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   ค้้นหาค้ำาสำำาคั้ญ
คู่น้หาคู่ำาสำาคู่ญั อย่�างเช้�น “แบตเตอร่�” และ “ตดิตั �ง” เพื่ื�อคู่น้หาหวัขอ้นั�น หากคู่ณุใช้้ Adobe Acrobat Reader เพืื่�ออ�านเอกสารน่� กรณุากด 

Ctrl+F ใน Windows หรอื Command+F ใน Mac เพื่ื�อเริ�มืตน้คู่น้หา

   ไปท่ี่�หัวข้้อ
ดห่วัขอ้ทั �งหมืดในสารบญั คู่ลิกท่�ชื้�อหัวขอ้เพื่ื�อไปท่�หวัขอ้นั�น

      พิิมพ์ิเอกสำารน่�
เอกสารน่�สามืารถพื่มิืพื่แ์บบคู่วามืละเอย่่ดส่งได้
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การใช้้ค่้�มือน่�

ค้ำาอธิิบายภาพิ

คู่ำาเตอืน สิ�งสำาคู่ญั ขอ้แนะนำาและเคู่ล็ดลบั เอกสารอา้งองิ

อ�านก�อนข้้�นบินค้รั �งแรก

กรณุาอ�านเอกสารต�อไปน่�ก�อนจะใช้้งาน DJITM MAVICTM 3:

1. คู่ำาแนะนำาดา้นคู่วามืปลอดภัยั่

2. คู่่�มือืเริ�มืใช้้งานฉบับย่�อ

3. คู่่�มือืการใช้้งาน

ขอแนะนำาใหช้้มืวดิโ่อสอนการใช้้งานทั �งหมืดท่�เวบ็ไซตท์างการของ DJI และอ�านคู่ำาแนะนำาดา้นคู่วามืปลอดภัยั่ก�อนจะใช้้งานจรงิเป็นคู่รั �งแรก เตรย่่มื

พื่รอ้มืบนิคู่รั �งแรกโดย่การทบทวนคู่่�มือืเริ�มืใช้้งานอย่�างรวดเรว็และอา้งถงึคู่่�มือืการใช้้งานน่�เพื่ื�อทราบขอ้มืล่เพื่ิ�มืเตมิื

วิด่ีโอสำอนการใช้้งาน

ไปท่�เวบ็ไซตด์า้นล�างหรอืสแกนคู่วิอารโ์คู่ด้ เพื่ื�อช้มืวดิโ่อสอนการใช้้งาน DJI Mavic 3 ซึ�งจะสาธติวธิใ่ช้้งาน DJI Mavic 3 อย่�างปลอดภัยั่:

https://s.dji.com/ZGppL5

MAVIC 3

SCAN ME 扫一扫

DJI Fly App

Video Tutorials 
教学视频

User Manual
用户手册

MAVIC 3 CINE

https://s.dji.com/ZGppL4
SCAN ME 扫一扫

DJI Fly App

Video Tutorials 
教学视频

User Manual
用户手册

ดีาวน์โหลดีแอป DJI Fly

ตรวจสอบให้แน�ใจว�าใช้้แอป DJI Fly ระหว�างบิน สแกนคู่วิอารโ์คู่ด้ดา้นบน เพื่ื�อดาวน์โหลดเวอรชั์้นล�าสุด 

 ร่โมืทคู่อนโทรล DJI RC Pro มื่แอป DJI Fly ติดตั �งอย่่ �แล้ว ผ่้ใช้้จำาเป็นต้องดาวน์โหลด DJI Fly ลงในอุปกรณ์เคู่ลื�อนท่�ของตน 
เมืื�อใช้้รโ่มืทคู่อนโทรล DJI RC-N1 

 เวอร์ช้ัน Android ของ DJI Fly ใช้้งานได้กับ Android v6.0 หรือใหมื�กว�า เวอร์ช้ัน iOS ของ DJI Fly ใช้้งานได้กับ iOS v11.0 
หรอืใหมื�กว�า

* เพื่ื�อคู่วามืปลอดภััย่ย่ิ�งขึ �น เมืื�อไมื�ไดเ้ชื้�อมืต�อหรอืล็อกอินกับแอประหว�างการบิน การบินจะจำากัดไวท้่�คู่วามืส่ง 98.4 ฟุต (30 เมืตร) และระย่ะห�างท่� 164 ฟุต 
(50 เมืตร) คู่ำาแนะนำาน่�ใช้้กับ DJI Fly และแอปทุกแอปท่�ทำางานร�วมืกับโดรนของ DJI ได้

ดีาวน์โหลดี DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)
ดาวน์โหลด DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) ท่� http://www.dji.com/mavic-3/downloads

 อุณหภั่มืิท่�ใช้้งานไดส้ำาหรบัผลิตภััณฑ์น่�คู่อื -10° ถึง 40° C ผลิตภััณฑ์น่�ไมื�ไดเ้ป็นไปตามืมืาตรฐานอุณหภั่มืิการใช้้งานระดบัการทหาร (-55° 
ถึง 125° C) ซึ�งตอ้งทนทานต�อคู่วามืหลากหลาย่ของสภัาวะแวดล้อมืมืากกว�า ใช้้งานผลิตภััณฑ์ให้เหมืาะสมื และใช้้งานเฉพื่าะกับสภัาพื่อากาศ
ท่�อย่่�ในช้�วงอุณหภั่มืิท่�ใช้้งานไดข้องผลิตภััณฑ์ระดบัน่�เท�านั�น
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รายละเอ่ยดีผลิตภัณฑ์์
ส�วนน่�คู่อืการแนะนำา DJI Mavic 3 และแสดงส�วนประกอบ

ต�าง ๆ ของโดรนและรโ่มืทคู่อนโทรล
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รายละเอ่ยดีผลิตภัณฑ์์

ข้้อม่ลเบื�องต้น

DJI Mavic 3 มื่ทั �งระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรดและระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหล่กสิ�งก่ดขวางด้านหน้า ด้านหลัง ด้านบน ด้านข้าง และด้านล�าง  
โดย่ทำาได้ทั �งบินอย่่ �กับท่ � บินในร�มืและกลางแจ้ง รวมืถึงย่ังมื่ระบบบินกลับจุดขึ �นบินอัตโนมืัติ พื่ร้อมืหล่กเล่ �ย่งสิ �งก่ดขวางในทุกทิศทาง 
โดรนบินไดเ้รว็ส่งสุดท่� 47 ไมืล/์ชั้�วโมืง (75.6 กมื./ช้มื.) และมื่ระย่ะเวลาการบินส่งสุดท่� 46 นาท่

รโ่มืทคู่อนโทรล DJI RC Pro มื่หน้าจอในตวัขนาด 5.5 นิ�ว คู่วามืสว�างส่ง 1000cd/m2 พื่รอ้มืคู่วามืละเอ่ย่ด 1920x1080 พื่ิกเซล ผ่้ใช้้สามืารถ

เชื้�อมืต�ออินเทอรเ์น็ตผ�าน Wi-Fi ส�วนระบบปฏิบัตกิาร Android จะมื่บล่ท่ธและ GNSS DJI RC Pro มืาพื่รอ้มืกับระบบคู่วบคู่มุืโดรนและกิมืบอ

ลท่�หลากหลาย่ รวมืถึงปุ� มืท่�ตั �งคู่�าไดเ้องและมื่ระย่ะเวลาในการใช้้งานส่งสุด 3 ชั้�วโมืง รโ่มืทคู่อนโทรล RC-N1 แสดงผลการส�งวดิโ่อจากโดรนไปย่ัง 
DJI Fly บนอุปกรณ์เคู่ลื�อนท่� โดรนและกล้องสามืารถคู่วบคู่มุืไดอ้ย่�างง�าย่ดาย่โดย่ใช้้ปุ� มืออนบอรด์ และรโ่มืทคู่อนโทรลมื่เวลาใช้้งาน 6 ชั้�วโมืง

