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ค้้นหาคำำ�สำำ�คััญ

ค้้นหาคำำ�สำำ�คัญ
ั อย่่างเช่่น “แบตเตอรี่่”� และ “ติิดตั้้�ง” เพื่่อ� ค้้นหาหััวข้้อนั้้�น หากคุุณใช้้ Adobe Acrobat Reader เพื่่อ�
อ่่านเอกสารนี้้ � กรุุณากด Ctrl+F ใน Windows หรืือ Command+F ใน Mac เพื่่อ� เริ่่ม� ต้้นค้้นหา

ไปที่่�หััวข้้อ

� วั ข้้อนั้้�น
ดููหัวั ข้้อทั้ง้ � หมดในสารบััญ คลิิกที่่ชื่� �อ่ หััวข้้อเพื่่อ� ไปที่่หั

พิิมพ์์เอกสารนี้้ �

เอกสารนี้้ �สามารถพิิมพ์์แบบความละเอีียดสููงได้้

การใช้้คู่่�มืือนี้้ �
คำำ�อธิิบายภาพ
คำำ�เตืือน

สิ่่�งสำำ�คัญ
ั

ข้้อแนะนำำ �และเคล็็ดลัับ

เอกสารอ้้างอิิง

� บิินครั้้�งแรก
อ่่านก่่อนขึ้้น
กรุุณาอ่่านเอกสารต่่อไปนี้้ �ก่อ่ นจะใช้้งาน DJITM FPV
1.	คู่่�มืือการใช้้งาน
2.	คู่่�มืือเริ่่ม
� ใช้้งานฉบัับย่่อ
3. ข้้อสงวนสิิทธิ์์�และคำำ�แนะนำำ �ด้า้ นความปลอดภััย
ขอแนะนำำ �ให้้ชมวิิดีีโอสอนการใช้้งานทั้้ง� หมดที่่เ� ว็็บไซต์์ทางการของ DJI และอ่่านข้้อสงวนสิิทธิ์์�และคำำ�แนะนำำ �ด้า้ นความปลอดภััยก่อ่ นจะใช้้
งานจริิงเป็็ นครั้้�งแรก เตรีียมพร้้อมบิินครั้้�งแรกโดยการทบทวนคู่่�มืือเริ่่ม� ใช้้งานอย่่างรวดเร็็วและอ้้างถึึงคู่่�มืือการใช้้งานนี้้ �เพื่่อ� ทราบข้้อมููลเพิ่่�ม
เติิม

วิดีโอสอนการใช้งาน
ไปที่่เ� ว็็บไซต์์ด้า้ นล่่างหรืือสแกนคิิวอาร์์โค้้ด เพื่่อ� ชมวิิดีีโอสอนการใช้้งาน DJI FPV ซึ่่�งจะสาธิิตวิิธีีใช้้งาน DJI FPV อย่่าง
ปลอดภััย:
https://www.dji.com/dji-fpv/video

ดาวน์ โหลดแอป DJI Fly
สแกนคิิวอาร์์โค้้ดที่่ด้� า้ นขวาเพื่่อ� ดาวน์์ โหลดแอป DJI Fly
เวอร์์ชััน Android ของ DJI Fly ใช้้งานได้้กับั Android v6.0 หรืือใหม่่กว่่า เวอร์์ชััน iOS ของ DJI Fly ใช้้งานได้้กับั
iOS v11.0 หรืือใหม่่กว่่า
* เพื่่อ� ความปลอดภััยยิ่่ง� ขึ้้�น เมื่่อ� ไม่่ได้้เชื่่�อมต่่อหรืือล็็อกอิินกัับแอประหว่่างการบิิน การบิินจะจำำ�กัดั ไว้้ที่ค่� วามสููง 98.4 ฟุุต (30 เมตร) และระยะห่่างที่่� 164 ฟุุต (50 เมตร)
� �ำ งานร่่วมกัับโดรนของ DJI ได้้
คำำ�แนะนำำ �นี้้ �ใช้้กับั DJI Fly และแอปทุุกแอปที่่ทำ

ดาวน์์ โหลดแอป DJI Virtual Flight
สแกนคิิวอาร์์โค้้ดที่่ด้� า้ นขวาเพื่่อ� ดาวน์์ โหลดแอป DJI Virtual Flight
เวอร์์ชััน iOS ของ DJI Virtual Flight ใช้้งานได้้กับั iOS v11.0 หรืือใหม่่กว่่า

ดาวน์์ โหลด DJI Assistant 2 (DJI FPV series)
ดาวน์์ โหลด DJI ASSISTANTTM 2 (DJI FPV Series) ที่่เ� ว็็บไซต์์ https://www.dji.com/dji-fpv/downloads

อุุณหภููมิที่
ิ ใ่� ช้้งานได้้สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ชิ้้น
� นี้้ �คืือ 0° ถึึง 40° เซลเซีียส ผลิิตภััณฑ์์ชิ้้น
� นี้้ �ไม่่ได้้เป็็ นไปตามมาตรฐานอุุณหภููมิขิ องการ
ใช้้งานระดัับการทหาร (-55° ถึึง 125° C) ซึ่่�งต้้องทนทานต่่อความหลากหลายของสภาวะแวดล้้อมมากกว่่า ใช้้งานผลิิตภััณฑ์์ให้้
เหมาะสม และใช้้งานเฉพาะกัับสภาพอากาศที่่อ� ยู่่�ในช่่วงอุุณหภููมิที่
ิ ใ่� ช้้งานได้้ของผลิิตภััณฑ์์ระดัับนี้้ �เท่่านั้้�น
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รายละเอีียดผลิิตภััณฑ์์
ข้้อมููลเบื้้อ� งต้้น
� ่งผ่่านวิิดีีโอด้้วยช่่วงระยะทางการส่่ง
DJI FPV ประกอบด้้วยโดรน แว่่นตาและรีีโมทคอนโทรล ซึ่่�งทั้ง้ � หมดนี้้ �ใช้้เทคโนโลยีี O3 ของ DJI ที่่ส่
ข้้อมููลสููงสุุด 6 ไมล์์ (10 กม.) อััตราบิิตสููงสุุด 50 Mbps และเวลาแฝงขั้้�นต่ำำ�� จากต้้นทางถึึงปลายทางภายใน 28 มิิลลิิวิน
ิ าทีี รีีโมทคอนโทรล
� สุ่� ุดได้้อัตั โนมััติิ ความสามารถในการป้้ องกัันการรบกวนที่่เ� พิ่่�มขึ้้น
� ช่่วย
ทำำ�งานได้้ทั้ง้ � 2.4 GHz และ 5.8 GHz และยัังเลืือกช่่องสััญญาณที่่ดีีที่
� และความเสถีียรของการส่่งสััญญาณวิิดีีโออย่่างมาก ซึ่่�งมอบประสบการณ์์ การบิินที่่ส� มบููรณ์์แบบ
เพิ่่�มความราบรื่่น

ด้้วยระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นหน้้ าและด้้านล่่างและระบบเซนเซอร์์อิน
ิ ฟราเรด โดรนจึึงสามารถบิินอยู่่�กัับที่่แ� ละบิินในร่่มได้้ดีีเช่่นเดีียวกัับการ
บิินกลางแจ้้งและบิินกลัับจุุดขึ้้น� บิิน (RTH) ได้้โดยอััตโนมััติิ ด้้วยกิิมบอลและเซนเซอร์์ของกล้้องขนาด 1/2.3” โดรนสามารถถ่่ายวิิดีีโอ
Ultra-HD 4K 60fps และภาพถ่่าย 4K ได้้อย่่างเสถีียร โดรนบิินได้้เร็็วสููงสุุดที่่� 87 mph (140 kph) และมีีระยะเวลาในการบิินสููงสุุดที่่�
20 นาทีี
DJI FPV Goggles V2 มีีจอแสดงผลประสิิทธิภ
ิ าพสููงและรองรัับการแสดงผล HD 810p 120fps และการส่่งสััญญาณเสีียงแบบเรีียลไท

� นึ่่� งที่่ไ� ด้้เห็็นประสบการณ์์ ทางอากาศแบบเรีียลไทม์์ แว่่น
ม์์ ด้้วยการรัับสััญญาณภาพจากโดรน ผู้้�ใช้้จึงึ สามารถเพลิิดเพลิินกัับมุุมมองบุุคคลที่่ห
ตามีีระยะเวลาใช้้งานสููงสุุดประมาณ 1 ชั่่�วโมง 50 นาทีีเมื่่อ� ใช้้กับั DJI FPV Goggles Battery และเมื่่อ� อุุณหภููมิแิ วดล้้อมอยู่่�ที่่� 25° C องศ
าและตั้้�งค่่าความสว่่างหน้้ าจอไว้้ที่ร่� ะดัับ 6
DJI FPV Remote Controller 2 มีีปุ่่� มฟังก์์ชัันมากมายซึ่่�งสามารถใช้้เพื่่อ� ควบคุุมโดรนและควบคุุมกล้้องได้้ เวลาทำำ�งานสููงสุุดของรีีโมท
คอนโทรลคืือประมาณ 9 ชั่่�วโมง

โดรน

แว่่นตา

รีีโมทคอนโทรล

�่ แม่่เหล็็กรบกวน เมื่่อ� โดรนอยู่่�ที่่ร� ะดัับความสููงประมาณ
	รีีโมทคอนโทรลส่่งสััญญาณได้้ไกลที่่สุ� ุด (FCC) ในพื้้น� ที่่โ� ล่่งซึ่่�งไม่่มีีคลื่น
400 ฟุุต (120 เมตร) ระยะการส่่งข้้อมููลสููงสุุดหมายถึึงระยะทางสููงสุุดที่่โ� ดรนยัังคงสามารถส่่งและรัับสััญญาณได้้ ไม่่ได้้หมาย
ถึึงระยะทางสููงสุุดที่่โ� ดรนสามารถบิินได้้ในการบิินหนึ่่� งเที่่ย� ว
เวลาแฝงจากต้้นทางถึึงปลายทางคืือเวลาทั้ง้ � หมดจากอิินพุุตเซนเซอร์์กล้้องไปถึึงการแสดงผลบนหน้้ าจอ DJI FPV สามารถ
เข้้าถึึงเวลาแฝงต่ำำ�ที่
่� แม่่เหล็็กไฟฟ้้ ารบกวน
� สุ่� ุดในโหมดความหน่่ วงต่ำำ�� (810p 120fps) ในพื้้น� ที่่เ� ปิิ ดกว้้างโดยไม่่มีีคลื่น
	ระยะเวลาการบิินสููงสุุดได้้รัับการทดสอบในสภาวะแวดล้้อมที่่�ไม่่มีีลม โดยทำำ�การบิินแบบคงที่่�ที่่� 24.9 ไมล์์ต่่อชั่่�วโมง(40
กิิโลเมตรต่่อชั่่�วโมง) และความเร็็วสููงสุุดในการบิินที่่�ระดัับน้ำำ � �ทะเลโดยที่่�ไม่่มีีลม คุุณลัักษณะเหล่่านี้้ � มีีไว้้เพื่่�ออ้้างอิิงเท่่า
� อยู่่�กัับข้้อกำำ�หนดของประเทศและภููมิิภาค
นั้้� น ความเร็็วในการบิินสููงสุุดของโดรนจะแตกต่่างกัันไปขึ้้น
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV
� 5.8 GHz อาจไม่่สามารถใช้้ได้้ในบางพื้้น� ที่่� แถบความถี่่นี้้� �จะปิิ ดใช้้งานโดยอััตโนมััติเิ มื่่อ� โดรนเปิิ ดใช้้งานหรืือเชื่่�อมต่่อกัับ
	คลื่่น
DJI Fly ในภููมิภ
ิ าคเหล่่านี้้ � กรุุณาตรวจสอบกฎหมายและระเบีียบปฏิิบัติั ใิ นท้้องถิ่่�น
การใช้้แว่่นตาไม่่เพีียงพอให้้สอดคล้้องตามข้้อกำำ�หนดว่่าด้้วยแนวสายตา (VLOS) บางประเทศหรืือภููมิภิ าคต้้องการผู้้�สัังเกตการณ์์
ที่่ม� องเห็็นเพื่่อ� ช่่วยจัับตามองการบิิน ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าได้้ปฏิิบัติั ติ ามข้้อบัังคัับของท้้องถิ่่�นเมื่่อ� ใช้้แว่่นตา

เตรีียมโดรนให้้พร้อ้ ม
1. แกะตััวครอบกิิมบอลออกจากกล้้อง

2.	ติิดตั้้�งใบพััด

ใบพััดที่่มีี� และไม่่มีีเครื่่อ� งหมายแสดงทิิศทางการหมุุนที่่แ� ตกต่่างกััน ติิดตั้้�งใบพััดที่่มีี� เครื่่อ� งหมายเข้้ากัับมอเตอร์์ที่มีี�่ เครื่่อ� งหมาย และ
ใบพััดที่่ไ� ม่่มีีเครื่่อ� งหมายเข้้ากัับมอเตอร์์ที่ไ่� ม่่มีีเครื่่อ� งหมาย จัับมอเตอร์์ กดใบพััดลงแล้้วหมุุนไปตามทิิศทางที่่ร� ะบุุไว้้บนใบพััด จนกว่่าจะ
� มาและล็็อกเข้้าที่่�
โผล่่ขึ้้น

A

B

B

A

1

2
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV
3. แบตเตอรี่่�โดรนอััจฉริิยะทั้้ง� หมดอยู่่�ในโหมดไฮเบอร์์เนตก่่อนการจััดส่่ งสิิ นค้้าเพื่่�อความปลอดภััย ถอดแบตเตอรี่่�โดรนอััจฉริิยะออก
และใช้้เครื่่อ� งชาร์์จที่่�มีีมาให้้ เพื่่�อชาร์์จและกระตุ้้�นแบตเตอรี่่โ� ดรนอััจฉริิยะเป็็ นครั้้�งแรก ใช้้เวลาราว 50 นาทีีเพื่่�อชาร์์จแบตเตอรี่่โ� ด

รนอััจฉริิยะจนเต็็ม

1
3
2

เมื่่อ� ไม่่ได้้ใช้้งานโดรน ขอแนะนำำ �ให้้ติดิ ตั้้�งตััวป้้องกัันกิิมบอลเพื่่อ� ป้้องกัันกิิมบอล
ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าก่่อนจะเปิิ ดเครื่่อ� งโดรนได้้ถอดตััวป้้องกัันกิิมบอลออกแล้้ว
สอบอััตโนมััติขิ องโดรน

ไม่่เช่่นนั้้�นมัันอาจส่่งผลกระทบกัับระบบตรวจ

การเตรีียมแว่่นตา
1.	ติิดตั้้�งเสาอากาศทั้้ง� สี่่�เข้้ากัับรููยึด
ึ ที่่ด้� า้ นหน้้ าของแว่่นตา ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าเสาอากาศได้้รับั การติิดตั้้�งอย่่างแน่่ นหนาแล้้ว
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� า้ นบนและด้้านข้้างของแว่่นตา
2.	ติิดสายรััดเข้้ากัับส่่วนยึึดแถบคาดศีีรษะที่่ด้

� องแว่่นตา
3. ใช้้สายไฟที่่ใ� ห้้มาเพื่่อ� เชื่่�อมต่่อพอร์์ตพลัังงานของแว่่นตากัับแบตเตอรี่่ข

4.	จััดตำำ�แหน่่ งเลนส์์ให้้ตรงกัับดวงตาของคุุณแล้้วดึึงแถบคาดศีีรษะลง ปรัับขนาดแถบคาดศีีรษะจนกว่่าแว่่นตาจะพอดีีกัับใบหน้้ าและ

ศีีรษะของคุุณอย่่างแน่่ นหนาและกำำ�ลังั สบาย

5. เลื่่อ� นแถบเลื่่อ� น Interpupillary Distance (IPD) เพื่่อ� ปรัับระยะห่่างระหว่่างเลนส์์ จนกว่่าภาพจะได้้รับ
ั การจััดแนวอย่่างเหมาะสม

58 – 70 mm

แว่่นตาสามารถสวมทัับแว่่นสายตาได้้
ห้้ามใช้้แบตเตอรี่่ข� องแว่่นตาเพื่่อ� จ่่ายไฟให้้กับั อุุปกรณ์์ เคลื่่อ� นที่่อื่� น
่� ๆ
9
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เตรีียมรีีโมทคอนโทรลให้้พร้อ้ ม
1. แกะก้้านควบคุุมจากช่่องเก็็บบนรีีโมทคอนโทรลและหมุุนให้้เข้้าที่่�
2. กางเสาอากาศ

2

1

แผนภาพ
โดรน

7
15

11

6
1

12
2

13
14

10

5

8

9

3
4

16
17

18

1.

ใบพััด

7.	ตััวแสดงสถานะโดรน

13.	ปุ่่� มเปิิ ด/ปิิ ด

2.

มอเตอร์์

8.

ระบบจัับภาพด้้านล่่าง

14. ไฟ LED แสดงระดัับแบตเตอรี่่�

3.

ไฟ LED ด้้านหน้้ า

9.

ระบบเซนเซอร์์อิินฟราเรด

15.	พอร์์ตพลัังงาน

4.

เกีียร์์ลงจอด (เสาอากาศแบบในตััวเครื่่อ� ง)

10. ไฟเสริิมด้้านล่่าง

16. ระบบจัับภาพด้้านหน้้ า

5.

ไฟ LED ที่่�เฟรมโดรน

11. แบตเตอรี่่โ� ดรนอััจฉริิยะ

17.	พอร์์ต USB-C

12.	สายรััดแบตเตอรี่่�

18.	ช่่องเสีียบการ์์ด microSD

6.	กิิมบอลและกล้้อง
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แว่่นตา
1.

1

เสาอากาศ

2.	ตััวปิิ ดด้้านหน้้ า
3.	ปุ่่� มปรัับช่่องสััญญาณ

3

2

4.

4
5

6.	ช่่องเสีียบการ์์ด microSD

6
8

แสดงช่่องสััญญาณ

5.	พอร์์ต USB-C
7.	ช่่องอากาศเข้้า

7

8.

IPD Slider

12

10
9

13
11
14
15
16
18

17

9.	ตััวยึึดแถบคาดศีีรษะ
10. โฟมบุุ
11. เลนส์์
12.	ช่่องระบายอากาศ
13. Shutter/Record Button (ปุ่่� มชััตเตอร์์/บัันทึึก)

กดหนึ่่� งครั้้�งเพื่่อ� ถ่่ายภาพ หรืือเริ่่ม� /หยุุดการบัันทึึกวิิดีีโอ กดค้้างเพื่่อ� เปลี่่ย� นโหมดระหว่่างภาพนิ่่� งและวิิดีีโอ

14.	ปุ่่� ม Back

กดเพื่่อ� กลัับไปที่่เ� มนูู ก่อ่ นหน้้ าหรืือออกจากโหมดปัจจุุบัน
ั

15.	ปุ่่� ม 5D

	สลัับปุ่่� มเพื่่อ� เลื่่อ� นดููเมนูู กดปุ่่� มเพื่่อ� ยืืนยััน
บนหน้้ าจอหลััก ให้้สลับั ไปทางซ้้ายหรืือขวาเพื่่อ� ปรัับความสว่่างของหน้้ าจอและสลัับขึ้้น� หรืือลงเพื่่อ� ปรัับระดัับเสีียง กดปุ่่� มเพื่่อ� เข้้าสู่่�เมนูู
16.	พอร์์ตเสีียง/AV-IN
17.	พอร์์ตพลัังงาน (DC5.5 × 2.1)
18.	ปุ่่� มลิิงก์์
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รีีโมทคอนโทรล

5

5
3
4

7

7

3

4
6

2
6

1

2

9

1
8

8

10

9

12

10

11

14

12
11

13

13

14

1.

ปุ่ มเปิ ด/ปิ ด
กดหนึ่ งครัง้ เพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรีปั่ จจุบัน กดหนึ่ งครัง้ และกดค้างอีกครัง้ เพื่อเปิ ดหรือปิ ดรีโมทคอนโทรล

2.

ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่
แสดงระดับแบตเตอรีปั่ จจุบันของรีโมทคอนโทรล

้ ยสายคล้อง
3.	ที่รอ
4.

ปุ่ ม C1 (ปุ่ มที่ตัง้ ค่าได้เอง)
ฟังก์ชันของปุ่ มนี้สามารถปรับได้ที่แว่นตา โดยค่าเริม่ ต้น ให้กดหนึ่ งครัง้ เพื่อปรับหรือปิ ดใช้งาน Coordinated Turn (S Mode)
กดสองครัง้ เพื่อเปิ ดหรือปิ ด ESC Beeping

5.

ก้านควบคุม
ใช้เพื่อควบคุมการเคลือ่ นไหวของโดรน สามารถตัง้ ค่าโหมดก้านควบคุมได้ในแว่นตา ก้านควบคุมสามารถถอดออกและเก็บได้ง่าย

6.	พอร์ต USB-C

ใช้ในการชาร์จและเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลกับคอมพิวเตอร์

7.

ช่องเก็บก้านควบคุม
	สำ�หรับเก็บก้านควบคุม
8.

้ บิน)
ปุ่ ม Flight Pause/RTH (ปุ่ มหยุดบินชั่วคราว/ปุ่ มบินกลับจุดขึน
กดหนึ ่ งครั ง้ เพื ่ อ เบรคโดรนและสั ่ ง ให้ ล อยอยู ่ ก ั บ ที ่ (เฉพาะเม ื ่ อ GPS หรือระบบการจั บ ภาพวั ต ถุ ด ้ า นล่ า งใช้ ง านได้ )
้ บิน) ล่าสุดที่บันทึกไว้ กดอีกครัง้ เพื่อยกเลิก RTH
กดค้างไว้เพื่อเริม่ ใช้งาน RTH โดรนจะบินกลับมายัง Home Point (จุดขึน

9.

