสำดงสำถานะค้วามแรี่งปัจจบุนัข้องสัำญญาณ GPS

77. ค้วามแรี่งข้องสัำญญาณค้วบค้มุรี่ะย่ะไกลและวดิโ่อดาวน์ลงิก์. ค้วามแรี่งข้องสัำญญาณค้วบค้มุรี่ะย่ะไกลและวดิโ่อดาวน์ลงิก์
 แสำดงค้วามแรี่งข้องสัำญญาณรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลรี่ะหวา่งโดรี่นและรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล และค้วามแรี่งข้องสัำญญาณดาวน์ลงิค้ว์ดิโ่อรี่ะหวา่งโดรี่น

และแวน่ตา

88. รี่ะบบจับภัาพื่วตัถดุา้นหน้า. รี่ะบบจับภัาพื่วตัถดุา้นหน้า
 แสำดงสำถานะข้องรี่ะบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นหน้า ไอค้อนจะเป็นส่ำข้าว เม่�อรี่ะบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นหน้าทั้ำางานตามปกต ิส่ำแดง แสำดงวา่รี่ะบบ

จบัภัาพื่วตัถดุา้นหน้าไมไ่ดเ้ปิดใช้่งานหรี่อ่ทั้ำางานผดิปกต ิและเม่�อพื่บสิำ�งกด่ข้วาง โดรี่นไม่สำามารี่ถช่ะลอค้วามเรี่ว็ไดโ่ดย่อตัโนมตัิ

99. เวลาการี่บินทั้่�เหลอ่. เวลาการี่บินทั้่�เหลอ่
 แสำดงเวลาบนิทั้่�เหลอ่ข้องโดรี่นหลงัจากสำตารี่ท์ั้มอเตอรี่์

1010. รี่ะดบัแบตเตอรี่่�โดรี่น. รี่ะดบัแบตเตอรี่่�โดรี่น
 แสำดงรี่ะดบัแบตเตอรี่่�ปัจจุบนัข้องแบตเตอรี่่�โดรี่นอจัฉรี่ยิ่ะ ทั้่�ตวัโดรี่น

1111. รี่ะย่ะห่างจากพื่่ �น. รี่ะย่ะห่างจากพื่่ �น
 แสำดงข้อ้มลูรี่ะดบัค้วามสูำงปัจจบุนัข้องโดรี่นจากพื่่ �นดนิ เม่�อโดรี่นอยู่สู่ำงจากพื่่ �นดนิน้อย่กวา่ 10 เมตรี่

1212. การี่รี่บัส่ำงข้อ้มลูทั้างไกลในการี่บนิ. การี่รี่บัส่ำงข้อ้มลูทั้างไกลในการี่บนิ
 D 1000 m, H 100 m, 9 เมตรี่/วนิาทั้,่ 6 เมตรี่/วนิาทั้:่ แสำดงรี่ะย่ะทั้างรี่ะหวา่งโดรี่นและจดุข้ึ �นบนิ ค้วามสูำงจากจดุข้ึ �นบนิ ค้วามเรี่ว็

แนวรี่าบข้องโดรี่น และค้วามเรี่ว็แนวดิ�งข้องโดรี่น

1313. โหมดการี่บิน. โหมดการี่บิน
 แสำดงโหมดการี่บนิปัจจบุนั 

1414. จดุข้ึ �นบิน. จดุข้ึ �นบิน
 รี่ะบตุำาแหน่งข้องจดุข้ึ �นบนิ

 หากไมไ่ดใ้ช้่งานเป็นรี่ะย่ะเวลานานหรี่อ่ไมไ่ดเ้ช่่�อมตอ่กบัโดรี่น แวน่ตาจะแสำดงภัาพื่สำกรี่น่เซฟุเวอรี่ ์ กดปุ่มใด ๆ ข้องแวน่ตา
หรี่อ่เช่่�อมตอ่กบัโดรี่นอก่ค้รี่ั �ง เพื่่�อเรี่ย่่กค้น่การี่แสำดงผลการี่ส่ำงสัำญญาณวดิโ่อ

 หากไมไ่ดใ้ช้่อปุกรี่ณ์เป็นรี่ะย่ะเวลานานอาจใช้่เวลาค้น้หาสัำญญาณ GPS นานกวา่ปกต ิหากสัำญญาณไมม่สิ่ำ�งกด่ข้วางจะใช้่เวลา
ปรี่ะมาณ 20 วนิาทั้ใ่นการี่ค้น้หาสัำญญาณ GPS เม่�อเปิดและปิดภัาย่ในช่่วงเวลาสัำ�น ๆ

  หากค้ณุเลอ่กบนัทั้กึดว้ย่โดรี่นและแวน่ตาข้้อมลูการี่ด์ microSD ข้องทั้ั �งโดรี่นและแวน่ตาจะแสำดงบนหน้าจอหลกั หากค้ณุ
เล่อกจะบนัทั้กึดว้ย่โดรี่นหรี่อ่แวน่ตาเพื่ย่่งอย่า่งเดย่่ว ข้อ้มูลการี่ด์ microSD ข้องอปุกรี่ณ์ทั้่�เก่�ย่วข้อ้งจะปรี่ากฏิข้ึ �น
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แถบเมนู
กดปุ่ม 5D บนแวน่ตาเพื่่�อเข้า้สู่ำแถบเมนู

สำถานะ
แสำดงข้อ้มลูโดย่ละเอย่่ดสำำาหรี่บัการี่แจง้เตอ่นสำถานะปัจจบัุน หากมค่้วามผิดปกตขิ้อง IMU หรี่อ่เข็้มทิั้ศจำาเป็นตอ้งมก่ารี่ค้าลเิบรี่ต

Album
แสำดงภัาพื่ถา่ย่หรี่อ่วดิโ่อทั้่�จดัเก็บไวใ้น microSD ข้องแวน่ตา เลอ่กไฟุล์และย่น่ย่นัเพื่่�อดตูวัอย่า่ง

 สำามารี่ถดภูัาพื่ถา่ย่และวดิโ่อทั้่�บนัทั้กึโดย่โดรี่นได ้ใส่ำการี่ด์ microSD ข้องโดรี่นลงในช่่องเส่ำย่บการี่ด์ microSD ข้องแวน่ตา

 รี่ะหวา่งการี่เลน่วดิโ่อใหก้ดปุ่ม 5D เพื่่�อหย่ดุชั่�วค้รี่าวหรี่อ่ดำาเนินการี่ตอ่ สำลบัปุ่ม 5D ไปทั้างซ้าย่หรี่อ่ข้วาเพื่่�อปรี่บัแถบค้วามค้บ่
หน้า และสำลบัข้ึ �นหรี่อ่ลงเพื่่�อปรี่บัรี่ะดบัเส่ำย่ง
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การสำง่ข้้อมูล
การี่ส่ำงวดิโ่อข้องอปุกรี่ณ์ปัจจบุนัสำามารี่ถตั �งค้า่ไดภ้ัาย่ใตก้ารี่ตั �งค้า่ Pilot อปุกรี่ณ์รี่บัส่ำงสัำญญาณวดิโ่อทั้่�อยู่ใ่กลเ้ค้ย่่งและค้วามแรี่งข้องสัำญญาณ
สำามารี่ถดไูดใ้นโหมด Audience เลอ่กช่่องสัำญญาณเพื่่�อดมูมุมองกลอ้ง

11 โหมด  โหมด BroadcastBroadcast
 เปิดหรี่อ่ปิดโหมด Broadcast หมาย่เลข้อุปกรี่ณ์จะแสำดงเม่�อเปิดใช้่งานโหมด Broadcast เพื่่�อใหอ้ปุกรี่ณ์อ่�น ๆ สำามารี่ถค้น้หา

อปุกรี่ณ์และเข้า้สู่ำช่่องสัำญญาณเพื่่�อรี่บัช่มมมุมองกลอ้ง

22. อัตรี่าส่ำวนภัาพื่. อัตรี่าส่ำวนภัาพื่
 สำามารี่ถปรี่บัอตัรี่าส่ำวนภัาพื่ข้องหน้าจอการี่ส่ำงสัำญญาณวดิโ่อได้

33. โหมด . โหมด FocusFocus
 ตั �งค้า่โหมด Focus เป็นเปิด ปิดหรี่อ่อตัโนมตั ิหากเปิดโหมด Focus ตรี่งกลางข้องหน้าจอจะชั่ดข้ึ �นและข้อบจะเบลอ

44. โหมด . โหมด ChannelChannel
 โหมด Channel สำามารี่ถตั �งค้า่เป็น Auto หรี่อ่ Manual ได ้ข้อแนะนำาให้เลอ่กโหมด Auto เพื่่�อใหก้ารี่ส่ำงวดิโ่อสำลบัไปมารี่ะหวา่งย่า่น

ค้วามถ่� 2.4 และ 5.8 GHz อย่า่งช่าญฉลาดและเลอ่กช่่องสัำญญาณทั้่�มสั่ำญญาณดท่ั้่�สุำด

55. ค้วามถ่�. ค้วามถ่�
 ค้ณุสำามารี่ถเลอ่กย่า่นค้วามถ่� 2.4 หรี่อ่ 5.8 GHz หากโหมด Channel เป็นแบบ Manual

66. แบนดว์ดิทั้์. แบนดว์ดิทั้์
 ตั �งค้า่แบนดว์ดิทั้ข์้องการี่ส่ำงวดิโ่อ จำานวนช่่องสัำญญาณทั้่�ใช้่ไดจ้ะแตกตา่งกนัไปตามแบนดว์ดิท์ั้ สำามารี่ถเลอ่กช่่องสัำญญาณทั้่�มค่้วามแรี่ง

ข้องสัำญญาณดท่่ั้�สุำดไดด้ว้ย่ตนเอง

 แบนดว์ดิทั้ท่์ั้�ใหญข่้ึ �นก็จะใช้่ทั้รี่พัื่ย่ากรี่สำเปกตรี่มัมากขึ้ �น ซึ�งสำามารี่ถให้อตัรี่าการี่ส่ำงวดิโ่อทั้่�สูำงข้ึ �นและค้ณุภัาพื่ข้องภัาพื่ท่ั้�ชั่ดเจนข้ึ �น อย่า่งไรี่
ก็ตามมโ่อกาสำสูำงท่ั้�จะเกิดสัำญญาณรี่บกวนแบบไรี่ส้ำาย่และจำานวนอุปกรี่ณ์ทั้่�สำามารี่ถรี่องรี่บัไดม้จ่ำากดัมากข้ึ �น เพื่่�อหลก่เล่�ย่งการี่รี่บกวนสัำญ-
ญาณในการี่แข้ง่แบบผู้เลน่หลาย่ค้น ข้อแนะนำาใหเ้ลอ่กแบนดว์ดิทั้แ์ละช่่องสัำญญาณค้งทั้่�ดว้ย่ตนเอง

1

2

3

4

5

6



คูม่ือการใช้งาน DJI FPV

36 © 2021 DJI สำงวนลิข้สิำทั้ธิ์  

การตั�งค่า

ค้วามปลอดภัยั่ค้วามปลอดภัยั่
ตั �งค้า่การี่กำาหนดค้า่ค้วามปลอดภัยั่ เช่่น รี่ะดบัค้วามสูำงสูำงสุำดข้องการี่บิน รี่ะย่ะทั้างบินสูำงสุำด และรี่ะดบัค้วามสูำง RTH ผูใ้ช้่ย่งัสำามารี่ถอปัเดต
จดุข้ึ �นบนิ เปิดหรี่อ่ปิดใช้่งาน Obstacle Slowing และดสูำถานะ รี่วมทั้ั �งปรี่บัเทั้ย่่บ IMU และเข็้มทิั้ศ

ฟุ่เจอรี่ ์Find My Drone ช่่วย่ใหห้าตำาแหน่งท่ั้�โดรี่นอยู่บ่นพื่่ �นดนิได ้โดย่ใช้่วดิโ่อแค้ช่ทั้่�แวน่ตา

การี่ตั �งค้า่ค้วามปลอดภัยั่ข้ั �นสูำง รี่วมถงึสัำญญาณโดรี่นสูำญหาย่ สำถานะไฟุ LED เสำรี่มิดา้นลา่ง และการี่เปิดหรี่อ่ปิด AirSense และการี่หย่ดุ
ใบพื่ดัฉุกเฉิน เม่�อสัำญญาณจากรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลข้าดหาย่ไป สำามารี่ถตั �งค้า่โดรี่นใหล้อย่อยู่ก่บัทั้่� ลงจอด หรี่อ่ RTH ได ้หากเปิดใช้่งานการี่หย่ดุ
ใบพื่ดัฉุกเฉิน มอเตอรี่จ์ะหย่ดุทั้ำางานไดโ้ดย่ใช้่ค้ำาสัำ�ง Combination Stick (CSC) รี่ะหวา่งการี่บินในสำถานการี่ณ์ฉุกเฉิน เช่่น หากเกดิการี่
ช่นกัน มอเตอรี่ห์ย่ดุกลางค้นั โดรี่นหมนุกลางอากาศ หรี่อ่โดรี่นอยู่น่อกการี่ค้วบค้มุ และบนิข้ึ �นหรี่อ่ลงอย่า่งรี่วดเรี่ว็ การี่หย่ดุมอเตอรี่ก์ลาง
อากาศจะทั้ำาให้โดรี่นช่นได ้