ลักษณะเด�น

กิมืบอลและกล้อง: DJI Mavic 3 ใช้้เซนเซอร ์CMOS ขนาด 4/3 นิ�ว กล้อง Hasselblad L2D-20c ท่�สามืารถถ�าย่ภัาพื่ 20MP และวดิโ่อ 
5.1K 50fps/DCI 4K 120fps Apple ProRes 422 HQ* H.264/H.265 กล้องมื่รร่บัแสงปรบัได ้f/2.8 ถึง f/11 ช้�วงไดนามืิกท่� 12.8 คู่รั �ง 
และสนับสนุนวดิโ่อ D-Log 10 บิต กล้องเทเลช้�วย่ให้ผ่้ใช้้ถ�าย่ภัาพื่ซ่มืไดส่้งสุด 28 เท�าโดย่ใช้้โหมืดสำารวจ

การส�งวดิโ่อ: DJI Mavic 3 ม่ืเสาส�งสัญญาณส่�เสา และม่ืเทคู่โนโลย่่ส�งสัญญาณในระย่ะไกล O3+ ของ DJI ม่ืระย่ะการส�งสัญญาณไกลถึง 15 กิโลเมืตร แล

ะส�งสัญญาณวดิโ่อจากตวัโดรนมืาท่�แอป DJI Fly โดย่คู่ณุภัาพื่ส่งสุดท่� 1080p 60fps รโ่มืทคู่อนโทรลทำางานไดท้ั �ง 2.4 GHz และ 5.8 GHz และยั่งเลอื

กช้�องสัญญาณท่�ดท่่�สุดไดอ้ตัโนมืตัิ

โหมืดการบินอัจฉรยิ่ะ: ผ่้ใช้้สามืารถมืุ�งคู่วามืสนใจอย่่�กับการคู่วบคู่มุืโดรน ในขณะท่� Advanced Pilot Assistance System 5.0 (APAS 5.0) 
ช้�วย่ให้โดรนสามืารถหลบหล่กสิ�งก่ดขวางไดทุ้กทิศทาง 

* เฉพื่าะโดรน DJI Mavic 3 Cine เท�านั�นท่�มื่ SSD 1TB ซึ�งสนับสนุนการบันทึกและจัดเก็บวดิโ่อ HQ ของ Apple ProRes 422 ในกรณ่อื�น คู่ณุลักษ
ณะและฟังก์ชั้นท่�อธิบาย่ไวใ้นคู่่�มืือผ่้ใช้้น่�จะใช้้กับโดรน DJI Mavic 3 และ DJI Mavic 3 Cine ทั �งสองรุ�น 

 ระย่ะเวลาการบินส่งสุดไดร้บัการทดสอบในสภัาวะแวดล้อมืท่�ไมื�มื่ลมื โดย่ทำาการบินดว้ย่คู่วามืเรว็คู่งท่�ท่� 20.1 ไมืล/์ชั้�วโมืง (32.4 กิโลเมืตร/
ชั้�วโมืง) คู่วามืเรว็การบินส่งสุดไดร้บัการทดสอบท่�ระดบันำ �าทะเลโดย่ท่�ไมื�มื่ลมื โปรดทราบว�าคู่วามืเรว็ในการบินส่งสุดจำากัดอย่่�ท่� 42 ไมืล/์ชั้�วโมืง 
(68.4 กิโลเมืตร/ชั้�วโมืง) ในสหภัาพื่ยุ่โรป (EU) คู่ณุลักษณะเหล�าน่�มื่ไวเ้พื่ื�ออ้างอิงเท�านั�น

 รโ่มืทคู่อนโทรลส�งสัญญาณไดไ้กลท่�สุด (FCC) ในพื่ื �นท่�โล�งซึ�งไมื�มื่คู่ลื�นแมื�เหล็กรบกวนท่�ระดบัคู่วามืส่ง 400 ฟุต (120 เมืตร) ระย่ะการส�งข้อมื่
ลส่งสุดหมืาย่ถึงระย่ะทางส่งสุดท่�โดรนย่ังคู่งสามืารถส�งและรบัสัญญาณได ้ไมื�ไดห้มืาย่ถึงระย่ะทางส่งสุดท่�โดรนสามืารถบินไดใ้นการบินหนึ�งเท่�ย่ว 
ระย่ะเวลาใช้้งานส่งสุดมื่การทดสอบในสภัาวะแวดล้อมืในห้องทดลองและไมื�ไดช้้ารจ์อุปกรณ์เคู่ลื�อนท่� คู่ณุลักษณะน่�มื่ไวเ้พื่ื�ออ้างอิงเท�านั�น

 คู่ลื�น 5.8 GHz ไมื�สามืารถใช้้ไดใ้นบางพื่ื �นท่� กรณุาปฏิบัตติามืกฎหมืาย่และระเบ่ย่บปฏิบัตใินท้องถิ�น
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การใช้้งานค้รั �งแรก

DJI Mavic 3 ถก่พื่บัเก็บก�อนบรรจุลงกล�อง ทำาตามืขั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อกางแขนโดรนและกางเสาอากาศของรโ่มืทคู่อนโทรล 

เตรย่่มืโดรนใหพ้ื่รอ้มื
1. ถอดตวัคู่รอบโดรนออก

2

1

2. แบตเตอร่�โดรนอัจฉริย่ะทั �งหมืดอย่่�ในโหมืดไฮเบอร์เนตก�อนการจัดส�งสินคู่้าเพืื่�อคู่วามืปลอดภััย่ ใช้้เคู่รื�องช้าร์จท่�มื่มืาให้เพืื่�อช้าร์จและกระตุ้น

แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะเป็นคู่รั �งแรก ใช้้เวลาราว 1 ชั้�วโมืง 36 นาทเ่พื่ื�อช้ารจ์แบตเตอร่�สำาหรบัโดรนจนเต็มื

3. กางแขนดา้นหน้าออก ตามืดว้ย่แขนดา้นหลงั จากนั�นใบพื่ดั

 กางแขนโดรนดา้นหน้าออก ก�อนจะกางแขนโดรนดา้นหลงั

  ก�อนจะเปิดเคู่รื�องโดรน ตรวจสอบให้แน�ใจว�าไดถ้อดตวัคู่รอบโดรนออกแล้วและกางแขนทั �งหมืดออกเรย่่บรอ้ย่แล้ว ไมื�เช้�นนั�นมัืนอาจส�งผลกระ
ทบกบัระบบตรวจสอบอตัโนมืตัขิองโดรน

 สวมืตวัคู่รอบโดรนเพืื่�อการจดัเก็บ เมืื�อไมื�ไดใ้ช้้งานโดรน
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เตรย่มรโ่มที่ค้อนโที่รลให้พิรอ้ม

ทำาตามืขั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อเตรย่่มืใช้้รโ่มืทคู่อนโทรล DJI RC Pro 
1. ใช้้ท่�ช้ารจ์ท่�ให้มืาเพื่ื�อช้ารจ์รโ่มืทคู่อนโทรลผ�านพื่อรต์ USB-C เพื่ื�อเปิดใช้้งานแบตเตอร่�

2. แกะก้านคู่วบคู่มุืจากช้�องเก็บบนรโ่มืทคู่อนโทรลและหมืุนให้เข้าท่�

3. กางเสาอากาศ 
4. ตอ้งเปิดใช้ง้านรโ่มืทคู่อนโทรลก�อนการใช้ง้านคู่รั �งแรก และตอ้งเช้ื�อมืต�ออนิเทอรเ์น็ตเพื่ื�อเปิดใช้ง้าน กด แลว้กดปุ�มืพื่าวเวอรง์คู่า้งไวเ้พื่ื�อเปิดรโ่มืทคู่ 

อนโทรล ทำาตามืคู่ำาแนะนำาบนหน้าจอเพื่ื�อเปิดใช้้งานรโ่มืทคู่อนโทรล 

ทำาตามืขั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อเตรย่่มืใช้้รโ่มืทคู่อนโทรล DJI RC-N1

1. แกะคู่นัโย่กคู่วบคู่มุืจากช้�องในกล�องนำามืาตดิบนรโ่มืทคู่อนโทรลและหมืุนให้เข้าท่�

2. ดงึตวัย่ึดอุปกรณ์เคู่ลื�อนท่�ออกมืา เลือกสาย่ร่โมืทคู่อนโทรลท่�เหมืาะสมืซึ�งขึ �นอย่่�กับช้นิดของอุปกรณ์เคู่ลื�อนท่� สาย่ Lightning, สาย่ไมืโคู่ร USB 
และสาย่ USB-C มื่อย่่� ในกล�อง เชื้�อมืต�อปลาย่สาย่ท่�มื่ โลโก้รป่โทรศัพื่ท์ต�อเข้ากับอุปกรณ์เคู่ลื�อนท่�ของคู่ณุ ตรวจสอบให้แน� ใจว�าอุปกรณ์เคู่ลื�อน

ท่�ตดิแน�นดแ่ล้ว

2

1

2 1

2

1

2 1

2

1

2 1

 ถ้ามื่คู่ ำาถามืถึงการเช้ื �อมืต�อ USB ปรากฏขึ �น เมืื �อใช้้ก ับอุปกรณ์ เคู่ลื �อนท่ �แบบแอนดรอย่ด์ ให้เล ือกช้าร ์จอย่�างเด ่ย่ว มืิฉะนั �น 
อาจไมื�สามืารถเชื้�อมืต�อได้
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แผนภาพิ

โดรน

1. กิมืบอลและกล้อง

A. กลอ้งเทเล

B. กล้อง Hasselblad L2D-20c
2. ระบบจับภัาพื่วตัถุรอบทิศทางในแนวราบ

3. ไฟเสรมิืดา้นล�าง

4. ระบบจับภัาพื่ดา้นล�าง 

5. ระบบเซนเซอรอ์นิฟราเรด 

6. ไฟ LED ดา้นหน้า 

7. มือเตอร ์

8. ใบพื่ดั 

9. ตวัแสดงสถานะโดรน 

10. เกย่่รล์งจอด (เสาอากาศแบบในตวัเคู่รื�อง) 

11. ระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหลก่สิ�งกด่ขวางดา้นบน 

12. แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะ 

13. ไฟ LED แสดงระดบัแบตเตอร่� 

14. ปุ� มืพื่าวเวอร ์

15. สาย่รดัแบตเตอร่� 

16. พื่อรต์ USB-C 

17. ช้�องเส่ย่บการด์ microSD

การเปิดใช้้งานโดรน DJI Mavic 3
DJI Mavic 3 ตอ้งมืก่ารเปิดใช้้งาน ก�อนจะใช้้งานคู่รั �งแรก หลงัจากเปิดเคู่รื�องโดรนและรโ่มืทคู่อนโทรลแลว้ ทำาตามืคู่ำาแนะนำาบนจอ เพืื่�อเปิดใช้้งาน 

DJI Mavic 3 โดย่ใช้้ DJI Fly ในการเปิดใช้้งานตอ้งใช้้การเชื้�อมืต�ออนิเทอรเ์น็ต

การเชื้�อมืโดรนเขา้กบัรโ่มืท
ขอแนะนำาใหเ้ชื้�อมืโดรนเขา้กบัรโ่มืทคู่อนโทรล เพื่ื�อการรบัประกนับรกิารหลงัการขาย่ท่�ดท่่�สุด ทำาตามืคู่ำาแนะนำาบนหน้าจอหลงัจากเปิดใช้้งานเพื่ื�อ

เชื้�อมืโดรนเขา้กบัรโ่มืทคู่อนโทรล

การอปัเดตเฟิรม์ืแวร์
ขอ้คู่วามืแจง้จะปรากฏขึ �นใน DJI Fly เมืื�อมืเ่ฟิรม์ืแวรใ์หมื� ขอแนะนำาใหอ้ปัเดตเฟิรม์ืแวรท์กุคู่รั �งท่�ไดร้บัแจง้ เพื่ื�อใหม้ืั�นใจว�าผ่ใ้ช้้จะไดร้บัประสบการณ์

การใช้้งานท่�ดท่่�สุด 
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1. เสาอากาศ

 ส�งสัญญาณเพื่ื�อการคู่วบคู่มุืโดรนและวดิโ่อแบบไรส้าย่

2. ปุ� มื Back
 กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อย่อ้นกลับไปย่งัหน้าจอก�อนหน้าน่� กดสองคู่รั �งเพื่ื�อ

ย่อ้นกลบัไปย่งัหน้า Home

3. คู่นัโย่กคู่วบคู่มุื

 ใช้้คู่ันโย่กคู่วบคูุ่มืเพื่ื�อคู่วบคูุ่มืการเคู่ลื�อนไหวของโดรน ตั �งโหมืด

คู่วบคู่มุืการบินดว้ย่ DJI Fly คู่นัโย่กคู่วบคู่มุืสามืารถถอดออกและ

เก็บไดง้�าย่

4. ปุ� มืกลบัจดุขึ �นบนิ (RTH)

 กดคู่้างไว้เพืื่�อเริ�มืต้นการกลับจุดขึ �นบิน กดอ่กคู่รั �งเพืื่�อย่กเลิก 

RTH

5. ปุ� มืหย่ดุบนิชั้�วคู่ราว

 กดหนึ� งคู่รั �งเพื่ื�อเบรกโดรนและสั�งให้บินอย่่�กับท่� (เฉพื่าะเมืื�อ 

GNSS หรอืระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหลก่สิ�งกด่ขวางใช้้งานได)้

6. เปล่�ย่นโหมืดการบนิ

 สลบัระหว�างโหมืด Cine, Normal และ Sport

7. ปุ� มื 5D
 ดคู่่ณุลกัษณะของปุ� มื 5D ใน DJI Fly โดย่เขา้ไปท่� Camera 

View (มืมุืมืองกล้อง), Settings (การตั �งคู่�า) จากนั�น Control (

การคู่วบคู่มุื) 

8. ปุ� มืพื่าวเวอร์

 กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อตรวจสอบระดบัแบตเตอร่�ปัจจบุนั กดหนึ�งคู่รั �งแลว้

กดคู่า้ง เพื่ื�อเปิดหรอืปิดรโ่มืทคู่อนโทรล เมืื�อเปิดรโ่มืทคู่อนโทรล

แลว้ กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อเปิดหรอืปิดจอสัมืผสั

1

2
3 4

5

10

11 12 13

6 7

8 9

DJI RC Pro

14 19

18

16 17

15

9. ปุ� มืย่นืย่นั

 กดหนึ� งคู่รั �งเพืื่�อย่ืนย่ันการเลือก ปุ� มืน่�ไมื�มื่การทำางานในขณะท่�ใช้้ 

DJI Fly  

10. จอสัมืผสั

 แตะหน้าจอเพื่ื�อใช้้งานร่โมืทคู่อนโทรล โปรดทราบว�าจอสัมืผัสไมื�

กนันำ �า ใช้้งานดว้ย่คู่วามืระมืดัระวงั 

11. ช้�องเส่ย่บการด์ microSD
        ใช้้เพืื่�อใส�การด์ microSD

12. พื่อรต์ USB-C
 สำาหรบัช้ารจ์ 

13. พื่อรต์ Mini HDMI 
 สำาหรบัเอาทพ์ื่ตุวดิโ่อ

14. Gimbal Dial (ตวัปรบักมิืบอล)

 สำาหรบัคู่วบคู่มุืคู่วามืเอย่่งของกลอ้ง

15. ปุ� มื Record
 กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อเริ�มืหรอืหย่ดุการบนัทกึวดิโ่อ

16. ไฟ LED แสดงสถานะ

 แสดงสถานะของรโ่มืทคู่อนโทรล 

17. ไฟ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�

 แสดงระดบัแบตเตอร่�ปัจจบุนัของรโ่มืทคู่อนโทรล

18. ปุ� มืโฟกสั/ชั้ตเตอร์

 กดปุ� มืลงคู่รึ�งหนึ�งเพืื่�อโฟกัสอัตโนมืตัแิละกดลงจนสุดเพืื่�อถ�าย่ภัาพื่

19. ปุ� มืหมืนุคู่วบคู่มุืกลอ้ง

 สำาหรบัคู่วบคู่มุืการซม่ื
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20