Gimbal Dial (ปุ่ มควบคุมกิมบอล)
	สำ�หรับควบคุมความเอียงของกล้อง
10. เปลี่ยนโหมดการบิน
	สลับระหว่างโหมด Normal, Sport และ Manual โหมด Manual ถูกปิ ดใช้งานโดยค่าเริม่ ต้นและต้องเปิ ดใช้งานในแว่นตา
11. C2 Switch (ปรับแต่งได้)

้ ลง
ฟังก์ช่ันของสวิตช์นี้สามารถปรับได้ในแว่นตา ตามค่าเริม่ ต้น ให้สลับสวิตช์เพื่อตัง้ ศูนย์กิมบอลและปรับขึน
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่ /หยุด
12. ปุ่ มเริม
เมื่อใช้โหมด Sport ให้กดหนึ่ งครัง้ เพื่อเปิ ดหรือปิ ดระบบควบคุมความเร็วคงที่
เมื่อใช้โหมด Manual กดสองครัง้ เพื่อสตาร์ทหรือหยุดมอเตอร์
้ ในแว่นตา
เมื่อใช้โหมด Normal หรือ Sport ให้กดหนึ่ งครัง้ เพื่อยกเลิก Low Battery RTH เมื่อการนั บถอยหลังปรากฏขึน
13. Shutter/Record Button (ปุ่ มชัตเตอร์/บันทึก)

กดหนึ่ งครัง้ เพื่อถ่ายภาพ หรือเริม่ /หยุดการบันทึกวิดโี อ กดค้างเพื่อเปลีย่ นโหมดระหว่างภาพนิ่ งและวิดโี อ

14. เสาอากาศ

ถ่ายทอดสัญญาณไร้สายควบคุมโดรน

15

16

17

18

15. F1 สกรูปรับแรงต้านก้านควบคุมขวา (แนวตัง้ )

	ขันสกรูตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มแรงต้านแนวตัง้ ของก้านควบคุมที่เกี่ยวข้อง คลายสกรูเพื่อลดแรงต้านในแนวตัง้
16. F2 สกรูปรับศูนย์กลางก้านควบคุมขวา (แนวตัง้ )

	ขันสกรูตามเข็มนาฬกิ าเพือ่ ปิ ดใช้งานการปรับศูนย์กลางแนวตัง้ ของก้านควบคุมทีเ่ กย่ี วข้อง คลายสกรูเพือ่ เปิ ดใช้งานการปรับศูนย์กลางใน
แนวตัง้
17. F1 สกรูปรับแรงต้านก้านควบคุมซ้าย (แนวตัง้ )

	ขันสกรูตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มแรงต้านแนวตัง้ ของก้านควบคุมที่เกี่ยวข้อง คลายสกรูเพื่อลดแรงต้านในแนวตัง้
18. F2 สกรูปรับศูนย์กลางก้านควบคุมซ้าย (แนวตัง้ )

	ขันสกรูตามเข็มนาฬกิ าเพือ่ ปิ ดใช้งานการปรับศูนย์กลางแนวตัง้ ของก้านควบคุมทีเ่ กย่ี วข้อง คลายสกรูเพือ่ เปิ ดใช้งานการปรับศูนย์กลางใน
แนวตัง้
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การเชื่่�อมโยง
อุุปกรณ์์ ทั้ง้ � หมดมีีการเชื่่�อมโยงกัันมาแล้้วก่่อนการจััดส่่ง การเชื่่อ� มโยงนั้้�นจำำ�เป็็ นต้้องทำำ�เมื่่อ� ใช้้รีีโมทคอนโทรลใหม่่เป็็ นครั้้�งแรกเท่่านั้้�น ทำำ�
ตามขั้้�นตอนด้้านล่่างเพื่่อ� เชื่่�อมโยงโดรน แว่่นตาและรีีโมทคอนโทรล:

1. เปิิ ดเครื่่อ� งโดรน แว่่นตา และรีีโมทคอนโทรล
2. กดปุ่่� ม link (เชื่่�อมโยง) บนแว่่นตา แว่่นตาจะเริ่่ม
� ส่่งเสีียงบี๊๊บ� อย่่างต่่อเนื่่� อง
3. กดปุ่่� มเปิิ ดปิิ ดของโดรนค้้างไว้้จนกระทั่่�งไฟ LED แสดงระดัับแบตเตอรี่่ก� ะพริิบตามลำำ�ดับ
ั

� องโดรนจะนิ่่� งและแสดงระดัับแบตเตอรี่่� แว่่นตาจะหยุุดส่่งเสีียงบี๊๊บ� เมื่่อ� เชื่่�อมโยงสำำ�เร็็จและการแสดง
4. ไฟ LED แสดงระดัับแบตเตอรี่่ข
วิิดีีโอเป็็ นปกติิ
5. กดปุ่่� มเปิิ ดปิิ ดของโดรนค้้างไว้้จนกระทั่่�งไฟ LED แสดงระดัับแบตเตอรี่่ก� ะพริิบตามลำำ�ดับ
ั

� อย่่างต่่อเนื่่� องและไฟ LED แสดงระดัับแบตเตอรี่่ก� ะพริิบตามลำำ�ดับั
6. กดปุ่่� มเปิิ ดปิิ ดของรีีโมทคอนโทรลค้้างไว้้จนกว่่าจะส่่งเสีียงบี๊๊บ
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� เมื่่อ� เชื่่�อมโยงสำำ�เร็็จและไฟ LED บ่่งชี้้ร� ะดัับแบตเตอรี่่ทั้
� ง้ � คู่่�จะติิดค้้างและแสดงระดัับแบตเตอรี่่�
7.	รีีโมทคอนโทรลจะหยุุดส่่งเสีียงบี๊๊บ
ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่ารีีโมทคอนโทรลอยู่่�ในระยะ 0.5 เมตรกัับโดรนระหว่่างการเชื่่�อมโยง
โดรนจะต้้องเชื่่�อมโยงกัับแว่่นตาก่่อนรีีโมทคอนโทรล

การเปิิ ดใช้้งาน
ต้้องเปิิ ดใช้้งาน DJI FPV ก่่อนใช้้งานเป็็ นครั้้�งแรก หลัังจากเปิิ ดเครื่่อ� งโดรน แว่่นตาและรีีโมทคอนโทรล ให้้ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าอุุปกรณ์์
ทั้ง้ � หมดเชื่่�อมโยงกัันแล้้ว เชื่่�อมต่่อพอร์์ต USB-C ของแว่่นตาไปยัังอุุปกรณ์์ โทรศััพท์เ์ คลื่่อ� นที่่� เปิิ ดแอป DJI Fly และทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �เพื่่อ�
เปิิ ดใช้้งาน ในการเปิิ ดใช้้งานต้้องใช้้การเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ ต

DJI Fly
App

กดปุ่่� มเปิิ ด/ปิิ ดหนึ่่� งครั้้�งแล้้วกดค้้าง เพื่่อ� เปิิ ดหรืือปิิ ดเครื่่อ� ง
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โดรน
DJI FPV มีีระบบควบคุุมการบิิน กิิมบอลและกล้้อง ระบบส่่งสััญญาณวิิดีีโอ ระบบจัับภาพวััตถุุ ระบบขัับเคลื่่อ� น และแบตเตอรี่่โ� ดรนอััจฉริิยะ

โหมดการบิิน
� ่� ซึ่่�งโดรนจะมีีการปรัับเปลี่่ย� นไปตามสถานการณ์์ สามารถเปลี่่ย� นโหมดการ
DJI FPV มีีโหมดการบิินสามรููปแบบ รวมถึึงโหมดการบิินแบบที่่สี่
บิินได้้โดยใช้้สวิทช์
ิ ์โหมดการบิินที่่อ� ยู่่�บนรีีโมทคอนโทรล

Normal Mode (โหมดปกติิ): โดรนจะใช้้ GPS และระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นหน้้ า ด้้านหลัังและด้้านล่่าง และระบบเซนเซอร์์อิน
ิ ฟราเรดเพื่่อ�
ระบุุตำ�ำ แหน่่ งตนเองและรัักษาระดัับ เมื่่อ� สััญญาณ GPS แรง โดรนจะใช้้ GPS เพื่่อ� ค้้นหาตำำ�แหน่่ งตััวเองและใช้้ระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นล่่าง
เพื่่อ� ระบุุตำ�ำ แหน่่ งและรัักษาระดัับเมื่่อ� สภาพแสงเพีียงพอ เมื่่อ� ระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นล่่างเปิิ ดใช้้งานและสภาพแวดล้้อมมีีแสงเพีียงพอ มุุม
การบิินที่่ค� วามสููงเต็็มที่่จ� ะอยู่่�ที่่� 25° และความเร็็วสููงสุุดในการบิินอยู่่�ที่่� 15 เมตร/วิินาทีี
Sport Mode (โหมดกีีฬา): ในโหมดกีีฬา โดรนใช้้ GPS และระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นล่่างในการหาตำำ�แหน่่ ง ใน Sport Mode การตอบรัับ

ของโดรนจะมีีการปรัับเพื่่อ� ความคล่่องตััวและทำำ�ความเร็็วเพื่่อ� ให้้ตอบสนองกัับการบัังคัับของก้้านควบคุุมได้้มากยิ่่�งขึ้้น� ความเร็็วสููงสุุดในการ
บิินคืือ 27 เมตร/วิินาทีี ระดัับการเพิ่่�มระดัับการบิินสููงสุุดคืือ 15 เมตร/วิินาทีี และระดัับการลดระดัับการบิินสููงสุุดคืือ 10 เมตร/วิินาทีี

โหมด Manual: โหมดควบคุุมโดรนคลาสสิิก FPV พร้้อมความคล่่องแคล่่วสููงสุุดซึ่่�งสามารถใช้้สำำ�หรัับการแข่่งและการบิินแบบฟรีีสไตล์์ ใน
โหมด Manual ฟังก์์ชัันช่่วยเหลืือการบิินทั้ง้ � หมด เช่่น ระบบป้้ องกัันการสั่่�นไหวอััตโนมััติจิ ะถููกปิิ ดใช้้งานและจำำ�เป็็ นต้้องมีีทัักษะการควบคุุม
ที่่เ� ชี่่�ยวชาญ ก้้านควบคุุมสามารถปรัับได้้ในโหมดนี้้ �
ในโหมด Normal หรืือ Sport เมื่่อ� ระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นล่่างไม่่พร้อ้ มใช้้งานหรืือปิิ ดใช้้งานและเมื่่อ� สััญญาณ GPS อ่่อน หรืือเข็็มทิิศมีี
สััญญาณรบกวน โดรนจะไม่่สามารถระบุุตำ�ำ แหน่่ งตััวเองหรืือเบรกโดยอััตโนมััติไิ ด้้ ซึ่่�งจะเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่ออัันตรายจากการบิิน ในช่่วงเวลา
นั้้�น โดรนจะได้้รับั ผลกระทบจากสภาวะแวดล้้อมได้้ง่า่ ยยิ่่�งขึ้้น� ปัจจััยของสภาวะแวดล้้อม เช่่น ลม จะส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่ย� นทิิศตามแนวราบ
ซึ่่�งอาจส่่งผลให้้เกิิดอัันตรายได้้ โดยเฉพาะเมื่่อ� บิินในพื้้น� ที่่จำ� �กั
ำ ดั
เมื่่อ� ใช้้โหมด Manual ให้้เลื่่อ� นก้้านควบคุุมรีีโมทคอนโทรลเพื่่อ� ควบคุุมคัันเร่่งและตำำ�แหน่่ งของโดรนโดยตรง โดรนไม่่มีีฟัง
ก์์ชั่่น
� ช่่วยเหลืือการบิิน เช่่น ระบบป้้องกัันการสั่่�นไหวอััตโนมััติิ และสามารถจะบิินแบบใดก็็ได้้ นัั กบิินที่่มีี� ประสบการณ์์ เท่่านั้้�นที่่�
ควรใช้้โหมด Manual หากไม่่ได้้ควบคุุมในโหมดนี้้ �อย่่างเหมาะสมถืือเป็็ นความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยและอาจทำำ�ให้้โดรนตก
ได้้
โหมด Manual ถููกปิิ ดใช้้งานโดยค่่าเริ่่ม� ต้้น ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าสวิิตช์์ตั้้ง� ค่่าเป็็ นโหมด Manual ที่่แ� ว่่นตา ก่่อนจะเปลี่่ย� น
เป็็ นโหมด Manual หากไม่่ได้้ตั้้ง� สวิิตช์์เป็็ นโหมด Manual ที่่แ� ว่่นตา โดรนจะยัังคงอยู่่�ในโหมด Normal หรืือ Sport ไป
ที่่� Settings, Control, Remote Control จากนั้้�น Button Customization และตั้้�งค่่า Custom Mode เป็็ นโหมด
Manual

	ก่่อนใช้้โหมด Manual ขอแนะนำำ �ให้้ปรัับสกรููที่ด้่� า้ นหลัังของก้้านก้้านควบคุุมเพื่่อ� ไม่่ให้้ก้า้ นควบคุุมกลัับไปอยู่่�ตรงกลาง และ
ฝึึ กบิินในโหมดโดยใช้้ DJI Virtual Flight
เมื่่อ� ใช้้โหมด Manual เป็็ นครั้้�งแรก ตำำ�แหน่่ งสููงสุุดของโดรนจะถููกจำำ�กัดั หลัังจากที่่คุ� ณ
ุ คุ้้�นเคยกัับการบิินในโหมด Manual
แล้้วคุุณสามารถปิิ ดการจำำ�กัดั ตำำ�แหน่่ งสููงสุุดในแว่่นตาได้้ ไปที่่� Settings, Control, Remote Control, RC Exp จากนั้้�นเลืือก
M Mode Attitude Limit

	อััตราความเร็็วสููงสุุดและระยะห่่างในการเบรคของโดรนจะเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมากใน Sport mode ระยะห่่างในการเบรคต่ำำ�ที่
� สุ่� ุด
30 เมตรต้้องอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมที่่ไ� ม่่มีีลม
	ความเร็็วจะเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมากใน Sport mode ระยะห่่างในการเบรคต่ำำ�ที่
� สุ่� ุด 10 เมตรต้้องอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมที่่ไ� ม่่มีีลม
การตอบสนองของโดรนจะเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมากใน Sport mode ซึ่่ง� หมายถึึงเพีียงคุุณขยัับก้้านควบคุุมเล็็กน้้ อยบนรีีโมทคอนโทรล
� ที่่เ� พีียงพอในการบิิน
ก็็จะทำำ�ให้้โดรนเคลื่่อ� นที่่ไ� ปได้้ไกลมาก ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าคุุณมีีพื้้น
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV

ตััวแสดงสถานะโดรน
DJI FPV มีีไฟ LED ด้้านหน้้ าและไฟแสดงสถานะโดรน

ตััวแสดงสถานะโดรน

ไฟ LED ที่่เ� ฟรมโดรน

ไฟ LED ด้้านหน้้ า

ไฟ LED ด้้านหน้้ าแสดงทิิศทางของโดรนและไฟ LED เฟรมโดรนใช้้สำำ�หรัับตกแต่่ง เมื่่อ� โดรนเปิิ ดเครื่่อ� ง ไฟ LED จะเปลี่่ย� นเป็็ นสีีน้ำำ��เงิิน
ค้้าง สีีและรููปแบบการส่่องแสงของไฟ LED ด้้านหน้้ าและไฟ LED ที่่เ� ฟรมโดรนสามารถปรัับแต่่งได้้ในแว่่นตา
ตััวแสดงสถานะโดรนบอกสถานะระบบควบคุุมการบิินของโดรน โปรดดููที่ต่� ารางด้้านล่่างเพื่่อ� ทราบข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับตััวแสดงสถานะ
โดรน

ลัักษณะของตััวแสดงสถานะโดรน
สภาวะปกติิ

×2

ไฟกะพริิบเป็็ นสีีแดง เหลืือง และเขีียวสลัับกััน

เปิิ ดเครื่่อ� งและทำำ�การทดสอบการวิิเคราะห์์ตัวั เองของโดรน

กะพริิบสีีม่่วงช้้า ๆ

กำำ�ลังั อุ่่�นเครื่่อ� ง

กะพริิบเป็็ นสีีเขีียวช้้า ๆ

เปิิ ดใช้้งาน GPS

กะพริิบเป็็ นสีีเขีียวสองครั้้�งซ้ำำ�� ๆ

เปิิ ดใช้้ระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นหน้้ าและด้้านล่่าง

กะพริิบเป็็ นสีีเหลืืองช้้า ๆ

ปิิ ดใช้้งานระบบ GPS และระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นหน้้ าและ
ด้้านล่่าง

กะพริิบเป็็ นสีีเขีียวเร็็ว ๆ

กำำ�ลังั เบรค

สภาวะส่่งสััญญาณเตืือน

—
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กะพริิบเป็็ นสีีเหลืืองเร็็ว ๆ

สััญญาณจากรีีโมทคอนโทรลขาดหาย

กะพริิบเป็็ นสีีแดงช้้า ๆ

แบตอ่่อน

กะพริิบเป็็ นสีีแดงเร็็ว ๆ

แบตเตอรี่่ใ� กล้้หมด

กะพริิบเป็็ นสีีแดง

IMU ผิิดพลาด

สีีแดงค้้าง

มีีความผิิดปกติิร้า้ ยแรง

กะพริิบสีีแดงและสีีเหลืืองสลัับกััน

ต้้องมีีการปรัับเข็็มทิิศใหม่่
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV

� บิิน
กลัับจุุดขึ้้น
ฟังก์์ชััน Return to Home (RTH) คืือการนำำ �โดรนกลัับมายัังจุุดขึ้้น� บิินที่่บั� น
ั ทึึกไว้้ล่า่ สุุดและลงจอดเมื่่อ� สััญญาณ GPS แรงพอ มีี RTH อยู่่�
สามประเภท: Smart RTH, Low Battery RTH (RTH แบบแบตเตอรี่่ต่ำ� �ำ� ) และ Failsafe RTH (RTH แบบสููญเสีียการเชื่่�อมต่่อ) หาก
โดรนบัันทึึกจุุดขึ้้น� บิินได้้สำำ�เร็็จและสััญญาณ GPS แรง RTH จะทำำ�งานเมื่่อ� Smart RTH เริ่่ม� การทำำ�งาน หรืือแบตเตอรี่่โ� ดรนอยู่่�ในระดัับ
ต่ำำ�� หรืือสััญญาณระหว่่างรีีโมทคอนโทรลกัับโดรนสููญหาย RTH จะทำำ�งานด้้วยเช่่นกัันในสถานการณ์์ ที่ผิ่� ดิ ปกติิอื่น
่� ๆ เช่่น หากสััญญาณการ
ส่่งวิิดีีโอหายไป
รายละเอีียด

GPS

� บิิน
จุุดขึ้้น
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จุุดขึ้้น� บิินที่่เ� ป็็ นค่่าเริ่่ม� ต้้นคืือจุุดแรกที่่โ� ดรนได้้รับั สััญญาณ GPS อย่่างแรงหรืือปานกลาง (เมื่่อ� ไอคอน
เป็็ นสีีขาว) ตััวแสดงสถานะโดรนมีีไฟสีีเขีียวกะพริิบเร็็ว ๆ และมีีข้้อความขึ้้น� ที่่แ� ว่่นตาเพื่่อ� ยืืนยัันว่่าจุุด
ขึ้้น� บิินมีีการบัันทึึกไว้้เรีียบร้้อยแล้้ว

Smart RTH
ถ้้าสััญญาณ GPS ไม่่พอ สามารถเปิิ ดใช้้ Smart RTH เพื่่อ� นำำ �โดรนกลัับมายัังจุุดขึ้้น� บิินได้้ เปิิ ดใช้้งาน Smart RTH ได้้ทั้ง้ � การแตะที่่� DJI
Fly หรืือการกดค้้างที่่ปุ่่�� ม RTH บนรีีโมทคอนโทรล ออกจาก Smart RTH โดยกดปุ่่� ม RTH

Low Battery RTH
เมื่่อ� ระดัับแบตเตอรี่่อั� จั ฉริิยะของโดรนต่ำำ�� เกิินไปและไม่่มีีพลังั งานเพีียงพอที่่จ� ะบิินกลัับจุุดขึ้้น� บิิน ให้้นำำ�โดรนลงจอดโดยเร็็วที่่สุ� ุด มิิฉะนั้้�นโด
� มด ซึ่่�งจะส่่งผลให้้โดรนได้้รับั ความเสีียหายและเกิิดอัันตรายอื่่น
� ๆ ได้้
รนจะตกเมื่่อ� แบตเตอรี่่ห
เพื่่อ� หลีีกเลี่่ย� งอัันตรายที่่ไ� ม่่จำ�ำ เป็็ น เนื่่� องจากแบตเตอรี่่ไ� ม่่เพีียงพอ DJI FPV จะตรวจสอบอย่่างชาญฉลาดว่่าระดัับแบตเตอรี่่ใ� นปัจจุุบัน
ั เพีียง
พอที่่จ� ะบิินกลัับจุุดขึ้้น� บิินจากตำำ�แหน่่ งปัจจุุบัน
ั ได้้หรืือไม่่ Low Battery RTH จะเริ่่ม� ขึ้้น� เมื่่อ� แบตเตอรี่่อั� จั ฉริิยะลดลงถึึงจุุดที่่ก� ารบิินกลัับ
อย่่างปลอดภััยของโดรนอาจเกิิดอัันตราย
ผู้้�ใช้้โดรนสามารถยกเลิิก RTH ได้้โดยการกดปุ่่� ม RTH บนรีีโมทคอนโทรล ถ้้ามีีการยกเลิิก RTH แล้้วตามมาด้้วยการเตืือนระดัับแบตเตอรี่่�
อ่่อน แบตเตอรี่่โ� ดรนอััจฉริิยะอาจมีีพลัังงานไม่่เพีียงพอให้้โดรนลงจอดอย่่างปลอดภััย ซึ่่�งอาจส่่งผลให้้โดรนตกหรืือสููญหายได้้
โดรนจะลงจอดโดยอััตโนมััติิ หากระดัับแบตเตอรี่่ปั� จจุุบัน
ั ยัังให้้พลังั งานกัับโดรนนานพอในการลดระดัับลงจากความสููงปัจจุุบัน
ั การลงจอด
อััตโนมััติไิ ม่่สามารถยกเลิิกได้้ แต่่จะยัังใช้้รีีโมทคอนโทรลเพื่่อ� ปรัับเปลี่่ย� นทิิศทางของโดรนระหว่่างการลงจอดได้้

Failsafe RTH (RTH แบบสููญเสีียการเชื่่�อมต่่อ)
ถ้้าจุุดขึ้้น� บิินมีีการบัันทึึกไว้้อย่่างสมบููรณ์์และเข็็มทิิศทำำ�งานปกติิ Failsafe RTH จะทำำ�งานโดยอััตโนมััติห
ิ ลัังจากสััญญาณของรีีโมทคอนโทร
ลหายไปนานกว่่า 3.5 วิินาทีี
โดรนจะบิินกลัับเป็็ นระยะทาง 50 เมตรในเส้้นทางการบิินเดิิม และจะเข้้าสู่่�โหมด Straight Line RTH โดรนจะเข้้าสู่่�โหมด Straight Line
RTH หากสััญญาณรีีโมทคอนโทรลกลัับคืืนมาใหม่่ระหว่่างอยู่่�ในโหมด Failsafe RTH
สามารถเปลี่่ย� นแปลงการตอบสนองของโดรนเมื่่อ� สััญญาณสููญหายได้้ที่แ่� ว่่นตา โดรนจะไม่่เริ่่ม� การทำำ�งานของ Failsafe RTH หากในการตั้้�ง
ค่่ามีีการเลืือกให้้ลงจอดหรืือบิินอยู่่�กัับที่่�

สถานการณ์์ RTH อื่่�น ๆ
หากสััญญาณวิิดีีโอขาดหายระหว่่างการบิิน ขณะที่่รีี� โมทคอนโทรลยัังคงควบคุุมการเคลื่่อ� นไหวของโดรนได้้ จะมีีข้้อความแจ้้งที่่แ� ว่่นตาและ
เริ่่ม� เข้้าโหมด RTH
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV
RTH (Straight Line)
� บิินไว้้เรีียบร้้อยแล้้ว
1.	มีีการบัันทึึกจุุดขึ้้น
2. RTH เริ่่ม
� ทำำ�งาน

� บิินน้้ อยกว่่า 5 เมตร เมื่่อ� เริ่่ม� RTH โดรนจะลงจอดทัันทีี
3. หากโดรนอยู่่�ห่่างจากจุุดขึ้้น
หากโดรนอยู่่�ห่่างจากจุุดขึ้้น� บิินมากกว่่า 5 เมตรและน้้ อยกว่่า 50 เมตร เมื่่อ� เริ่่ม� ขั้้�นตอน RTH โดรนจะบิินกลัับจุุดขึ้้น� บิินด้้วยความเร็็ว
แนวราบสููงสุุด 3 เมตร/วิินาทีี
� บิินด้้วยความเร็็วแนวราบ 13.5 เมตร/วิินาทีี
หากโดรนอยู่่�ห่่างจากจุุดขึ้้น� บิินมากกว่่า 50 เมตรเมื่่อ� RTH เริ่่ม� ต้้น โดรนจะบิินกลัับจุุดขึ้้น
หากความสููงของ RTH ต่ำำ�� กว่่าความสููงปัจจุุบัน
ั โดรนจะบิินไปยัังจุุดขึ้้น� บิินในระดัับความสููงปัจจุุบัน
ั
� บิิน โดรนจะลงจอดและมอเตอร์์จะหยุุดทำำ�งาน
4. หลัังจากถึึงจุุดขึ้้น

หลีีกเลี่่�ยงสิ่่�งกีีดขวางระหว่่างRTH
� ไปสู่่�ระยะปลอดภััย หลัังจากบิินขึ้้น� ไปอีีก 5 เมตร โดรนจะบิินต่่อ
1. โดรนจะเบรก เมื่่อ� มีีการตรวจจัับพบสิ่่�งกีีดขวางจากด้้านหน้้ า และบิินขึ้้น
ไปข้้างหน้้ า
2. โดรนจะเบรก เมื่่อ� มีีการตรวจจัับพบสิ่่�งกีีดขวางจากด้้านล่่างและจะบิินยกระดัับจนกระทั่่�งไม่่มีีการตรวจจัับสิ่่�งกีีดขวางอีีก ก่่อนจะบิินต่่อ