การี่ค้วบค้มุ
ตั �งค้า่พื่ารี่ามิเตอรี่ก์ารี่ค้วบค้มุโดรี่น เช่่น ส่ำข้องไฟุและรี่ปูแบบการี่ส่ำองสำวา่งข้องไฟุ LED ดา้นหน้า และไฟุ LED ทั้่�เฟุรี่มโดรี่น ค้วามเรี่ว็รี่ะดบั
เส่ำย่งกมิบอลหรี่อ่ Coordinated Turn (โหมด Sport) ผูใ้ช้่ย่งัสำามารี่ถปรี่บัเทั้ย่่บกมิบอลไดด้ว้ย่
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ฟังกชั์่�นข้องปุ่มบางปุ่มข้องรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลปรี่บัแตง่ไดท้ั้่�รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล ซึ�งรี่วมถงึปุ่ม C1 สำวติช์่ C2 และโหมดกำาหนดเองบนสำวติช์่โหมด
การี่บนิ เม่�อใช้่โหมด Manual สำามารี่ถตั �งค้า่โหมดก้านค้วบค้มุ และปรี่บัเลข้ช่่�กำาลงัได ้ผูใ้ช้่ย่งัสำามารี่ถปรี่บัเทั้ย่่บรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลไดด้ว้ย่

กล้อง
สำามารี่ถปรี่บัพื่ารี่ามิเตอรี่ข์้องกลอ้ง เช่่น ISO, ชั่ตเตอรี่,์ EV, ค้วามอิ�มตวั และสำมดลุแสำงข้าวได ้ นอกจากน่�โหมดกลอ้งย่งัสำามารี่ถตั �งค้า่เป็น
อตัโนมัตหิรี่อ่ปรี่บัเองได ้สำามารี่ถตั �งค้า่ชั่ตเตอรี่แ์ละ ISO ในโหมด Manual ในข้ณะทั้่�สำามารี่ถตั �งค้า่ EV ในโหมด Auto ได้

ผูใ้ช้่สำามารี่ถตั �งค้า่ค้ณุภัาพื่การี่ส่ำงสัำญญาณ ค้ณุภัาพื่วดิโ่อ รี่ปูแบบวดิโ่อ เส้ำนตารี่าง เปิดหรี่อ่ปิดจดุกึ�งกลางข้องหน้าจอ และฟุอรี่แ์มตการี่ด์ 
microSD โปรี่ดทั้รี่าบวา่ไมส่ำามารี่ถกูค้้น่ข้้อมลูหลังจากการี่ฟุอรี่แ์มตได ้ใช้่งานดว้ย่ค้วามรี่ะมดัรี่ะวงั

ในการี่ตั �งค้า่กล้องข้ั �นสูำง ผูใ้ช้่สำามารี่ถตั �งค้า่อปุกรี่ณ์บนัทั้กึ รี่ปูแบบการี่เข้้ารี่หสัำวดิโ่อ ส่ำ และการี่ป้องกนัการี่สัำ�นไหว ตลอดจนเปิดหรี่อ่ปิดการี่
บนัทั้กึเส่ำย่งข้องโดรี่น การี่แกไ้ข้ค้วามผดิเพื่่ �ย่น การี่แกไ้ข้ภัาพื่ และ EIS (รี่ะบบป้องกนัภัาพื่สัำ�นไหวแบบอเิล็กทั้รี่อนิกส์ำ)

แตะเล่อก Reset Camera Parameters (การี่ตั �งค้า่กลอ้งใหม่) เพื่่�อกูค้้น่การี่ตั �งค้า่กลอ้งทั้ั �งหมดใหเ้ป็นค้า่เรี่ิ�มตน้ 

เม่�ออตัรี่าเฟุรี่มข้องค้ณุภัาพื่วดิโ่อเทั้า่กบั 50/60fps เส่ำย่งและวดิโ่อจะถูกจดัเก็บไวด้ว้ย่กนัในไฟุลเ์ดย่่ว เม่�ออตัรี่าเฟุรี่มข้อง
ค้ณุภัาพื่วดิโ่ออยู่ท่ั้่� 100/120fps เส่ำย่งจะถูกจดัเก็บแย่กกนัเป็นไฟุลเ์ส่ำย่ง และวดิโ่อจะช้่ากวา่ปกตส่ิำ�เทั้า่ในข้ณะทั้่�เส่ำย่งจะเป็น
ปกติ
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การี่แสำดงผล
ปรี่บัค้วามสำวา่งข้องหน้าจอ ซมู และแสำดงหรี่อ่ซ่อนจดุขึ้ �นบนิ

เก่�ย่วกบั
ดขู้อ้มูลอปุกรี่ณ์ เช่่น หมาย่เลข้ปรี่ะจำาเค้รี่่�องและเฟิุรี่ม์แวรี่ข์้องแวน่ตาและอปุกรี่ณ์ทั้่�เช่่�อมตอ่

เปล่�ย่นเป็น DJI FPV Digital System ในเมนูเพื่่�อใช้่ DJI FPV Air Unit เปิดแวน่ตาอก่ค้รี่ั �งหลงัจากเปล่�ย่น

เลอ่กรี่เ่ซ็ตทั้ั �งหมดเพื่่�อรี่เ่ซ็ตแวน่ตาและอปุกรี่ณ์ทั้่�เช่่�อมตอ่เป็นการี่ตั �งค้า่เรี่ิ�มตน้
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รโ่มที่คอนโที่รล
ในตวั DJI FPV Remote Controller 2 เป็นเทั้ค้โนโลย่ก่ารี่ส่ำงสัำญญาณ O3 ข้อง DJI ซึ�งมช่่่วงรี่ะย่ะทั้างการี่ส่ำงข้อ้มลูสูำงสุำด 6 ไมล ์ 
(10 กม.) ปุ่มตา่งๆ ทั้่�รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลทั้ำาใหก้ารี่ค้วบค้มุโดรี่นและกลอ้งทั้ำาไดอ้ย่า่งรี่าบรี่่�น ในข้ณะทั้่�กา้นค้วบค้มุทั้่�ถอดออกไดท้ั้ำาใหร้ี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล
เก็บรี่กัษาไดง้า่ย่

แบตเตอรี่่�ในตวัมค่้วามจ ุ5200 mAh และใช้่งานไดเ้ต็มทั้่� 9 ชั่�วโมง

การใช้งาน

การเปิด/ปิดเครื�อง
กดปุ่มเปิด/ปิดหนึ�งค้รี่ั �งเพื่่�อตรี่วจสำอบรี่ะดบัแบตเตอรี่่�ปัจจบัุน ถ้ารี่ะดบัแบตเตอรี่่�ตำ�าเกนิไป กรี่ณุาช่ารี่จ์กอ่นใช้่งาน

กดหนึ�งค้รี่ั �งและกดค้า้งอก่ค้รี่ั �งเพื่่�อเปิดหรี่อ่ปิดรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล

การชารจ์แบตเตอร่�
ใช้่สำาย่ USB-C เพื่่�อตอ่กบัอะแดปเตอรี่ ์ AC เข้้ากบัพื่อรี่ต์ USB-C ข้องรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล อาจใช้่เวลาปรี่ะมาณ 2.5 ชั่�วโมงเพื่่�อช่ารี่จ์
รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลเต็มทั้่�

การควบคุมกิมบอลและกล้อง
1. ปุ่ม Shutter/Record: กดหนึ�งค้รี่ั �งเพื่่�อถา่ย่ภัาพื่ หรี่อ่เพื่่�อเรี่ิ�มหรี่อ่หย่ดุบันทั้กึวดิโ่อ กดค้า้งเพื่่�อเปล่�ย่นโหมดรี่ะหวา่งภัาพื่นิ�งและวดิโ่อ

2. Gimbal Dial: ใช้่ค้วบค้มุค้วามเอย่่งข้องกมิบอล

Gimbal Dial (ปุ่ม

ค้วบค้มุกมิบอล)

Shutter/Record Button (ปุ่ม
ชั่ตเตอรี่/์บนัทึั้ก)
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การควบคุมโดรน
กา้นค้วบค้มุจะค้วบค้มุการี่หนัทั้ศิทั้าง (pan) การี่เค้ล่�อนทั้่�ไปข้้างหน้าและถอย่หลัง (pitch) รี่ะดบัค้วามสูำง (throttle) และการี่เค้ล่�อนทั้่�ไป
ทั้างซ้าย่และข้วา (roll) ข้องโดรี่น โหมดกา้นค้วบค้มุกำาหนดฟังกชั์่�นการี่ทั้ำางานข้องการี่เค้ล่�อนไหวข้องกา้นค้วบค้มุแตล่ะแบบ

มโ่หมดโปรี่แกรี่มสำามโหมด ไดแ้ก ่ โหมด 1 โหมด 2 และโหมด 3 โหมด 2 จะถูกเลอ่กโดย่ค้า่เรี่ิ�มตน้และผูใ้ช้่ย่งัสำามารี่ถกำาหนดค้า่โหมดทั้่�
กำาหนดเองทั้่�แวน่ตาได ้รี่ปูดา้นลา่งอธบิาย่วธ่ิใช้่กา้นค้วบค้มุแตล่ะอนั โดย่ใช้่โหมด 2 เป็นตวัอย่า่ง

 ตำาแหน่งกลางข้องก้านค้วบค้มุ: กา้นค้วบค้มุอยู่ต่รี่งกลาง

 การี่ข้ย่บักา้นค้วบค้มุ: ดนักา้นค้วบค้มุออกจากศนูย่ก์ลางหรี่อ่ดนักา้นกา้นค้วบค้มุออกจากตำาแหน่งตำ�าสุำดเม่�อใช้่โหมด Manual
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รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล  
( โหมด 2)

โดรี่น 
(   แสำดงทั้ศิทั้างข้อง Nose)

หมาย่เหตุ

กา้นค้วบค้มุ: ข้ย่บักา้นค้วบค้มุทั้างซ้าย่ ข้ึ �นหรี่อ่ลง เพื่่�อเปล่�ย่นแปลง
รี่ะดบัค้วามสูำงข้องโดรี่น

ผลกักา้นค้วบค้มุขึ้ �นเพื่่�อเพื่ิ�มรี่ะดบัค้วามสูำง ดนักา้นค้วบค้มุลงเพื่่�อ
ลดรี่ะดบั กรี่ณุาผลกักา้นค้วบค้มุอย่า่งนุ่มนวลเสำมอ เพื่่�อป้องกนั
การี่เปล่�ย่นรี่ะดบัอย่า่งทั้นัทั้ท่ั้นัใดหรี่อ่ไมค่้าดค้ดิ

โหมด Normal/Sport:
ถา้กา้นค้วบค้มุอยู่ต่รี่งกลาง โดรี่นจะลอย่อยู่ก่บัทั้่�

ใช้่กา้นค้วบค้มุดา้นซ้าย่เพื่่�อลงจอด เม่�อมอเตอรี่ห์มุนดว้ย่ค้วามเรี่ว็
รี่อบเดนิเบา ย่ิ�งกา้นค้วบค้มุถูกดนัออกไปจากศนูย่ก์ลางมากเทั้า่ไหรี่ ่
โดรี่นก็จะเปล่�ย่นรี่ะดบัค้วามสูำงไดเ้รี่ว็ข้ึ �นเทั้า่นั�น

โหมด Manual:
กา้นค้วบค้มุไมม่ศ่นูย่ก์ลาง กอ่นบนิ ใหป้รี่บัก้านค้วบค้มุเพื่่�อป้องกนั
ไมใ่ห้กา้นค้วบค้มุกลบัไปอยู่ท่ั้่�ศนูย่ก์ลาง

Yaw Stick (กา้นค้วบค้มุเปล่�ย่นทั้ศิทั้าง): ข้ย่บักา้นค้วบค้มุซ้าย่ไป
ทั้างซ้าย่หรี่อ่ข้วาเพื่่�อค้วบค้มุทิั้ศทั้างข้องโดรี่น