24 2223

25

21

21. ช้�องเก็บคู่นัโย่กคู่วบคู่มุื

 สำาหรบัเก็บคู่นัโย่กคู่วบคู่มุื

22. ปุ� มื C1 ท่�ตั �งคู่�าไดเ้อง

 สลับระหว�างการปรับตำาแหน� งให้กิมืบอลอย่่�ตรงศ่นย่์กลางหรือ

เอย่่งกิมืบอลลงไปดา้นล�าง สามืารถตั �งฟังกชั์้นไดใ้น DJI Fly 

23. ลำาโพื่ง

 ส�งเส่ย่ง

24. ปุ� มื C2 ท่�ตั �งคู่�าไดเ้อง 

  กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อเปิดหรอืปิดไฟเสรมิืดา้นล�าง สามืารถตั �งฟังกชั์้น 

       ไดใ้น DJI Fly

25. ช้�องอากาศเขา้

      ใช้้เพื่ื�อระบาย่คู่วามืรอ้น หา้มืปิดช้�องอากาศเขา้ระหว�างการใช้้งาน

RC-N1

4

6

1

23

5
7

8

10

9

11
12

13

15

14

1. ปุ� มืพื่าวเวอร์

 กดหนึ� งคู่รั �งเพื่ื�อตรวจสอบระดับแบตเตอร่�ปัจจุบัน กดหนึ� งคู่รั �ง

และกดคู่า้งอก่คู่รั �งเพื่ื�อเปิดหรอืปิดรโ่มืทคู่อนโทรล

2. เปล่�ย่นโหมืดการบนิ

 สลบัระหว�างโหมืด Sport, Normal และ Cine

3. ปุ� มื Flight Pause (หย่ดุบินชั้�วคู่ราว)/Return to Home (RTH 

หรอืกลบัจดุขึ �นบนิ)

 กดหนึ� งคู่รั �งเพื่ื�อเบรกโดรนและสั�งให้บินอย่่�กับท่� (เฉพื่าะเมืื�อ 

GNSS หรอืระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหลก่สิ�งกด่ขวางใช้้งานได)้ 

กดคู่า้งไวเ้พื่ื�อเริ�มืใช้้งาน RTH กดอก่คู่รั �งเพื่ื�อย่กเลกิ RTH

20. ช้�องระบาย่อากาศ

 ใช้้เพื่ื�อระบาย่คู่วามืรอ้น อย่�าอดุช้�องระบาย่อากาศระหว�างการใช้้งาน  

4.  ไฟ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�

 แสดงระดบัแบตเตอร่�ปัจจบุนัของรโ่มืทคู่อนโทรล

5.  คู่นัโย่กคู่วบคู่มุื

 ใช้้คู่ันโย่กคู่วบคูุ่มืเพืื่�อคู่วบคูุ่มืการเคู่ลื�อนไหวของโดรน ตั �งโหมืด

คู่วบคู่มุืการบนิดว้ย่ DJI Fly คู่นัโย่กคู่วบคู่มุืสามืารถถอดออกและ

เก็บไดง้�าย่

6.  Customizable Button (ปุ� มืท่�ตั �งคู่�าไดเ้อง)

 กดหนึ�งคู่รั �งเพืื่�อเปิดหรอืปิดไฟเสรมิืด้านล�าง กดสองคู่รั �งเพืื่�อปรบั

ตำาแหน� งให้กิมืบอลอย่่�ตรงศ่นย่์กลางหรือเอ่ย่งกิมืบอลลงไปด้าน

ล�าง (ตั �งคู่�าเริ�มืตน้) ปุ� มืสามืารถตั �งไดด้ว้ย่ DJI Fly
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7.  Photo/Video Toggle (การสลับโหมืดภัาพื่นิ�ง/วดิโ่อ)

 กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อเปล่�ย่นโหมืดระหว�างภัาพื่นิ�งและวดิโ่อ

8. สาย่รโ่มืทคู่อนโทรล

 เชื้�อมืต�ออุปกรณ์เคู่ลื� อนท่� เพื่ื� อการส� งข้อมื่ลวิด่ โอผ� านสาย่

รโ่มืทคู่อนโทรล เลอืกสาย่ตามืแต�ช้นิดของอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�

9. ท่�จบัอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�

 ใช้้เพืื่�อย่ดึอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�กบัตวัรโ่มืทคู่อนโทรลใหม้ืั�นคู่ง

10. เสาอากาศ

 ส�งสัญญาณเพื่ื�อการคู่วบคู่มุืโดรนและวดิโ่อแบบไรส้าย่

11. พื่อรต์ USB-C
 ใช้้ในการช้ารจ์และเชื้�อมืต�อรโ่มืทคู่อนโทรลกบัคู่อมืพื่วิเตอร์

12. ช้�องเก็บคู่นัโย่กคู่วบคู่มุื

 สำาหรบัเก็บคู่นัโย่กคู่วบคู่มุื

13. Gimbal Dial (ตวัปรบักมิืบอล)

 สำาหรบัคู่วบคู่มุืคู่วามืเอย่่งของกลอ้ง กดปุ� มืท่�ตั �งคู่�าไดเ้องคู่า้งไวเ้พื่ื�อ 

      ใช้้ตวัปรบักมิืบอลเพื่ื�อปรบัการซม่ืในโหมืดสำารวจ

14. Shutter/Record Button (ปุ� มืชั้ตเตอร/์บนัทกึ)

 กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อถ�าย่ภัาพื่ หรอืเริ�มื/หย่ดุการบนัทกึวดิโ่อ

15. ช้�องเส่ย่บอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�

       ใช้้เพืื่�อย่ดึอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�
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โดีรน

DJI Mavic 3 มืร่ะบบคู่วบคู่มุืการบนิ ระบบส�งสัญญาณ

วดิโ่อ ระบบจบัภัาพื่วตัถุ ระบบเซนเซอรอ์นิฟราเรด ระบบขับ

เคู่ลื�อน และแบตเตอร่�อจัฉรยิ่ะ
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โดีรน
DJI Mavic 3 ม่ืระบบคู่วบคู่มุืการบิน ระบบส�งสัญญาณวดิโ่อ ระบบจับภัาพื่วตัถุ ระบบเซนเซอรอิ์นฟราเรด ระบบขับเคู่ลื�อน และแบตเตอร่�อัจฉรยิ่ะ

โหมดีการบิน

DJI Mavic 3 มื ่ โหมืดการบ ินสามืร ่ปแบบ  รวมืถ ึงโหมืดการบ ินแบบท ่ �ส ่ �  ซ ึ � ง โดรนจะมื ่การปร ับเปล ่ � ย่นไปตามืสถานการณ์ 
โหมืดการบินสามืารถเปล่�ย่นได ้โดย่ใช้้สวติช์้โหมืดการบินท่�อย่่�บนรโ่มืทคู่อนโทรล

Normal Mode ( โหมดีปกติ): โดรนจะใช้ ้GNSS และระบบการมืองเหน็เพื่ื�อหลบหลก่สิ�งกด่ขวางดา้นหน้า ดา้นหลงั ดา้นขา้ง ดา้นบนและดา้นล�าง 
และระบบเซนเซอรอ์นิฟราเรดเพื่ื�อระบตุำาแหน�งตนเองและรกัษาเสถย่่รภัาพื่ เมืื�อสัญญาณ GNSS แรง โดรนจะใช้ ้GNSS เพื่ื�อระบตุำาแหน�งตนเองแล

ะรกัษาเสถย่่รภัาพื่ เมืื�อสัญญาณ GNSS อ�อน แต�สภัาพื่แสงและสภัาพื่แวดล้อมือื�น ๆ เพื่ย่่งพื่อ โดรนจะใช้้ระบบการมืองเห็นเพืื่�อหลบหล่กสิ�งกด่ขวาง เพืื่�

อระบตุำาแหน�งตนเองและรกัษาเสถย่่รภัาพื่ เมืื�อระบบการมืองเหน็เพื่ื�อหลบหลก่สิ�งกด่ขวางดา้นหน้า ดา้นหลงั ดา้นขา้ง ดา้นบนและดา้นล�างเปิดใช้ง้าน 
และสภัาพื่แสงและสภัาพื่แวดลอ้มือื�น ๆ เพื่ย่่งพื่อ มืมุือย่่งส่งสุดจะเป็น 30° และคู่วามืเรว็ส่งสุดในการบินจะเป็น 15 เมืตร/วนิาท่

Sport Mode ( โหมดี Sport): ในโหมืด Sport โดรนจะใช้้ GNSS เพื่ื�อระบุตำาแหน�งและการตอบรับของโดรนจะมื่การปรับเพื่ื�อคู่วามื

คู่ล�องตัวและทำาคู่วามืเร็วเพื่ื �อให้ตอบสนองกับการบังคู่ับของคู่ันโย่กได้มืากย่ิ�งขึ �น โปรดทราบว�าเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ�งก่ดขวางจะใช้้งานไมื�ได ้

และคู่วามืเรว็ส่งสุดในการบินคู่อื 21 เมืตร/วนิาท่ (19 เมืตร/วนิาท่ เมืื�อบินในสหภัาพื่ยุ่โรป)

Cine Mode (โหมดี Cine): โหมืด Cine จะอิงตามืโหมืด Normal และคู่วามืเรว็ในการบินจะจำากัด เพื่ื�อทำาให้โดรนทรงตวัไดนิ้�งมืากขึ �นระหว�างท่�

ถ�าย่ทำา

โดรนจะมื่การเปล่�ย่นเป็นโหมืด Attitude (ATTI) (โหมืดบินในตัวอาคู่ารท่�มื่สัญญาณ GNSS ตำ�า) โดย่อัตโนมืัติ เมืื�อระบบการมืองเห็นเพื่ื�อ

หลบหล่กสิ�งก่ดขวางใช้้งานไมื�ได้ มื่การปิดใช้้งาน หรือเมืื�อสัญญาณ GNSS อ�อน หรือเข็มืทิศโดนรบกวน ในโหมืด ATTI โดรนจะถ่กรบกวน

จากสภัาวะแวดล้อมืได้ง�าย่ขึ �น ปัจจัย่ของสภัาวะแวดล้อมื เช้�น ลมื จะส�งผลให้เกิดการเปล่�ย่นทิศตามืแนวราบ ซึ�งอาจส�งผลให้เกิดอันตราย่ได ้

โดย่เฉพื่าะเมืื�อบินในพื่ื �นท่�จำากัด

 ระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหล่กสิ�งก่ดขวางดา้นหน้า ดา้นหลัง ดา้นข้างและดา้นบนจะใช้้งานไมื�ไดใ้นโหมืด Sport นั�นหมืาย่ถึงโดรนไมื�สามืารถ
ตรวจจับสิ�งก่ดขวางในเส้นทางไดโ้ดย่อัตโนมืัติ

 อัตราคู่วามืเร็วส่งสุดและระย่ะห�างในการเบรกของโดรนจะเพื่ิ �มืขึ �นอย่�างมืากในโหมืด Sport ต้องมื่ระย่ะห�างในการเบรกตำ �าสุด 30 
เมืตรในสภัาพื่แวดล้อมืท่�ไมื�มื่ลมื

 ระย่ะห�างในการเบรกขั �นตำ�า 10 เมืตรเป็นสิ�งจำาเป็นในสภัาวะท่�ไมื�มื่ลมืในขณะท่�โดรนบินขึ �นและลง

 การตอบสนองของโดรนจะเพื่ิ�มืขึ �นอย่�างมืากในโหมืด Sport ซึ�งหมืาย่ถึงเพื่่ย่งคูุ่ณขย่ับคู่ันโย่กคู่วบคูุ่มืเล็กน้อย่บนรโ่มืทคู่อนโทรลก็จะทำาให้โดร
นเคู่ลื�อนท่�ไปไดไ้กลมืาก ตรวจสอบให้แน�ใจว�าคู่ณุมื่พื่ื �นท่�เพื่่ย่งพื่อในการบิน 
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เมืื�อโดรนเปิดทำางานแต�มือเตอรไ์มื�ทำางาน ไฟ LED ดา้นหน้าจะสว�างเป็นส่แดงเพื่ื�อแสดงการหันทศิทางของโดรน

เมืื�อโดรนเปิดทำางานแต�มือเตอร์ไมื�ทำางาน ตัวแสดงสถานะโดรนจะแสดงสถานะของระบบคู่วบคูุ่มืการบิน โปรดด่ท่�ตารางด้านล�างเพื่ื�อทราบข้อมื่ล

เพื่ิ�มืเตมิืเก่�ย่วกบัตวัแสดงสถานะโดรน

ลกัษณะของตวัแสดงสถานะโดรน

สภัาวะปกติ

  
ไฟส่แดง ส่เขย่่วและส่เหลอืง

สลับกัน
กะพื่รบิ

เปิดเคู่รื�องและแสดงถงึการวเิคู่ราะหต์วัเอง

ของโดรน

 ×4 ส่เหลอืง กะพื่รบิส่�คู่รั �ง อุ�นเคู่รื�อง

   ส่เขย่่ว กะพื่รบิช้้า ๆ เปิดใช้้งาน GNSS

 ×2   ส่เขย่่ว กะพื่รบิสองคู่รั �งเป็นช้�วง ๆ
เปิดใช้้งานระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหลก่

สิ�งกด่ขวาง

   ส่เหลอืง กะพื่รบิช้้า ๆ
ไมื�มื ่GNSS หรอืระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบ

หลก่สิ�งกด่ขวาง
สภัาวะส�งสัญญาณเตอืน

     ส่เหลอืง กะพื่รบิเรว็ ๆ สัญญาณจากรโ่มืทคู่อนโทรลขาดหาย่

    ไฟส่แดง กะพื่รบิช้้า ๆ แบตอ�อน

   ไฟส่แดง กะพื่รบิเรว็ ๆ แบตเตอร่�ใกลห้มืด

 —— ไฟส่แดง ขึ �นคู่า้ง มืคู่่วามืผดิปกตริา้ย่แรง

   ไฟส่แดงและส่เหลอืงสลับกนั กะพื่รบิเรว็ ๆ ตอ้งมืก่ารปรบัเข็มืทศิใหมื�

หลงัจากมือเตอรเ์ริ�มืทำางาน ไฟ LED ดา้นหน้าจะกะพื่รบิเป็นส่แดงและเขย่่วสลับกนั และไฟแสดงสถานะโดรนจะกะพื่รบิเป็นส่เขย่่ว

 เพื่ื�อให้ไดภ้ัาพื่วดิโ่อท่�ดข่ึ �น ไฟ LED ดา้นหน้าจะปิดโดย่อตัโนมัืตเิมืื�อถ�าย่ภัาพื่ หากไฟ LED ดา้นหน้าถก่ตั �งเป็นอตัโนมัืตใิน DJI Fly ขอ้กำาหนดเ
ก่�ย่วกบัสภัาพื่แสงอาจแตกต�างกนัไปในแต�ละภัม่ืภิัาคู่ กรณุาตรวจสอบกฎหมืาย่และระเบย่่บปฏบิตัใินทอ้งถิ�น

ตัวแสำดีงสำถานะโดีรน

DJI Mavic 3 มื ่LED ดา้นหน้าและตวัแสดงสถานะโดรน

ไฟ LED ดา้นหน้า

ตวัแสดงสถานะโดรน

ไฟ LED ดา้นหน้า

ตวัแสดงสถานะโดรน
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Return to Home (กลับจุดีข้้�นบิน)
กลับจุดขึ �นบิน (RTH) จะนำาโดรนกลับไปย่ังจุดขึ �นบินท่�บันทึกไวล้�าสุดเมืื�อระบบกำาหนดตำาแหน�งทำางานเป็นปกติ RTH มื่การทำางานสามืประเภัท 
ไดแ้ก�: Smart RTH, Low Battery RTH (RTH แบบแบตเตอร่�ตำ�า) และ Failsafe RTH (RTH แบบส่ญเส่ย่การเชื้�อมืต�อ) โดรนจะบินกลับไป