ไปข้้างหน้้ า
	ระหว่าง RTH โดรนไม่สามารถรับรูถ้ ึงสิ่งกีดขวางทางด้านข้าง ด้านหลังหรือจากด้านบน
ถ้าหากระบบจับภาพวัตถุดา้ นหน้ าและด้านหลังไม่สามารถใช้การได้ โดรนจะไม่สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ระหว่างอยู่ในโห
มด RTH
้ บินได้ หากสัญญาณ GPS อ่อนหรือไม่มีสัญ
หากสัญญาณ GPS อ่อนหรือไม่มีสัญญาณ โดรนจะไม่สามารถบินกลับไปยังจุดขึน
ญาณหลังจากที่มีการกระตุน
้ ให้เข้าสู่โหมด RTH โดรนจะบินอยู่กับที่ระยะหนึ่ งก่อนจะลงจอด
้ บินแต่ละครัง้ สิ่งสำ�คญ
ก่อนขึน
ั คือต้องเข้าไปที่ Settings และ Safety ที่แว่นตาและตัง้ ค่าระดับความสูง RTH ที่เหมาะสม
	ระหว่างอยู่ในโหมด RTH หากโดรนกำ�ลังบินไปข้างหน้ าและสัญญาณรีโมทคอนโทรลเป็ นปกติ ผู้ใช้สามารถใช้รีโมทคอนโทรล
เพื่อควบคุมความเร็วของโดรนได้ แต่ไม่สามารถควบคุมทิศทางหรือบินไปทางซ้ายหรือขวาได้ ทิศทางและตำ�แหน่ งแนวราบข
้ หรือบินไปข้างหน้ า ผู้ใช้สามารถดันก้านควบคุมไปในทิศทาง
องโดรนสามารถควบคุมได้เมื่อโดรนลดระดับลง เมื่อโดรนบินขึน
ตรงกันข้ามเพื่อออกจากโหมด RTH
ั RTH ถ้าโดรนบินเข้าไปยัง GEO zone โดรนจะลอยตัวอยูก่ บั ที่ หากบินเข้าไปในพืน้ ทีค่ วบคุม
GEO zones จะมีผลต่อฟังก์ชน
การบิน ระหว่างการบินกลับจุดขึน้ บิน
้ บินได้ บินอย่างระมัดระวัง
เมื่อความเร็วลมแรงเกินไป โดรนอาจจะไม่สามารถบินกลับไปยังจุดขึน

� ดิินก่่อนลงจอด)
Landing Protection (การสแกนพื้้น
การสแกนพื้้น� ดิินก่่อนลงจอดจะเปิิ ดใช้้เมื่่อ� อยู่่�ในโหมด Smart RTH
� ดิินก่่อนลงจอด โดรนจะตรวจสอบอััตโนมััติแิ ละลงจอดบนจุุดที่่เ� หมาะสม
1. ในช่่วงการสแกนพื้้น
� ดิินแล้้วว่่าไม่่เหมาะสมในการลงจอด โดรนจะบิินอยู่่�กัับที่่แ� ละรอคำำ�สั่่�งยืืนยัันจากนัั กบิิน
2. หากตรวจสอบพื้้น
� ดิินก่่อนลงจอดใช้้งานไม่่ได้้ แว่่นตาจะแสดงคำำ�เตืือนการลงจอด เมื่่อ� โดรนลดระดัับลงต่ำำ�� กว่่า 0.3 เมตร ดึึงก้้านควบคุุม
3.	ถ้้าการสแกนพื้้น
ลงเพื่่อ� ลงจอด

ระหว่่างการลงจอดจะไม่่สามารถใช้้ระบบจัับภาพวััตถุุได้้ กรุุณาลงจอดโดรนอย่่างระมััดระวััง
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV
Precision Landing (การลงจอดอย่่างแม่่นยำำ�)
โดรนจะมีีการสแกนแบบอััตโนมััติแิ ละพยายามจะจัับคู่่�ลัักษณะของพื้้น� ดิินระหว่่างอยู่่�ในโหมด RTH โดรนจะลงจอดเมื่่อ� ลัักษณะภููมิปิ ระเทศ
บริิเวณปัจจุุบัน
ั ตรงกัับลัักษณะภููมิปิ ระเทศของจุุดขึ้้น� บิิน ถ้้าหากการจัับคู่่�พื้้น� ดิินล้้มเหลว จะมีีคำำ�เตืือนปรากฏที่่แ� ว่่นตา
การสแกนพื้้น� ดิินก่่อนลงจอดจะเปิิ ดใช้้ใน Precision Landing (การลงจอดอย่่างแม่่นยำำ�)
ประสิิทธิภิ าพของการลงจอดอย่่างแม่่นยำำ�อยู่่�ที่่เ� งื่่อ� นไขต่่อไปนี้้ �:
� บิินต้้องมีีการบัันทึึกไว้้ตอนขึ้้น� บิินและต้้องไม่่มีีการเปลี่่ย� นแปลงระหว่่างบิิน ไม่่เช่่นนั้้�นโดรนจะไม่่มีีข้้อมููลลัักษณะ
ก)	จุุดขึ้้น
� บิิน
ภููมิปิ ระเทศของจุุดขึ้้น
ข) ช่่วงขึ้้น� บิิน โดรนจะบิินขึ้้น� เป็็ นแนวตรงอย่่างน้้ อย 7 เมตร ก่่อนที่่จ� ะบิินเป็็ นแนวระนาบ
ค)	ลัักษณะพื้้น� ดิินของจุุดขึ้้น� บิินส่่วนใหญ่่จะต้้องไม่่มีีการเปลี่่ย� นแปลงหลัังจากที่่บั� น
ั ทึึกไว้้แล้้ว
ง)	ลัักษณะภููมิปิ ระเทศของจุุดขึ้้น� บิินต้้องสามารถแยกแยะได้้ง่า่ ยเพีียงพอ
จ)	สภาพแสงต้้องไม่่สว่า่ งเกิินไปหรืือมืืดเกิินไป
การปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ไปนี้้ �กระทำำ�ได้้ระหว่่างมีีการลงจอดอย่่างแม่่นยำำ�:
ก) กดก้้านควบคุุมลงเพื่่อ� เร่่งความเร็็วในการลงจอด
� ๆ เพื่่อ� หยุุดการลงจอดอย่่างแม่่นยำำ� ระบบป้้องกัันการลงจอดยัังคงทำำ�งานอยู่่�ใ
ข)	ดึึงก้้านควบคุุมขึ้้น� หรืือเลื่่อ� นก้้านควบคุุมอื่่น
นขณะที่่โ� ดรนร่่อนลงในแนวตั้้�ง

ระบบจัับภาพวััตถุุและระบบเซนเซอร์์อิินฟราเรด
DJI FPV มีีทั้ง้ � ระบบเซนเซอร์์อิน
ิ ฟราเรดและระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นหน้้ า ด้้านหลัังและด้้านล่่าง

ระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นหน้้ าและด้้านล่่างประกอบไปด้้วยกล้้องด้้านละสองตััว และระบบเซนเซอร์์อิน
ิ ฟราเรดมีีกล้้อง 3 มิิติแิ บบอิินฟราเรด
สองตััว
ระบบจัับภาพวััตถุุและระบบเซนเซอร์์อิน
ิ ฟราเรดช่่วยให้้โดรนคงตำำ�แหน่่ งปัจจุุบัน
ั บิินอยู่่�กัับที่่ไ� ด้้แม่่นยำำ�ยิ่่ง� ขึ้้น� และสามารถบิินในร่่มหรืือใน
� ที่่ไ� ม่่มีีสััญญาณ GPS นอกจากนี้้ �ยังั มีีไฟเสริิมด้้านล่่างที่่อ� ยู่่�ข้า้ งใต้้โดรน เพื่่อ� ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพของระบบจัับภาพวััตถุุ
สภาวะแวดล้้อมอื่่น
ด้้านล่่างในสภาวะแสงน้้ อยได้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น�
ระบบจัับภาพด้้านหน้้ า

ระบบจัับภาพด้้านล่่าง
ไฟเสริิมด้้านล่่าง
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ระบบจัับภาพด้้านล่่าง
ระบบเซนเซอร์์อิน
ิ ฟราเรด

คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV

ระยะการตรวจจัับ
ระบบจัับภาพด้้านหน้้ า

ระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นหน้้ า มีีระยะการตรวจจัับ 0.5 ถึึง 18 ม. FOV แนวนอน 56° และ FOV แนวตั้้�ง 71°

ระบบจัับภาพด้้านล่่าง

ระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นล่่างทำำ�งานได้้ดีีที่สุ่� ุด เมื่่อ� โดรนอยู่่�ในระดัับความสููง 0.5 ถึึง 15 เมตร และระยะทางที่่ใ� ช้้งานได้้อยู่่�ในช่่วง 0.5 ถึึง 30
เมตร FOV ทางด้้านหน้้ าและด้้านหลัังคืือ 106° และทางขวาและซ้้าย 90°
0.5-18 m
56°

56°

71°
106°

0.5-30 m

90°

90°

การตั้้�งค่่ากล้้องของระบบจัับภาพวััตถุุ
การตั้้�งค่่าอััตโนมััติิ

กล้้องระบบจัับภาพวััตถุุที่ติ�่ ดิ ตั้้�งบนตััวโดรนมีีการปรัับเทีียบมาแล้้วก่่อนการจััดส่่ง หากกล้้องระบบจัับภาพวััตถุุมีีการตรวจพบสิ่่�งผิิดปกติิใด โด
รนจะทำำ�การตั้้�งค่่าเองโดยอััตโนมััติแิ ละจะมีีคำำ�เตืือนปรากฎขึ้้น� ที่่แ� ว่่นตา ไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้องดำำ�เนิิ นการใด ๆ เพิ่่�มเติิมเพื่่อ� แก้้ไขปัญหา

การตั้้�งค่่าแบบแอดวานซ์์

ถ้้ายัังคงมีีความผิิดปกติิอยู่่�หลัังจากตั้้�งค่่าอััตโนมััติแิ ล้้ว จะมีีคำำ�เตืือนขึ้้น� ที่่แ� ว่่นตาว่่าต้้องมีีการตั้้�งค่่าขั้้�นสููง การคาลิิเบรตขั้้�นสููงสามารถทำำ�ได้้
โดยใช้้ DJI Assistant 2 (DJI FPV series) เท่่านั้้�น ทำำ�ตามขั้้�นตอนด้้านล่่างเพื่่อ� ตั้้�งค่่ากล้้องระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นหน้้ า จากนั้้�นก็็ทำ�ำ ตาม
�
ขั้้�นตอนเดิิมเพื่่อ� ปรัับเทีียบกล้้องของระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นอื่่น
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ชี้้将飞行器面向屏幕
เ� ครื่่อ� งโดรนไปทางจอ

移动位置以对准方框
ให้้
กล่่องอยู่่�ในแนวเดีียวกััน

按照提示旋转飞行器
หัันและเอีียงโดรน
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ใช้้ระบบจัับภาพวััตถุุ
ระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นล่่างจะเปิิ ดใช้้งาน ถ้้าหากพื้้น� ดิินเรีียบและมีีแสงเพีียงพอ ระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นล่่างทำำ�งานได้้ดีีที่สุ�่ ุด เมื่่อ� โดรนอยู่่�
ที่่ร� ะดัับความสููง 0.5 - 15 เมตร ถ้้าระดัับความสููงของโดรนเกิิน 15 เมตร ระบบจัับภาพวััตถุุอาจจะได้้รับั ผลกระทบ ดัังนั้้�นต้้องใช้้ความ
ระมััดระวัังเป็็ นพิิเศษ

ทำำ�ตามขั้้�นตอนด้้านล่่างนี้้ � เพื่่�อใช้้ระบบจัับภาพวััตถุุด้้านล่่าง
1. ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าโดรนอยู่่�ในโหมด Normal เปิิ ดเครื่่อ� งโดรน

� ไปแล้้วก็็จะบิินอยู่่�กัับที่่� ไฟแสดงสถานะโดรนกะพริิบเป็็ นไฟสีีเขีียวสองครั้้�งที่่เ� ฟรมโดรนด้้านหลััง หมายถึึงระบบจัับ
2. หลัังจากโดรนบิินขึ้้น
ภาพวััตถุุด้า้ นล่่างกำำ�ลังั ทำำ�งาน
ถ้้าโดรนอยู่่�ในโหมด Normal และแว่่นตาเปิิ ดใช้้โหมด Obstacle Slowing ระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นหน้้ าและด้้านหลัังจะเปิิ ดใช้้งาน
อััตโนมััติเิ มื่่อ� มีีการกดปุ่่� มเปิิ ดเครื่่อ� งโดรน ระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นหน้้ าช่่วยให้้โดรนลดความเร็็วลงอย่่างมากเมื่่อ� ตรวจพบสิ่่�งกีีดขวาง ระบบจัับ
� กั ษณะเฉพาะอย่่างชััดเจนหรืือมีีลัักษณะเป็็ นพื้้น� ผิิว ผู้้�ใช้้
ภาพวััตถุุด้า้ นหน้้ าทำำ�งานได้้ดีีที่สุ่� ุดเมื่่อ� มีีแสงสว่่างเพีียงพอและพบสิ่่�งกีีดขวางที่่มีีลั
ต้้องควบคุุมโดรนให้้เบรกในระยะที่่เ� หมาะสม เผื่่อ� สำำ�หรัับแรงเฉื่่� อย
ใส่่ใจกัับสภาพแวดล้้อมในการบิิน ระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นหน้้ าและด้้านล่่างและระบบเซนเซอร์์อิน
ิ ฟราเรดทำำ�งานภายใต้้เงื่่อ� นไข
ที่่จำ� �กั
ำ ดั เท่่านั้้�นและไม่่สามารถแทนที่่ก� ารควบคุุมและการตััดสิินใจของมนุุ ษย์์ได้้ ในระหว่่างการบิินให้้ใส่่ใจกัับสภาพแวดล้้อมโดย
รอบและคำำ�เตืือนที่่แ� ว่่นตา รัับผิิดชอบและรัักษาการควบคุุมโดรนตลอดเวลา
โดรนมีีเพดานบิินสููงสุุด 30 เมตรเมื่่อ� ใช้้ระบบจัับภาพในสภาพแวดล้้อมแบบเปิิ ดโล่่งและพื้้น� ราบ ช่่วงความสููงของตำำ�แหน่่ งที่่�
ดีีที่่สุ� ุดของระบบจัับภาพคืือ 0.5 - 15 ม. ประสิิทธิภิ าพการระบุุตำ�ำ แหน่่ งการจัับภาพอาจลดลงเมื่่อ� บิินเกิินจากระยะนี้้ � บิินอย่่าง
ระมััดระวััง
แว่่นตาสามารถตั้้�งค่่าไฟเสริิมด้้านล่่างให้้เปิิ ด ปิิ ดหรืืออััตโนมััติไิ ด้้ ในโหมด Auto เมื่่อ� แสงโดยรอบไม่่เพีียงพอ ไฟเสริิมด้้านล่่าง
จะเปิิ ดใช้้งานโดยอััตโนมััติิ ในช่่วงเวลานี้้ �ประสิิทธิภิ าพการกำำ�หนดตำำ�แหน่่ งการจัับภาพจะลดลง หากสััญญาณ GPS อ่่อน ให้้
ระมััดระวัังในการบิิน
เมื่่อ� โดรนบิินเหนืือน้ำำ �� ระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นล่่างอาจทำำ�งานได้้ไม่่ดีีเท่่าที่่ค� วร ดัังนั้้�นเมื่่อ� ลงจอด โดรนอาจไม่่สามารถหลบ
หลีีกผิิวน้ำำ ��ด้า้ นล่่างได้้อย่่างเต็็มที่่� ขอแนะนำำ �ให้้รักั ษาการควบคุุมการบิินตลอดเวลา ใช้้ดุลุ ยพิินิิจอย่่างสมเหตุุสมผลตามสภาพ
แวดล้้อมโดยรอบและหลีีกเลี่่ย� งการพึ่่ง� พาระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นล่่าง
โปรดทราบว่่าเมื่่�อโดรนบิินเร็็วเกิินไปอาจทำำ�ให้้ระบบจัับภาพวััตถุุด้้านหน้้ าและด้้านล่่างและระบบเซนเซอร์์อิินฟราเรดทำำ�งาน
ได้้ไม่่ดีีเท่่าที่่ค� วร
	ระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นล่่างจะทำำ�งานได้้ไม่่ดีีเท่่าที่่ค� วรกัับพื้้น� ผิิวที่่มีี� ลวดลายไม่่ชััดเจนหรืือสภาพแสงน้้ อย ระบบจัับภาพวััตถุุ
ด้้านล่่างจะทำำ�งานได้้ไม่่ดีีเท่่าที่่ค� วรในสถานการณ์์ ดังั ต่่อไปนี้้ � ขอให้้ควบคุุมโดรนอย่่างระมััดระวััง
� ผิิวที่่เ� ป็็ นสีีเดีียว (เช่่น สีีดำำ�ล้ว้ น สีีขาวล้้วน สีีเขีียวล้้วน)
ก)	บิินเหนืือพื้้น
� ผิิวที่่ส� ะท้้อนแสงอย่่างมาก
ข)	บิินเหนืือพื้้น
� ผิิวที่่โ� ปร่่งแสง
ค)	บิินเหนืือผิิวน้ำำ ��หรืือพื้้น
� ผิิวหรืือวััตถุุที่เ่� คลื่่อ� นที่่�
ง)	บิินเหนืือพื้้น

22

© 2021 DJI สงวนลิ ขสิ ท ธิ์

คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV
� ที่่ที่
� แ่� สงมีีการเปลี่่ย� นแปลงบ่่อยหรืือเปลี่่ย� นแบบต่่างกัันมาก
จ)	บิินในพื้้น
� ผิิวที่่มืื� ดสนิิ ท (< 10 lux) หรืือสว่่างมาก (> 40,000 lux)
ฉ)	บิินเหนืือพื้้น
� ผิิวที่่ส� ะท้้อนอย่่างมากหรืือพื้้น� ผิิวที่่ซึ
� ึมซัับแสงอิินฟราเรด (เช่่น กระจก)
ช)	บิินเหนืือพื้้น
� ผิิวที่่มีี� ลวดลายหรืือผิิวหน้้ าที่่ไ� ม่่ชััดเจน (เช่่น เสาไฟฟ้้ า)
ซ)	บิินเหนืือพื้้น
� ผิิวที่่มีี� ลวดลายหรืือผิิวหน้้ าที่่เ� หมืือนกัันซ้ำำ�� ไปซ้ำำ�� มา (เช่่น กระเบื้้อ� งที่่มีี� ลวดลายเดีียวกััน)
ฌ)	บิินเหนืือพื้้น
� น� ผิิวเล็็ก ๆ (เช่่น กิ่่�งไม้้)
ญ)	บิินเหนืือสิ่่�งกีีดขวางที่่มีีพื้้
� นมากหรืือมีีความชื้้น
� สููง
กรุุณาดููแลให้้เซนเซอร์์สะอาดอยู่่�เสมอ ห้้ามดััดแปลงเซนเซอร์์ ห้้ามใช้้โดรนในสภาวะแวดล้้อมที่่มีีฝุ่่�
ห้้ามมีีสิ่่�งกีีดขวางระบบเซนเซอร์์อิน
ิ ฟราเรด
หากโดรนมีีส่่วนเกี่่ย� วข้้องกัับการชนกััน กล้้องจะต้้องได้้รับั การปรัับเทีียบ หากได้้รับั ข้้อความแจ้้งในแว่่นตา ให้้ทำ�ำ การปรัับเทีียบ
กล้้อง
	ห้้ามบิินในวัันที่่ฝ� นตก มีีหมอกหนาหรืือทััศนวิิสััยไม่่ชััดเจน
ตรวจสอบสิ่่�งต่่อไปนี้้ �ก่อ่ นขึ้้น� บิินทุุกครั้้�ง:
� ใดติิดบนระบบเซนเซอร์์อิน
ก) ตรวจดููว่า่ ไม่่มีีสติกิ เกอร์์หรืือสิ่่�งกีีดขวางอื่่น
ิ ฟราเรดหรืือระบบจัับภาพวััตถุุ
ข)	ถ้้ามีีสิ่่�งสกปรก ฝุ่่� น หรืือน้ำำ �� ติิดบนระบบเซนเซอร์์อิน
ิ ฟราเรดหรืือระบบจัับภาพวััตถุุ ให้้เช็็ดออกด้้วยผ้้านุ่่�ม ห้้ามใช้้น้ำำ��ยา
ทำำ�ความสะอาดที่่ผ� สมแอลกอฮอล์์
ค) หากมีีความเสีียหายเกิิดขึ้้น� กัับกระจกของระบบเซนเซอร์์อิน
ิ ฟราเรดและระบบจัับภาพวััตถุุ กรุุณาติิดต่่อฝ่่ ายดููแลลููกค้้า
ของ DJI

บัันทึึกข้้อมููลการบิิน
� ๆ มีีการบัันทึึกอััตโนมััติไิ ปที่่ตั� วั เก็็บข้้อมููลภายในโดรน ข้้อมููล
ข้้อมููลการบิิน รวมถึึงการรัับส่่งข้้อมููลทางไกล ข้้อมููลสถานะโดรน และตััวแปรอื่่น
สามารถเข้้าถึึงได้้โดยใช้้ DJI Assistant 2 (DJI FPV series)

ใบพััด
มีีใบพััดแบบเสีียงเบาของ DJI FPV อยู่่�สองแบบซึ่่�งออกแบบมาเพื่่อ� ให้้หมุุนไปในทิิศทางแตกต่่างกััน เครื่่อ� งหมายใช้้เพื่่อ� แนะนำำ �ว่า่ ควรใช้้ใบ
พััดแบบไหนเพื่่อ� ติิดกัับมอเตอร์์แบบไหน ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าจัับคู่่�ใบพััดกัับมอเตอร์์ตรงกัันตามคำำ�แนะนำำ �แล้้ว
ใบพััด

มีีเครื่่อ� งหมาย

ไม่่มีีเครื่่อ� งหมาย

ติิดเข้้ากัับมอเตอร์์ที่มีี่� เครื่่อ� งหมาย

ติิดเข้้ากัับมอเตอร์์ที่ไ่� ม่่มีีเครื่่อ� งหมาย

ภาพประกอบ

ตำำ�แหน่่ งติิดใบพััด

การติิดตั้้�งใบพััด
ติิดตั้้�งใบพััดที่่มีี� เครื่่อ� งหมายเข้้ากัับมอเตอร์์ที่มีี�่ เครื่่อ� งหมาย และใบพััดที่่ไ� ม่่มีีเครื่่อ� งหมายเข้้ากัับมอเตอร์์ที่ไ�่ ม่่มีีเครื่่อ� งหมาย จัับมอเตอร์์ กด
ใบพััดลงแล้้วหมุุนไปตามทิิศทางที่่ร� ะบุุไว้้บนใบพััด จนกว่่าจะโผล่่ขึ้้น� มาและล็็อกเข้้าที่่�
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ถอดใบพััด
� �ำ เครื่่อ� งหมายไว้้จนกว่่าจะโผล่่ขึ้้น
� มา
จัับมอเตอร์์ กดใบพััดลงและหมุุนไปในทิิศทางตรงกัันข้้ามกัับใบพััดที่่ทำ
ใบพััดมีีความคม กรุุณาระมััดระวัังด้้วย
ใช้้เฉพาะใบพััดของ DJI อย่่างเป็็ นทางการเท่่านั้้�น ห้้ามใช้้ใบพััดต่่างชนิิ ดกััน
หากจำำ�เป็็ นให้้ซื้้อ� ใบพััดแยกต่่างหาก
ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าติิดตั้้�งใบพััดอย่่างถููกต้้องก่่อนบิินทุุกครั้้�ง
ตรวจสอบให้้แน่่ ใจก่่อนการบิินแต่่ละครั้้�งว่่าใบพััดทั้ง้ � หมดอยู่่�ในสภาพดีี ห้้ามใช้้ใบพััดที่่เ� ก่่า บิ่่�น หรืือแตกหััก
เพื่่อ� หลีีกเลี่่ย� งการบาดเจ็็บ อย่่าเข้้าใกล้้ใบพััดที่่กำ� �ลั
ำ งั หมุุนและมอเตอร์์
ถอดใบพััดออกเมื่่อ� จััดเก็็บ ห้้ามบีีบหรืือบิิดใบพััดระหว่่างการขนส่่งหรืือการเก็็บ
� ถ้้ามอเตอร์์ติดิ ขััดและไม่่สามารถหมุุนได้้อย่่างอิิสระ ให้้
ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่ามอเตอร์์ติดิ อย่่างแน่่ นหนาและหมุุนอย่่างราบรื่่น
จอดโดรนทัันทีี
	ห้้ามปรัับแต่่งส่่วนประกอบของมอเตอร์์
	ห้้ามแตะต้้องหรืือปล่่อยให้้มืือหรืือร่่างกายคุุณสััมผััสกับั มอเตอร์์หลัังการบิิน เพราะมอเตอร์์อาจจะร้้อนมาก
	ห้้ามปิิ ดช่่องระบายอากาศที่่ม� อเตอร์์หรืือที่่ตั� วั โดรน
ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าเสีียง ESCs ปกติิเมื่่อ� เปิิ ดเครื่่อ� ง

24

© 2021 DJI สงวนลิ ขสิ ท ธิ์

คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV

แบตเตอรี่่โ� ดรนอััจฉริิยะ
แบตเตอรี่่โ� ดรนอััจฉริิยะของ FPV เป็็ นแบตเตอรี่่ค� วามจุุ 22.2 V, 2000 mAh ที่่มีี� ฟังก์์ชัันสมาร์์ทชาร์์จและคายประจุุแบตเตอรี่่�

คุุณลัักษณะของแบตเตอรี่่�
� จจุุบัน
1. การแสดงระดัับแบตเตอรี่่:� ไฟ LED แสดงระดัับแบตเตอรี่่จ� ะแสดงระดัับแบตเตอรี่่ปั
ั
2. ฟังก์์ชั่่�นคายประจุุอัต
ั โนมััติ:ิ เพื่่อ� ป้้องกัันไม่่ให้้แบตเตอรี่่บ� วม เมื่่อ� ไม่่มีีการใช้้งานหนึ่่� งวััน แบตเตอรี่่จ� ะคายประจุุอัตั โนมััติใิ ห้้เหลืือ 97%
และเมื่่อ� ไม่่มีีการใช้้งานห้้าวััน แบตเตอรี่่จ� ะคายประจุุอัตั โนมััติใิ ห้้เหลืือ 60% ขณะที่่แ� บตเตอรี่่กำ� �ลั
ำ งั คายประจุุ เป็็ นปกติิที่แ่� บตเตอรี่่อ� าจ

ปล่่อยความร้้อนปานกลางออกมา
3. การชาร์์จอย่่างสมดุุล: ระหว่่างการชาร์์จ แรงดัันไฟฟ้้ าในแบตเตอรี่่จ� ะสมดุุลโดยอััตโนมััติิ
4.	ป้้ องกัันการชาร์์จมากเกิินไป: เมื่่อ� ชาร์์จเต็็มแล้้ว แบตเตอรี่่จ� ะหยุุดชาร์์จอััตโนมััติิ

� าร์์จอยู่่�
5. แบตเตอรี่่จ� ะชาร์์จเฉพาะเมื่่อ� อุุณหภููมิอิ ยู่่�ระหว่่าง 41°F ถึึง 104°F (5°C ถึึง 40°C) เท่่านั้้�น เพื่่อ� ป้้องกัันความเสีียหาย ระหว่่างที่่ช
การชาร์์จจะหยุุดโดยอััตโนมััติิ หากอุุณหภููมิขิ องแบตเตอรี่่เ� กิิน 122°F (50°C)
6.	ป้้ องกัันกระแสไฟฟ้้ าเกิิน: เมื่่อ� มีีการตรวจจัับพบว่่ามีีกระแสไฟฟ้้ าเกิิน แบตเตอรี่่จ� ะหยุุดชาร์์จ
7.	ป้้ องกัันการคายประจุุมากเกิินไป: เมื่่อ� แบตเตอรี่่ไ� ม่่มีีการใช้้งาน จะมีีการหยุุดการคายประจุุอัต
ั โนมััติเิ พื่่อ� ป้้องกัันการคายประจุุมากเกิินไป

เมื่่อ� แบตเตอรี่่มีี� การใช้้งาน จะไม่่สามารถใช้้การป้้ องกัันการคายประจุุมากเกิินไปได้้

8.	ป้้ องกัันไฟฟ้้ าลััดวงจร: หากมีีการตรวจพบว่่าเกิิดการลััดวงจร จะมีีการตััดจากแหล่่งจ่่ายไฟโดยอััตโนมััติิ

� เ่� สีียหาย
9. การป้้ องกัันความเสีียหายของแบตเตอรี่่:� แว่่นตาจะแสดงข้้อความเตืือนเมื่่อ� ตรวจพบแบตเตอรี่่ที่
10. โหมดพัักการทำำ�งาน: แบตเตอรี่่จ� ะปิิ ดเองหลัังจากไม่่มีีการใช้้งาน 20 นาทีีเพื่่อ� ประหยััดพลัังงาน ถ้้าระดัับแบตเตอรี่่เ� หลืือน้้ อยกว่่า 10%

หลัังจากไม่่ได้้ใช้้งานหกชั่่�วโมง แบตเตอรี่่จ� ะเข้้าสู่่�โหมดพัักการทำำ�งานเพื่่อ� ป้้องกัันการคายประจุุมากเกิินไป ในโหมดพัักการทำำ�งาน การ
บอกระดัับแบตเตอรี่่จ� ะไม่่เรืืองแสง ชาร์์จแบตเตอรี่่เ� พื่่อ� กระตุ้้�นแบตเตอรี่่ใ� ห้้ออกจากโหมดพัักการทำำ�งาน

11. การส่่งข้้อมููล: ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับแรงดัันไฟฟ้้ า ความจุุ และกระแสไฟของแบตเตอรี่่จ� ะถููกส่่งไปยัังโดรน

โปรดอ่่านข้้อสงวนสิิทธิ์์�และคำำ�แนะนำำ �ด้า้ นความปลอดภััยของ DJI FPV และสติิกเกอร์์ที่แ่� บตเตอรี่่ก่� อ่ นใช้้งาน ผู้้�ใช้้ยอมรัับผิิด
ชอบอย่่างเต็็มที่่สํํ� าหรัับการละเมิิดข้้อกํําหนดด้้านความปลอดภััยที่ร�่ ะบุุไว้้บนฉลาก

การใช้้แบตเตอรี่่�
ตรวจสอบระดัับแบตเตอรี่่�

กดปุ่่� มเปิิ ด/ปิิ ดหนึ่่� งครั้้�งเพื่่อ� ตรวจสอบระดัับแบตเตอรี่่�

ปุ่่� มเปิิ ด/ปิิ ด

ไฟ

LED แสดงระดัับแบตเตอรี่่�

LED1
LED2
LED3
LED4
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV
ไฟ LED แสดงระดัับแบตเตอรี่่จ� ะแสดงระดัับพลัังงานของแบตเตอรี่่ร� ะหว่่างการชาร์์จและการคายประจุุ สถานะของไฟ LED
กำำ�หนดไว้้ด้า้ นล่่าง:
ไฟ LED ติิดอยู่่�
LED1

LED2

ไฟ LED กะพริิบ
LED3

ไฟ LED ดัับ
ระดัับแบตเตอรี่่�

LED4

ระดัับแบตเตอรี่่>� 88%
75% < ระดัับแบตเตอรี่่� ≤ 88%
63% < ระดัับแบตเตอรี่่� ≤ 75%
50% < ระดัับแบตเตอรี่่� ≤ 63%
38% < ระดัับแบตเตอรี่่� ≤ 50%
25% < ระดัับแบตเตอรี่่� ≤ 38%
13% < ระดัับแบตเตอรี่่� ≤ 25%
0% < ระดัับแบตเตอรี่่� ≤ 13%

การเปิิ ด/ปิิ ดเครื่่อ� ง

กดปุ่่� มเปิิ ด/ปิิ ดหนึ่่� งครั้้�ง จากนั้้�นกดอีีกครั้้�งค้้างไว้้สองวิินาทีีเพื่่อ� เปิิ ดหรืือปิิ ดแบตเตอรี่่� ไฟ LED แสดงระดัับแบตเตอรี่่จ� ะแสดงระดัับแบตเตอรี่่�
เมื่่อ� มีีการกดปุ่่� มเปิิ ดโดรน

คำำ�เตืือนอุุณหภููมิต่ำิ �ำ�

1. เมื่่อ� บิินในสภาวะแวดล้้อมที่่อุ� ณ
ุ หภููมิต่ำิ �ำ� 14° - 41° ฟาเรนไฮต์์ (-10° - 5° เซลเซีียส) จะทำำ�ให้้ความจุุของแบตเตอรี่่ล� ดลงอย่่างมาก ขอ

แนะนำำ �ให้้โดรนบิินอยู่่�กัับที่่ก่� อ่ นเพื่่อ� อุ่่�นเครื่่อ� งแบตเตอรี่่� ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าชาร์์จแบตเตอรี่่เ� ต็็มที่่แ� ล้้วก่่อนขึ้้น� บิิน

� �ำ� กว่่า 14° ฟาเรนไฮต์์ (-10° เซลเซีียส)
2. แบตเตอรี่่ไ� ม่่สามารถใช้้งานได้้ในสภาวะแวดล้้อมที่่ต่ำ
3. เมื่่อ� อยู่่�ในสภาวะแวดล้้อมที่่อุ� ณ
ุ หภููมิต่ำิ �ำ� ให้้เลิิกบิินทัันทีีที่่� แว่่นตาแสดงข้้อความแจ้้งเตืือนระดัับแบตเตอรี่่ต่ำ� �ำ�
4. เพื่่อ� ให้้แน่่ ใจถึึงสมรรถนะการทำำ�งานสููงสุุด กรุุณาดููแลให้้แบตเตอรี่่อ� ยู่่�ในอุุณหภููมิสู
ิ ูงกว่่า 68° ฟาเรนไฮต์์ (20° เซลเซีียส)

� ล�่ ดลงในสภาวะแวดล้้อมที่่อุ� ณ
5.	ความจุุของแบตเตอรี่่ที่
ุ หภููมิต่ำิ �ำ� จะลดประสิิทธิภิ าพการต้้านแรงลมของโดรน บิินอย่่างระมััดระวััง
6. เมื่่อ� บิินสููงจากระดัับน้ำำ ��ทะเลมาก ให้้ระมััดระวัังเป็็ นพิิเศษ

� นาวเย็็น ใส่่แบตเตอรี่่เ� ข้้าไปในช่่องใส่่แบตเตอรี่่แ� ละเปิิ ดโดรนเพื่่อ� อุ่่�นเครื่่อ� งก่่อนที่่จ� ะขึ้้น� บิิน
ในสภาพแวดล้้อมที่่ห

การชาร์์จแบตเตอรี่่�
ชาร์์จแบตเตอรี่่อั� จั ฉริิยะให้้เต็็มก่่อนบิินทุุกครั้้�ง โดยใช้้อะแดปเตอร์์ของ DJI ที่่ใ� ห้้มาเท่่านั้้�น
1.	ต่่ออะแดปเตอร์์ AC เข้้ากัับแหล่่งจ่่ายไฟ (100-240 V, 50/60 Hz)

� บตเตอรี่่ปิ� ิ ดการทำำ�งานอยู่่�
2.	ต่่อแบตเตอรี่่อั� จั ฉริิยะ เข้้ากัับอะแดปเตอร์์ไฟ AC โดยใช้้สายชาร์์จแบตเตอรี่่� โดยที่่แ
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV
� �ลั
3. ไฟ LED แสดงระดัับแบตเตอรี่่จ� ะแสดงระดัับของแบตเตอรี่่ร� ะหว่่างที่่กำ
ำ งั ชาร์์จ
� าร์์จเต็็มแล้้ว
4. เมื่่อ� ไฟ LED บอกระดัับดัับ แสดงว่่าแบตเตอรี่่อั� จั ฉริิยะชาร์์จเต็็มแล้้ว ถอดอะแดปเตอร์์ออก เมื่่อ� แบตเตอรี่่ช

ใช้้เวลาในการชาร์์จประมาณ 50 นาทีี
	ขอแนะนำำ �ให้้คายประจุุแบตเตอรี่่�ให้้เหลืือ 30% หรืือต่ำำ��กว่่า ซึ่่�งสามารถทำำ�ได้้โดยการบิินโดรนนอกอาคารจนกระทั่่�งเหลืือ
แบตเตอรี่่�น้้อยกว่่า 30%
� น
	ห้้ามชาร์์จแบตเตอรี่่ทั
ั ทีีหลัังจากเพิ่่�งบิินเสร็็จ เพราะอุุณหภููมิอิ าจสููงเกิินไป รอให้้อุณ
ุ หภููมิขิ องแบตเตอรี่่ล� ดลงมาอยู่่�ที่่อุ� ณ
ุ ห
ภููมิห้
ิ อ้ งก่่อนจะชาร์์จใหม่่
อะแดปเตอร์์จะหยุุดชาร์์จแบตเตอรี่่� เมื่่อ� อุุณหภููมิขิ องแบตเตอรี่่ไ� ม่่อยู่่�ในช่่วงอุุณหภููมิที่
ิ ช่� าร์์จได้้คืือ 41° - 104° ฟาเรนไฮต์์ (5° - 40°
เซลเซีียส) อุุณหภููมิที่
ิ เ่� หมาะสมในการชาร์์จคืือ 71.6° - 82.4° ฟาเรนไฮต์์ (22° - 28° เซลเซีียส)
	ฮัับชาร์์จแบตเตอรี่่� (ไม่่ได้้รวมอยู่่�ด้้วย) สามารถชาร์์จแบตเตอรี่่ไ� ด้้ถึงึ สามก้้อน เยี่่ย� มชม DJI Online Store อย่่างเป็็ นทางการ
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับฮัับชาร์์จแบตเตอรี่่�
	ควรชาร์์จแบตเตอรี่่ใ� ห้้เต็็มอย่่างน้้ อยหนึ่่� งครั้้�งทุุกสามเดืือนเพื่่อ� ให้้แบตเตอรี่่ไ� ม่่เสื่่�อม
DJI ไม่่รับ
ั ผิิดชอบต่่อความเสีียหายที่่เ� กิิดขึ้้น� อัันเนื่่� องมาจากการใช้้อะแดปเตอร์์ของบริิษััทอื่น
่�

ตารางด้้านล่่างแสดงให้้เห็็นถึึงระดัับแบตเตอรี่่ร� ะหว่่างที่่กำ� �ลั
ำ งั ชาร์์จ
LED1

LED2

LED3

LED4

ระดัับแบตเตอรี่่�
0% < ระดัับแบตเตอรี่่� ≤ 50%
50% < ระดัับแบตเตอรี่่� ≤ 75%
75% < ระดัับแบตเตอรี่่� < 100%

ชาร์์จเต็็มแล้้ว

กลไกการป้้องกัันแบตเตอรี่่�

ไฟ LED แสดงระดัับแบตเตอรี่่ส� ามารถแสดงการแจ้้งเตืือนเพื่่อ� ป้้องกัันแบตเตอรี่่จ� ากสภาวะในการชาร์์จที่่ผิ� ดิ ปกติิได้้

กลไกการป้้ องกัันแบตเตอรี่่�
LED1
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LED3

LED4

รููปแบบการกะพริิบ

สถานะ

LED2 กะพริิบสองครั้้�งต่่อวิินาทีี

ตรวจพบกระแสไฟเกิิน

LED2 กะพริิบสามครั้้�งต่่อวิินาทีี

การสื่่�อสารภายในผิิดปกติิ

LED3 กะพริิบสองครั้้�งต่่อวิินาทีี

ตรวจพบการชาร์์จมากเกิินไป

LED3 กะพริิบสามครั้้�งต่่อวิินาทีี

ตรวจพบไฟเกิินที่่อ� ะแดปเตอร์์

LED4 กะพริิบสองครั้้�งต่่อวิินาทีี

อุุณหภููมิใิ นการชาร์์จต่ำำ�� ไป

LED4 กะพริิบสามครั้้�งต่่อวิินาทีี

อุุณหภููมิใิ นการชาร์์จสููงไป

คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV
� �ำ งาน การจะชาร์์จใหม่่อีีกครั้้�งจำำ�เป็็ นต้้องถอดแบตเตอรี่่จ� ากอะแดปเตอร์์ออกก่่อน จากนั้้�นค่่อยเสีียบใหม่่อีีก
ถ้้ากลไกการป้้ องกัันแบตเตอรี่่ทำ
ครั้้�ง หากอุุณหภููมิใิ นการชาร์์จผิิดปกติิ โปรดรอให้้อุณ
ุ หภููมิกิ ลัับเป็็ นปกติิก่อ่ น และแบตเตอรี่่จ� ะกลัับไปเริ่่ม� ชาร์์จใหม่่เองโดยอััตโนมััติิ โดยไม่่
จำำ�เป็็ นต้้องถอดปลั๊๊�กและเสีียบปลั๊๊�กใหม่่อีีกครั้้�ง

การใส่่/ถอดแบตเตอรี่่�
ใส่่แบตเตอรี่่อั� จั ฉริิยะเข้้าไปในโดรนก่่อนใช้้งาน ใส่่แบตเตอรี่่อั� จั ฉริิยะลงไปในช่่องเสีียบแบตเตอรี่่ข� องโดรน ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าใส่่เข้้าไป
อย่่างแน่่ นหนาและตััวล็็อกแบตเตอรี่่ล็� ็อกอย่่างเรีียบร้้อย ก่่อนจะเชื่่�อมต่่อกัับพอร์์ตพลัังงาน

2

1
คลิิก

ถอดการเชื่่�อมต่่อกัับพอร์์ตพลัังงาน กดปลดล็็อกตััวล็็อกจากด้้านข้้างของแบตเตอรี่่โ� ดรนอััจฉริิยะ เพื่่อ� ถอดแบตเตอรี่่อ� อกจากช่่องเสีียบ

1
3
2

	ห้้ามถอดแบตเตอรี่่เ� มื่่อ� เปิิ ดเครื่่อ� งโดรนแล้้ว
ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าแบตเตอรี่่เ� สีียบเข้้าที่่อ� ย่่างแน่่ นหนา

การบำ�รุงรักษา
้ ที่แว่นตาว่าแบตเตอรีอ่ ัจฉริยะต้องการการบำ�รงุ รักษา ให้บินกลับจุดขึน
้ บินหรือลงจอดทันที
หากมีข้อความเตือนปรากฏขึน
1.	ชาร์จแบตเตอรีใ่ ห้เต็ม
2.	ทิง้ แบตเตอรีไ่ ว้ 24 ชั่วโมง
้ เม ื ่ อ แบตเตอรี ่เ หล ื อ 20%
3. ใส่ แ บตเตอรี ่ที ่ ต ั ว โดรนและให้ ล อยตั ว อยู ่ ก ั บ ที ่ ด้ ว ยระดั บ ความสู ง ไม่ เ กิ น 2 เมตรหลั ง จากบิ น ขึ น
ให้นำ�โดรนลงจอด ปิ ดเครือ่ งและถอดแบตเตอรีอ่ อก
4.	ทิง้ แบตเตอรีไ่ ว้ 6 ชั่วโมง
่ ีความพร้อมใช้งาน ทำ�ซ้ำ�ตามขัน
้ ตอนข้างต้น หากข้อความเตือนให้ทำ�การบำ�รุ
5. ตอนนี ้การบำ�รงุ รักษาควรจะเสร็จสมบูรณ์ และแบตเตอรีม
งรักษายังคงปรากฏที่แว่นตา
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กิิมบอลและกล้้อง
ลัักษณะของกิิมบอล
กิิมบอลของโดรน DJI FPV ทำำ�ให้้กล้้องมีีเสถีียรภาพ และผู้้�ใช้้สามารถจัับภาพและวิิดีีโอที่่ชั� ัดเจนและไม่่สั่่�นไหวแม้้ว่า่ โดรนจะบิินด้้วย
ความเร็็วสููง ด้้วยระบบป้้องกัันการสั่่�นไหวอิิเล็็กทรอนิิ กส์์ RockSteady ของ DJI ช่่วงการเอีียง (tilt) ของตััวควบคุุมคืือ -50° ถึึง +58° ใช้้ตัวั
บัังคัับกิิมบอลบนรีีโมทคอนโทรลเพื่่อ� ควบคุุมการเอีียงของกล้้อง

58°

0°

-50°

โหมดกิิมบอล
โหมดกิิมบอลจะเปลี่่ย� นโดยอััตโนมััติติ ามโหมดการบิิน
โหมด Normal/Sport: กิิมบอลอยู่่�ในโหมดป้้องกัันการสั่่�นไหว มุุมเอีียงของกิิมบอลยัังคงคงที่่� เมื่่อ� เทีียบกัับระนาบแนวราบซึ่่�งเหมาะสำำ�หรัับ
� วามเสถีียร
การถ่่ายภาพที่่มีีค
โหมด Manual: กิิมบอลอยู่่�ในโหมด FPV มุุมเอีียงของกิิมบอลยัังคงความเสถีียร เมื่่อ� เทีียบกัับตััวโดรนซึ่่�งเหมาะสำำ�หรัับประสบการณ์์ การบิิน
FPV

เมื่่อ� โดรนเปิิ ดเครื่่อ� งแล้้ว อย่่าแตะหรืือเคาะกิิมบอล เพื่่อ� ป้้องกัันกิิมบอลในช่่วงขึ้้น� บิิน กรุุณาขึ้้น� บิินจากพื้้น� ที่่โ� ล่่งและราบเรีียบ
	ความแม่่นยำำ�ของกิิมบอลอาจเสีียหายได้้จากการชนหรืือกระแทก ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้กิมิ บอลทำำ�งานผิิดปกติิได้้
อย่่าให้้ฝุ่่� นหรืือทรายเกาะบนกิิมบอล โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งอย่่าให้้เข้้าไปในมอเตอร์์ของกิิมบอล
	ความผิิดพลาดของมอเตอร์์กิมิ บอลอาจเกิิดขึ้้น� ได้้ หากโดรนอยู่่�บนพื้้น� ที่่ไ� ม่่สม่ำ�ำ� เสมอ กิิมบอลถููกกีีดขวางหรืือหากกิิมบอลสััมผััส
กัับแรงภายนอกมากเกิินไป เช่่น ในการชนกััน
	ห้้ามกระแทกกิิมบอลหลัังจากที่่เ� ปิิ ดกิิมบอลแล้้ว ห้้ามเพิ่่�มน้ำำ ��หนัั กใดก็็ตามกัับกิิมบอล เนื่่� องจากอาจทำำ�ให้้กิมิ บอลทำำ�งานผิิดปกติิ
หรืืออาจทำำ�ให้้มอเตอร์์เสีียหายถาวรได้้
ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าถอดตััวครอบกิิมบอลออกก่่อนจะเปิิ ดเครื่่อ� งโดรน รวมถึึงตรวจสอบว่่าใส่่ตัวั ครอบกิิมบอลแล้้ว หลัังจากไม่่
ได้้ใช้้งานโดรน
การบิินในสภาวะหมอกหนาหรืือเมฆครึ้้ม� อาจทำำ�ให้้กิมิ บอลเปีียก ซึ่่�งทำำ�ให้้กิมิ บอลใช้้การไม่่ได้้ชั่่�วคราว เมื่่อ� กิิมบอลแห้้งแล้้ว กิิม
บอลจะกลัับสู่่�สภาวะปกติิ

คุุณลัักษณะของกล้้อง
� วามละเอีียดสููงถึึง 12 ล้้านพิิกเซล รููรับั แสงของเลนส์์คืือ F2.8 ช่่วงโฟกััส 0.6 ม. ถึึง
DJI FPV ใช้้กล้้องเซนเซอร์์ CMOS ขนาด 1/2.3" ที่่มีีค
ระยะอนัั นต์์และ FOV ของเลนส์์สามารถเข้้าถึึง 150°
กล้้อง DJI FPV สามารถถ่่ายวิิดีีโอ 4K 60fps HD และภาพถ่่ายได้้สููงสุุด 4K
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	สามารถบัันทึึกวิิดีีโอ 4K ได้้เมื่่อ� ตั้้�งค่่าคุุณภาพการส่่งสััญญาณเป็็ นคุุณภาพสููงเท่่านั้้�น
� เหมาะสมสำำ�หรัับกล้้อง ทั้ง้ � ระหว่่างการใช้้งานและในการเก็็บรัักษา
ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าอุุณหภููมิแิ ละความชื้้น
ใช้้น้ำำ��ยาทำำ�ความสะอาดเลนส์์เพื่่อ� ทำำ�ความสะอาดเลนส์์เพื่่อ� ไม่่ให้้เกิิดความเสีียหาย
	ห้้ามปิิ ดกั้้�นรููระบายอากาศที่่ก� ล้้อง เพราะเมื่่อ� ความร้้อนเพิ่่�มขึ้้น� อาจทำำ�ให้้อุปุ กรณ์์ เสีียหายและผู้้�ใช้้บาดเจ็็บได้้

การบัันทึึกรููปภาพและวิิดีีโอ
�
DJI FPV รองรัับการใช้้ microSD card เพื่่อ� บัันทึึกรููปและวิิดีีโอของคุุณ ควรใช้้ microSD card แบบ UHS-I Speed Grade 3 ขึ้้น