ผลกักา้นค้วบค้มุไปทั้างซ้าย่ เพื่่�อหมนุโดรี่นทั้วนเข็้มนาฬกิา และ
ไปทั้างข้วาเพื่่�อหมนุโดรี่นตามเข็้มนาฬกิา ถา้กา้นค้วบค้มุอยู่ต่รี่ง
กลาง โดรี่นจะลอย่อยู่กั่บทั้่�

ย่ิ�งกา้นค้วบค้มุถกูผลกัออกไปหา่งจากตรี่งกลางเทั้า่ไหรี่ ่ โดรี่นก็ย่ิ�ง
หม ุนเรี่ว็ขึ้ �นเทั้า่นั�น

Pitch Stick (โย่กกา้นค้วบค้มุข้ึ �น-ลง): การี่ข้ย่บักา้นค้วบค้มุทั้าง
ข้วาขึ้ �นและลงจะเปล่�ย่นมมุกม้-เงย่ (pitch) ข้องโดรี่น

ผลกักา้นค้วบค้มุขึ้ �นเพื่่�อบนิไปข้า้งหน้า หรี่อ่ผลกัลงเพื่่�อบนิถอย่
หลงั ถ้ากา้นค้วบค้มุอยู่ต่รี่งกลาง โดรี่นจะลอย่อยู่ก่บัทั้่� 

ย่ิ�งกา้นค้วบค้มุถกูผลกัออกไปหา่งจากตรี่งกลางเทั้า่ไหรี่ ่ โดรี่นก็ย่ิ�ง
เค้ล่�อนทั้่�เรี่ว็ขึ้ �นเทั้า่นั�น

Roll Stick (โย่กก้านค้วบค้มุซ้าย่-ข้วา): การี่ข้ย่บักา้นค้วบค้มุทั้าง
ข้วาไปทั้างซ้าย่หรี่อ่ข้วาจะเปล่�ย่นการี่โย่กซ้าย่-ข้วา (roll) ข้องโดรี่น

ผลกักา้นค้วบค้มุไปทั้างซ้าย่ เพื่่�อบนิไปทั้างซ้าย่ และทั้างข้วา เพื่่�อ
บนิไปทั้างข้วา ถ้ากา้นค้วบค้มุอยู่ต่รี่งกลาง โดรี่นจะลอย่อยู่ก่บัทั้่�

ย่ิ�งกา้นค้วบค้มุถกูผลกัออกไปหา่งจากตรี่งกลางเทั้า่ไหรี่ ่ โดรี่นก็ย่ิ�ง
เค้ล่�อนทั้่�เรี่ว็ขึ้ �นเทั้า่นั�น

เปล่�ย่นโหมดการี่บิน
เล่�อนสำวทิั้ช์่เพื่่�อเลอ่กโหมดการี่บนิทั้่�ตอ้งการี่

ตำาแหน่ง โหมดการี่บนิ

M โหมด Manual
S โหมด Sport
N โหมด Normal
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โหมด Manual ถกูปิดใช้่งานโดย่ค้า่เรี่ิ�มตน้ ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่สำวติช์่ตั �งค้า่เป็นโหมด Manual ทั้่�แวน่ตา กอ่นจะเปล่�ย่นเป็นโหมด
 Manual หากไมไ่ดต้ั �งสำวติช์่เป็นโหมด Manual ทั้่�แวน่ตา โดรี่นจะย่งัค้งอยู่ใ่นโหมด Normal หรี่อ่ Sport ไปทั้่� Settings, Control, 
Remote Controller, Button Customization และตั �งค้า่ Custom Mode เป็นโหมด Manual

กอ่นทั้่�จะใช้่โหมด Manual ข้อแนะนำาใหขั้้นสำกรี่ ู F2 ทั้่�ดา้นหลงัข้องกา้นค้วบค้มุ เพื่่�อไมใ่ห้กา้นค้วบค้มุกลับไปอยู่ท่ั้่�ศนูย่ก์ลางและปรี่บัสำกรี่ ู
F1 เพื่่�อให้แน่ใจวา่แรี่งตา้นข้องกา้นค้วบค้มุนั�นเหมาะสำม

 เม่�อใช้่โหมด Manual โดรี่นจะไมม่ฟ่ังกชั์่นช่่วย่เหลอ่การี่บิน เช่่น รี่ะบบป้องกนัการี่สัำ�นไหวอตัโนมตั ิ กอ่นใช้่โหมด Manual 
ให้ฝึกบนิในโหมด Manual โดย่ใช้่ DJI Virtual Flight เพื่่�อใหแ้น่ใจวา่ค้ณุบนิไดอ้ย่า่งปลอดภัยั่

 ปรี่บักา้นค้วบค้มุ กอ่นทั้่�โดรี่นจะขึ้ �นบนิเทั้า่นั�น หา้มปรี่บัค้า่รี่ะหวา่งการี่บิน

ปุ่มเริ�ม/หยุด
เม่�อใช้่โหมด Sport ใหก้ดหนึ�งค้รี่ั �งเพื่่�อเปิดหรี่อ่ปิดรี่ะบบค้วบค้มุค้วามเรี่ว็ค้งทั้่� เม่�อเปิดใช้่งานรี่ะบบค้วบค้มุค้วามเรี่ว็ค้งทั้่� โดรี่นจะรี่กัษาค้ว
ามเรี่ว็การี่บินปัจจุบนัและบนิไปข้า้งหน้า

เม่�อใช้่โหมด Manual กดสำองค้รี่ั �งเพื่่�อสำตารี่ท์ั้หรี่อ่หย่ดุมอเตอรี่์

เม่�อใช้่โหมด Normal หรี่อ่ Sport ใหก้ดหนึ�งค้รี่ั �งเพื่่�อย่กเลกิ Low Battery RTH เม่�อการี่นับถอย่หลงัปรี่ากฏิข้ึ �นในแวน่ตา

 รี่ะบบค้วบค้มุค้วามเรี่ว็ค้งท่ั้�ใช้่ไดเ้ฉพื่าะในโหมด Sport

 เม่�อเปิดใช้่งานรี่ะบบค้วบค้มุค้วามเรี่ว็ค้งทั้่� โดรี่นจะรี่กัษาค้วามเรี่ว็การี่บนิปัจจบัุน โดย่บินไปข้า้งหน้าในแนวรี่าบ ค้วามเรี่ว็แนว
รี่าบทั้่�แสำดงบนแวน่ตาจะเปล่�ย่นไป หากมก่ารี่เค้ล่�อนย่า้ย่กา้นค้วบค้มุ หรี่อ่หากโดรี่นบนิอยู่ใ่นสำภัาพื่แวดลอ้มทั้่�มล่มแรี่ง

ปุ่ม Flight Pause/RTH (ปุ่มหยุดบินชั�วคราว/ปุ่มบินกลับจุดข้้�นบิน)
กดหนึ�งค้รี่ั �งเพื่่�อทั้ำาใหโ้ดรี่นเบรี่ค้และบนิอยู่ก่บัทั้่� ถา้โดรี่นอยู่ใ่นโหมด RTH หรี่อ่ลงจอดอตัโนมตั ิกดหนึ�งค้รี่ั �งเพื่่�อออกจากโหมด RTH กอ่น
จะเบรี่ค้

เม่�อโดรี่นอยู่ใ่นโหมด Manual ใหก้ดปุ่มเพื่่�อใหโ้ดรี่นเบรี่กและบนิอยู่ก่บัทั้่� โดรี่นจะกลบัสู่ำการี่บนิตามรี่ะดบัแนวรี่าบและโหมดการี่บนิจะ
เปล่�ย่นเป็นโหมด Normal โดย่อตัโนมตัิ

กดปุ่ม RTH ค้า้งไวจ้นกวา่รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลจะส่ำงเส่ำย่งบ่�บ เพื่่�อบง่ช่่ �วา่มก่ารี่เรี่ิ�มตน้โหมด RTH กดปุ่มน่�อก่ค้รี่ั �งเพื่่�อย่กเลกิค้ำาสัำ�ง RTH และ
กลบัไปค้วบค้มุโดรี่นอก่ค้รี่ั �ง อา่นรี่าย่ละเอย่่ดในหวัข้้อ Return to Home (กลับจดุขึ้ �นบนิ) เพื่่�อทั้รี่าบข้อ้มูลเพื่ิ�มเตมิเก่�ย่วกบั RTH
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Customizable Button (ปุ่มท่ี่�ตั �งค่าได้เอง)
ฟังกชั์่นข้องปุ่มทั้่�ตั �งค้า่ไดเ้องสำามารี่ถตั �งค้า่ไดใ้นการี่ตั �งค้า่รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลทั้่�แวน่ตา รี่วมถงึปุ่ม C1 สำวติช์่ C2 และโหมดกำาหนดเอง

ปุ่ม C1 และสำวติช์่ C2 สำามารี่ถใช้่เป็นทั้างลดัสำำาหรี่บัฟังกชั์่�นตา่ง ๆ เช่่น การี่เพื่ิ�ม การี่ลด หรี่อ่การี่ตั �งศนูย่ก์มิบอลอก่ค้รี่ั �ง หรี่อ่เปิดหรี่อ่ปิดการี่
ส่ำงเส่ำย่งบ่�บ ESC หรี่อ่ไฟุเสำรี่มิดา้นลา่ง

โหมดกำาหนดเองสำามารี่ถตั �งค้า่เป็นโหมด Manual หรี่อ่โหมด Sport ได้

การเตือนจากรโ่มที่คอนโที่รล
รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลจะส่ำงเส่ำย่งเตอ่นรี่ะหวา่ง RTH ไมส่ำามารี่ถย่กเลิกการี่แจง้เตอ่นได ้รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลจะส่ำงเส่ำย่งเตอ่น เม่�อแบตเตอรี่่�ออ่น 6% - 15% 
สำามารี่ถปิดการี่เตอ่นรี่ะดบัแบตเตอรี่่�ออ่นไดด้ว้ย่การี่กดปุ่มเปิด/ปิด การี่แจ้งเตอ่นรี่ะดบัแบตเตอรี่่�วกิฤตจิะดงัข้ึ �น เม่�อรี่ะดบัแบตเตอรี่่�น้อย่กวา่ 
5% และไมส่ำามารี่ถย่กเลกิได้

Optimal Transmission Zone (บรเิวณสำง่สำญัญาณ)
สัำญญาณรี่ะหวา่งโดรี่นกับรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลจะดท่ั้่�สุำด เม่�อเสำาสัำญญาณอยู่ใ่นตำาแหน่งสำอดค้ล้องกบัโดรี่นตามภัาพื่ดา้นลา่ง

หา้มใช้่อปุกรี่ณ์ไรี่ส้ำาย่อ่�นท่ั้�มค่้ล่�นค้วามถ่�เดย่่วกันเพื่่�อหลก่เล่�ย่งการี่รี่บกวนรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล

ออ่น แรี่ง

Optimal Transmission Zone (บรี่เิวณส่ำงสัำญญาณ)

ปุ่ม C1

สำวติช์่ C2

โหมดกำาหนดเอง
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1 2 3 4

การปรบัก้านควบคุม
เม่�อใช้่โหมด Manual ใหป้รี่บักา้นค้วบค้มุตามโหมดกา้นค้วบค้มุข้องค้ณุเพื่่�อปรี่ะสำบการี่ณ์การี่ใช้่งานทั้่�ดข่้ึ �น

1. พื่ลิกรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลและย่กท่ั้�จบัย่างดา้นหลงัจากช่่องดา้นใน

2. สำกรี่ทูั้่�อยู่ใ่ตก้รี่ปิสำามารี่ถใช้่ปรี่บักา้นค้วบค้มุทั้่�เก่�ย่วข้้องทั้่�ดา้นหน้ารี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล ใช้่ปรี่ะแจหกเหล่�ย่ม H1.5 เพื่่�อปรี่บัแรี่งตา้นข้องกา้น
ค้วบค้มุและปรี่บัใหก้า้นค้วบค้มุกลบัไปอยู่ศ่นูย่ก์ลางในแนวตั �งอก่ค้รี่ั �ง แรี่งตา้นการี่ค้วบค้มุจะเพื่ิ�มข้ึ �นเม่�อข้นัสำกรี่ ู F1 และแรี่งตา้นการี่
ค้วบค้มุจะลดลงเม่�อค้ลาย่สำกรี่ ูF1 การี่ปรี่บัศนูย่ก์ลางจะถูกปิดใช้่งานเม่�อข้นัสำกรี่ ูF2 และการี่ตั �งศนูย่ใ์หมจ่ะเปิดใช้่งานเม่�อค้ลาย่สำกรี่ ูF2