ย่ังจุดขึ �นบินโดย่อัตโนมืัตแิละลงจอดเมืื�อ Smart RTH เริ�มืทำางาน, โดรนเข้าส่�โหมืด Low Battery RTH หรอืสัญญาณเชื้�อมืต�อวดิโ่อขาดหาย่ไป

ในระหว�างการบิน

GNSS ราย่ละเอ่ย่ด

จุดขึ �นบิน 10
จ ุดข ึ �นบ ินท ่ � เ ป็ นคู่ �าเร ิ �มืต ้นคู่ ือจ ุดแรกท่ � โดรนได ้ร ับส ัญญาณ GNSS อย่ �างแรงหร ือปานกลาง 
เมืื �อไอคู่อนเป็นส่ขาว สามืารถอัปเดตจุดขึ �นบินก�อนขึ �นบิน ตราบใดท่ �โดรนได้ร ับสัญญาณ GNSS 
แรงหรอืแรงปานกลาง หากสัญญาณ GNSS อ�อน จะไมื�สามืารถอัปเดตจุดขึ �นบินได้

Smart RTH
ถ้าสัญญาณ GNSS แรงพื่อ จะสามืารถใช้้ Smart RTH เพื่ื�อนำ าโดรนกลับมืาย่ังจุดขึ �นบินได้ เปิดใช้้งาน Smart RTH ได้ทั �งการแตะ   
ใน DJI Fly หรอืการกดคู่้างท่�ปุ� มื RTH บนรโ่มืทคู่อนโทรลจนกว�าจะมื่เส่ย่งดังบ่๊ป การออกจาก Smart RTH ทำาได้โดย่แตะ  ท่� DJI Fly 
หรอืกดปุ� มื RTH บนรโ่มืทคู่อนโทรล

RTH ขั �นส่ง

ระบบจะเปิดใช้้งาน RTH ขั �นส่ง หากมื่แสงสว�างเพื่่ย่งพื่อและสภัาพื่แวดล้อมืเหมืาะสำาหรับระบบจับภัาพื่วัตถุเมืื �อเริ �มืใช้้ Smart RTH 
โดรนจะวางแผนเส้นทาง RTH ท่�ดท่่�สุดโดย่อัตโนมืัต ิซึ�งจะแสดงใน DJI Fly และจะปรบัตามืสภัาพื่แวดล้อมื

การตั �งคู่�า RTH

มื่การตั �งคู่�า RTH สำาหรบั Advanced RTH ไปดม่ืุมืมืองกล้องใน DJI Fly แตะ System (ระบบ) Safety (คู่วามืปลอดภััย่) และ RTH
1. Optimal: โดรนจะวางแผนเส้นทาง RTH ท่�ด่ท่� สุดและปรับระดับคู่วามืส่งตามืปัจจัย่ด้านสิ�งแวดล้อมื โดย่ไมื�คู่ำานึงถึงการตั �งคู่�าระดับคู่ว

ามืส่ง RTH เช้�น สิ� งก่ดขวางและการส�งสัญญาณ เส้นทาง RTH ท่�ด่ท่� สุดหมืาย่คู่วามืว�าโดรนจะเดินทางในระย่ะทางท่� สั �นท่� สุดซึ�งจะช้�ว

ย่ลดพื่ลังงานแบตเตอร่�ท่� ใช้้และเพื่ิ�มืเวลาการบิน

2. Preset: เมื ื �อโดรนอย่ ่ �ห �างจากจ ุดข ึ �นบ ินเก ิน 50 เมืตรเมื ื �อ RTH เร ิ �มืข ึ �น โดรนจะวางแผนเส้นทาง RTH บินไปย่ ังพื่ื �นท ่ �โล �ง 
ในขณะท่�หลก่เล่ �ย่งสิ�งกด่ขวาง บนิขึ �นไปย่งัระดบัคู่วามืสง่ RTH และกลบัจดุขึ �นบนิโดย่ใช้เ้สน้ทางท่�ดท่่ �สดุ เมืื�อโดรนอย่่�ในระย่ะ 5 ถงึ 50 
เมืตรจากจดุขึ �นบนิเมืื�อ RTH เริ�มืตน้ โดรนจะไมื�บนิขึ �นไปถงึระดบัคู่วามืส่ง RTH และกลบัจดุขึ �นบนิโดย่ใช้เ้ส้นทางท่�ดท่่�สุดท่�ระดบัคู่วามืส่งปัจจบุนั 
เมืื�อโดรนอย่่�ใกลจ้ดุขึ �นบนิ โดรนจะลดระดบัลงในขณะท่�บินไปขา้งหน้า หากระดบัคู่วามืส่งปัจจุบันส่งกว�าระดบัคู่วามืส่ง RTH

ขั �นตอนของ RTH ขั �นส่ง

1. มื่การบันทึกจุดขึ �นบินไวเ้รย่่บรอ้ย่แล้ว

2. เริ�มืใช้้ RTH ขั �นส่ง

3. โดรนจะเบรกและบินอย่่�กับท่�

ก. โดรนจะลงจอดทันท ่หากโดรนอย่่�ห�างจากจุดขึ �นบินน้อย่กว�า 5 เมืตร เมืื�อเริ�มื RTH
ข. หากโดรนอย่่ �ห �างจากจุดขึ �นบินไกลกว �า 5 เมืตร เมื ื �อเร ิ �มื RTH โดรนจะวางแผนเส้นทางท่ �ด ่ท ่ �ส ุดตามืการตั �งคู่ �า RTH 

และบินไปย่ังจุดขึ �นบิน พื่รอ้มืหลบหล่กสิ�งก่ดขวางและ GEO zone ดา้นหน้าของโดรนจะมืุ�งไปในทิศทางเดย่่วกับทิศทางการบินเสมือ
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4. โดรนจะบินโดย่อัตโนมืัตติามืการตั �งคู่�า RTH สภัาพื่แวดล้อมื และการส�งสัญญาณระหว�าง RTH
5. โดรนจะลงจอดและมือเตอรจ์ะหยุ่ดทำางาน หลังจากถึงจุดขึ �นบิน

Straight Line RTH

โดรนจะเข้าส่�โหมืด Straight Line RTH เมืื�อแสงสว�างไมื�เพื่่ย่งพื่อและสภัาพื่แวดล้อมืไมื�เหมืาะสำาหรบัระบบจับภัาพื่วตัถุ

ขั �นตอนของ Straight Line RTH:
1. มื่การบันทึกจุดขึ �นบินไวเ้รย่่บรอ้ย่แล้ว

2. เริ�มืใช้้ Straight Line RTH
3. โดรนจะเบรกและบินอย่่�กับท่�

ก. หากโดรนอย่่�ไกลจากจุดขึ �นบินไกลกว�า 50 เมืตร เมืื�อเริ�มืใช้้ RTH โดรนจะปรบัทิศทางและขึ �นไปย่ังระดบัคู่วามืส่ง RTH ท่�ตั �งคู่�าไวล้�วงหน้

าและบินกลับไปย่ังจุดขึ �นบิน หากคู่วามืส่งปัจจุบันส่งกว�าคู่วามืส่งของ RTH โดรนจะบินไปย่ังจุดขึ �นบินในระดบัคู่วามืส่งปัจจุบัน

ข. หากโดรนอย่่�ห�างจากจุดขึ �นบินตั �งแต� 5 - 50 เมืตร เมืื�อเริ�มืใช้้ RTH โดรนจะปรบัทิศทางและบินกลับไปย่ังจุดขึ �นบินในระดบัคู่วามืส่งปัจ

จุบัน หากระดบัคู่วามืส่งปัจจุบันตำ�ากว�า 2 เมืตร เมืื�อเริ�มืใช้้ RTH โดรนจะบินขึ �นไปท่�ระดบั 2 เมืตรและบินไปย่ังจุดขึ �นบิน 
คู่. โดรนจะลงจอดทันท ่หากโดรนอย่่�ห�างจากจุดขึ �นบินน้อย่กว�า 5 เมืตร เมืื�อเริ�มื RTH