ไปเพื่่อ� ให้้การอ่่านข้้อมููลและการบัันทึึกข้้อมููลทำำ�ได้้รวดเร็็ว ซึ่่�งเป็็ นสิ่่�งจำำ�เป็็ นสำำ�หรัับข้้อมููลวิิดีีโอความละเอีียดสููง โปรดดููข้อ้ มููลจำำ�เพาะสำำ�หรัับ
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม เกี่่ย� วกัับการแนะนำำ �ให้้ใช้้ microSD cards
เมื่่อ� เปิิ ดเครื่่อ� งแล้้ว ห้้ามถอด microSD card หรืือแบตเตอรี่่โ� ดรนอััจฉริิยะออกจากโดรน ไม่่เช่่นนั้้�น microSD card อาจเสีีย
หายได้้
เพื่่อ� ให้้แน่่ ใจถึึงความเสถีียรของระบบกล้้อง การบัันทึึกวิิดีีโอแต่่ละครั้้�งจำำ�กัดั ไว้้ที่�่ 30 นาทีี หลัังจากนั้้�นจะหยุุดบัันทึึกโดยอััตโนมััติิ
ตรวจสอบการตั้้�งค่่ากล้้องก่่อนใช้้งานเพื่่อ� ให้้แน่่ ใจว่่าการกำำ�หนดค่่าถููกต้้อง
	ก่่อนถ่่ายภาพหรืือวิิดีีโอสำำ�คัญ
ั กรุุณาทดสอบถ่่ายภาพสองสามภาพเพื่่อ� ทดสอบว่่ากล้้องทำำ�งานได้้ถูกู ต้้องก่่อน
หากโดรนปิิ ดเครื่่อ� งอยู่่� จะไม่่สามารถส่่งภาพถ่่ายหรืือวิิดีีโอจากการ์์ด microSD ของโดรนโดยใช้้ DJI Fly ได้้
ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าปิิ ดโดรนอย่่างถููกต้้องแล้้ว ไม่่เช่่นนั้้�นพารามิิเตอร์์กล้้องของคุุณอาจไม่่ได้้บัน
ั ทึึกไว้้และวิิดีีโอที่่คุ� ณ
ุ บัันทึึก
ไว้้อาจได้้รับั ผลกระทบได้้ DJI ไม่่รับั ผิิดชอบต่่อความล้้มเหลวใดในการบัันทึึกภาพหรืือวิิดีีโอหรืือที่่บั� น
ั ทึึกไว้้ในแบบที่่อุ� ปุ กรณ์์ ไม่่
สามารถอ่่านข้้อมููลได้้
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แว่่นตา
� นึ่่� งของกล้้องทางอากาศพร้้อมการส่่งสััญญาณวิิดีีโอและเสีียงแบบเรีี
DJI FPV Goggles V2 ช่่วยให้้ผู้้�ใช้้สามารถมองเห็็นมุุมมองบุุคคลที่่ห
ยลไทม์์ นอกจากนี้้ �ยังั สามารถใช้้เพื่่อ� เล่่นวิิดีีโอที่่บั� น
ั ทึึกโดยแว่่นตาและตั้้�งค่่าการส่่งสััญญาณ การควบคุุม และพารามิิเตอร์์ของกล้้องด้้วย

DJI FPV Goggles V2 สามารถใช้้กับ
ั DJI FPV Air Unit ได้้ สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมโปรดดููคู่่�มืือผู้้�ใช้้ระบบ DJI Digital FPV
ที่่� https://www.dji.com/fpv/info#downloads DJI FPV Goggles V2 ไม่่สามารถใช้้งานร่่วมกัับ DJI FPV Air Unit
ในภููมิภิ าคที่่ไ� ม่่รองรัับ 5.8 GHz ได้้ กรุุณาตรวจสอบกฎหมายและระเบีียบปฏิิบัติั ใิ นท้้องถิ่่�น

พาวเวอร์์ซััพพลาย
ใช้้สายไฟของแว่่นตาที่่ใ� ห้้มา (USB-C) เพื่่อ� เชื่่�อมต่่อพอร์์ตพลัังงานของแว่่นตากัับแบตเตอรี่่ข� องแว่่นตา

กดปุ่่� มเปิิ ด/ปิิ ดหนึ่่� งครั้้�งเพื่่อ� ตรวจสอบระดัับแบตเตอรี่่ปั� จจุุบัน
ั
กดหนึ่่� งครั้้�งและกดค้้างอีีกครั้้�งเพื่่อ� เปิิ ดหรืือปิิ ดแว่่นตา

หากระดัับแบตเตอรี่่เ� หลืือน้้ อย ให้้ชาร์์จแบตเตอรี่่แ� ว่่นตา จะใช้้เวลาประมาณ 2 ชั่่�วโมง 30 นาทีีในการชาร์์จแบตเตอรี่่จ� นเต็็ม

หากคุุณต้้องการใช้้แบตเตอรี่่อื่� น
่� ให้้เตรีียมแหล่่งจ่่ายไฟภายนอกที่่มีี� แรงดัันไฟฟ้้ าอิินพุุต 11.1-25.2 V. สายไฟ DJI FPV
Goggles (XT60) (ไม่่มีีมาให้้) สามารถใช้้กับ
ั แหล่่งจ่่ายไฟภายนอกเพื่่อ� จ่่ายไฟให้้กับั แว่่นตาได้้ เยี่่ย� มชมร้้านค้้าออนไลน์์ อย่่าง
เป็็ นทางการของ DJI สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับสายไฟ DJI FPV Goggles (XT60)
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การใช้้งาน
ปุ่ ม 5D
สลับปุ่ มเพื่อเลือ่ นดูเมนู กดปุ่ มเพื่อยืนยัน
บนหน้ าจอหลัก กดปุ่ มเพื่อเข้าสู่เมนู สลับไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อป
้ หรือลงเพื่อปรับระดับเสียง
รับความสว่างของหน้ าจอ สลับขึน

ปุ่ มปรับช่องสัญญาณ
้ หรือลงเพื่อเปลี่ยนช่องสัญญาณ
กดปุ่ มขึ น
(ใช้ได้เฉพาะเมื่ออยู่ในโหมดช่องสัญญาณแ
บบปรับด้วยตนเอง)

Shutter/Record Button (ปุ่ มชัตเตอร์/บันทึก)
กดหนึ่ งครัง้ เพือ่ ถ่ายภาพ หรือเริม่ /หยุดการบันทึกวิดโี อ กดค้างเพือ่
เปลีย่ นโหมดระหว่างภาพนิ่ งและวิดโี อ

แสดงช่องสัญญาณ
แสดงช่ อ งสั ญ ญาณปัจจุ บ ั น ของแว่ น ตา
้ ตัว A เมื่ออยู่ในโหมดช่องสัญญาณอั
(จะขึน
ตโนมัต)ิ

ปุ่ ม Back
กดเพือ่ กลับไปที่เมนู ก่อนหน้ าหรือออกจากโหมดปัจจุบัน

หน้้ าจอหลััก
1

2

3
14
4

13

12

11

10

9

8

7

6

5

1	สถานะการตรวจจัับสิ่่�งกีีดขวาง

	ระบุุระยะห่่างระหว่่างโดรนและสิ่่�งกีีดขวาง ตลอดจนทิิศทางโดยรวมของสิ่่�งกีีดขวาง แถบสีีแดง สีีส้้มและสีีเทาแสดงถึึงระยะทางสััมพััทธ์์
� เมื่่อ� สิ่่�งกีีดขวางอยู่่�ในระยะการตรวจ
ตั้้�งแต่่ใกล้้ถึงึ ไกล แถบสีีแดงจะปรากฏขึ้้น� เมื่่อ� สิ่่�งกีีดขวางอยู่่�ใกล้้กับั โดรน และแถบสีีส้้มจะปรากฏขึ้้น
จัับ แถบสีีเทาแสดงว่่าไม่่มีีสิ่่�งกีีดขวางอยู่่�ภายในระยะการตรวจจัับ
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2. ข้้อมููลการ์์ด microSD
� เมื่่อ� กำำ�ลังั
แสดงว่่ามีีการใส่่การ์์ด microSD ที่่ตั� วั โดรนหรืือที่่แ� ว่่นตาหรืือไม่่ รวมถึึงแสดงความจุุที่เ่� หลืืออยู่่� ไอคอนกะพริิบจะปรากฏขึ้้น

บัันทึึก
3. Gimbal Slider

แสดงมุุมเอีียงของกิิมบอล เมื่่อ� หมุุนแป้้นกิิมบอล

4. ข้้อความแจ้้งเตืือน

� ๆ
แสดงข้้อมููล เช่่น เมื่่อ� เปลี่่ย� นโหมด เมื่่อ� ระดัับแบตเตอรี่่เ� หลืือน้้ อย และคำำ�เตืือนอื่่น

� องแว่่นตา
5.	ระดัับแบตเตอรี่่ข

แสดงระดัับแบตเตอรี่่ข� องแว่่นตา แว่่นตาจะส่่งเสีียงบี๊๊บ� เมื่่อ� ระดัับแบตเตอรี่่ต่ำ� �ำ� เกิินไป หากใช้้แบตเตอรี่่ข� องบริิษััทอื่น
่� ก็็จะปรากฏแรง
ดัันไฟฟ้้ าเช่่นกััน

6.	สถานะ GPS

แสดงสถานะความแรงปัจจุุบัน
ั ของสััญญาณ GPS

7.	ความแรงของสััญญาณควบคุุมระยะไกลและวิิดีีโอดาวน์์ ลิงิ ก์์

แสดงความแรงของสััญญาณรีีโมทคอนโทรลระหว่่างโดรนและรีีโมทคอนโทรล และความแรงของสััญญาณดาวน์์ ลิงิ ค์์วิดีีิ โอระหว่่างโดรน
และแว่่นตา
8.	ระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นหน้้ า

แสดงสถานะของระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นหน้้ า ไอคอนจะเป็็ นสีีขาว เมื่่อ� ระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นหน้้ าทำำ�งานตามปกติิ สีีแดง แสดงว่่าระบบ
จัับภาพวััตถุุด้า้ นหน้้ าไม่่ได้้เปิิ ดใช้้งานหรืือทำำ�งานผิิดปกติิ และเมื่่อ� พบสิ่่�งกีีดขวาง โดรนไม่่สามารถชะลอความเร็็วได่่โดยอััตโนมััติิ

9. เวลาการบิินที่่เ� หลืือ

แสดงเวลาบิินที่่เ� หลืือของโดรนหลัังจากสตาร์์ทมอเตอร์์

10.	ระดัับแบตเตอรี่่โ� ดรน

แสดงระดัับแบตเตอรี่่ปั� จจุุบัน
ั ของแบตเตอรี่่โ� ดรนอััจฉริิยะ ที่่ตั� วั โดรน

�
11.	ระยะห่่างจากพื้้น

แสดงข้้อมููลระดัับความสููงปัจจุุบัน
ั ของโดรนจากพื้้น� ดิิน เมื่่อ� โดรนอยู่่�สููงจากพื้้น� ดิินน้้ อยกว่่า 10 เมตร

12. การรัับส่่งข้้อมููลทางไกลในการบิิน
� บิิน ความสููงจากจุุดขึ้้น
� บิิน ความเร็็ว
D 1000 m, H 100 m, 9 เมตร/วิินาทีี, 6 เมตร/วิินาทีี: แสดงระยะทางระหว่่างโดรนและจุุดขึ้้น

แนวราบของโดรน และความเร็็วแนวดิ่่�งของโดรน
13. โหมดการบิิน

แสดงโหมดการบิินปัจจุุบัน
ั
� บิิน
14.	จุุดขึ้้น

� บิิน
	ระบุุตำ�ำ แหน่่ งของจุุดขึ้้น
หากไม่่ได้้ใช้้งานเป็็ นระยะเวลานานหรืือไม่่ได้้เชื่่�อมต่่อกัับโดรน แว่่นตาจะแสดงภาพสกรีีนเซฟเวอร์์ กดปุ่่� มใด ๆ ของแว่่นตา
หรืือเชื่่�อมต่่อกัับโดรนอีีกครั้้�ง เพื่่อ� เรีียกคืืนการแสดงผลการส่่งสััญญาณวิิดีีโอ
หากไม่่ได้้ใช้้อุปุ กรณ์์ เป็็ นระยะเวลานานอาจใช้้เวลาค้้นหาสััญญาณ GPS นานกว่่าปกติิ หากสััญญาณไม่่มีีสิ่่�งกีีดขวางจะใช้้เวลา
ประมาณ 20 วิินาทีีในการค้้นหาสััญญาณ GPS เมื่่อ� เปิิ ดและปิิ ดภายในช่่วงเวลาสั้้�น ๆ
หากคุุณเลืือกบัันทึึกด้้วยโดรนและแว่่นตาข้้อมููลการ์์ด microSD ของทั้ง้ � โดรนและแว่่นตาจะแสดงบนหน้้ าจอหลััก หากคุุณ
�
เลืือกจะบัันทึึกด้้วยโดรนหรืือแว่่นตาเพีียงอย่่างเดีียว ข้้อมููลการ์์ด microSD ของอุุปกรณ์์ ที่เ่� กี่่ย� วข้้องจะปรากฏขึ้้น
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แถบเมนูู
กดปุ่่� ม 5D บนแว่่นตาเพื่่อ� เข้้าสู่่�แถบเมนูู

สถานะ
แสดงข้้อมููลโดยละเอีียดสำำ�หรัับการแจ้้งเตืือนสถานะปัจจุุบัน
ั หากมีีความผิิดปกติิของ IMU หรืือเข็็มทิิศจำำ�เป็็ นต้้องมีีการคาลิิเบรต

Album
แสดงภาพถ่่ายหรืือวิิดีีโอที่่จั� ดั เก็็บไว้้ใน microSD ของแว่่นตา เลืือกไฟล์์และยืืนยัันเพื่่อ� ดููตัวั อย่่าง

	สามารถดููภาพถ่่ายและวิิดีีโอที่่บั� น
ั ทึึกโดยโดรนได้้ ใส่่การ์์ด microSD ของโดรนลงในช่่องเสีียบการ์์ด microSD ของแว่่นตา
	ระหว่่างการเล่่นวิิดีีโอให้้กดปุ่่� ม 5D เพื่่อ� หยุุดชั่่�วคราวหรืือดำำ�เนิิ นการต่่อ สลัับปุ่่� ม 5D ไปทางซ้้ายหรืือขวาเพื่่อ� ปรัับแถบความคืืบ
� หรืือลงเพื่่อ� ปรัับระดัับเสีียง
หน้้ า และสลัับขึ้้น
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การส่่งข้้อมููล
การส่่งวิิดีีโอของอุุปกรณ์์ ปัจจุุบัน
ั สามารถตั้้�งค่่าได้้ภายใต้้การตั้้�งค่่า Pilot อุุปกรณ์์ รับั ส่่งสััญญาณวิิดีีโอที่่อ� ยู่่�ใกล้้เคีียงและความแรงของสััญญาณ
สามารถดููได้้ในโหมด Audience เลืือกช่่องสััญญาณเพื่่อ� ดููมุมุ มองกล้้อง

1
2
3
4
5
6

1

โหมด Broadcast
�่ ๆ สามารถค้้นหา
เปิิ ดหรืือปิิ ดโหมด Broadcast หมายเลขอุุปกรณ์์ จะแสดงเมื่่อ� เปิิ ดใช้้งานโหมด Broadcast เพื่่อ� ให้้อุปุ กรณ์์ อื่น
อุุปกรณ์์ และเข้้าสู่่�ช่่องสััญญาณเพื่่อ� รัับชมมุุมมองกล้้อง

2.	อััตราส่่วนภาพ

	สามารถปรัับอััตราส่่วนภาพของหน้้ าจอการส่่งสััญญาณวิิดีีโอได้้
3. โหมด Focus
	ตั้้�งค่่าโหมด Focus เป็็ นเปิิ ด ปิิ ดหรืืออััตโนมััติิ หากเปิิ ดโหมด Focus ตรงกลางของหน้้ าจอจะชััดขึ้้น� และขอบจะเบลอ
4.

โหมด Channel
โหมด Channel สามารถตั้้�งค่่าเป็็ น Auto หรืือ Manual ได้้ ขอแนะนำำ �ให้้เลืือกโหมด Auto เพื่่อ� ให้้การส่่งวิิดีีโอสลัับไปมาระหว่่างย่่าน
� ัญญาณดีีที่่สุ� ุด
ความถี่่� 2.4 และ 5.8 GHz อย่่างชาญฉลาดและเลืือกช่่องสััญญาณที่่มีีสั

5.	ความถี่่�

	คุุณสามารถเลืือกย่่านความถี่่� 2.4 หรืือ 5.8 GHz หากโหมด Channel เป็็ นแบบ Manual
6.

แบนด์์วิดิ ท์์
� วามแรง
	ตั้้�งค่่าแบนด์์วิดิ ท์์ของการส่่งวิิดีีโอ จำำ�นวนช่่องสััญญาณที่่ใ� ช้้ได้้จะแตกต่่างกัันไปตามแบนด์์วิดิ ท์์ สามารถเลืือกช่่องสััญญาณที่่มีีค
ของสััญญาณดีีที่่สุ� ุดได้้ด้ว้ ยตนเอง
แบนด์์วิดิ ท์์ที่ใ่� หญ่่ขึ้้น� ก็็จะใช้้ทรัพย
ั ากรสเปกตรััมมากขึ้้น� ซึ่่ง� สามารถให้้อัตั ราการส่่งวิิดีีโอที่่สู� งู ขึ้้น� และคุุณภาพของภาพที่่ชั� ดั เจนขึ้้น� อย่่างไร
ก็็ตามมีีโอกาสสููงที่่จ� ะเกิิดสััญญาณรบกวนแบบไร้้สายและจำำ�นวนอุุปกรณ์์ ที่ส่� ามารถรองรัับได้้มีีจำ�กั
ำ ดั มากขึ้้น� เพื่่อ� หลีีกเลี่่ย� งการรบกวนสััญ
ญาณในการแข่่งแบบผู้้�เล่่นหลายคน ขอแนะนำำ �ให้้เลืือกแบนด์์วิดิ ท์์และช่่องสััญญาณคงที่่ด้� ว้ ยตนเอง
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การตั้้�งค่่า
ความปลอดภััย

ตั้้�งค่่าการกำำ�หนดค่่าความปลอดภััย เช่่น ระดัับความสููงสููงสุุดของการบิิน ระยะทางบิินสููงสุุด และระดัับความสููง RTH ผู้้�ใช้้ยังั สามารถอััปเดต
จุุดขึ้้น� บิิน เปิิ ดหรืือปิิ ดใช้้งาน Obstacle Slowing และดููสถานะ รวมทั้ง้ � ปรัับเทีียบ IMU และเข็็มทิิศ
ฟีี เจอร์์ Find My Drone ช่่วยให้้หาตำำ�แหน่่ งที่่โ� ดรนอยู่่�บนพื้้น� ดิินได้้ โดยใช้้วิดีีิ โอแคชที่่แ� ว่่นตา
การตั้้�งค่่าความปลอดภััยขั้้น� สููง รวมถึึงสััญญาณโดรนสููญหาย สถานะไฟ LED เสริิมด้้านล่่าง และการเปิิ ดหรืือปิิ ด AirSense และการหยุุด
ใบพััดฉุุ กเฉิิ น เมื่่อ� สััญญาณจากรีีโมทคอนโทรลขาดหายไป สามารถตั้้�งค่่าโดรนให้้ลอยอยู่่�กัับที่่� ลงจอด หรืือ RTH ได้้ หากเปิิ ดใช้้งานการหยุุด
ใบพััดฉุุ กเฉิิ น มอเตอร์์จะหยุุดทำำ�งานได้้โดยใช้้คำ�สั่่
ำ �ง Combination Stick (CSC) ระหว่่างการบิินในสถานการณ์์ ฉุุกเฉิิ น เช่่น หากเกิิดการ
ชนกััน มอเตอร์์หยุุดกลางคััน โดรนหมุุนกลางอากาศ หรืือโดรนอยู่่�นอกการควบคุุม และบิินขึ้้น� หรืือลงอย่่างรวดเร็็ว การหยุุดมอเตอร์์กลาง
อากาศจะทำำ�ให้้โดรนชนได้้

การควบคุุม

ตั้้�งค่่าพารามิิเตอร์์การควบคุุมโดรน เช่่น สีีของไฟและรููปแบบการส่่องสว่่างของไฟ LED ด้้านหน้้ า และไฟ LED ที่่เ� ฟรมโดรน ความเร็็วระดัับ
เสีียงกิิมบอลหรืือ Coordinated Turn (โหมด Sport) ผู้้�ใช้้ยังั สามารถปรัับเทีียบกิิมบอลได้้ด้ว้ ย
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ฟังก์์ชั่่�นของปุ่่� มบางปุ่่� มของรีีโมทคอนโทรลปรัับแต่่งได้้ที่รีี่� โมทคอนโทรล ซึ่่�งรวมถึึงปุ่่� ม C1 สวิิตช์์ C2 และโหมดกำำ�หนดเองบนสวิิตช์์โหมด
การบิิน เมื่่อ� ใช้้โหมด Manual สามารถตั้้�งค่่าโหมดก้้านควบคุุม และปรัับเลขชี้้กำ� �ลั
ำ งั ได้้ ผู้้�ใช้้ยังั สามารถปรัับเทีียบรีีโมทคอนโทรลได้้ด้ว้ ย

กล้้อง

สามารถปรัับพารามิิเตอร์์ของกล้้อง เช่่น ISO, ชััตเตอร์์, EV, ความอิ่่�มตััว และสมดุุลแสงขาวได้้ นอกจากนี้้ �โหมดกล้้องยัังสามารถตั้้�งค่่าเป็็ น
อััตโนมััติห
ิ รืือปรัับเองได้้ สามารถตั้้�งค่่าชััตเตอร์์และ ISO ในโหมด Manual ในขณะที่่ส� ามารถตั้้�งค่่า EV ในโหมด Auto ได้้
ผู้้�ใช้้สามารถตั้้�งค่่าคุุณภาพการส่่งสััญญาณ คุุณภาพวิิดีีโอ รููปแบบวิิดีีโอ เส้้นตาราง เปิิ ดหรืือปิิ ดจุุดกึ่่ง� กลางของหน้้ าจอ และฟอร์์แมตการ์์ด
microSD โปรดทราบว่่าไม่่สามารถกู้้�คืืนข้้อมููลหลัังจากการฟอร์์แมตได้้ ใช้้งานด้้วยความระมััดระวััง
ในการตั้้�งค่่ากล้้องขั้้�นสููง ผู้้�ใช้้สามารถตั้้�งค่่าอุุปกรณ์์ บัน
ั ทึึก รููปแบบการเข้้ารหััสวิดีีิ โอ สีี และการป้้ องกัันการสั่่�นไหว ตลอดจนเปิิ ดหรืือปิิ ดการบัั
นทึึกเสีียงของโดรน คำำ�บรรยายวิิดีีโอ การแก้้ไขความผิิดเพี้้ย� น การแก้้ไขภาพ และ EIS (ระบบป้้องกัันภาพสั่่�นไหวแบบอิิเล็็กทรอนิิ กส์์)
แตะเลืือก Reset Camera Parameters (การตั้้�งค่่ากล้้องใหม่่) เพื่่อ� กู้้�คืืนการตั้้�งค่่ากล้้องทั้ง้ � หมดให้้เป็็ นค่่าเริ่่ม� ต้้น
เมื่่อ� อััตราเฟรมของคุุณภาพวิิดีีโอเท่่ากัับ 50/60fps เสีียงและวิิดีีโอจะถููกจััดเก็็บไว้้ด้ว้ ยกัันในไฟล์์เดีียว เมื่่อ� อััตราเฟรมของ
คุุณภาพวิิดีีโออยู่่�ที่่� 100/120fps เสีียงจะถููกจััดเก็็บแยกกัันเป็็ นไฟล์์เสีียง และวิิดีีโอจะช้้ากว่่าปกติิสี่่�เท่่าในขณะที่่เ� สีียงจะเป็็ น
ปกติิ
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การแสดงผล

ปรัับความสว่่างของหน้้ าจอ ซููม และแสดงหรืือซ่่อนจุุดขึ้้น� บิิน

เกี่่ย� วกัับ

ดููข้อ้ มููลอุุปกรณ์์ เช่่น หมายเลขประจำำ�เครื่่อ� งและเฟิิ ร์์มแวร์์ของแว่่นตาและอุุปกรณ์์ ที่เ่� ชื่่�อมต่่อ
เปลี่่ย� นเป็็ น DJI FPV Digital System ในเมนูู เพื่่อ� ใช้้ DJI FPV Air Unit เปิิ ดแว่่นตาอีีกครั้้�งหลัังจากเปลี่่ย� น
เลืือกรีีเซ็็ตทั้ง้ � หมดเพื่่อ� รีีเซ็็ตแว่่นตาและอุุปกรณ์์ ที่เ่� ชื่่�อมต่่อเป็็ นการตั้้�งค่่าเริ่่ม� ต้้น
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รีีโมทคอนโทรล
ในตััว DJI FPV Remote Controller 2 เป็็ นเทคโนโลยีีการส่่งสััญญาณ O3 ของ DJI ซึ่่ง� มีีช่่วงระยะทางการส่่งข้้อมููลสููงสุุด 6 ไมล์์
� ในขณะที่่ก้� า้ นควบคุุมที่่ถ� อดออกได้้ทำ�ำ ให้้รีีโมทคอนโทรล
(10 กม.) ปุ่่� มต่่างๆ ที่่รีี� โมทคอนโทรลทำำ�ให้้การควบคุุมโดรนและกล้้องทำำ�ได้้อย่่างราบรื่่น
เก็็บรัักษาได้้ง่า่ ย
แบตเตอรี่่ใ� นตััวมีีความจุุ 5200 mAh และใช้้งานได้้เต็็มที่่� 9 ชั่่�วโมง