3. ตดิทั้่�จบัย่างอก่ค้รี่ั �งเม่�อการี่ปรี่บัเสำรี่จ็สำมบูรี่ณ์

1 F1 สำกรี่ปูรี่บัแรี่งตา้นกา้นค้วบค้มุข้วา (แนวตั �ง)

2 F2 สำกรี่ปูรี่บัศนูย่ก์า้นค้วบค้มุข้วา (แนวตั �ง)

     ช่่อง

3 F1 สำกรี่ปูรี่บัแรี่งตา้นกา้นค้วบค้มุซ้าย่ (แนวตั �ง)

4 F2 สำกรี่ปูรี่บัศนูย่ก์า้นค้วบค้มุซ้าย่ (แนวตั �ง)
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แอป DJI Fly
เช่่�อมตอ่แวน่ตากับอปุกรี่ณ์มอ่ถอ่ เปิดแอป DJI Fly และเข้้าสู่ำหน้าจอหลัก แตะ GO FLY เพื่่�อแสำดงการี่ส่ำงวดิโ่อซึ�งช่่วย่ใหค้้ณุสำามารี่ถแช่รี่์
มมุมองกล้อง FPV ได้

จุดบิน
ช่มหรี่อ่แบง่ปันเทั้่�ย่วบนิและสำถานท่ั้�ถา่ย่ทั้ำาในบรี่เิวณใกลเ้ค้ย่่ง เรี่ย่่นรีู่เ้พื่ิ�มเตมิเก่�ย่วกบัโซน GEO และช่มภัาพื่ถา่ย่ทั้างอากาศข้องสำถานทั้่�
ตา่ง ๆ ทั้่�ถา่ย่โดย่ผูใ้ช้่รี่าย่อ่�น

Academy
แตะไอค้อนท่ั้�มมุข้วาบนเพื่่�อเข้า้สู่ำ Academy และดบูทั้แนะนำาผลติภัณัฑ์์ เค้ล็ดลบัการี่บนิ ค้วามปลอดภัยั่ในการี่บินและเอกสำารี่คู้ม่อ่ 

Album
ช่มภัาพื่ถา่ย่และวดิโ่อจากโดรี่นและโทั้รี่ศัพื่ทั้เ์ค้ล่�อนทั้่�ข้องค้ณุ มท่ั้ั �งแบบ Templates และ Pro เทั้มเพื่ลตแกไ้ข้วดิโ่อทั้่�นำาเข้า้โดย่อตัโนมตั ิ
Pro จะทั้ำาให้ค้ณุปรี่บัแตง่ค้ลปิทั้่�ถา่ย่มาไดต้ามทั้่�ค้ณุตอ้งการี่

SkyPixel
เข้า้สู่ำโหมด SkyPixel เพื่่�อช่มวดิโ่อและภัาพื่ทั้่�ผูใ้ช้่อ่�นแช่รี่ไ์ว ้

Profile
ดขู้อ้มูลบญัช่่, บนัทั้กึการี่บนิ, ฟุอรี่ั�ม DJI, รี่า้นค้า้ออนไลน์, Find My Drone (ค้น้หาโดรี่นข้องค้ณุ) และการี่ตั �งค้า่อ่�น ๆ

 บางปรี่ะเทั้ศและภูัมภิัาค้ตอ้งการี่การี่รี่าย่งานตำาแหน่งข้องโดรี่นแบบเรี่ย่่ลไทั้มข์้ณะบนิ ดว้ย่เหตนุ่�จงึจำาเป็นตอ้งเช่่�อมตอ่แวน่
ตาก ับอปุกรี่ณ์เค้ล่�อนทั้่�และเรี่ย่่กใช้่ DJI Fly ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้รี่วจสำอบและปฏิบัิตติามข้อ้บังค้บัข้องทั้อ้งถิ�น

Skypixel MeAlbum GO FLY
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 ตรี่วจสำอบให้แน่ใจวา่ช่ารี่จ์โทั้รี่ศัพื่ทั้เ์ค้ล่�อนทั้่�ข้องค้ณุเต็มแล้วกอ่นจะเปิดแอป DJI Fly

 เม่�อใช้่แอป DJI Fly ตอ้งใช้่โหมด Mobile cellular data ตดิตอ่กบัผูใ้หบ้รี่กิารี่เค้รี่อ่ข้า่ย่ข้องค้ณุเพื่่�อทั้รี่าบค้า่ใช้่จา่ย่

 ถา้ค้ณุใช้่โทั้รี่ศัพื่ทั้เ์ค้ล่�อนทั้่�เป็นจอภัาพื่ หา้มรี่บัสำาย่ทั้่�โทั้รี่เข้้ามาหรี่อ่ใช้่ค้ณุสำมบตักิารี่รี่บัส่ำงข้อ้ค้วามรี่ะหวา่งการี่บนิ

 อา่นเค้ล็ดลบัดา้นค้วามปลอดภัยั่ ค้ำาเตอ่น และข้้อสำงวนสิำทั้ธ์ิอย่า่งถ่�ถว้น รี่บัทั้รี่าบและจดจำาข้อ้กำาหนดทั้่�เก่�ย่วข้อ้งในพื่่ �นทั้่�ข้อง
ค้ณุเอาไว ้ค้ณุค้อ่ผูร้ี่บัผดิช่อบผูเ้ดย่่วเท่ั้านั�นทั้่�ตอ้งรี่บัทั้รี่าบถงึข้้อกำาหนดท่ั้�เก่�ย่วข้้อง และการี่บนิแบบทั้่�ไดร้ี่บัอนุญาต 

 ใช้่การี่สำอนใช้่งานในแอปเพื่่�อฝึกทั้กัษะการี่บินข้องค้ณุ หากค้ณุย่งัไมเ่ค้ย่บินโดรี่นมากอ่น หรี่อ่มป่รี่ะสำบการี่ณ์ไมเ่พื่ย่่งพื่อทั้่�จะ
บนิโดรี่นอย่า่งมั�นใจ

 แอปน่�ออกแบบมาเพื่่�อช่่วย่ค้ณุในการี่บนิ ใช้่วจิารี่ณญาณข้องค้ณุ และหา้มพื่ึ�งแอปเพื่่�อค้วบค้มุโดรี่นข้องค้ณุ การี่ใช้่งานแอปน่�
ข้องค้ณุตอ้งเป็นไปตามข้อ้กำาหนดการี่ใช้่งานข้อง DJI Fly และนโย่บาย่ค้วามเป็นส่ำวนตวัข้อง DJI อา่นทั้ั �งหมดอย่า่งละเอย่่ดได้
ในแอป
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การบิน
เม่�อเตรี่ย่่มค้วามพื่รี่อ้มกอ่นบนิเรี่ย่่บรี่อ้ย่แลว้ ข้อแนะนำาให้ค้ณุฝึกทั้กัษะการี่บินข้องค้ณุและฝึกบนิอย่า่งปลอดภัยั่ ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่
ทั้กุการี่บินนั�นทั้ำาการี่บนิในพื่่ �นท่ั้�โลง่ ค้วามสูำงในการี่บนิจำากดัไวท้ั้่� 500 ม. ห้ามเกนิค้วามสูำงน่� ปฏิบิตัติามกฎหมาย่และข้อ้บงัค้บัท้ั้องถิ�น
อย่า่งเค้รี่ง่ค้รี่ดัเม่�อบนิ อย่า่ลม่อา่นข้อ้สำงวนสิำทั้ธ์ิและค้ำาแนะนำาดา้นดา้นค้วามปลอดภัยั่ข้อง DJI FPV เพื่่�อทั้ำาค้วามเข้า้ใจปรี่ะกาศดา้นค้วาม
ปลอดภััย่กอ่นบนิ

ข้้อกำาหนดสำภาวะแวดล้อมที่างการบิน
1. ห้ามใช้่โดรี่นในสำภัาวะแวดลอ้มทั้่�รี่นุแรี่ง รี่วมถงึเม่�อแรี่งลมเกนิ 13.8 เมตรี่/วนิาทั้ ่หิมะตก ฝนตก และหมอกลง

2. บินในพื่่ �นทั้่�เปิดโลง่เทั้า่นั�น อาค้ารี่สูำงและสิำ�งกอ่สำรี่า้งทั้่�เป็นโลหะข้นาดใหญ่อาจส่ำงผลกบัค้วามถกูตอ้งข้องเข็้มทิั้ศทั้่�ตวัโดรี่นและรี่ะบบ 
GPS ได ้ข้อแนะนำาใหโ้ดรี่นอยู่ห่่างจากอาค้ารี่เหล่านั�นอย่า่งน้อย่ 5 เมตรี่ 

3. หล่กเล่�ย่งสิำ�งกด่ข้วาง ฝูงช่น สำาย่ไฟุฟุ้าแรี่งสูำง ตน้ไม ้และแหล่งนำ �า ข้อแนะนำาให้โดรี่นอยู่เ่หน่อนำ �าอย่า่งน้อย่ 3 เมตรี่

4. ลดสิำ�งรี่บกวนให้น้อย่ทั้่�สุำด โดย่การี่หลก่เล่�ย่งพื่่ �นทั้่�ทั้่�มก่รี่ะแสำแมเ่หล็กไฟุฟุ้าแรี่งสูำง เช่่น บรี่เิวณใกลส้ำาย่ไฟุฟุ้า สำถาน่จา่ย่ไฟุฟุ้า สำถาน่
ไฟุฟุ้าย่อ่ย่ และอาค้ารี่ท่ั้�มก่ารี่กรี่ะจาย่สัำญญาณเส่ำย่งหรี่อ่ภัาพื่

5. สำมรี่รี่ถนะข้องโดรี่นและแบตเตอรี่่� ขึ้ �นอยู่ก่บัปัจจยั่ข้องสำภัาวะแวดล้อม เช่่น ค้วามหนาแน่นข้องอากาศและอณุหภัมู ิ โปรี่ดใช้่ค้วาม
รี่ะมัดรี่ะวงัเม่�อบนิสูำงกวา่รี่ะดบันำ �าทั้ะเล 19,685 ฟุุต (6,000 ม.) มิฉะนั�นปรี่ะสิำทั้ธภิัาพื่ข้องแบตเตอรี่่�และเค้รี่่�องบนิอาจลดลง

6. โดรี่นไม่สำามารี่ถใช้่ GPS ไดใ้นแถบภัมูภิัาค้ขั้ �วโลก เม่�อตอ้งบนิในบรี่เิวณเช่่นนั�นใหใ้ช้่รี่ะบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นลา่ง

7. ถ้าหากข้ึ �นบนิจากพื่่ �นท่ั้�ทั้่�มก่ารี่เค้ล่�อนทั้่� เช่่น เรี่อ่ทั้่�กำาลงัแลน่ หรี่อ่ย่านย่นต ์ให้บินดว้ย่ค้วามรี่ะมัดรี่ะวงั

ข้้อจำากัดการบิน และ GEO Zones (พืิ �นท่ี่�ควบคุมการบิน)
ผูค้้วบค้มุอากาศย่านไรี่นั้กบนิ (UAV) ค้วรี่ปฏิบิตัติามกฎรี่ะเบ่ย่บจากองค้ก์รี่กำากบัดแูลตนเอง เช่่น องค้ก์ารี่การี่บนิพื่ลเรี่อ่นรี่ะหวา่งปรี่ะเทั้ศ
 องค้ก์ารี่บรี่หิารี่การี่บนิแหง่ช่าต ิ และหน่วย่งานการี่บนิทั้อ้งถิ�น ดว้ย่เหตผุลดา้นค้วามปลอดภัยั่ การี่จำากดัดา้นการี่บนิมก่ารี่เปิดใช้่งานโดย่ค้า่
เรี่ิ�มตน้ เพื่่�อช่่วย่ใหผู้ใ้ช้่บนิโดรี่นลำาน่�ไดอ้ย่่างปลอดภัยั่และถูกกฎหมาย่ ผูใ้ช้่สำามารี่ถตั �งค้า่การี่จำากัดการี่บนิไดท้ั้ั �งค้วามสูำงและรี่ะย่ะทั้าง

ข้อ้จำากดัดา้นรี่ะดบัค้วามสูำง ข้อ้จำากดัดา้นรี่ะย่ะทั้าง และฟังก์ชั่น GEO zones จะทั้ำางานพื่รี่อ้มกนัเพื่่�อใหเ้กดิค้วามปลอดภัยั่ในการี่บนิเม่�อ 
GPS ใช้่งานได ้เม่�อ GPS ใช้่งานไมไ่ด ้จะสำามารี่ถจำากดัไดเ้ฉพื่าะรี่ะดบัค้วามสูำงเทั้า่นั�น