4. โดรนจะลงจอดและมือเตอรจ์ะหยุ่ดทำางาน หลังจากถึงจุดขึ �นบิน

 ในระหว�างโหมืด RTH ขั �นส่ง โดรนจะปรบัคู่วามืเรว็การบินโดย่อัตโนมืัตติามืปัจจัย่ดา้นสิ�งแวดล้อมื เช้�น คู่วามืเรว็ลมืและสิ�งก่ดขวาง

 โดรนไมื�สามืารถหล่กเล่�ย่งวตัถุขนาดเล็กหรอืละเอ่ย่ด เช้�น กิ�งไมื้หรอืสาย่ไฟฟ้าได ้ให้บินโดรนไปย่ังพื่ื �นท่�โล�งก�อนท่�จะใช้้ Smart RTH

 ตั �งคู่�า Advanced RTH เป็น Preset หากมื่สาย่หรอืสาย่ไฟฟ้าท่�โดรนไมื�สามืารถหล่กเล่�ย่งไดใ้นเส้นทาง RTH และตรวจสอบให้แน�ใจว�าระดบั
คู่วามืส่ง RTH ส่งกว�าสิ�งก่ดขวางทั �งหมืด

 โดรนจะเบรกและกลับจุดขึ �นบินตามืการตั �งคู่�าล�าสุด หากมื่การเปล่�ย่นแปลงการตั �งคู่�า RTH ในระหว�าง RTH

 หากคู่วามืส่งส่งสุดต�าํกว�าคู่วามืส่งปัจจุบันระหว�าง RTH โดรนจะลดระดบัลงมืาท่�ระดบัคู่วามืส่งส่งสุดและกลับจุดขึ �นบิน

 ไมื�สามืารถเปล่�ย่นระดบัคู่วามืส่ง RTH ระหว�าง RTH ได้

 หากมื่คู่วามืแตกต�างอย่�างมืากในระดบัคู่วามืส่งปัจจุบันและระดบัคู่วามืส่ง RTH จะไมื�สามืารถคู่ำานวณปรมิืาณพื่ลังงานแบตเตอร่�ท่�ใช้้ไดอ้ย่�างถ่ก
ตอ้ง เนื�องจากคู่วามืเรว็ลมืท่�ระดบัคู่วามืส่งต�างกัน ให้คู่วามืสนใจเป็นพื่ิเศษกับพื่ลังงานแบตเตอร่�และคู่ำาเตอืนใน DJI Fly

 ไมื�สามืารถใช้้ RTH ขั �นส่งได ้หากสภัาพื่แสงและสภัาพื่แวดล้อมืไมื�เหมืาะสำาหรบัระบบจับภัาพื่วตัถุระหว�างบินขึ �นหรอื RTH
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 ในระหว�างท่�ใช้้ RTH ขั �นส่ง โดรนจะเข้าส่�โหมืด Straight Line RTH หากสภัาพื่แสงและสภัาพื่แวดล้อมืไมื�เหมืาะสมืสำาหรบัระบบจับภัาพื่วตั
ถ ุและโดรนไมื�สามืารถหลบหล่กสิ�งก่ดขวางได ้ตอ้งตั �งคู่�าระดบัคู่วามืส่ง RTH ให้เหมืาะสมืก�อนเข้าส่�โหมืด RTH

 เมืื�อสัญญาณรโ่มืทคู่อนโทรลเป็นปกตใินระหว�างท่�ใช้้ RTH ขั �นส่ง สามืารถใช้้คู่นัโย่กเพื่ื�อคู่วบคู่มุืคู่วามืเรว็การบินได ้แต�ไมื�สามืารถคู่วบคู่มุืทิศท

างและระดบัคู่วามืส่งได้ และโดรนไมื�สามืารถบินไปทางซ้าย่หรอืขวาได้ การเร�งคู่วามืเรว็จะใช้้พื่ลังงานมืากขึ �น โดรนไมื�สามืารถหลบหล่กสิ�งก่ดข

วางได้ หากคู่วามืเรว็ในการบินส่งกว�าคู่วามืเรว็ในการรบัร่สิ้�งก่ดขวางแบบมื่ประสิทธิภัาพื่ โดรนจะเบรกและบินอย่่�กับท่�และออกจากโหมืด RTH 
หากดนัคู่นัโย่กลงจนสุด หลังจากปล�อย่คู่นัโย่กการเดนิหน้า/ถอย่หลัง (Pitch) แล้ว จะสามืารถคู่วบคู่มุืโดรนได้

 เมืื�อบินขึ �นในโหมืด Straight Line RTH โดรนจะหยุ่ดบินขึ �นและออกจากโหมืด RTH หากดันก้านคู่วบคูุ่มืลงจนสุด หลังจากปล�อย่คู่ันบัง

คู่ับแล้วจะสามืารถคู่วบคูุ่มืโดรนได้ เมืื�อบินไปข้างหน้าในโหมืด Straight Line RTH โดรนจะเบรกและบินอย่่�กับท่�และออกจากโหมืด RTH 
หากดนัคู่นัโย่กลงจนสุด หลังจากปล�อย่คู่นัโย่กการเดนิหน้า/ถอย่หลัง (Pitch) แล้ว จะสามืารถคู่วบคู่มุืโดรนได้

 หากโดรนบินขึ �นถึงระดบัคู่วามืส่งเต็มืท่� ในขณะท่�โดรนบินขึ �นในระหว�างอย่่�ในโหมืด RTH โดรนจะหยุ่ดและบินกลับไปท่�จุดขึ �นบินท่�ระดบัคู่วา
มืส่งปัจจุบัน

 โดรนจะบินอย่่�กับท่� หากโดรนบินขึ �นถึงระดบัคู่วามืส่งเต็มืท่� ในขณะท่�บินขึ �นหลังจากตรวจพื่บสิ�งก่ดขวางดา้นหน้า

 ระหว�างอย่่�ในโหมืด Straight Line RTH คู่วามืเรว็และระดบัคู่วามืส่งของโดรนคู่วบคู่มุืไดโ้ดย่ใช้้รโ่มืทคู่อนโทรล 
หากสัญญาณรโ่มืทคู่อนโทรลเป็นปกต ิแต�ถึงกระนั�นก็ตามื ทิศทางของโดรนและทิศทางการบินจะไมื�สามืารถคู่วบคู่มุืได ้โดรนไมื�สามืารถหลบห
ล่กสิ�งก่ดขวางได ้หากผ่้ใช้้ใช้้คู่นัโย่กเพื่ื�อเร�งคู่วามืเรว็ และคู่วามืเรว็ในการบินเกินระดบัคู่วามืเรว็ในการรบัร่สิ้�งก่ดขวางแบบมื่ประสิทธิภัาพื่

Low Battery RTH

Low Battery RTH จะเริ�มืขึ �นเมืื�อแบตเตอร่�อัจฉรยิ่ะลดลงถึงจุดท่�การบินกลับอย่�างปลอดภััย่ของโดรนอาจเกิดอันตราย่ บินกลับจุดขึ �นบินหรอืจอด

โดรนทันท ่เมืื�อไดร้บัการเตอืน

เพื่ื�อหล่กเล่�ย่งอันตราย่ท่�ไมื�จำาเป็นเนื� องจากแบตเตอร่�ไมื�เพื่่ย่งพื่อ โดรนจะคู่ำานวณโดย่อัตโนมืัติว�าแบตเตอร่�มื่พื่ลังงานเพื่่ย่งพื่อท่�จะบินกลั

บจุดขึ �นบินจากตำาแหน� ง สภัาพื่แวดล้อมื และคู่วามืเร็วในการบินปัจจุบันหรือไมื� ข้อคู่วามืเตือนจะปรากฏใน DJI Fly เมืื�อมื่แบตเตอร่�ตำ �า 
และโดรนจะรองรบัโหมืด Low Battery RTH เท�านั�น