การใช้้งาน
การเปิิ ด/ปิิ ดเครื่่อ� ง
กดปุ่่� มเปิิ ด/ปิิ ดหนึ่่� งครั้้�งเพื่่อ� ตรวจสอบระดัับแบตเตอรี่่ปั� จจุุบัน
ั ถ้้าระดัับแบตเตอรี่่ต่ำ� �ำ� เกิินไป กรุุณาชาร์์จก่่อนใช้้งาน
กดหนึ่่� งครั้้�งและกดค้้างอีีกครั้้�งเพื่่อ� เปิิ ดหรืือปิิ ดรีีโมทคอนโทรล

การชาร์์จแบตเตอรี่่�
ใช้้สาย USB-C เพื่่อ� ต่่อกัับอะแดปเตอร์์ AC เข้้ากัับพอร์์ต USB-C ของรีีโมทคอนโทรล อาจใช้้เวลาประมาณ 2.5 ชั่่�วโมงเพื่่อ� ชาร์์จ
รีีโมทคอนโทรลเต็็มที่่�

การควบคุุมกิิมบอลและกล้้อง
1.	ปุ่่� ม Shutter/Record: กดหนึ่่� งครั้้�งเพื่่อ� ถ่่ายภาพ หรืือเพื่่อ� เริ่่ม
� หรืือหยุุดบัันทึึกวิิดีีโอ กดค้้างเพื่่อ� เปลี่่ย� นโหมดระหว่่างภาพนิ่่� งและวิิดีีโอ
2. Gimbal Dial: ใช้้ควบคุุมความเอีียงของกิิมบอล

Gimbal Dial (ปุ่่� ม
ควบคุุมกิิมบอล)
Shutter/Record Button (ปุ่่� ม
ชััตเตอร์์/บัันทึึก)
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การควบคุุมโดรน
ก้้านควบคุุมจะควบคุุมการหัันทิิศทาง (pan) การเคลื่่อ� นที่่ไ� ปข้้างหน้้ าและถอยหลััง (pitch) ระดัับความสููง (throttle) และการเคลื่่อ� นที่่ไ� ป
ทางซ้้ายและขวา (roll) ของโดรน โหมดก้้านควบคุุมกำำ�หนดฟังก์์ชั่่�นการทำำ�งานของการเคลื่่อ� นไหวของก้้านควบคุุมแต่่ละแบบ
โหมด 1

ก้้านควบคุุ
มซ้้าย
Left Stick

ก้้านควบคุุ
มขวา
Right Stick

ด้้านหน้้ า
Forward

ขึ้้�น
UP

ลง
Down
ด้้านหลััง
Backward

ซ้้าย
Left

โหมด 2

ขวา
Right

เลี้้�ยวขวา
Turn Right

เลี้้�ยวซ้้าย
Turn Left

ก้้านควบคุุ
มขวา
Right Stick

Left Stick
ก้้านควบคุุ
มซ้้าย

ด้้านหน้้ า
Forward

ขึ้้�น
UP

ลง
Down
ด้้านหลััง
Backward

โหมด 3

ก้้านควบคุุ
มซ้้าย
Left Stick

ซ้้าย
Left

เลี้้�
ยวขวาRight
Turn

เลี้้�ยLeft
วซ้้าย
Turn

ขวา
Right

Right Stick
ก้้านควบคุุ
มขวา

Forward
ไปข้้
างหน้้ า

ขึ้้�น
UP

Down
ลง

ด้้านหลััง
Backward

ซ้้าย
Left

ขวา
Right

Turn
เลี้้�ยLeft
วซ้้าย

เลี้้�
ยวขวาRight
Turn

มีีโหมดโปรแกรมสามโหมด ได้้แก่่ โหมด 1 โหมด 2 และโหมด 3 โหมด 2 จะถููกเลืือกโดยค่่าเริ่่ม� ต้้นและผู้้�ใช้้ยังั สามารถกำำ�หนดค่่าโหมดที่่�
กำำ�หนดเองที่่แ� ว่่นตาได้้ รููปด้้านล่่างอธิิบายวิิธีีใช้้ก้า้ นควบคุุมแต่่ละอััน โดยใช้้โหมด 2 เป็็ นตััวอย่่าง
	ตำำ�แหน่่ งกลางของก้้านควบคุุม: ก้้านควบคุุมอยู่่�ตรงกลาง
การขยัับก้้านควบคุุม: ดัันก้้านควบคุุมออกจากศููนย์์กลางหรืือดัันก้้านก้้านควบคุุมออกจากตำำ�แหน่่ งต่ำำ�สุ
� ุดเมื่่อ� ใช้้โหมด Manual
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รีีโมทคอนโทรล
( โหมด 2)

(

โดรน
แสดงทิิศทางของ Nose)

หมายเหตุุ
ก้้านควบคุุม: ขยัับก้้านควบคุุมทางซ้้าย ขึ้้น� หรืือลง เพื่่อ� เปลี่่ย� นแปลง
ระดัับความสููงของโดรน
ผลัักก้้านควบคุุมขึ้้น� เพื่่อ� เพิ่่�มระดัับความสููง ดัันก้้านควบคุุมลงเพื่่อ�
ลดระดัับ กรุุณาผลัักก้้านควบคุุมอย่่างนุ่่�มนวลเสมอ เพื่่อ� ป้้องกััน
การเปลี่่ย� นระดัับอย่่างทัันทีีทัันใดหรืือไม่่คาดคิิด
โหมด Normal/Sport:
ถ้้าก้้านควบคุุมอยู่่�ตรงกลาง โดรนจะลอยอยู่่�กัับที่่�
ใช้้ก้า้ นควบคุุมด้้านซ้้ายเพื่่อ� ลงจอด เมื่่อ� มอเตอร์์หมุุนด้้วยความเร็็ว
รอบเดิินเบา ยิ่่�งก้้านควบคุุมถููกดัันออกไปจากศููนย์์กลางมากเท่่าไหร่่
โดรนก็็จะเปลี่่ย� นระดัับความสููงได้้เร็็วขึ้้น� เท่่านั้้�น
โหมด Manual:
ก้้านควบคุุมไม่่มีีศูน
ู ย์์กลาง ก่่อนบิิน ให้้ปรัับก้้านควบคุุมเพื่่อ� ป้้องกััน
ไม่่ให้้ก้า้ นควบคุุมกลัับไปอยู่่�ที่่ศู� น
ู ย์์กลาง
Yaw Stick (ก้้านควบคุุมเปลี่่ย� นทิิศทาง): ขยัับก้้านควบคุุมซ้้ายไป

ทางซ้้ายหรืือขวาเพื่่อ� ควบคุุมทิิศทางของโดรน
ผลัักก้้านควบคุุมไปทางซ้้าย เพื่่อ� หมุุนโดรนทวนเข็็มนาฬิกิ า และ
ไปทางขวาเพื่่อ� หมุุนโดรนตามเข็็มนาฬิกิ า ถ้้าก้้านควบคุุมอยู่่�ตรง
กลาง โดรนจะลอยอยู่่�กัับที่่�
ยิ่่�งก้้านควบคุุมถููกผลัักออกไปห่่างจากตรงกลางเท่่าไหร่่ โดรนก็็ยิ่่ง�
หมุุนเร็็วขึ้้น� เท่่านั้้�น
� -ลง): การขยัับก้้านควบคุุมทาง
Pitch Stick (โยกก้้านควบคุุมขึ้้น
ขวาขึ้้น� และลงจะเปลี่่ย� นมุุมก้้ม-เงย (pitch) ของโดรน
ผลัักก้้านควบคุุมขึ้้น� เพื่่อ� บิินไปข้้างหน้้ า หรืือผลัักลงเพื่่อ� บิินถอย
หลััง ถ้้าก้้านควบคุุมอยู่่�ตรงกลาง โดรนจะลอยอยู่่�กัับที่่�
ยิ่่�งก้้านควบคุุมถููกผลัักออกไปห่่างจากตรงกลางเท่่าไหร่่ โดรนก็็ยิ่่ง�
เคลื่่อ� นที่่เ� ร็็วขึ้้น� เท่่านั้้�น
Roll Stick (โยกก้้านควบคุุมซ้้าย-ขวา): การขยัับก้้านควบคุุมทาง
ขวาไปทางซ้้ายหรืือขวาจะเปลี่่ย� นการโยกซ้้าย-ขวา (roll) ของโดรน

ผลัักก้้านควบคุุมไปทางซ้้าย เพื่่อ� บิินไปทางซ้้าย และทางขวา เพื่่อ�
บิินไปทางขวา ถ้้าก้้านควบคุุมอยู่่�ตรงกลาง โดรนจะลอยอยู่่�กัับที่่�
ยิ่่�งก้้านควบคุุมถููกผลัักออกไปห่่างจากตรงกลางเท่่าไหร่่ โดรนก็็ยิ่่ง�
เคลื่่อ� นที่่เ� ร็็วขึ้้น� เท่่านั้้�น

เปลี่่ย� นโหมดการบิิน
เลื่่อ� นสวิิทช์์เพื่่อ� เลืือกโหมดการบิินที่่ต้� อ้ งการ
ตำำ�แหน่่ ง

โหมดการบิิน

M

โหมด Manual

S

โหมด Sport

N

โหมด Normal
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โหมด Manual ถููกปิิ ดใช้้งานโดยค่่าเริ่่ม� ต้้น ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าสวิิตช์์ตั้้ง� ค่่าเป็็ นโหมด Manual ที่่แ� ว่่นตา ก่่อนจะเปลี่่ย� นเป็็ นโหมด
� ว่่นตา โดรนจะยัังคงอยู่่�ในโหมด Normal หรืือ Sport ไปที่่� Settings, Control,
Manual หากไม่่ได้้ตั้้ง� สวิิตช์์เป็็ นโหมด Manual ที่่แ
Remote Controller, Button Customization และตั้้�งค่่า Custom Mode เป็็ นโหมด Manual
ก่่อนที่่จ� ะใช้้โหมด Manual ขอแนะนำำ �ให้้ขัน
ั สกรูู F2 ที่่ด้� า้ นหลัังของก้้านควบคุุม เพื่่อ� ไม่่ให้้ก้า้ นควบคุุมกลัับไปอยู่่�ที่่ศู� น
ู ย์์กลางและปรัับสกรูู
F1 เพื่่อ� ให้้แน่่ ใจว่่าแรงต้้านของก้้านควบคุุมนั้้�นเหมาะสม
เมื่่อ� ใช้้โหมด Manual โดรนจะไม่่มีีฟังก์์ชัันช่่วยเหลืือการบิิน เช่่น ระบบป้้ องกัันการสั่่�นไหวอััตโนมััติิ ก่่อนใช้้โหมด Manual
ให้้ฝึึกบิินในโหมด Manual โดยใช้้ DJI Virtual Flight เพื่่อ� ให้้แน่่ ใจว่่าคุุณบิินได้้อย่่างปลอดภััย
ปรัับก้้านควบคุุม ก่่อนที่่โ� ดรนจะขึ้้น� บิินเท่่านั้้�น ห้้ามปรัับค่่าระหว่่างการบิิน

ปุ่่� มเริ่่ม
� /หยุุด
เมื่่อ� ใช้้โหมด Sport ให้้กดหนึ่่� งครั้้�งเพื่่อ� เปิิ ดหรืือปิิ ดระบบควบคุุมความเร็็วคงที่่� เมื่่อ� เปิิ ดใช้้งานระบบควบคุุมความเร็็วคงที่่� โดรนจะรัักษาคว
ามเร็็วการบิินปัจจุุบัน
ั และบิินไปข้้างหน้้ า
เมื่่อ� ใช้้โหมด Manual กดสองครั้้�งเพื่่อ� สตาร์์ทหรืือหยุุดมอเตอร์์
เมื่่อ� ใช้้โหมด Normal หรืือ Sport ให้้กดหนึ่่� งครั้้�งเพื่่อ� ยกเลิิก Low Battery RTH เมื่่อ� การนัั บถอยหลัังปรากฏขึ้้น� ในแว่่นตา

	ระบบควบคุุมความเร็็วคงที่่ใ� ช้้ได้้เฉพาะในโหมด Sport
เมื่่อ� เปิิ ดใช้้งานระบบควบคุุมความเร็็วคงที่่� โดรนจะรัักษาความเร็็วการบิินปัจจุุบัน
ั โดยบิินไปข้้างหน้้ าในแนวราบ ความเร็็วแนว
ราบที่่แ� สดงบนแว่่นตาจะเปลี่่ย� นไป หากมีีการเคลื่่อ� นย้้ายก้้านควบคุุม หรืือหากโดรนบิินอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมที่่มีี� ลมแรง

� บิิน)
ปุ่่� ม Flight Pause/RTH (ปุ่่� มหยุุดบิินชั่่�วคราว/ปุ่่� มบิินกลัับจุุดขึ้้น

กดหนึ ่ งครั ง้ เพื ่ อ ทำ � ให้ โ ดรนเบรคและบิ น อยู ่ ก ั บ ที ่ ตรวจสอบให้ แ น่ ใจว่า คั น บั ง คั บ การเคล ื ่ อ นที ่ ห น้ า/หลั ง และคั น บั ง คั บ การเคล ื ่ อ
นที ่ ซ ้ า ย/ขวากลั บ ไปอยู ่ ต รงกลาง แล้ ว ดั น ก้ า นคั น โยกเพื ่ อ ควบคุ ม การบิ น ต่ อ ไป ถ้ า โดรนอยู ่ ใ นโหมด RTH หรือลงจอดอั ต โนมั ต ิ
กดหนึ่ งครัง้ เพื่อออกจากโหมด RTH ก่อนจะเบรค
เมื่อโดรนอยู่ในโหมด Manual ให้กดปุ่ มเพื่อให้โดรนเบรกและบินอยู่กับที่ โดรนจะกลับสู่การบินตามระดับแนวราบและโหมดการบินจะเป
ลีย่ นเป็ นโหมด Normal โดยอัตโนมัติ
กดปุ่ ม RTH ค้างไว้จนกว่ารีโมทคอนโทรลจะส่งเสียงบี๊บ เพื่อบ่งชี ว้ ่ามีการเริ่มต้นโหมด RTH กดปุ่ มนี ้ อีกครัง้ เพื่อยกเลิกคำ�สั่ง RTH
้ บิน) เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RTH
และกลับไปควบคุมโดรนอีกครัง้ อ่านรายละเอียดในหัวข้อ Return to Home (กลับจุดขึน
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV
Customizable Button (ปุ่่� มที่่�ตั้้ง� ค่่าได้้เอง)
ฟังก์์ชัันของปุ่่� มที่่ตั้้� ง� ค่่าได้้เองสามารถตั้้�งค่่าได้้ในการตั้้�งค่่ารีีโมทคอนโทรลที่่แ� ว่่นตา รวมถึึงปุ่่� ม C1 สวิิตช์์ C2 และโหมดกำำ�หนดเอง
ปุ่่� ม C1 และสวิิตช์์ C2 สามารถใช้้เป็็ นทางลััดสำำ�หรัับฟังก์์ชั่่�นต่่าง ๆ เช่่น การเพิ่่�ม การลด หรืือการตั้้�งศููนย์์กิมิ บอลอีีกครั้้�ง หรืือเปิิ ดหรืือปิิ ดการ
ส่่งเสีียงบี๊๊บ� ESC หรืือไฟเสริิมด้้านล่่าง
โหมดกำำ�หนดเองสามารถตั้้�งค่่าเป็็ นโหมด Manual หรืือโหมด Sport ได้้
โหมดกำำ�หนดเอง

ปุ่่� ม C1
สวิิตช์์ C2

การเตืือนจากรีีโมทคอนโทรล
รีีโมทคอนโทรลจะส่่งเสีียงเตืือนระหว่่าง RTH ไม่่สามารถยกเลิิกการแจ้้งเตืือนได้้ รีีโมทคอนโทรลจะส่่งเสีียงเตืือน เมื่่อ� แบตเตอรี่่อ่� อ่ น 6% - 15%
� ้ อยกว่่า
สามารถปิิ ดการเตืือนระดัับแบตเตอรี่่อ่� อ่ นได้้ด้ว้ ยการกดปุ่่� มเปิิ ด/ปิิ ด การแจ้้งเตืือนระดัับแบตเตอรี่่วิ� กิ ฤติิจะดัังขึ้้น� เมื่่อ� ระดัับแบตเตอรี่่น้
5% และไม่่สามารถยกเลิิกได้้

Optimal Transmission Zone (บริิเวณส่่งสััญญาณ)
สััญญาณระหว่่างโดรนกัับรีีโมทคอนโทรลจะดีีที่่สุ� ุด เมื่่อ� เสาสััญญาณอยู่่�ในตำำ�แหน่่ งสอดคล้้องกัับโดรนตามภาพด้้านล่่าง

อ่่อน

แรง

Optimal Transmission Zone (บริิเวณส่่งสััญญาณ)

� ที่่มีีคลื่
� น
ห้้ามใช้้อุปุ กรณ์์ ไร้้สายอื่่น
่� ความถี่่เ� ดีียวกัันเพื่่อ� หลีีกเลี่่ย� งการรบกวนรีีโมทคอนโทรล
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV

การปรัับก้้านควบคุุม
� น
�
เมื่่อ� ใช้้โหมด Manual ให้้ปรัับก้้านควบคุุมตามโหมดก้้านควบคุุมของคุุณเพื่่อ� ประสบการณ์์ การใช้้งานที่่ดีีขึ้้
1.	พลิิกรีีโมทคอนโทรลและยกที่่จั� บ
ั ยางด้้านหลัังจากช่่องด้้านใน

ช่่อง

� า้ นหน้้ ารีีโมทคอนโทรล ใช้้ประแจหกเหลี่่ย� ม H1.5 เพื่่อ� ปรัับแรงต้้านของก้้าน
2.	สกรููที่อ�่ ยู่่�ใต้้กริิปสามารถใช้้ปรัับก้้านควบคุุมที่่เ� กี่่ย� วข้้องที่่ด้
ควบคุุมและปรัับให้้ก้า้ นควบคุุมกลัับไปอยู่่�ศููนย์์กลางในแนวตั้้�งอีีกครั้้�ง แรงต้้านการควบคุุมจะเพิ่่�มขึ้้น� เมื่่อ� ขัันสกรูู F1 และแรงต้้านการ
ควบคุุมจะลดลงเมื่่อ� คลายสกรูู F1 การปรัับศููนย์์กลางจะถููกปิิ ดใช้้งานเมื่่อ� ขัันสกรูู F2 และการตั้้�งศููนย์์ใหม่่จะเปิิ ดใช้้งานเมื่่อ� คลายสกรูู F2

1

3

4

1

F1 สกรููปรัับแรงต้้านก้้านควบคุุมขวา (แนวตั้้�ง)

3

F1 สกรููปรัับแรงต้้านก้้านควบคุุมซ้้าย (แนวตั้้�ง)

2

F2 สกรููปรัับศููนย์์ก้า้ นควบคุุมขวา (แนวตั้้�ง)

4

F2 สกรููปรัับศููนย์์ก้า้ นควบคุุมซ้้าย (แนวตั้้�ง)

3.	ติิดที่่จั� บ
ั ยางอีีกครั้้�งเมื่่อ� การปรัับเสร็็จสมบููรณ์์
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แอป DJI Fly
เชื่่�อมต่่อแว่่นตากัับอุุปกรณ์์ มืือถืือ เปิิ ดแอป DJI Fly และเข้้าสู่่�หน้้ าจอหลััก แตะ GO FLY เพื่่อ� แสดงการส่่งวิิดีีโอซึ่่�งช่่วยให้้คุณ
ุ สามารถแชร์์
มุุมมองกล้้อง FPV ได้้

Album

Skypixel

Me

GO FLY

จุุดบิิน
ชมหรืือแบ่่งปันเที่่ย� วบิินและสถานที่่ถ่� า่ ยทำำ�ในบริิเวณใกล้้เคีียง เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับโซน GEO และชมภาพถ่่ายทางอากาศของสถานที่่�
�
ต่่าง ๆ ที่่ถ่� า่ ยโดยผู้้�ใช้้รายอื่่น

Academy
แตะไอคอนที่่มุ� มุ ขวาบนเพื่่อ� เข้้าสู่่� Academy และดููบทแนะนำำ �ผลิิตภััณฑ์์ เคล็็ดลัับการบิิน ความปลอดภััยในการบิินและเอกสารคู่่�มืือ

Album
� ำ �เข้้าโดยอััตโนมััติิ
ชมภาพถ่่ายและวิิดีีโอจากโดรนและโทรศััพท์เ์ คลื่่อ� นที่่ข� องคุุณ มีีทั้ง้ � แบบ Templates และ Pro เทมเพลตแก้้ไขวิิดีีโอที่่นำ
Pro จะทำำ�ให้้คุณ
ุ ปรัับแต่่งคลิิปที่่ถ่� า่ ยมาได้้ตามที่่คุ� ณ
ุ ต้้องการ

SkyPixel
เข้้าสู่่�โหมด SkyPixel เพื่่อ� ชมวิิดีีโอและภาพที่่ผู้้�� ใช้้อื่น
่� แชร์์ไว้้

Profile
� ๆ
ดููข้อ้ มููลบััญชีี, บัันทึึกการบิิน, ฟอรั่่ม� DJI, ร้้านค้้าออนไลน์์ , Find My Drone (ค้้นหาโดรนของคุุณ) และการตั้้�งค่่าอื่่น
บางประเทศและภููมิภิ าคต้้องการการรายงานตำำ�แหน่่ งของโดรนแบบเรีียลไทม์์ขณะบิิน ด้้วยเหตุุนี้้ �จึงึ จำำ�เป็็ นต้้องเชื่่�อมต่่อแว่่น
ตากัับอุุปกรณ์์ เคลื่่อ� นที่่แ� ละเรีียกใช้้ DJI Fly ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าได้้ตรวจสอบและปฏิิบัติั ติ ามข้้อบัังคัับของท้้องถิ่่�น
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV
ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าชาร์์จโทรศััพท์เ์ คลื่่อ� นที่่ข� องคุุณเต็็มแล้้วก่่อนจะเปิิ ดแอป DJI Fly
เมื่่อ� ใช้้แอป DJI Fly ต้้องใช้้โหมด Mobile cellular data ติิดต่่อกัับผู้้�ให้้บริิการเครืือข่่ายของคุุณเพื่่อ� ทราบค่่าใช้้จ่า่ ย
	ถ้้าคุุณใช้้โทรศััพท์เ์ คลื่่อ� นที่่เ� ป็็ นจอภาพ ห้้ามรัับสายที่่โ� ทรเข้้ามาหรืือใช้้คุณ
ุ สมบััติกิ ารรัับส่่งข้้อความระหว่่างการบิิน
	อ่่านเคล็็ดลัับด้้านความปลอดภััย คำำ�เตืือน และข้้อสงวนสิิทธิ์์�อย่่างถี่่ถ้� ว้ น รัับทราบและจดจำำ�ข้้อกำำ�หนดที่่เ� กี่่ย� วข้้องในพื้้น� ที่่ข� อง
คุุณเอาไว้้ คุุณคืือผู้้�รัับผิิดชอบผู้้�เดีียวเท่่านั้้�นที่่ต้� อ้ งรัับทราบถึึงข้้อกำำ�หนดที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และการบิินแบบที่่ไ� ด้้รับั อนุุ ญาต
ใช้้การสอนใช้้งานในแอปเพื่่อ� ฝึึ กทัักษะการบิินของคุุณ หากคุุณยัังไม่่เคยบิินโดรนมาก่่อน หรืือมีีประสบการณ์์ ไม่่เพีียงพอที่่จ� ะ
บิินโดรนอย่่างมั่่�นใจ
แอปนี้้ �ออกแบบมาเพื่่อ� ช่่วยคุุณในการบิิน ใช้้วิจิ ารณญาณของคุุณ และห้้ามพึ่่ง� แอปเพื่่อ� ควบคุุมโดรนของคุุณ การใช้้งานแอปนี้้ �
ของคุุณต้้องเป็็ นไปตามข้้อกำำ�หนดการใช้้งานของ DJI Fly และนโยบายความเป็็ นส่่วนตััวของ DJI อ่่านทั้้ง� หมดอย่่างละเอีียดได้้
ในแอป
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การบิิน
เมื่่อ� เตรีียมความพร้้อมก่่อนบิินเรีียบร้้อยแล้้ว ขอแนะนำำ �ให้้คุณ
ุ ฝึึ กทัักษะการบิินของคุุณและฝึึ กบิินอย่่างปลอดภััย ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่า
� ที่่โ� ล่่ง ความสููงในการบิินจำำ�กัดั ไว้้ที่่� 500 ม. ห้้ามเกิินความสููงนี้้ � ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบัังคัับท้้องถิ่่�น
ทุุกการบิินนั้้�นทำำ�การบิินในพื้้น
อย่่างเคร่่งครััดเมื่่อ� บิิน อย่่าลืืมอ่่านข้้อสงวนสิิทธิ์์�และคำำ�แนะนำำ �ด้า้ นด้้านความปลอดภััยของ DJI FPV เพื่่อ� ทำำ�ความเข้้าใจประกาศด้้านความ
ปลอดภััยก่อ่ นบิิน