ข้้อจำากัดด้านระดับความสูำงและระยะที่าง
ผูใ้ช้่สำามารี่ถเปล่�ย่นข้ด่จำากดัค้วามสูำงและรี่ศัมสู่ำงสุำดในแวน่ตาได ้ เม่�อจบการี่บนิ การี่บนิข้องโดรี่นจะถกูจำากดัใหอ้ยู่ใ่นพื่่ �นทั้่�ทั้รี่งกรี่ะบอกทั้่�
กำาหนดโดย่การี่ตั �งค้า่เหลา่น่� ข้ด่จำากดัเหลา่น่�มร่ี่าย่ละเอย่่ดอยู่ใ่นตารี่างดา้นลา่ง

รี่ะดบัค้วามสูำงเต็มทั้่� รี่ศัมท่ั้่�ไกลทั้่�สุำด

จดุข้ึ �นบนิ
ค้วามสูำงข้องโดรี่นเม่�อเปิดเค้รี่่�อง
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เม่�อ เม่�อ GPSGPS ใช้่งานได้ ใช้่งานได้

การี่จำากดัดา้นการี่บนิการี่จำากดัดา้นการี่บนิ แวน่ตาแวน่ตา ตวัแสำดงสำถานะโดรี่นตวัแสำดงสำถานะโดรี่น

รี่ะดบัค้วามสูำง
ทั้่�สูำงทั้่�สุำด

รี่ะดบัค้วามสูำงข้องโดรี่นไมส่ำามารี่ถเกนิจาก
ค้า่ท่ั้�รี่ะบุ

ค้ำาเตอ่น: ถงึรี่ะดบัค้วามสูำงทั้่�จำากดั
ไฟุกะพื่รี่บิส่ำเข้ย่่วและแดง
สำลบักนัรี่ศัมท่ั้่�ไกล

ทั้่�สุำด
รี่ะย่ะห่างข้องโดรี่นตอ้งอยู่ใ่นข้อบเข้ตทั้่�
ไกลทั้่�สุำด

ค้ำาเตอ่น: ถงึจดุไกลท่ั้�สุำดทั้่�จำากัด

เม่�อสัำญญาณ เม่�อสัำญญาณ GPSGPS ออ่น ออ่น

การี่จำากดัดา้นการี่บนิการี่จำากดัดา้นการี่บนิ แวน่ตาแวน่ตา ตวัแสำดงสำถานะโดรี่นตวัแสำดงสำถานะโดรี่น

รี่ะดบัค้วามสูำง
ทั้่�สูำงทั้่�สุำด

ค้วามสูำงจำากดัไวท้ั้่� 98 ฟุุต (30 เมตรี่) เม่�อ
สัำญญาณ GPS ออ่น

ค้ำาเตอ่น: ถงึข่้ดจำากดัค้วามสูำงแลว้
ไฟุกะพื่รี่บิส่ำแดงและเข้ย่่ว
สำลบักนั

รี่ศัมท่ั้่�ไกล
ทั้่�สุำด

ข้อ้จำากดัข้องรี่ศัมถ่กูปิดใช้่งานและไม่สำามารี่ถรี่บัการี่แจง้เตอ่นในแวน่ตาได้

 เม่�อเปิดเค้รี่่�องโดรี่น จะไมม่ก่ารี่จำากดัรี่ะดบัค้วามสูำง หากสัำญญาณ GPS ออ่นรี่ะหวา่งบนิ ตรี่าบใดท่ั้�สัำญญาณ GPS ทั้่�แสำดง
เป็นส่ำข้าวหรี่อ่ส่ำเหลอ่ง

 ถา้โดรี่นอยู่ใ่น GEO zone และไมม่สั่ำญญาณ GPS หรี่อ่สัำญญาณออ่น ตวับอกสำถานะโดรี่นจะข้ึ �นไฟุส่ำแดงเป็นเวลาหา้วนิาทั้ ่
ทั้กุสิำบสำองวนิาทั้่

 ถา้โดรี่นถงึข้ด่จำากดัค้วามสูำงหรี่อ่รี่ศัม ่ค้ณุจะย่งัค้วบค้มุโดรี่นได ้แตจ่ะไมส่ำามารี่ถบนิไกลออกไปไดอ้ก่

 เพื่่�อค้วามปลอดภัยั่ อย่า่บนิใกลส้ำนามบนิ ทั้างดว่น สำถาน่รี่ถไฟุ รี่างรี่ถไฟุ เข้ตเมอ่งหรี่อ่พื่่ �นทั้่�เส่ำ�ย่งอ่�น ๆ บนิโดรี่นใหอ้ยู่เ่ฉพื่าะ
ในแนวสำาย่ตาท่ั้�ค้ณุมองเห็นเทั้า่นั�น

GEO Zones
GEO Zones ทั้กุแหง่มแ่จง้ไวใ้นเวบ็ไซตท์ั้างการี่ข้อง DJI ทั้่� https://www.dji.com/flysafe GEO zones แบง่เป็นหลาย่ปรี่ะเภัทั้ รี่วม
ถงึพื่่ �นทั้่� เช่่น สำนามบิน พื่่ �นทั้่�ซึ�งมเ่ค้รี่่�องบนิบนิในรี่ะดบัตำ�า พื่รี่มแดนรี่ะหวา่งปรี่ะเทั้ศ และพื่่ �นทั้่�เส่ำ�ย่ง เช่่น โรี่งไฟุฟุ้า

ค้ณุจะไดร้ี่บัข้อ้ค้วามแจง้ทั้่�แวน่ตา หากโดรี่นข้องค้ณุเข้้าใกล ้GEO zone และโดรี่นจะถูกจำากดัไมใ่หบ้นิเข้า้ไปในพื่่ �นทั้่�

รายการตรวจสำอบก่อนข้้�นบิน
1. ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่แบตเตอรี่่�แวน่ตา รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล แบตเตอรี่่�โดรี่นอจัฉรี่ยิ่ะ และโทั้รี่ศัพื่ทั้เ์ค้ล่�อนทั้่�ตอ้งช่ารี่จ์มาอย่า่งเต็มทั้่�แลว้

2. ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่ตดิตั �งใบพื่ดัอย่า่งถกูตอ้งและแน่นหนา

3. ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่แบตเตอรี่่�โดรี่นอจัฉรี่ยิ่ะและแบตเตอรี่่�แวน่ตาเช่่�อมตอ่อย่า่งถูกตอ้งและปลอดภัยั่

4. ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่กมิบอลและกลอ้งทั้ำางานปกติ

5. ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่มอเตอรี่ไ์มม่สิ่ำ�งกด่ข้วางและทั้ำางานไดต้ามปกติ

6. ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่แวน่ตาทั้ำางานไดต้ามปกตแิละแสำดงการี่ส่ำงวดิโ่อ

7. ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่ถอดตวัค้รี่อบกมิบอลออกแลว้ และเลนส์ำกลอ้งและเซนเซอรี่ร์ี่ะบบจบัภัาพื่วตัถสุำะอาด

8. ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่เสำาอากาศข้องแวน่ตาไดร้ี่บัการี่ตดิตั �งอย่า่งแน่นหนาและเสำาอากาศข้องรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลย่กข้ึ �นแลว้

9. ใช้่เฉพื่าะอะไหลแ่ละอุปกรี่ณ์แทั้ข้้อง DJI เทั้า่นั�น อะไหลท่ั้่�ไมใ่ช่่ข้อง DJI หรี่อ่อะไหลจ่ากโรี่งงานทั้่� DJI ไมไ่ดร้ี่บัรี่องอาจทั้ำาใหร้ี่ะบบ
ทั้ำางานผิดปกตแิละเกดิอนัตรี่าย่ได้
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ติดเครื�อง/ดับเครื�องมอเตอร์

การติดเครื�องมอเตอร์

โหมดโหมด  NormalNormal//SportSport
CSC ใช้่เพื่่�อสำตารี่ท์ั้มอเตอรี่ ์ลากก้านค้วบค้มุทั้ั �งสำองอันลงไปทั้่�มมุดา้นใน หรี่อ่ปัดออกไปทั้่�มมุดา้นนอก เพื่่�อตดิเค้รี่่�องมอเตอรี่ ์เม่�อมอเตอรี่์
เรี่ิ�มหมนุแล้ว ปลอ่ย่กา้นค้วบค้มุทั้ั �งสำองอนัพื่รี่อ้มกนั

โหมดโหมด  ManualManual
ตรี่วจสำอบให้แน่ใจวา่กา้นค้วบค้มุอยู่ใ่นตำาแหน่งตำ�าสุำดและกดปุ่มเรี่ิ�ม/หย่ดุสำองค้รี่ั �งเพื่่�อสำตารี่ท์ั้มอเตอรี่์

ดับเครื�องมอเตอร์

โหมดโหมด  NormalNormal//SportSport
การี่ดบัเค้รี่่�องมอเตอรี่ท์ั้ำาไดส้ำองวธิ่

วธิท่ั้่� 1: เม่�อโดรี่นลงจอดแล้ว กดกา้นค้วบค้มุลงและค้า้งไว ้มอเตอรี่จ์ะหยุ่ดหลังจากนั�นสำามวนิาทั้่

วธิท่ั้่� 2: เม่�อโดรี่นลงจอดแล้ว ใหก้ดกา้นค้วบค้มุลงและดำาเนินการี่ CSC แบบเดย่่วกบัทั้่�ใช้่ในการี่สำตารี่ท์ั้มอเตอรี่ ์ปล่อย่กา้นค้วบค้มุทัั้ �งสำอง
อนั ทั้นัทั้ท่ั้่�มอเตอรี่ด์บั

หรี่อ่

วธิท่ั้่� 2วธิท่ั้่� 1

+

กา้นค้วบค้มุ:

หรี่อ่
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โหมดโหมด  ManualManual
เม่�อโดรี่นลงจอดกดปุ่มเรี่ิ�ม/หย่ดุสำองค้รี่ั �ง เพื่่�อหย่ดุมอเตอรี่์

 เพื่่�อค้วามปลอดภัยั่ในการี่บนิข้อแนะนำาให้เปล่�ย่นเป็นโหมดปกตกิอ่นลงจอด

ดบัเค้รี่่�องมอเตอรี่ร์ี่ะหวา่งบนิดบัเค้รี่่�องมอเตอรี่ร์ี่ะหวา่งบนิ
เม่�อใช้่โหมด Normal หรี่อ่ Sport การี่ดบัเค้รี่่�องมอเตอรี่ร์ี่ะหวา่งบินค้วรี่ทั้ำาเฉพื่าะเม่�อใช้่ค้ำาสัำ�งค้วบค้มุแบบ CSC รี่ะหวา่งการี่บนิเม่�อเกดิ
เหตกุารี่ณ์ฉุกเฉินเทั้า่นั�น เช่่น มอเตอรี่โ์ดรี่นหย่ดุกลางค้นั โดรี่นเกดิการี่ช่น โดรี่นหมนุกลางอากาศ ค้วบค้มุโดรี่นไม่ได ้ หรี่อ่โดรี่นกำาลงัจะ
บนิข้ึ �นหรี่อ่บนิดิ�งลงอย่า่งรี่วดเรี่ว็ การี่ตั �งค้า่เรี่ิ�มตน้สำามารี่ถเปล่�ย่นแปลงไดท้ั้่�แวน่ตา 

เม่�อใช้่โหมด Manual กดปุ่มเรี่ิ�ม/หย่ดุสำองค้รี่ั �งเพื่่�อหย่ดุมอเตอรี่ไ์ดต้ลอดเวลา

การี่ดบัเค้รี่่�องมอเตอรี่ร์ี่ะหวา่งบนิอาจทั้ำาให้โดรี่นตกได้

ที่ดสำอบการบิน

ขั้�นตอนข้้�นบิน/ลงจอด
1. วางโดรี่นไวใ้นพื่่ �นท่ั้�โลง่ รี่าบเรี่ย่่บโดย่ท่ั้�ตวัแสำดงสำถานะโดรี่นช่่�มาทั้างค้ณุ
2. เปิดเค้รี่่�องแวน่ตา รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล และโดรี่น
3. รี่อจนกวา่ตวัแสำดงสำถานะโดรี่นกะพื่รี่บิส่ำเข่้ย่วช้่า ๆ เพื่่�อบง่ช่่ �วา่มก่ารี่บนัทั้กึจดุขึ้ �นบนิไวเ้รี่ย่่บรี่อ้ย่แลว้และใส่ำแวน่ตา
4. ตดิเค้รี่่�องมอเตอรี่์
5. กดก้านค้วบค้มุเบา ๆ เพื่่�อข้ึ �นบนิ
6. ดงึกา้นค้วบค้มุลง เพื่่�อลงจอด
7. ดบัเค้รี่่�องหลงัจากลงจอด
8. ปิดโดรี่น แวน่ตาและปิดรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล

วด่ิโอแนะนำาการใช้งานและเคล็ดลับ
1. รี่าย่การี่ตรี่วจสำอบก่อนข้ึ �นบนิออกแบบมาเพื่่�อช่่วย่ให้ค้ณุบนิไดอ้ย่า่งปลอดภัยั่และเพื่่�อใหแ้น่ใจวา่ค้ณุบันทั้กึวดิโ่อไดร้ี่ะหวา่งบนิ ตรี่วจ

สำอบรี่าย่การี่ตรี่วจสำอบก่อนข้ึ �นบนิใหค้้รี่บทั้กุข้้อกอ่นการี่บนิทั้กุค้รี่ั �ง
2. เล่อกโหมดการี่ทั้ำางานข้องกมิบอล
3. ข้อแนะนำาใหถ้า่ย่ภัาพื่หรี่อ่บนัทั้กึวดิโ่อเม่�อบนิในโหมด Normal
4. ห้ามบนิในสำภัาวะอากาศทั้่�เลวรี่า้ย่ เช่่น เม่�อฝนตกหรี่อ่ลมแรี่ง
5. เล่อกการี่ตั �งค้า่กลอ้งทั้่�เหมาะกบัค้วามตอ้งการี่ข้องค้ณุทั้่�สุำด
6. ลองทั้ดสำอบการี่บนิเพื่่�อสำรี่า้งเส้ำนทั้างการี่บนิ และเพื่่�อดสูำภัาพื่แวดล้อมกอ่นบนิจรี่งิ
7. กดก้านค้วบค้มุลงเบา ๆ เพื่่�อใหก้ารี่เค้ล่�อนทั้่�ข้องโดรี่นเป็นไปอย่า่งนุ่มนวลและไมสั่ำ�นไหว
8. เม่�อใช้่โหมด Manual ใหบ้นิในสำภัาพื่แวดลอ้มทั้่�เปิดกวา้งและมป่รี่ะช่ากรี่เบาบางเพื่่�อค้วามปลอดภัยั่ในการี่บิน

สิำ�งสำำาค้ญัค้อ่ตอ้งเข้า้ใจแนวทั้างการี่บนิขั้ �นพื่่ �นฐาน เพื่่�อค้วามปลอดภัยั่ข้องทั้ั �งตวัค้ณุเองและค้นรี่อบข้า้ง
ตอ้งอา่นข้อ้สำงวนสิำทั้ธิแ์ละค้ำาแนะนำาดา้นค้วามปลอดภัยั่
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การบำารงุรกัษา

แวน่ตา

การที่ำาความสำะอาด
ตรี่วจสำอบให้แน่ใจวา่ไดถ้อดแวน่ตาออกจากทั้่�ช่ารี่จ์กอ่นทั้ำาค้วามสำะอาดและตรี่วจสำอบให้แน่ใจวา่ไมม่ส่ำาย่เค้เบลิเช่่�อมตอ่อยู่่

ทั้ำาค้วามสำะอาดพื่่ �นผวิข้องแวน่ตาดว้ย่ผา้นุ่มแหง้สำะอาด ในการี่ทั้ำาค้วามสำะอาดโฟุมบุ ให้ช่บุผา้ดว้ย่นำ �าสำะอาดแลว้เช็่ดโฟุมบุ

การเปล่�ยนโฟมบุ
โฟุมบตุดิอยู่ก่บัแวน่ตาดว้ย่แถบตน่ตุ�กแก เม่�อเปล่�ย่นโฟุมบ ุใหค้้อ่ย่ ๆ ลอกจากดา้นซ้าย่หรี่อ่ดา้นข้วา จดัแนวโฟุมใหมใ่หต้รี่งกบัแวน่ตาและ
กดโฟุมลงเพื่่�อใหต้ดิแน่น

การบำารงุรกัษาเลนสำ์
ใช้่ผา้สำะอาดเช็่ดเลนส์ำเบา ๆ

1. ชุ่บผ้าทั้ำาค้วามสำะอาดดว้ย่แอลกอฮอลห์รี่อ่นำ �าย่าเช็่ดเลนส์ำ

2. เช็่ดเป็นวงกลมจากตรี่งกลางไปยั่งข้อบดา้นนอกข้องเลนส์ำ

 หา้มใช้่แอลกอฮอลเ์พื่่�อทั้ำาค้วามสำะอาดโฟุมบุ

 เลนส์ำมค่้วามบอบบาง ทั้ำาค้วามสำะอาดเบา ๆ ห้ามทั้ำาให้เลนส์ำเป็นรี่อย่ เพื่รี่าะจะทั้ำาใหป้รี่ะสำบการี่ณ์การี่รี่บัช่มโดย่รี่วมเส่ำย่หาย่

 เก็บแวน่ตาไวใ้นหอ้งทั้่�อณุหภัมูหิอ้งปกตแิละไมม่ค่้วามช่่ �น เพื่่�อหลก่เล่�ย่งค้วามเส่ำย่หาย่ตอ่เลนส์ำอนัเกดิจากอณุหภัมูสูิำงและ
สำภัาพื่แวดลอ้มทั้่�ช่่ �น
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โดรน
ทั้ำาตามข้ั �นตอนดา้นลา่งเพื่่�อเปล่�ย่นส่ำวนปรี่ะกอบข้องโดรี่น เช่่น ตวัค้รี่อบดา้นบน กมิบอล และกลอ้งหรี่อ่อปุกรี่ณ์ลงจอด

กิมบอลและกล้อง (รวมตัวครอบด้านบน)

การี่ถอดการี่ถอด
1. ถอดสำกรี่ ูM1.6 ส่ำ�ตวัทั้่�ดา้นหน้าและถอดตวัค้รี่อบป้องกนัออก

2. ถอดสำกรี่ ูM2 ส่ำ�ตวัทั้ั �งสำองดา้น
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3. งัดมุมข้องตวัค้รี่อบดา้นบนจากดา้นลา่งข้องโดรี่น

4. หันหน้าไปทั้างโดรี่น จบัแข้นโดรี่นดา้นหน้าแล้วดนัไปตามทั้ศิทั้างทั้่�แสำดงเพื่่�อถอดตวัค้รี่อบดา้นบนออก

5. ถอดสำกรี่ ูM2 ส่ำ�ตวัทั้่�ดา้นหน้า
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6. ถอดสำกรี่ ูM1.6 สำองตวัทั้่�ดา้นข้า้งกอ่นถอดชิ่�นส่ำวนโลหะ

7. ใช้่เค้รี่่�องมอ่ทั้่�เหมาะสำมเพื่่�อย่กและถอดขั้�วตอ่ FPC บน กมิบอลและกลอ้ง

8. ฉ่กมุมดา้นหนึ�งข้องเทั้ปย่ดึเพื่่�อนำากิมบอลและกลอ้งออก
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การี่ตดิตั �งการี่ตดิตั �ง
1. เตรี่ย่่มกิมบอลและกล้องใหม ่จดัสำาย่เค้เบิลขั้ �วตอ่ใหต้รี่งตำาแหน่งและยึ่ดดว้ย่เทั้ปย่ดึ

2. จัดแนวและกดข้ั �วตอ่ FPC ข้องกมิบอลและกลอ้งลงเพื่่�อใหแ้น่ใจวา่เช่่�อมตอ่เข้้าทั้่�อย่า่งแน่นหนาแลว้

3. ตดิแผ่นโลหะทั้างดา้นข้วาแลว้ข้นัสำกรี่ ูM1.6 สำองตวัให้แน่น
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4. ตดิตั �งกมิบอลและกล้องแลว้ข้นัสำกรี่ ูM2 ส่ำ�ตวัให้แน่น

5. เตรี่ย่่มตวัค้รี่อบดา้นบนใหมเ่พื่่�อตดิตั �ง

6. กดตำาแหน่งตอ่ไปน่�ตามลำาดบัเพื่่�อใหแ้น่ใจวา่ตดิตั �งตวัค้รี่อบดา้นบนอย่า่งแน่นหนาแล้ว

1

1

2

2
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7. งอดา้นข้า้งข้องตวัค้รี่อบดา้นบนเล็กน้อย่ เพื่่�อใส่ำสำาย่รี่ดัเข้้าไปในช่่องข้องโดรี่นและขั้นสำกรี่ ูM2 ส่ำ�ตวัทั้ั �งสำองดา้น

8. ตดิตั �งตวัค้รี่อบป้องกนัจากดา้นบนและตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่ช่่องตา่ง ๆ ลงตวัแลว้ ขั้นสำกรี่ ู M2 ส่ำ�ตวัทั้่�ดา้นหน้าเพื่่�อใหก้ารี่ตดิตั �งเสำรี่จ็
สำมบรูี่ณ์

1 1

2 2

การี่ค้าลเิบรี่ตกมิบอลและกลอ้งการี่ค้าลเิบรี่ตกมิบอลและกลอ้ง
หลังจากเปล่�ย่นกมิบอลและกลอ้งแลว้ ใหด้าวน์โหลดไฟุล์การี่ตาลเิบรี่ตข้องกลอ้งเพื่่�อปรี่บัเทั้ย่่บกมิบอลและกลอ้ง

1. เปิดเค้รี่่�องโดรี่น แวน่ตา และรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล ตรี่วจสำอบวา่เช่่�อมตอ่อปุกรี่ณ์ทั้ั �งหมดแล้ว

2. เช่่�อมตอ่พื่อรี่ต์ USB-C ข้องแวน่ตาเข้้ากบัอปุกรี่ณ์เค้ล่�อนทั้่� เปิดใช้่งาน DJI Fly และปฏิบิตัติามค้ำาแนะนำาบนหน้าจอเพื่่�อดาวน์โหลด
ไฟุล์การี่ค้าลเิบรี่ตกลอ้งไปย่งัโดรี่น การี่ดาวน์โหลดตอ้งใช้่การี่เช่่�อมตอ่อนิเทั้อรี่เ์น็ต
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อุปกรณ์ลงจอด
การี่ถอดการี่ถอด
1. ถอดสำกรี่ ูM1.6 สำองตวัทั้่�ดา้นลา่งข้องอปุกรี่ณ์ลงจอดดา้นซ้าย่

2. ถอดอปุกรี่ณ์ลงจอดตามภัาพื่

3. ถอดแผงไฟุเสำาอากาศข้องอุปกรี่ณ์ลงจอด

1

2
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4. ถอดข้ั �วตอ่เสำาอากาศและข้ั �วตอ่สำาย่ไฟุ 3 พื่นิและ 4 พื่นิทั้ั �งสำองดา้นข้องบอรี่ด์

การี่ตดิตั �งการี่ตดิตั �ง
1. ตรี่วจสำอบเค้รี่่�องหมาย่ภัาย่ในอุปกรี่ณ์ลงจอด และถอดแผงไฟุเสำาอากาศออกจากท่ั้�มเ่ค้รี่่�องหมาย่ L เช่่�อมตอ่ข้ั �วตอ่สำาย่ไฟุ 3 พื่นิและ 4 

พื่นิและข้ั �วตอ่เสำาอากาศท่ั้�ดา้นลา่งข้องมอเตอรี่ด์า้นหน้าซ้าย่ และตรี่วจสำอบให้แน่ใจวา่แน่นดแ่ลว้

L

2

1

2. ใส่ำบอรี่ด์รี่ะหวา่งตำาแหน่งย่ดึทั้ั �งสำองบนฐานมอเตอรี่์
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3. ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่ใส่ำช่่องข้องอุปกรี่ณ์ลงจอดในตำาแหน่งท่ั้�สำอดค้ลอ้งกนัข้องฐานมอเตอรี่อ์ย่า่งเหมาะสำม

4. ขั้นสำกรี่ ูM1.6 สำองตวัใหแ้น่นเพื่่�อทั้ำาการี่ตดิตั �ง

5. ทั้ำาซำ �าข้ั �นตอนดา้นบนเพื่่�อตดิตั �งอปุกรี่ณ์ลงจอดท่ั้�ดา้นข้วา อปุกรี่ณ์ลงจอดมเ่ค้รี่่�องหมาย่ R
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ภาคผนวก

ข้้อมูลจำาเพิาะ

โดรี่น

นำ �าหนักเม่�อข้ึ �นบนิ ปรี่ะมาณ 795 กรี่มั

ข้นาด
178×232×127 มม. (ไม่รี่วมใบพื่ดั)
255×312×127 มม. (รี่วมใบพื่ดั)

รี่ะย่ะทั้างแนวทั้แย่ง 245 มม.