ข้้อกำำ�หนดสภาวะแวดล้้อมทางการบิิน
1.	ห้้ามใช้้โดรนในสภาวะแวดล้้อมที่่รุ� น
ุ แรง รวมถึึงเมื่่อ� แรงลมเกิิน 13.8 เมตร/วิินาทีี หิิมะตก ฝนตก และหมอกลง

� ที่่เ� ปิิ ดโล่่งเท่่านั้้�น อาคารสููงและสิ่่�งก่่อสร้้างที่่เ� ป็็ นโลหะขนาดใหญ่่อาจส่่งผลกัับความถููกต้้องของเข็็มทิิศที่่ตั� วั โดรนและระบบ
2.	บิินในพื้้น
GPS ได้้ ขอแนะนำำ �ให้้โดรนอยู่่�ห่่างจากอาคารเหล่่านั้้�นอย่่างน้้ อย 5 เมตร
3. หลีีกเลี่่ย� งสิ่่�งกีีดขวาง ฝููงชน สายไฟฟ้้ าแรงสููง ต้้นไม้้ และแหล่่งน้ำำ �� ขอแนะนำำ �ให้้โดรนอยู่่�เหนืือน้ำำ ��อย่่างน้้ อย 3 เมตร

� ุด โดยการหลีีกเลี่่ย� งพื้้น� ที่่ที่
� มีี่� กระแสแม่่เหล็็กไฟฟ้้ าแรงสููง เช่่น บริิเวณใกล้้สายไฟฟ้้ า สถานีีจ่่ายไฟฟ้้ า สถานีี
4. ลดสิ่่�งรบกวนให้้น้้อยที่่สุ
ไฟฟ้้ าย่่อย และอาคารที่่มีี� การกระจายสััญญาณเสีียงหรืือภาพ

� อยู่่�กัับปัจจััยของสภาวะแวดล้้อม เช่่น ความหนาแน่่ นของอากาศและอุุณหภููมิิ โปรดใช้้ความ
5.	สมรรถนะของโดรนและแบตเตอรี่่� ขึ้้น
ระมััดระวัังเมื่่อ� บิินสููงกว่่าระดัับน้ำำ ��ทะเล 19,685 ฟุุต (6,000 ม.) มิิฉะนั้้�นประสิิทธิภิ าพของแบตเตอรี่่แ� ละเครื่่อ� งบิินอาจลดลง
6. โดรนไม่่สามารถใช้้ GPS ได้้ในแถบภููมิภ
ิ าคขั้้�วโลก เมื่่อ� ต้้องบิินในบริิเวณเช่่นนั้้�นให้้ใช้้ระบบจัับภาพวััตถุุด้า้ นล่่าง

� บิินจากพื้้น� ที่่ที่
� มีี่� การเคลื่่อ� นที่่� เช่่น เรืือที่่กำ� �ลั
7.	ถ้้าหากขึ้้น
ำ งั แล่่น หรืือยานยนต์์ ให้้บิน
ิ ด้้วยความระมััดระวััง

� ที่่�ควบคุุมการบิิน)
ข้้อจำำ�กััดการบิิน และ GEO Zones (พื้้น
ผู้้�ควบคุุมอากาศยานไร้้นัักบิิน (UAV) ควรปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบจากองค์์กรกำำ�กับั ดููแลตนเอง เช่่น องค์์การการบิินพลเรืือนระหว่่างประเทศ
องค์์การบริิหารการบิินแห่่งชาติิ และหน่่ วยงานการบิินท้้องถิ่่�น ด้้วยเหตุุผลด้้านความปลอดภััย การจำำ�กัดั ด้้านการบิินมีีการเปิิ ดใช้้งานโดยค่่า
เริ่่ม� ต้้น เพื่่อ� ช่่วยให้้ผู้้�ใช้้บิน
ิ โดรนลำำ�นี้้ �ได้้อย่่างปลอดภััยและถููกกฎหมาย ผู้้�ใช้้สามารถตั้้�งค่่าการจำำ�กัดั การบิินได้้ทั้ง้ � ความสููงและระยะทาง
ข้้อจำำ�กัดั ด้้านระดัับความสููง ข้้อจำำ�กัดั ด้้านระยะทาง และฟังก์์ชััน GEO zones จะทำำ�งานพร้้อมกัันเพื่่อ� ให้้เกิิดความปลอดภััยในการบิินเมื่่อ�
GPS ใช้้งานได้้ เมื่่อ� GPS ใช้้งานไม่่ได้้ จะสามารถจำำ�กัด
ั ได้้เฉพาะระดัับความสููงเท่่านั้้�น

ข้้อจำำ�กััดด้้านระดัับความสููงและระยะทาง
� งกระบอกที่่�
ผู้้�ใช้้สามารถเปลี่่ย� นขีีดจำำ�กัดั ความสููงและรััศมีีสููงสุุดในแว่่นตาได้้ เมื่่อ� จบการบิิน การบิินของโดรนจะถููกจำำ�กัดั ให้้อยู่่�ในพื้้น� ที่่ทร
กำำ�หนดโดยการตั้้�งค่่าเหล่่านี้้ � ขีีดจำำ�กัดั เหล่่านี้้ �มีีรายละเอีียดอยู่่�ในตารางด้้านล่่าง

ระดัับความสููงเต็็มที่่�

ความสููงของโดรนเมื่่อ� เปิิ ดเครื่่อ� ง
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รััศมีีที่่ไ� กลที่่สุ� ุด

จุุดขึ้้�นบิิน

คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV
เมื่่อ� GPS ใช้้งานได้้
การจำำ�กัดั ด้้านการบิิน

แว่่นตา

ระดัับความสููง
ที่่สู� ูงที่่สุ� ุด

ระดัับความสููงของโดรนไม่่สามารถเกิินจาก
ค่่าที่่ร� ะบุุ

คำำ�เตืือน: ถึึงระดัับความสููงที่่จำ� �กั
ำ ดั

รััศมีีที่่ไ� กล
ที่่สุ� ุด

ระยะห่่างของโดรนต้้องอยู่่�ในขอบเขตที่่�
ไกลที่่สุ� ุด

คำำ�เตืือน: ถึึงจุุดไกลที่่สุ� ุดที่่จำ� �กั
ำ ดั

ตััวแสดงสถานะโดรน
ไฟกะพริิบสีีเขีียวและแดง
สลัับกััน

เมื่่อ� สััญญาณ GPS อ่่อน
ระดัับความสููง
ที่่สู� ูงที่่สุ� ุด
รััศมีีที่่ไ� กล
ที่่สุ� ุด

การจำำ�กัดั ด้้านการบิิน
ความสููงจำำ�กัดั ไว้้ที่่� 98 ฟุุต (30 เมตร) เมื่่อ�
สััญญาณ GPS อ่่อน

แว่่นตา

ตััวแสดงสถานะโดรน

คำำ�เตืือน: ถึึงขีีดจำำ�กัดั ความสููงแล้้ว

ไฟกะพริิบสีีแดงและเขีียว
สลัับกััน

ข้้อจำำ�กัดั ของรััศมีีถููกปิิ ดใช้้งานและไม่่สามารถรัับการแจ้้งเตืือนในแว่่นตาได้้

เมื่่อ� เปิิ ดเครื่่อ� งโดรน จะไม่่มีีการจำำ�กัดั ระดัับความสููง หากสััญญาณ GPS อ่่อนระหว่่างบิิน ตราบใดที่่สั� ัญญาณ GPS ที่่แ� สดง
เป็็ นสีีขาวหรืือสีีเหลืือง
� ไฟสีีแดงเป็็ นเวลาห้้าวิินาทีี
	ถ้้าโดรนอยู่่�ใน GEO zone และไม่่มีีสััญญาณ GPS หรืือสััญญาณอ่่อน ตััวบอกสถานะโดรนจะขึ้้น
ทุุกสิิบสองวิินาทีี
	ถ้้าโดรนถึึงขีีดจำำ�กัดั ความสููงหรืือรััศมีี คุุณจะยัังควบคุุมโดรนได้้ แต่่จะไม่่สามารถบิินไกลออกไปได้้อีีก
� ที่่เ� สี่่�ยงอื่่น
� ๆ บิินโดรนให้้อยู่่�เฉพาะ
เพื่่อ� ความปลอดภััย อย่่าบิินใกล้้สนามบิิน ทางด่่วน สถานีีรถไฟ รางรถไฟ เขตเมืืองหรืือพื้้น
ในแนวสายตาที่่คุ� ณ
ุ มองเห็็นเท่่านั้้�น

GEO Zones
GEO Zones ทุุกแห่่งมีีแจ้้งไว้้ในเว็็บไซต์์ทางการของ DJI ที่่� https://www.dji.com/flysafe GEO zones แบ่่งเป็็ นหลายประเภท รวม
� �งมีีเครื่่อ� งบิินบิินในระดัับต่ำำ�� พรมแดนระหว่่างประเทศ และพื้้น� ที่่เ� สี่่�ยง เช่่น โรงไฟฟ้้ า
ถึึงพื้้น� ที่่� เช่่น สนามบิิน พื้้น� ที่่ซึ่่

คุุณจะได้้รับั ข้้อความแจ้้งที่่แ� ว่่นตา หากโดรนของคุุณเข้้าใกล้้ GEO zone และโดรนจะถููกจำำ�กัดั ไม่่ให้้บิน
ิ เข้้าไปในพื้้น� ที่่�

� บิิน
รายการตรวจสอบก่่อนขึ้้น
� ว่่นตา รีีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่่โ� ดรนอััจฉริิยะ และโทรศััพท์เ์ คลื่่อ� นที่่ต้� อ้ งชาร์์จมาอย่่างเต็็มที่่แ� ล้้ว
1. ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าแบตเตอรี่่แ
2. ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าติิดตั้้�งใบพััดอย่่างถููกต้้องและแน่่ นหนา

� ว่่นตาเชื่่�อมต่่ออย่่างถููกต้้องและปลอดภััย
3. ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าแบตเตอรี่่โ� ดรนอััจฉริิยะและแบตเตอรี่่แ
4. ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่ากิิมบอลและกล้้องทำำ�งานปกติิ
5. ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่ามอเตอร์์ไม่่มีีสิ่่�งกีีดขวางและทำำ�งานได้้ตามปกติิ
6. ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าแว่่นตาทำำ�งานได้้ตามปกติิและแสดงการส่่งวิิดีีโอ
7. ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าถอดตััวครอบกิิมบอลออกแล้้ว และเลนส์์กล้้องและเซนเซอร์์ระบบจัับภาพวััตถุุสะอาด
8. ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าเสาอากาศของแว่่นตาได้้รับ
ั การติิดตั้้�งอย่่างแน่่ นหนาและเสาอากาศของรีีโมทคอนโทรลยกขึ้้น� แล้้ว
9. ใช้้เฉพาะอะไหล่่และอุุปกรณ์์ แท้้ของ DJI เท่่านั้้�น อะไหล่่ที่ไ่� ม่่ใช่่ของ DJI หรืืออะไหล่่จากโรงงานที่่� DJI ไม่่ได้้รับ
ั รองอาจทำำ�ให้้ระบบ

ทำำ�งานผิิดปกติิและเกิิดอัันตรายได้้
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV

ติิดเครื่่อ� ง/ดัับเครื่่อ� งมอเตอร์์
การติิดเครื่่อ� งมอเตอร์์
โหมด Normal
Normal//Sport

� มุ ด้้านใน หรืือปัดออกไปที่่มุ� มุ ด้้านนอก เพื่่อ� ติิดเครื่่อ� งมอเตอร์์ เมื่่อ� มอเตอร์์
CSC ใช้้เพื่่อ� สตาร์์ทมอเตอร์์ ลากก้้านควบคุุมทั้ง้ � สองอัันลงไปที่่มุ
เริ่่ม� หมุุนแล้้ว ปล่่อยก้้านควบคุุมทั้้ง� สองอัันพร้้อมกััน
หรืือ

โหมด Manual

ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าก้้านควบคุุมอยู่่�ในตำำ�แหน่่ งต่ำำ�สุ
� ุดและกดปุ่่� มเริ่่ม� /หยุุดสองครั้้�งเพื่่อ� สตาร์์ทมอเตอร์์

+
ก้้านควบคุุม:

ดัับเครื่่อ� งมอเตอร์์
โหมด Normal
Normal//Sport

การดัับเครื่่อ� งมอเตอร์์ทำ�ำ ได้้สองวิิธีี
วิิธีีที่่� 1: เมื่่อ� โดรนลงจอดแล้้ว กดก้้านควบคุุมลงและค้้างไว้้ มอเตอร์์จะหยุุดหลัังจากนั้้�นสามวิินาทีี
วิิธีีที่่� 2: เมื่่อ� โดรนลงจอดแล้้ว ให้้กดก้้านควบคุุมลงและดำำ�เนิิ นการ CSC แบบเดีียวกัับที่่ใ� ช้้ในการสตาร์์ทมอเตอร์์ ปล่่อยก้้านควบคุุมทั้้ง� สอง
อััน ทัันทีีที่่ม� อเตอร์์ดับั

หรืือ

วิิธีีที่�่ 1
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วิิธีีที่่� 2

คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV
โหมด Manual

เมื่่อ� โดรนลงจอดกดปุ่่� มเริ่่ม� /หยุุดสองครั้้�ง เพื่่อ� หยุุดมอเตอร์์

เพื่่อ� ความปลอดภััยในการบิินขอแนะนำำ �ให้้เปลี่่ย� นเป็็ นโหมดปกติิก่อ่ นลงจอด

ดัับเครื่่อ� งมอเตอร์์ระหว่่างบิิน

เมื่่อ� ใช้้โหมด Normal หรืือ Sport การดัับเครื่่อ� งมอเตอร์์ระหว่่างบิินควรทำำ�เฉพาะเมื่่อ� ใช้้คำ�สั่่
ำ �งควบคุุมแบบ CSC ระหว่่างการบิินเมื่่อ� เกิิด
เหตุุการณ์์ ฉุุกเฉิิ นเท่่านั้้�น เช่่น มอเตอร์์โดรนหยุุดกลางคััน โดรนเกิิดการชน โดรนหมุุนกลางอากาศ ควบคุุมโดรนไม่่ได้้ หรืือโดรนกำำ�ลังั จะ
บิินขึ้้น� หรืือบิินดิ่่�งลงอย่่างรวดเร็็ว การตั้้�งค่่าเริ่่ม� ต้้นสามารถเปลี่่ย� นแปลงได้้ที่แ่� ว่่นตา
เมื่่อ� ใช้้โหมด Manual กดปุ่่� มเริ่่ม� /หยุุดสองครั้้�งเพื่่อ� หยุุดมอเตอร์์ได้้ตลอดเวลา
การดัับเครื่่อ� งมอเตอร์์ระหว่่างบิินอาจทำำ�ให้้โดรนตกได้้

ทดสอบการบิิน
� บิิน/ลงจอด
ขั้้�นตอนขึ้้น
� ที่่โ� ล่่ง ราบเรีียบโดยที่่ตั� วั แสดงสถานะโดรนชี้้ม� าทางคุุณ
1. วางโดรนไว้้ในพื้้น
2. เปิิ ดเครื่่อ� งแว่่นตา รีีโมทคอนโทรล และโดรน
� บิินไว้้เรีียบร้้อยแล้้วและใส่่แว่่นตา
3.	รอจนกว่่าตััวแสดงสถานะโดรนกะพริิบสีีเขีียวช้้า ๆ เพื่่อ� บ่่งชี้้ว่� า่ มีีการบัันทึึกจุุดขึ้้น
4.	ติิดเครื่่อ� งมอเตอร์์
� บิิน
5. กดก้้านควบคุุมเบา ๆ เพื่่อ� ขึ้้น
6.	ดึึงก้้านควบคุุมลง เพื่่อ� ลงจอด
7.	ดัับเครื่่อ� งหลัังจากลงจอด
8.	ปิิ ดโดรน แว่่นตาและปิิ ดรีีโมทคอนโทรล

วิิดีีโอแนะนำำ �การใช้้งานและเคล็็ดลัับ
� บิินออกแบบมาเพื่่อ� ช่่วยให้้คุณ
1.	รายการตรวจสอบก่่อนขึ้้น
ุ บิินได้้อย่่างปลอดภััยและเพื่่อ� ให้้แน่่ ใจว่่าคุุณบัันทึึกวิิดีีโอได้้ระหว่่างบิิน
สอบรายการตรวจสอบก่่อนขึ้้น� บิินให้้ครบทุุกข้้อก่่อนการบิินทุุกครั้้�ง
2. เลืือกโหมดการทำำ�งานของกิิมบอล
3.	ขอแนะนำำ �ให้้ถ่า่ ยภาพหรืือบัันทึึกวิิดีีโอเมื่่อ� บิินในโหมด Normal
4.	ห้้ามบิินในสภาวะอากาศที่่เ� ลวร้้าย เช่่น เมื่่อ� ฝนตกหรืือลมแรง
� ุด
5. เลืือกการตั้้�งค่่ากล้้องที่่เ� หมาะกัับความต้้องการของคุุณที่่สุ
6. ลองทดสอบการบิินเพื่่อ� สร้้างเส้้นทางการบิิน และเพื่่อ� ดููสภาพแวดล้้อมก่่อนบิินจริิง
� องโดรนเป็็ นไปอย่่างนุ่่�มนวลและไม่่สั่่�นไหว
7. กดก้้านควบคุุมลงเบา ๆ เพื่่อ� ให้้การเคลื่่อ� นที่่ข
8. เมื่่อ� ใช้้โหมด Manual ให้้บิน
ิ ในสภาพแวดล้้อมที่่เ� ปิิ ดกว้้างและมีีประชากรเบาบางเพื่่อ� ความปลอดภััยในการบิิน

สิ่่�งสำำ�คัญ
ั คืือต้้องเข้้าใจแนวทางการบิินขั้้�นพื้้น� ฐาน เพื่่อ� ความปลอดภััยของทั้ง้ � ตััวคุุณเองและคนรอบข้้าง
ต้้องอ่่านข้้อสงวนสิิทธิ์์�และคำำ�แนะนำำ �ด้า้ นความปลอดภััย
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ตรวจ

การบำำ�รุงุ รัักษา
แว่่นตา
การทำำ�ความสะอาด
ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าได้้ถอดแว่่นตาออกจากที่่ช� าร์์จก่่อนทำำ�ความสะอาดและตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าไม่่มีีสายเคเบิิลเชื่่�อมต่่ออยู่่�
ทำำ�ความสะอาดพื้้น� ผิิวของแว่่นตาด้้วยผ้้านุ่่�มแห้้งสะอาด ในการทำำ�ความสะอาดโฟมบุุ ให้้ชุบุ ผ้้าด้้วยน้ำำ ��สะอาดแล้้วเช็็ดโฟมบุุ

การเปลี่่�ยนโฟมบุุ
โฟมบุุติดิ อยู่่�กัับแว่่นตาด้้วยแถบตีีนตุ๊๊�กแก เมื่่อ� เปลี่่ย� นโฟมบุุ ให้้ค่อ่ ย ๆ ลอกจากด้้านซ้้ายหรืือด้้านขวา จััดแนวโฟมใหม่่ให้้ตรงกัับแว่่นตาและ
กดโฟมลงเพื่่อ� ให้้ติดิ แน่่ น

การบำำ�รุงุ รัักษาเลนส์์
ใช้้ผ้า้ สะอาดเช็็ดเลนส์์เบา ๆ
1.	ชุุบผ้้าทำำ�ความสะอาดด้้วยแอลกอฮอล์์หรืือน้ำำ ��ยาเช็็ดเลนส์์
2. เช็็ดเป็็ นวงกลมจากตรงกลางไปยัังขอบด้้านนอกของเลนส์์

	ห้้ามใช้้แอลกอฮอล์์เพื่่อ� ทำำ�ความสะอาดโฟมบุุ
เลนส์์มีีความบอบบาง ทำำ�ความสะอาดเบา ๆ ห้้ามทำำ�ให้้เลนส์์เป็็ นรอย เพราะจะทำำ�ให้้ประสบการณ์์ การรัับชมโดยรวมเสีียหาย
�
เก็็บแว่่นตาไว้้ในห้้องที่่อุ� ณ
ุ หภููมิห้
ิ อ้ งปกติิและไม่่มีีความชื้้น
�
สภาพแวดล้้อมที่่ชื้้� น
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เพื่่อ� หลีีกเลี่่ย� งความเสีียหายต่่อเลนส์์อัน
ั เกิิดจากอุุณหภููมิสูิ ูงและ

คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV

โดรน
ทำำ�ตามขั้้�นตอนด้้านล่่างเพื่่อ� เปลี่่ย� นส่่วนประกอบของโดรน เช่่น ตััวครอบด้้านบน กิิมบอล และกล้้องหรืืออุุปกรณ์์ ลงจอด

กิิมบอลและกล้้อง (รวมตััวครอบด้้านบน)
การถอด
� า้ นหน้้ าและถอดตััวครอบป้้องกัันออก
1. ถอดสกรูู M1.6 สี่่�ตัวั ที่่ด้

2. ถอดสกรูู M2 สี่่�ตัวั ทั้้ง� สองด้้าน
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV
3.	งััดมุุมของตััวครอบด้้านบนจากด้้านล่่างของโดรน

� สดงเพื่่อ� ถอดตััวครอบด้้านบนออก
4.	หัันหน้้ าไปทางโดรน จัับแขนโดรนด้้านหน้้ าแล้้วดัันไปตามทิิศทางที่่แ

� า้ นหน้้ า
5. ถอดสกรูู M2 สี่่�ตัวั ที่่ด้
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV
� า้ นข้้างก่่อนถอดชิ้้�นส่่วนโลหะ
6. ถอดสกรูู M1.6 สองตััวที่่ด้

7. ใช้้เครื่่อ� งมืือที่่เ� หมาะสมเพื่่อ� ยกและถอดขั้้�วต่่อ FPC บน กิิมบอลและกล้้อง

8.	ฉีีกมุุมด้้านหนึ่่� งของเทปยึึดเพื่่อ� นำำ �กิม
ิ บอลและกล้้องออก
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV
การติิดตั้้�ง
1. เตรีียมกิิมบอลและกล้้องใหม่่ จััดสายเคเบิิลขั้้�วต่่อให้้ตรงตำำ�แหน่่ งและยึึดด้้วยเทปยึึด

2.	จััดแนวและกดขั้้�วต่่อ FPC ของกิิมบอลและกล้้องลงเพื่่อ� ให้้แน่่ ใจว่่าเชื่่�อมต่่อเข้้าที่่อ� ย่่างแน่่ นหนาแล้้ว

3.	ติิดแผ่่นโลหะทางด้้านขวาแล้้วขัันสกรูู M1.6 สองตััวให้้แน่่ น
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV
4.	ติิดตั้้�งกิิมบอลและกล้้องแล้้วขัันสกรูู M2 สี่่�ตัวั ให้้แน่่ น

5. เตรีียมตััวครอบด้้านบนใหม่่เพื่่อ� ติิดตั้้�ง

6. กดตำำ�แหน่่ งต่่อไปนี้้ �ตามลำำ�ดับ
ั เพื่่อ� ให้้แน่่ ใจว่่าติิดตั้้�งตััวครอบด้้านบนอย่่างแน่่ นหนาแล้้ว