ค้วามเรี่ว็เพื่ิ�มข้ึ �นสูำงสุำด
8 เมตรี่/วนิาทั้ ่(โหมด Normal)
15 เมตรี่/วนิาทั้ ่(โหมด Sport)
ไมจ่ำากดั (โหมด Manual)

ค้วามเรี่ว็ลดลงสูำงสุำด
5 เมตรี่/วนิาทั้ ่(โหมด Normal)
10 เมตรี่/วนิาทั้ ่(โหมด Sport)
ไมจ่ำากดั (โหมด Manual)

ค้วามเรี่ว็สูำงสุำด (ใกลเ้ค้ย่่งกับรี่ะดบันำ �า
ทั้ะเล ไม่ม่ลม)

15 เมตรี่/วนิาทั้ ่(โหมด Normal)
27 เมตรี่/วนิาทั้ ่(โหมด Sport)
39 เมตรี่/วนิาทั้ ่(โหมด Manual)

การี่เรี่ง่ค้วามเรี่ว็สูำงสุำดในแนวรี่าบ (
ใกล้รี่ะดบันำ �าทั้ะเล ไมม่ล่ม)

0-100 kph: 2 วนิาทั้ ่(โหมด Manual)

ใช้่งานไดสู้ำงสุำดท่ั้�เหน่อรี่ะดบันำ �าทั้ะเล 6000 เมตรี่

รี่ะย่ะเวลาบินไดน้านท่ั้�สุำด ปรี่ะมาณ 20 นาทั้ ่(วดัรี่ะหวา่งบินทั้่� 40 kph ในสำภัาพื่แวดลอ้มทั้่�ไมม่ล่ม)

เวลาบนิอยู่ก่บัท่ั้�สูำงสุำด ปรี่ะมาณ 16 นาทั้ ่(วดัในสำภัาวะไม่มล่ม)

รี่ะย่ะทั้างบนิไดไ้กลทั้่�สุำด 16.8 กม. (วดัในสำภัาวะไม่มล่ม)

การี่ตา้นค้วามเรี่ว็ลมสูำงสุำด 13.8 เมตรี่/วนิาทั้่

อณุหภัมิูในการี่ใช้่งาน 14° - 104° ฟุาเรี่นไฮต ์(-10° - 40° เซลเซ่ย่สำ)

GNSS GPS+GLONASS+Galileo
ค้วามถ่�ทั้่�ใช้่งาน 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz

ไฟุจากตวัส่ำงสัำญญาณ (EIRP)
2.4 GHz: ≤31.5 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5.8 GHz: ≤31.5 dBm (FCC), ≤25.5 dBm (SRRC), ≤14 dBm (CE)

รี่ะย่ะค้วามแมน่ย่ำาในการี่บนิอยู่ก่บัทั้่�
แนวดิ�ง: ±0.1 m (ใช้่รี่ะบบตรี่วจจบั Vision Positioning), ±0.5 m (ใช้่ GPS Positioning) 
แนวรี่าบ: ±0.3 m (ใช้่รี่ะบบตรี่วจจบั Vision Positioning), ±1.5 m (ใช้่ GPS Positioning) 

กมิบอล

ข้อบเข้ตทั้างเทั้ค้นิค้ Tilt: -65° to +70°

ข้อบเข้ตการี่ค้วบค้มุ Tilt: -50° to +58°

รี่ะบบรี่กัษาเสำถย่่รี่ภัาพื่ แกนเด่�ย่ว (เอย่่ง) แกน roll อเิล็กทั้รี่อนิกส์ำ

ค้วามเรี่ว็ในการี่ค้วบค้มุสูำงสุำด 60°/s
ข้อบเข้ตการี่สัำ�นสำะเทั้อ่นเชิ่งมุม ±0.01° (โหมด Normal)
แกน Roll อเิล็กทั้รี่อนิกส์ำ พื่รี่อ้มใช้่งาน (สูำงสุำดมมุ 10°) 
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รี่ะบบรี่บัรีู่สิ้ำ�งกด่ข้วาง

ดา้นหน้า
ข้อบเข้ตการี่ปรี่ะเมนิอย่า่งแมน่ย่ำา: 0.5-18 เมตรี่
การี่ตรี่วจจบัสิำ�งกด่ข้วาง: ใช้่ไดเ้ฉพื่าะในโหมดปกติ
FOV: 56° (แนวรี่าบ), 71° (แนวดิ�ง)

ดา้นล่าง
ช่่วงรี่ะย่ะการี่วดัข้องเซนเซอรี่อ์นิฟุรี่าเรี่ด: 10 เมตรี่
ข้อบเข้ตการี่บนิอยู่ก่บัทั้่�: 0.5-15 เมตรี่
ข้อบเข้ตเซนเซอรี่จ์บัภัาพื่เม่�อบนิอยู่ก่บัทั้่�: 0.5-30 เมตรี่

ไฟุเสำรี่มิดา้นลา่ง ไฟุ LED เด่�ย่ว

สำภัาพื่แวดลอ้มในการี่ใช้่งาน
พื่่ �นผวิไมส่ำะทั้อ้นแสำง ซึ�งสัำงเกตไดว้า่มก่ารี่สำะทั้อ้นแสำง >20%
แสำงเพื่ย่่งพื่อทั้่� lux >15

กลอ้ง

เซนเซอรี่์ 1/2.3” CMOS, Effective Pixels: 12 MP

เลนส์ำ

FOV: 150°
ฟุอรี่แ์มต 35 mm เทั้ย่่บเทั้า่กบั: 14.66 mm
รี่รูี่บัแสำง: f/2.8
โหมดโฟุกัสำ: โฟุกัสำค้งทั้่�
รี่ะย่ะโฟุกสัำ: 0.6 เมตรี่ถงึรี่ะย่ะอนันต์

รี่ะย่ะ ISO 100-12800
สำป่ดชั่ตเตอรี่อ์เิล็กทั้รี่อนิกส์ำ 1/50-1/8000 s
โหมดถา่ย่ภัาพื่นิ�ง ถา่ย่ภัาพื่เดย่่ว

ข้นาดภัาพื่ถ่าย่สูำงสุำด 3840×2160
ฟุอรี่แ์มตภัาพื่ถา่ย่ JPEG

ค้วามละเอย่่ดวดิโ่อ
4K: 3840×2160 50/60 p
FHD: 1920×1080 50/60/100/120 p

รี่ปูแบบวดิโ่อ MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

อตัรี่าบิตข้องวดิโ่อสูำงสุำด 120 Mbps
โปรี่ไฟุล์ส่ำ มาตรี่ฐาน D-Cinelike
RockSteady EIS ใช้่ได้

การี่แกไ้ข้ค้วามผิดเพื่่ �ย่น ใช้่ได้

รี่ปูแบบไฟุลท์ั้่�รี่องรี่บั 
exFAT (แนะนำา)
FAT32

แบตเตอรี่่�โดรี่นอัจฉรี่ยิ่ะ

ค้วามจุ 2000 mAh
แรี่งดนัไฟุ 22.2 V (มาตรี่ฐาน)

ข่้ดจำากดัแรี่งดนัไฟุฟุ้าในการี่ช่ารี่จ์ 25.2 V
ช่นิดแบตเตอรี่่� LiPo 6S
พื่ลงังาน 44.4 Wh@0.5C
อตัรี่าการี่ค้าย่ปรี่ะจุ 10C (ทั้ั�วไป)

นำ �าหนัก ปรี่ะมาณ 295 กรี่มั
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ช่่วงอุณหภูัมใินการี่ช่ารี่จ์ 41° - 104° ฟุาเรี่นไฮต ์(5° - 40° เซลเซ่ย่สำ)

ช่ารี่จ์ไฟุไดเ้ต็มท่ั้� 90 W
แวน่ตา

นำ �าหนัก ปรี่ะมาณ 420 กรี่มั (รี่วมแถบค้าดศ่รี่ษะและเสำาอากาศ)

ข้นาด
184×122×110 มม. (ไม่รี่วมเสำาอากาศ) 
202×126×110 มม. (รี่วมเสำาอากาศ)

ข้นาดหน้าจอ 2 นิ�ว×2
ค้วามละเอย่่ดหน้าจอ 
(หน้าจอเดย่่ว)

1440×810

อตัรี่าการี่รี่เ่ฟุรี่ช่หน้าจอ 144 Hz
FOV 30° - 54°; ข้นาดรี่ปูภัาพื่: 50-100%

รี่ะย่ะห่างรี่ะหวา่งรี่มูา่นตา 58-70 mm
ค้วามถ่�ทั้่�ใช้่งาน 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz

ไฟุจากตวัส่ำงสัำญญาณ (EIRP)
2.4 GHz: ≤28.5 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5.8 GHz: ≤31.5 dBm (FCC), ≤19 dBm (SRRC), ≤14 dBm (CE)

แบนดว์ดิทั้ก์ารี่ส่ำ�อสำารี่ สูำงสุำด 40 MHz

โหมด Live View
โหมด Latency ตำ�า (810p 100fps/120fps), Latency< 28 ms
โหมดค้ณุภัาพื่สูำง (810p 50fps/60fps), Latency < 40 ms

อตัรี่าบิตข้องวดิโ่อสูำงสุำด 50 Mbps
รี่ะย่ะการี่ส่ำงสัำญญาณ 10 กโิลเมตรี่ (FCC); 6 กโิลเมตรี่ (CE/SRRC/MIC)

การี่ส่ำงสัำญญาณเส่ำย่ง ใช้่ได้

รี่ปูแบบการี่บันทั้กึวดิโ่อทั้่�รี่องรี่บั MP4 (รี่ปูแบบวดิโ่อ: H.264)

รี่ปูแบบการี่เล่นวดิโ่อทั้่�รี่องรี่บั
MP4, MOV, MKV 
(รี่ปูแบบวดิโ่อ: H.264; รี่ปูแบบเส่ำย่ง: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3)

อณุหภัมิูในการี่ใช้่งาน 0° - 40° C (32° - 104° F)

กำาลังไฟุเข้า้
แนะนำา: แบตเตอรี่่� DJI FPV Goggles
แบตเตอรี่่�ข้องบรี่ษัิทั้อ่�น: 11.1-25.2 V

แบตเตอรี่่�แวน่ตา

ค้วามจุ 1800 mAh
แรี่งดนัไฟุ สูำงสุำด 9 V
ช่นิดแบตเตอรี่่� LiPo 2S
พื่ลงังาน 18 Wh
ช่่วงอุณหภูัมใินการี่ช่ารี่จ์ 0° - 45° เซลเซ่ย่สำ (32° - 113° ฟุาเรี่นไฮต)์

ช่ารี่จ์ไฟุไดเ้ต็มท่ั้� 10 W
เวลาการี่ทั้ำางาน ปรี่ะมาณ 1 ชั่�วโมง 50 นาทั้ ่(อุณหภัมูแิวดล้อม: 25° C ค้วามสำวา่งหน้าจอ: 6)
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รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล

นำ �าหนัก 346 กรี่มั

ข้นาด 190×140×51 มม

ค้วามถ่�ทั้่�ใช้่งาน 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz
รี่ะย่ะการี่ส่ำงสัำญญาณไกลทั้่�สุำด (ไมม่สิ่ำ�ง
กด่ข้วาง ไม่โดนรี่บกวน)

10 กโิลเมตรี่ (FCC); 6 กโิลเมตรี่ (CE/SRRC/MIC)

ไฟุจากตวัส่ำงสัำญญาณ (EIRP)
2.4 GHz: ≤28.5 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5.8 GHz: ≤31.5 dBm (FCC), ≤19 dBm (SRRC), ≤14 dBm (CE)

อณุหภัมิูในการี่ใช้่งาน -10° - 40° C (14° - 104° F)

ทั้่�ช่ารี่จ์แบตเตอรี่่�

Input 100-240 V, 50/60 Hz, 1.8 A 

Output
หลกั: 25.2±0.15 V, 3.57±0.1 A or 1±0.2 A
USB: 5 V/2 A × 2

กำาลังไฟุ 86 W
ช่่วงอุณหภูัมใินการี่ช่ารี่จ์ 5° - 40° เซลเซ่ย่สำ (41° - 104° ฟุาเรี่นไฮต)์

เวลาในการี่ช่ารี่จ์
แบตเตอรี่่�โดรี่นอจัฉรี่ยิ่ะ: ปรี่ะมาณ 50 นาทั้่
รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล: ปรี่ะมาณ 2 ชั่�วโมง 30 นาทั้่
แบตเตอรี่่�แวน่ตา: ปรี่ะมาณ 2 ชั่�วโมง 30 นาทั้่