1

1
2
2
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV
7. งอด้้านข้้างของตััวครอบด้้านบนเล็็กน้้ อย เพื่่อ� ใส่่สายรััดเข้้าไปในช่่องของโดรนและขัันสกรูู M2 สี่่�ตัวั ทั้้ง� สองด้้าน

1
2

1
2

� า้ นหน้้ าเพื่่อ� ให้้การติิดตั้้�งเสร็็จ
8.	ติิดตั้้�งตััวครอบป้้องกัันจากด้้านบนและตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าช่่องต่่าง ๆ ลงตััวแล้้ว ขัันสกรูู M2 สี่่�ตัวั ที่่ด้
สมบููรณ์์

การคาลิิเบรตกิิมบอลและกล้้อง

หลัังจากเปลี่่ย� นกิิมบอลและกล้้องแล้้ว ให้้ดาวน์์ โหลดไฟล์์การตาลิิเบรตของกล้้องเพื่่อ� ปรัับเทีียบกิิมบอลและกล้้อง
1. เปิิ ดเครื่่อ� งโดรน แว่่นตา และรีีโมทคอนโทรล ตรวจสอบว่่าเชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์์ ทั้ง้ � หมดแล้้ว
2. เชื่่�อมต่่อพอร์์ต USB-C ของแว่่นตาเข้้ากัับอุุปกรณ์์ เคลื่่อ� นที่่� เปิิ ดใช้้งาน DJI Fly และปฏิิบัติ
ั ติ ามคำำ�แนะนำำ �บนหน้้ าจอเพื่่อ� ดาวน์์ โหลด

ไฟล์์การคาลิิเบรตกล้้องไปยัังโดรน การดาวน์์ โหลดต้้องใช้้การเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ ต
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV

อุุปกรณ์์ ลงจอด
การถอด
� า้ นล่่างของอุุปกรณ์์ ลงจอดด้้านซ้้าย
1. ถอดสกรูู M1.6 สองตััวที่่ด้

2. ถอดอุุปกรณ์์ ลงจอดตามภาพ

3. ถอดแผงไฟเสาอากาศของอุุปกรณ์์ ลงจอด

2

1
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV
4. ถอดขั้้�วต่่อเสาอากาศและขั้้�วต่่อสายไฟ 3 พิินและ 4 พิินทั้ง้ � สองด้้านของบอร์์ด

การติิดตั้้�ง

� เครื่่อ� งหมาย L เชื่่�อมต่่อขั้้�วต่่อสายไฟ 3 พิินและ 4
1. ตรวจสอบเครื่่อ� งหมายภายในอุุปกรณ์์ ลงจอด และถอดแผงไฟเสาอากาศออกจากที่่มีี
พิินและขั้้�วต่่อเสาอากาศที่่ด้� า้ นล่่างของมอเตอร์์ด้า้ นหน้้ าซ้้าย และตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าแน่่ นดีีแล้้ว

1

L
2

2. ใส่่บอร์์ดระหว่่างตำำ�แหน่่ งยึึดทั้้ง� สองบนฐานมอเตอร์์
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV
� อดคล้้องกัันของฐานมอเตอร์์อย่่างเหมาะสม
3. ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าใส่่ช่่องของอุุปกรณ์์ ลงจอดในตำำ�แหน่่ งที่่ส

4.	ขัันสกรูู M1.6 สองตััวให้้แน่่ นเพื่่อ� ทำำ�การติิดตั้้�ง

5.	ทำำ�ซ้ำ�ขั้้
ำ � น� ตอนด้้านบนเพื่่อ� ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ ลงจอดที่่ด้� า้ นขวา อุุปกรณ์์ ลงจอดมีีเครื่่อ� งหมาย R
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ภาคผนวก
ข้้อมููลจำำ�เพาะ
โดรน
น้ำำ ��หนัั กเมื่่อ� ขึ้้น� บิิน

ประมาณ 795 กรััม

ขนาด

178×232×127 มม. (ไม่่รวมใบพััด)
255×312×127 มม. (รวมใบพััด)

ระยะทางแนวทแยง

245 มม.

ความเร็็วเพิ่่�มขึ้้น� สููงสุุด

8 เมตร/วิินาทีี (โหมด Normal)
15 เมตร/วิินาทีี (โหมด Sport)
ไม่่จำ�กั
ำ ดั (โหมด Manual)

ความเร็็วลดลงสููงสุุด

7 เมตร/วิินาทีี (โหมด Normal)
10 เมตร/วิินาทีี (โหมด Sport)
ไม่่จำ�กั
ำ ดั (โหมด Manual)

ความเร็็วสููงสุุด (ใกล้้เคีียงกัับระดัับน้ำำ ��
ทะเล ไม่่มีีลม)

15 เมตร/วิินาทีี (โหมด Normal)
27 เมตร/วิินาทีี (โหมด Sport)
39 เมตร/วิินาทีี (โหมด Manual)

การเร่่งความเร็็วสููงสุุดในแนวราบ (
ใกล้้ระดัับน้ำำ ��ทะเล ไม่่มีีลม)
ใช้้งานได้้สููงสุุดที่่เ� หนืือระดัับน้ำำ ��ทะเล

0-100 kph: 2 วิินาทีี (โหมด Manual)
6000 เมตร

ระยะเวลาบิินได้้นานที่่สุ� ุด
เวลาบิินอยู่่�กัับที่่สู� ูงสุุด

ประมาณ 20 นาทีี (วััดระหว่่างบิินที่่� 40 kph ในสภาพแวดล้้อมที่่ไ� ม่่มีีลม)

ระยะทางบิินได้้ไกลที่่สุ� ุด

16.8 กม. (วััดในสภาวะไม่่มีีลม)

การต้้านความเร็็วลมสููงสุุด

13.8 เมตร/วิินาทีี

อุุณหภููมิใิ นการใช้้งาน

14° - 104° ฟาเรนไฮต์์ (-10° - 40° เซลเซีียส)

GNSS

GPS+GLONASS+Galileo

� ใ่� ช้้งาน
ความถี่่ที่

2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz

ไฟจากตััวส่่งสััญญาณ (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)

ระยะความแม่่นยำำ�ในการบิินอยู่่�กัับที่่�

แนวดิ่่�ง: ±0.1 m (ใช้้ระบบตรวจจัับ Vision Positioning), ±0.5 m (ใช้้ GPS Positioning)
แนวราบ: ±0.3 m (ใช้้ระบบตรวจจัับ Vision Positioning), ±1.5 m (ใช้้ GPS Positioning)

ประมาณ 16 นาทีี (วััดในสภาวะไม่่มีีลม)

กิิมบอล
ขอบเขตทางเทคนิิ ค

Tilt: -65° to +70°

ขอบเขตการควบคุุม

Tilt: -50° to +58°

ระบบรัักษาเสถีียรภาพ

แกนเดี่่ย� ว (เอีียง) แกน roll อิิเล็็กทรอนิิ กส์์

ความเร็็วในการควบคุุมสููงสุุด

60°/s

ขอบเขตการสั่่�นสะเทืือนเชิิงมุุม

±0.01° (โหมด Normal)

แกน Roll อิิเล็็กทรอนิิ กส์์

พร้้อมใช้้งาน (สููงสุุดมุุม 10°)
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV
ระบบรัับรู้้�สิ่่�งกีีดขวาง
ด้้านหน้้ า

ด้้านล่่าง
ไฟเสริิมด้้านล่่าง
สภาพแวดล้้อมในการใช้้งาน

ขอบเขตการประเมิินอย่่างแม่่นยำำ�: 0.5-18 เมตร
การตรวจจัับสิ่่�งกีีดขวาง: ใช้้ได้้เฉพาะในโหมดปกติิ
FOV: 56° (แนวราบ), 71° (แนวดิ่่�ง)
ช่่วงระยะการวััดของเซนเซอร์์อิน
ิ ฟราเรด: 10 เมตร
ขอบเขตการบิินอยู่่�กัับที่่:� 0.5-15 เมตร
ขอบเขตเซนเซอร์์จับั ภาพเมื่่อ� บิินอยู่่�กัับที่่:� 0.5-30 เมตร
ไฟ LED เดี่่ย� ว
พื้้น� ผิิวไม่่สะท้้อนแสง ซึ่่�งสัังเกตได้้ว่า่ มีีการสะท้้อนแสง >20%
แสงเพีียงพอที่่� lux >15

กล้้อง
เซนเซอร์์

1/2.3” CMOS, Effective Pixels: 12 MP

เลนส์์

FOV: 150°
ฟอร์์แมต 35 mm เทีียบเท่่ากัับ: 14.66 mm
รููรับั แสง: f/2.8

โหมดโฟกััส: โฟกััสคงที่่�
ระยะโฟกััส: 0.6 เมตรถึึงระยะอนัั นต์์
ระยะ ISO

100-12800

สปีี ดชััตเตอร์์อิเิ ล็็กทรอนิิ กส์์

1/50-1/8000 s

โหมดถ่่ายภาพนิ่่� ง

ถ่่ายภาพเดีียว

ขนาดภาพถ่่ายสููงสุุด

3840×2160

ฟอร์์แมตภาพถ่่าย

JPEG

ความละเอีียดวิิดีีโอ

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

รููปแบบวิิดีีโอ

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

อััตราบิิตของวิิดีีโอสููงสุุด

120 Mbps

โปรไฟล์์สีี

มาตรฐาน D-Cinelike

RockSteady EIS

ใช้้ได้้

การแก้้ไขความผิิดเพี้้ย� น

ใช้้ได้้

รููปแบบไฟล์์ที่ร่� องรัับ

exFAT (แนะนำำ �)
FAT32

แบตเตอรี่่โ� ดรนอััจฉริิยะ
ความจุุ

2000 mAh

แรงดัันไฟ

22.2 V (มาตรฐาน)

ขีีดจำำ�กัดั แรงดัันไฟฟ้้ าในการชาร์์จ
ชนิิ ดแบตเตอรี่่�

25.2 V

พลัังงาน

44.4 Wh@0.5C

อััตราการคายประจุุ

10C (ทั่่�วไป)

น้ำำ ��หนัั ก

ประมาณ 295 กรััม
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LiPo 6S

คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV
ช่่วงอุุณหภููมิใิ นการชาร์์จ
ชาร์์จไฟได้้เต็็มที่่�

41° - 104° ฟาเรนไฮต์์ (5° - 40° เซลเซีียส)
90 W

แว่่นตา
น้ำำ ��หนัั ก

ประมาณ 420 กรััม (รวมแถบคาดศีีรษะและเสาอากาศ)

ขนาด

184×122×110 มม. (ไม่่รวมเสาอากาศ)
202×126×110 มม. (รวมเสาอากาศ)

ขนาดหน้้ าจอ

2 นิ้้�ว×2

ความละเอีียดหน้้ าจอ
(หน้้ าจอเดีียว)

1440×810

อััตราการรีีเฟรชหน้้ าจอ

144 Hz

FOV

30° - 54°; ขนาดรููปภาพ: 50-100%

ระยะห่่างระหว่่างรููม่า่ นตา
� ใ�่ ช้้งาน
ความถี่่ที่

58-70 mm
2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz

ไฟจากตััวส่่งสััญญาณ (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)

แบนด์์วิดิ ท์์การสื่่�อสาร

สููงสุุด 40 MHz

โหมด Live View

โหมด Latency ต่ำำ�� (810p 100fps/120fps), Latency< 28 ms
โหมดคุุณภาพสููง (810p 50fps/60fps), Latency < 40 ms

อััตราบิิตของวิิดีีโอสููงสุุด

50 Mbps

ระยะการส่่งสััญญาณ

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

การส่่งสััญญาณเสีียง

ใช้้ได้้

รููปแบบการบัันทึึกวิิดีีโอที่่ร� องรัับ

MOV (รููปแบบวิิดีีโอ: H.264)

รููปแบบการเล่่นวิิดีีโอที่่ร� องรัับ

MP4, MOV, MKV
(รููปแบบวิิดีีโอ: H.264; รููปแบบเสีียง: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3)

อุุณหภููมิใิ นการใช้้งาน

0° - 40° C (32° - 104° F)

กำำ�ลังั ไฟเข้้า

แนะนำำ �: แบตเตอรี่่� DJI FPV Goggles
แบตเตอรี่่ข� องบริิษััทอื่น
่� : 11.1-25.2 V

แบตเตอรี่่แ� ว่่นตา
ความจุุ

1800 mAh

แรงดัันไฟ

สููงสุุด 9 V

ชนิิ ดแบตเตอรี่่�

LiPo 2S

พลัังงาน

18 Wh

ช่่วงอุุณหภููมิใิ นการชาร์์จ
ชาร์์จไฟได้้เต็็มที่่�

0° - 45° เซลเซีียส (32° - 113° ฟาเรนไฮต์์)

เวลาการทำำ�งาน

ประมาณ 1 ชั่่�วโมง 50 นาทีี (อุุณหภููมิแิ วดล้้อม: 25° C ความสว่่างหน้้ าจอ: 6)
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10 W

คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV
รีีโมทคอนโทรล
น้ำำ ��หนัั ก

346 กรััม

ขนาด

190×140×51 มม

� ใ่� ช้้งาน
ความถี่่ที่

2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz
ระยะการส่่งสััญญาณไกลที่่สุ� ุด (ไม่่มีีสิ่่�ง
10 กิิโลเมตร (FCC); 6 กิิโลเมตร (CE/SRRC/MIC)
กีีดขวาง ไม่่โดนรบกวน)

ไฟจากตััวส่่งสััญญาณ (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)

อุุณหภููมิใิ นการใช้้งาน
ที่่ช� าร์์จแบตเตอรี่่�

-10° - 40° C (14° - 104° F)

Input

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

Output

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

กำำ�ลังั ไฟ

86 W

ช่่วงอุุณหภููมิใิ นการชาร์์จ

5° - 40° เซลเซีียส (41° - 104° ฟาเรนไฮต์์)

เวลาในการชาร์์จ

แบตเตอรี่่โ� ดรนอััจฉริิยะ: ประมาณ 50 นาทีี
รีีโมทคอนโทรล: ประมาณ 2 ชั่่�วโมง 30 นาทีี
แบตเตอรี่่แ� ว่่นตา: ประมาณ 2 ชั่่�วโมง 30 นาทีี

SD Cards

รองรัับการ์์ด SD

microSD Card
สููงสุุด 256 GB ความเร็็ว UHS-I เกรด 3

แนะนำำ �ให้้ใช้้ 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

	น้ำำ ��หนัั กโดรนในการบิิน รวมถึึงแบตเตอรี่่� ใบพััดและการ์์ด microSD
� ๆ FOV จะเป็็ น 142°
FOV จะเป็็ น 150 °เมื่่อ� ถ่่ายภาพที่่� 50 หรืือ 100 fps สำำ�หรัับอััตราเฟรมอื่่น
หากชาร์์จทั้้ง� แบตเตอรี่่โ� ดรนอััจฉริิยะและรีีโมทคอนโทรลหรืือแบตเตอรี่่แ� ว่่นตาพร้้อมกััน อุุปกรณ์์ จะใช้้เวลาชาร์์จนานขึ้้น�
ข้้อมููลจำำ�เพาะเหล่่านี้้ �กำ�ำ หนดจากการทดสอบที่่ดำ� �ำ เนิิ นการกัับเฟิิ ร์์มแวร์์ล่า่ สุุด การอััพเดตเฟิิ ร์์มแวร์์สามารถปรัับปรุุงประสิิทธิิ
ภาพได้้ ขอแนะนำำ �เป็็ นอย่่างยิ่่�งให้้ทำ�ำ การอััพเดตเฟิิ ร์์มแวร์์ล่า่ สุุด
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV

คาลิิเบรตเข็็มทิิศ
เมื่่อ� บิินนอกตััวอาคาร แนะนำำ �ให้้ทำ�ำ การปรัับเทีียบเข็็มทิิศในสถานการณ์์ ต่อ่ ไปนี้้ �:
1.	บิินไปยัังตำำ�แหน่่ งที่่ไ� กลกว่่า 31 ไมล์์ (50 กิิโลเมตร) จากตำำ�แหน่่ งที่่โ� ดรนเคยบิินไปล่่าสุุด
2. โดรนไม่่ได้้บิน
ิ มาเกิิน 30 วััน

� รบกวนเข็็มทิิศปรากฏขึ้้น� ที่่แ� ว่่นตา และ/หรืือ ไฟแสดงสถานะโดรนกะพริิบสีีแดงและเหลืืองสลัับกััน
3.	มีีคำำ�เตืือนคลื่่น
� อ�่ าจเกิิดสััญญาณคลื่่น
� แม่่เหล็็กรบกวน เช่่น ใกล้้กับั แหล่่งสะสมแมกนีีไทต์์ หรืืออาคารที่่มีี�
	ห้้ามปรัับเทีียบเข็็มทิิศในสถานที่่ที่
โลหะขนาดใหญ่่ เช่่น อาคารที่่จ� อดรถ ชั้้�นใต้้ดิน
ิ ที่่มีี� การเสริิมเหล็็ก สะพาน รถยนต์์ หรืือนั่่� งร้้าน
� �ำ นาจแม่่เหล็็ก (เช่่น โทรศััพท์เ์ คลื่่อ� นที่่)� เข้้ามาอยู่่�ใกล้้กับั โดรน ระหว่่างที่่ทำ
� �ำ การคาลิิเบรต
	ห้้ามพกพาวััตถุุที่มีีวั
่� สดุ
ั เุ ป็็ นสารที่่มีีอำ
ไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้องปรัับเทีียบเข็็มทิิศ เมื่่อ� บิินในร่่ม

ขั้้�นตอนการคาลิิเบรต
อยู่่�ในพื้้น� ที่่โ� ล่่งเพื่่อ� ทำำ�ตามขั้้�นตอนดัังต่่อไปนี้้ �
� ว่่นตา ไฟแสดงสถานะโดรนสีีเหลืืองจะติิดค้้าง แสดงให้้เห็็นว่่าการคาลิิเบรต
1. เลืือกการตั้้�งค่่าความปลอดภััยและการคาลิิเบรตเข็็มทิิศที่่แ
เริ่่ม� ต้้นแล้้ว
2.	ถืือโดรนในแนวราบแล้้วหมุุนโดรน 360 องศา ไฟแสดงสถานะโดรนจะเปลี่่ย� นเป็็ นสีีเขีียว
3.	ถืือโดรนในแนวดิ่่�งแล้้วหมุุนโดรน 360 องศา รอบแกนแนวดิ่่�ง
4.	ถ้้าไฟแสดงสถานะกะพริิบเป็็ นสีีแดง แสดงว่่าการคาลิิเบรตล้้มเหลว เปลี่่�ยนตำำ�แหน่่ งของคุุณ แล้้วลองทำำ�ตามขั้้�นตอนการปรัับเทีียบ

อีีกครั้้�ง

	ถ้้าไฟแสดงสถานะกะพริิบสีีแดงและสีีเหลืืองสลัับกัันหลัังจากการคาลิิเบรตเสร็็จสมบููรณ์์ แสดงว่่าตำำ�แหน่่ งปัจจุุบัน
ั ไม่่เหมาะ
� แม่่เหล็็กรบกวน เลืือกสถานที่่ใ� หม่่
สำำ�หรัับการบิินโดรน เนื่่� องจากมีีสััญญาณคลื่่น
	ถ้้าต้้องมีีการคาลิิเบรตเข็็มทิิศก่่อนขึ้้น� บิิน จะมีีคำำ�เตืือนปรากฏขึ้้น� ที่่แ� ว่่นตา
โดรนสามารถขึ้้น� บิินได้้ทัน
ั ทีีหลัังจากคาลิิเบรตเรีียบร้้อยแล้้ว ถ้้าคุุณยัังไม่่ขึ้้น� บิินหลัังการปรัับเทีียบแล้้วนานเกิินสามนาทีี คุุณ
อาจต้้องปรัับเทีียบใหม่่อีีกครั้้�ง
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คูม่ ือการใช้งาน DJI FPV

การอััปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์
ใช้้ DJI Fly หรืือ DJI Assistant 2 (DJI FPV series) เพื่่อ� อััปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์ของโดรน

การใช้้แอป DJI Fly
หลัังจากเปิิ ดเครื่่อ� งโดรน แว่่นตา และรีีโมทคอนโทรล ให้้ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าอุุปกรณ์์ ทั้ง้ � หมดเชื่่�อมโยงกัันแล้้ว เชื่่�อมต่่อพอร์์ต USB-C ของ
แว่่นตาไปยัังอุุปกรณ์์ โทรศััพท์เ์ คลื่่อ� นที่่� เปิิ ดแอป DJI Fly และทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �เพื่่อ� อััปเดต ต้้องใช้้การเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ ต

การใช้้ DJI Assistant 2 (DJI FPV series)
ใช้้ DJI Assistant 2 (DJI FPV series) เพื่่อ� อััปเดตโดรน แว่่นตาหรืือรีีโมทคอนโทรลแยกจากกััน
1. เปิิ ดอุุปกรณ์์ และเชื่่�อมต่่อกัับคอมพิิวเตอร์์ด้ว้ ยสาย USB-C
2. เปิิ ด DJI Assistant 2 (DJI FPV series) แล้้วล็็อกอิินด้้วยบััญชีี DJI ของคุุณ
3. เลืือกอุุปกรณ์์ และคลิิก Firmware Update ทางด้้านซ้้ายมืือ
4. เลืือกเวอร์์ชัันเฟิิ ร์์มแวร์์ที่ต้
่� อ้ งการ
5. DJI Assistant 2 (DJI FPV series) จะดาวน์์ โหลดและอััปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์โดยอััตโนมััติิ
6.	อุุปกรณ์์ จะมีีการรีีบููตอััตโนมััติห
ิ ลัังจากอััปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์เรีียบร้้อย

ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าทำำ�ตามขั้้�นตอนทั้ง้ � หมดนี้้ �เพื่่อ� อััปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์ ไม่่เช่่นนั้้�นการอััปเดตอาจล้้มเหลว
การอััปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์อาจใช้้เวลาประมาณ 11 นาทีี เมื่่อ� อััปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์เป็็ นเรื่่อ� งปกติิที่กิ่� มิ บอลจะไม่่ทำ�ำ งานและโดรนจะรีีบููต
ใหม่่ รอจนกว่่าการอััปเดตจะเสร็็จเรีียบร้้อย
ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าคอมพิิวเตอร์์เชื่่�อมต่่อกัับอิินเทอร์์เน็็ ตแล้้ว
ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าอุุปกรณ์์ มีีพลังั งานเพีียงพอก่่อนอััปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์ ก่่อนจะอััปเดต ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าแบตเตอรี่่ช� าร์์จ
แล้้วอย่่างน้้ อย 43% และรีีโมทคอนโทรลชาร์์จแล้้วอย่่างน้้ อย 30%
อย่่าถอดปลั๊๊�กสาย USB-C ระหว่่างการอััปเดต
หากมีีแบตเตอรี่่เ� พิ่่�มเติิมที่่ต้� อ้ งได้้รับั การอััปเดตหลัังจากการอััปเดตเสร็็จสมบููรณ์์
ให้้ใส่่แบตเตอรี่่เ� ข้้าไปที่่ตั� วั โดรนและเปิิ ด
เครื่่อ� ง ข้้อความแจ้้งจะปรากฏขึ้้น� ที่่แ� ว่่นตาเพื่่อ� อััปเดตแบตเตอรี่่� ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าอััปเดตแบตเตอรี่่เ� ต็็มที่่แ� ล้้วก่่อนขึ้้น� บิิน
โปรดทราบว่่าการอััปเดตอาจรีีเซ็็ตพารามิิเตอร์์การบิินต่่าง ๆ เช่่น ระดัับความสููง RTH และระยะทางบิินสููงสุุด ก่่อนจะทำำ�การ
อััปเดต จดบัันทึึกการตั้้�งค่่าที่่คุ� ณ
ุ ต้้องการและทำำ�การปรัับใหม่่หลัังจากการอััปเดต

ข้้อมููลหลัังการขาย
แวะไปที่่� https://www.dji.com/support เพื่่อ� ทราบข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับนโยบายด้้านการบริิการหลัังการขาย บริิการซ่่อมบำำ�รุงุ และ
ความช่่วยเหลืือ
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ฝ่่ ายสนัั บสนุุ นของ DJI
http://www.dji.com/support

ข้้อความนี้้ อ� าจมีีการเปลี่่ย� นแปลงได้้
ดาวน์์ โหลดเวอร์์ชัน
ั ล่่าสุุดจาก
https://www.dji.com/dji-fpv
หากคุุณมีีคำำ�ถามเกี่่ย� วกัับเอกสารฉบัับนี้้� โปรดติิดต่่อ DJI โดยส่่งข้้อความไปที่่�
DocSupport@dji.com
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