SD Cards

รี่องรี่บัการี่ด์ SD
microSD Card 
สูำงสุำด 256 GB ค้วามเรี่ว็ UHS-I เกรี่ด 3

แนะนำาให้ใช้่ microSD Cards

SanDisk High Endurance U3 V30 64GB microSDXC
SanDisk Extreme PRO U3 V30 A2 64GB microSDXC
SanDisk Extreme U3 V30 A2 64GB microSDXC
SanDisk Extreme U3 V30 A2 128GB microSDXC
SanDisk Extreme U3 V30 A2 256GB microSDXC
Lexar 667x V30 128GB microSDXC
Lexar High Endurance 128G U3 V30 microSDXC
Samsung EVO U3 (Yellow) 64GB microSDXC
Samsung EVO Plus U3 (Red) 64GB microSDXC
Samsung EVO Plus U3 256GB microSDXC
Netac 256GB U3 A1 microSDXC

 นำ �าหนักโดรี่นในการี่บนิ รี่วมถงึแบตเตอรี่่� ใบพื่ดัและการี่ด์ microSD

 FOV จะเป็น 150 °เม่�อถา่ย่ภัาพื่ทั้่� 50 หรี่อ่ 100 fps สำำาหรี่บัอตัรี่าเฟุรี่มอ่�น ๆ FOV จะเป็น 142°

 หากช่ารี่จ์ทั้ั �งแบตเตอรี่่�โดรี่นอจัฉรี่ยิ่ะและรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลหรี่อ่แบตเตอรี่่�แวน่ตาพื่รี่อ้มกนั อปุกรี่ณ์จะใช้่เวลาช่ารี่จ์นานข้ึ �น

 ข้อ้มลูจำาเพื่าะเหลา่น่�กำาหนดจากการี่ทั้ดสำอบทั้่�ดำาเนินการี่กบัเฟิุรี่ม์แวรี่ล์า่สุำด การี่อัพื่เดตเฟิุรี่ม์แวรี่ส์ำามารี่ถปรี่บัปรี่งุปรี่ะสิำทั้ธ-ิ
ภัาพื่ได ้ข้อแนะนำาเป็นอย่า่งย่ิ�งใหท้ั้ำาการี่อพัื่เดตเฟิุรี่ม์แวรี่ล์า่สุำด
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คาลิเบรตเข็้มทิี่ศ
เม่�อบนินอกตวัอาค้ารี่ แนะนำาใหท้ั้ำาการี่ปรี่บัเทั้ย่่บเข็้มทั้ศิในสำถานการี่ณ์ตอ่ไปน่�:

1. บินไปยั่งตำาแหน่งทั้่�ไกลกวา่ 31 ไมล ์(50 กโิลเมตรี่) จากตำาแหน่งท่ั้�โดรี่นเค้ย่บินไปลา่สุำด

2. โดรี่นไม่ไดบ้นิมาเกนิ 30 วนั

3. มค่้ำาเตอ่นค้ล่�นรี่บกวนเข็้มทั้ศิปรี่ากฏิข้ึ �นทั้่�แวน่ตา และ/หรี่อ่ ไฟุแสำดงสำถานะโดรี่นกะพื่รี่บิส่ำแดงและเหลอ่งสำลบักนั

 หา้มปรี่บัเทั้ย่่บเข็้มทั้ศิในสำถานทั้่�ทั้่�อาจเกดิสัำญญาณค้ล่�นแมเ่หล็กรี่บกวน เช่่น ใกลก้บัแหลง่สำะสำมแมกน่ไทั้ต ์ หรี่อ่อาค้ารี่ทั้่�ม่
โลหะข้นาดใหญ ่เช่่น อาค้ารี่ทั้่�จอดรี่ถ ชั่ �นใตด้นิทั้่�มก่ารี่เสำรี่มิเหล็ก สำะพื่าน รี่ถย่นต ์หรี่อ่นั�งรี่า้น

 หา้มพื่กพื่าวตัถทุั้่�มว่สัำดเุป็นสำารี่ทั้่�มอ่ำานาจแมเ่หล็ก (เช่่น โทั้รี่ศัพื่ทั้เ์ค้ล่�อนทั้่�) เข้้ามาอยู่ใ่กลก้บัโดรี่น รี่ะหวา่งทั้่�ทั้ำาการี่ค้าลเิบรี่ต

 ไม่จำาเป็นตอ้งปรี่บัเทั้ย่่บเข็้มทั้ศิ เม่�อบนิในรี่ม่

ขั้ �นตอนการคาลิเบรต
อยู่ใ่นพื่่ �นทั้่�โล่งเพื่่�อทั้ำาตามข้ั �นตอนดงัตอ่ไปน่�

1. เล่อกการี่ตั �งค้า่ค้วามปลอดภัยั่และการี่ค้าลิเบรี่ตเข็้มทั้ศิทั้่�แวน่ตา ไฟุแสำดงสำถานะโดรี่นส่ำเหลอ่งจะตดิค้า้ง แสำดงให้เห็นวา่การี่ค้าลเิบรี่ต
เรี่ิ�มตน้แล้ว

2. ถอ่โดรี่นในแนวรี่าบแล้วหมนุโดรี่น 360 องศา ไฟุแสำดงสำถานะโดรี่นจะเปล่�ย่นเป็นส่ำเข่้ย่ว

3. ถอ่โดรี่นในแนวดิ�งแลว้หมนุโดรี่น 360 องศา รี่อบแกนแนวดิ�ง

4. ถ้าไฟุแสำดงสำถานะกะพื่รี่บิเป็นส่ำแดง แสำดงวา่การี่ค้าลิเบรี่ตล้มเหลว เปล่�ย่นตำาแหน่งข้องคุ้ณ แล้วลองทั้ำาตามข้ั �นตอนการี่ปรี่บัเทั้่ย่บ
อ่กค้รี่ั �ง

 ถา้ไฟุแสำดงสำถานะกะพื่รี่บิส่ำแดงและส่ำเหลอ่งสำลับกนัหลงัจากการี่ค้าลิเบรี่ตเสำรี่จ็สำมบรูี่ณ์ แสำดงวา่ตำาแหน่งปัจจบุนัไมเ่หมาะ
สำำาหรี่บัการี่บนิโดรี่น เน่�องจากมสั่ำญญาณค้ล่�นแมเ่หล็กรี่บกวน เลอ่กสำถานทั้่�ใหม่

  ถา้ตอ้งมก่ารี่ค้าลเิบรี่ตเข็้มทั้ศิกอ่นขึ้ �นบนิ จะมค่้ำาเตอ่นปรี่ากฏิข้ึ �นทั้่�แวน่ตา

 โดรี่นสำามารี่ถข้ึ �นบนิไดท้ั้นัทั้ห่ลงัจากค้าลิเบรี่ตเรี่ย่่บรี่อ้ย่แลว้ ถ้าค้ณุย่งัไมขึ่้ �นบนิหลงัการี่ปรี่บัเทั้ย่่บแลว้นานเกนิสำามนาทั้ ่ ค้ณุ
อาจตอ้งปรี่บัเทั้ย่่บใหมอ่ก่ค้รี่ั �ง
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การอัปเดตเฟิรม์แวร์
ใช้่ DJI Fly หรี่อ่ DJI Assistant 2 (DJI FPV series) เพื่่�ออปัเดตเฟิุรี่ม์แวรี่ข์้องโดรี่น

การใช้แอป DJI Fly
หลังจากเปิดเค้รี่่�องโดรี่น แวน่ตา และรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ล ใหต้รี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรี่ณ์ทั้ั �งหมดเช่่�อมโย่งกนัแลว้ เช่่�อมตอ่พื่อรี่ต์ USB-C ข้อง
แวน่ตาไปย่งัอปุกรี่ณ์โทั้รี่ศัพื่ทั้เ์ค้ล่�อนทั้่� เปิดแอป DJI Fly และทั้ำาตามค้ำาแนะนำาเพื่่�ออปัเดต ตอ้งใช้่การี่เช่่�อมตอ่อนิเทั้อรี่เ์น็ต

การใช้ DJI Assistant 2 (DJI FPV series)
ใช้่ DJI Assistant 2 (DJI FPV series) เพื่่�ออปัเดตโดรี่น แวน่ตาหรี่อ่รี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลแย่กจากกนั

1. เปิดอุปกรี่ณ์และเช่่�อมตอ่กบัค้อมพื่วิเตอรี่ด์ว้ย่สำาย่ USB-C

2. เปิด DJI Assistant 2 (DJI FPV series) แล้วล็อกอนิดว้ย่บัญช่่ DJI ข้องค้ณุ

3. เล่อกอปุกรี่ณ์และค้ลกิ Firmware Update ทั้างดา้นซ้าย่มอ่

4. เล่อกเวอรี่ชั์่นเฟิุรี่ม์แวรี่ท์ั้่�ตอ้งการี่

5. DJI Assistant 2 (DJI FPV series) จะดาวน์โหลดและอัปเดตเฟิุรี่ม์แวรี่โ์ดย่อัตโนมตัิ

6. อุปกรี่ณ์จะมก่ารี่รี่บ่ตูอตัโนมตัหิลงัจากอปัเดตเฟิุรี่ม์แวรี่เ์รี่ย่่บรี่อ้ย่

 ตรี่วจสำอบให้แน่ใจวา่ทั้ำาตามขั้ �นตอนทั้ั �งหมดน่�เพื่่�ออปัเดตเฟิุรี่ม์แวรี่ ์ไม่เช่่นนั�นการี่อปัเดตอาจลม้เหลว 

 การี่อัปเดตเฟิุรี่ม์แวรี่อ์าจใช้่เวลาปรี่ะมาณ 11 นาทั้ ่เม่�ออปัเดตเฟิุรี่ม์แวรี่เ์ป็นเรี่่�องปกตทิั้่�กมิบอลจะไมท่ั้ำางานและโดรี่นจะรี่บ่ตู
ใหม่ รี่อจนกวา่การี่อปัเดตจะเสำรี่จ็เรี่ย่่บรี่อ้ย่

 ตรี่วจสำอบให้แน่ใจวา่ค้อมพื่วิเตอรี่เ์ช่่�อมตอ่กบัอนิเทั้อรี่เ์น็ตแลว้

 ตรี่วจสำอบให้แน่ใจวา่อปุกรี่ณ์มพ่ื่ลงังานเพื่ย่่งพื่อกอ่นอปัเดตเฟิุรี่ม์แวรี่ ์ กอ่นจะอปัเดต ตรี่วจสำอบให้แน่ใจวา่แบตเตอรี่่�ช่ารี่จ์
แลว้อย่า่งน้อย่ 43% และรี่โ่มทั้ค้อนโทั้รี่ลช่ารี่จ์แลว้อย่า่งน้อย่ 30%

 อย่า่ถอดปลั�กสำาย่ USB-C รี่ะหวา่งการี่อปัเดต

 หากมแ่บตเตอรี่่�เพื่ิ�มเตมิทั้่�ตอ้งไดร้ี่บัการี่อปัเดตหลังจากการี่อปัเดตเสำรี่จ็สำมบูรี่ณ์ ใหใ้ส่ำแบตเตอรี่่�เข้า้ไปทั้่�ตวัโดรี่นและเปิด
เค้รี่่�อง ข้อ้ค้วามแจง้จะปรี่ากฏิขึ้�นทั้่�แวน่ตาเพื่่�ออปัเดตแบตเตอรี่่� ตรี่วจสำอบใหแ้น่ใจวา่อปัเดตแบตเตอรี่่�เต็มทั้่�แลว้กอ่นข้ึ �นบนิ

 โปรี่ดทั้รี่าบวา่การี่อปัเดตอาจรี่เ่ซ็ตพื่ารี่ามเิตอรี่ก์ารี่บนิตา่ง ๆ เช่่น รี่ะดบัค้วามสูำง RTH และรี่ะย่ะทั้างบนิสูำงสุำด กอ่นจะทั้ำาการี่
อปัเดต จดบนัทั้กึการี่ตั �งค้า่ท่ั้�ค้ณุตอ้งการี่และทั้ำาการี่ปรี่บัใหมห่ลังจากการี่อปัเดต

ข้้อมูลหลังการข้าย
แวะไปทั้่� https://www.dji.com/support เพื่่�อทั้รี่าบข้้อมลูเพื่ิ�มเตมิเก่�ย่วกบันโย่บาย่ดา้นการี่บรี่กิารี่หลงัการี่ข้าย่ บรี่กิารี่ซ่อมบำารี่งุและ
ค้วามช่่วย่เหล่อ



ลขิ้สิำทั้ธิ©์ 2021 DJI สำงวนลขิ้สิำทั้ธิ ์

ข้อ้ค้วามน่�อาจมก่ารี่เปล่�ย่นแปลงได้

ดาวน์โหลดเวอรชั์นล่าสุำดจาก

https://www.dji.com/dji-fpv

หากค้ณุมค่้ำาถามเก่�ย่วกบัเอกสำารี่ฉบบัน่� โปรี่ดตดิตอ่ DJI โดย่ส่ำงข้อ้ค้วามไปท่ั้�
 DocSupport@dji.com

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