ผ่้ใช้้โดรนสามืารถย่กเลิก RTH ไดโ้ดย่การกดปุ� มื RTH หรอืปุ� มืหยุ่ดบินชั้�วคู่ราวบนรโ่มืทคู่อนโทรล ถ้ามื่การย่กเลิก RTH แล้วตามืมืาดว้ย่การเตอืน

ระดบัแบตเตอร่�อ�อน แบตเตอร่�โดรนอัจฉรยิ่ะอาจมื่พื่ลังงานไมื�เพื่่ย่งพื่อให้โดรนลงจอดอย่�างปลอดภััย่ ซึ�งอาจส�งผลให้โดรนตกหรอืส่ญหาย่ได ้
โดรนจะลงจอดโดย่อัตโนมืัติ หากระดับแบตเตอร่�ปัจจุบันย่ังให้พื่ลังงานกับโดรนนานพื่อในการลดระดับลงจากคู่วามืส่งปัจจุบัน การลงจอดอัตโน

มืัติไมื�สามืารถย่กเลิกได้ แต�จะย่ังใช้้รโ่มืทคู่อนโทรลเพื่ื�อปรบัเปล่�ย่นทิศทางและคู่วามืเร็วระย่ะบินลงของโดรนระหว�างการลงจอดได้ สามืารถใช้้ก้า

นคู่วบคูุ่มืเพื่ื�อเพื่ิ�มืคู่วามืเร็วระย่ะบินขึ �นคู่รั �งละ 1 เมืตร/วนิาท่ หากมื่แบตเตอร่�เพื่่ย่งพื่อ ก้านคู่วบคูุ่มืไมื�สามืารถใช้้เพื่ื�อเพื่ิ�มืคู่วามืเร็วระย่ะบินขึ �น 
และโดรนจะลงจอด หากไมื�มื่แบตเตอร่�เหลืออย่่� 
ระหว�างการลงจอดอัตโนมืัต ิให้หาสถานท่�ท่�เหมืาะสมืในการลงจอดโดรนโดย่เรว็ท่�สุด โดรนจะตกลงมืาหากไมื�มื่แบตเตอร่�เหลืออย่่�

Failsafe RTH (RTH แบบส่ำญเสำย่การเชื้�อมต�อ)
หากจุดขึ �นบินมื่การบันทึกไวอ้ย่�างสมืบ่รณ์และเข็มืทิศทำางานปกต ิFailsafe RTH จะทำางานโดย่อัตโนมืัตหิลังจากสัญญาณของรโ่มืทคู่อนโทรลหาย่ไ

ปนานกว�า 6 วนิาท่ โปรดทราบว�าเมืื�อสัญญาณรโ่มืทคู่อนโทรลหาย่ไป จะต้องตั�งคู่�าการดำาเนินการของโดรนเป็น Return to Home (กลับจุดขึ�นบิน) 
ใน DJI Fly

เมืื�อมื่แสงสว�างเพื่่ย่งพื่อและระบบจับภัาพื่วตัถุทำางานปกต ิDJI Fly จะแสดงเส้นทาง RTH ท่�โดรนสรา้งขึ �นก�อนท่�สัญญาณรโ่มืทคู่อนโทรลจะหาย่ไ

ปและกลับไปย่ังจุดขึ �นบิน โดย่ใช้้ Advanced RTH ตามืท่�ตั �งคู่�า RTH ไว ้โดรนจะย่ังคู่งอย่่�ในโหมืด RTH แมื้ว�าสัญญาณรโ่มืทคู่อนโทรลจะกลับมื

าทำางานตามืปกติ

เมืื�อมื่แสงสว�างไมื�เพื่่ย่งพื่อและระบบจับภัาพื่วตัถุไมื�พื่รอ้มืใช้้งาน โดรนจะเข้าส่�โหมืด RTH ในเส้นทางการบินเดมิื



คูม่ือการใช้งาน DJI Mavic 3

19 © 2022 DJI สงวนลิขสิทธิ์  

ขั �นตอนของ RTH ในเส้นทางการบินเดมิื:
1. โดรนจะเบรกและบินอย่่�กับท่�

2. ก.   หากโดรนอย่่�ห�างจากจุดขึ �นบินไกลกว�า 50 เมืตร โดรนจะปรบัทิศทางและบินถอย่หลังเป็นระย่ะ 50 เมืตรในเส้นทางการบินเดมิืก�อนท่�จะเ

ข้าส่�โหมืด Straight Line RTH
 ข.   หากโดรนอย่่�ห�างจากจุดขึ �นบินไกลกว�า 5 เมืตร แต�ไมื�เกิน 50 เมืตร โดรนจะเข้าส่�โหมืด Straight Line RTH
 คู่.  โดรนจะลงจอดทันท ่หากโดรนอย่่�ห�างจากจุดขึ �นบินน้อย่กว�า 5 เมืตร เมืื�อเริ�มื RTH
3. โดรนจะลงจอดและมือเตอรจ์ะหยุ่ดทำางาน หลังจากถึงจุดขึ �นบิน

โดรนจะย่ังคู่งเข้าส่�หรอือย่่�ในโหมืด Straight Line RTH แมื้ว�าสัญญาณรโ่มืทคู่อนโทรลจะกลับมืาทำางานตามืปกติในระหว�างอย่่�ในโหมืด RTH 
ในเส้นทางการบินเดมิืก็ตามื 

 หากเริ�มืใช้้ RTH ผ�าน DJI Fly และโดรนอย่่�ห�างจากจุดขึ �นบินไกลกว�า 5 เมืตร ข้อคู่วามืเตอืนจะปรากฏในแอปให้เลือกวธิ่ลงจอด

 โดรนอาจไมื�สามืารถบินกลับไปย่ังจุดขึ �นบินไดต้ามืปกต ิถ้าหากสัญญาณ GNSS อ�อนหรอืไมื�มื่สัญญาณ โดรนอาจเข้าส่�โหมืด ATTI 
หากสัญญาณ GNSS อ�อนหรอืไมื�สามืารถใช้้งานได ้หลังจากเข้าส่�โหมืด Failsafe RTH โดรนจะบินอย่่�กับท่�เป็นระย่ะเวลาหนึ�ง ก�อนจะลงจอด

 การตั �งระดบัคู่วามืส่งในโหมืด RTH ท่�เหมืาะสมืก�อนการบินเป็นสิ�งสำาคู่ญั เปิด DJI Fly และตั �งระดบัคู่วามืส่ง RTH คู่วามืส่ง RTH เริ�มืตน้คู่อื 
100 เมืตร

 โดรนไมื�สามืารถหลบหล่กสิ�งก่ดขวางได ้ระหว�างอย่่�ในโหมืด Failsafe RTH หากระบบจับภัาพื่วตัถุไมื�พื่รอ้มืใช้้งาน

 GEO zone อาจส�งผลต�อ RTH หล่กเล่�ย่งการบินใกล้กับ GEO zone
 เมืื�อคู่วามืเรว็ลมืแรงเกินไป โดรนอาจจะไมื�สามืารถบินกลับไปย่ังจุดขึ �นบินได ้ โปรดทำาการบินดว้ย่คู่วามืระมืัดระวงั 
 ระวงัวตัถุขนาดเล็กหรอืเล็กมืาก (เช้�น กิ�งไมื้หรอืสาย่ไฟ) หรอืวตัถุโปร�งแสง (เช้�น นำ �าหรอืแก้ว) ในระหว�างอย่่�ในโหมืด RTH ออกจาก RTH แล
ะคู่วบคู่มุืโดรนดว้ย่ตนเองในกรณ่ฉุกเฉิน 

 RTH อาจไมื�สามืารถใช้้งานไดใ้นบางสภัาพื่แวดล้อมื แมื้ว�าระบบจับภัาพื่วตัถุจะทำางานก็ตามื โดรนจะออกจาก RTH ในกรณ่เช้�นน่�

การสแกนพื่ื �นดนิก�อนลงจอด

การสแกนพื่ื �นดนิก�อนลงจอดจะเปิดใช้้เมืื�ออย่่�ในโหมืด Smart RTH เมืื�อโดรนเริ�มืการลงจอด ระบบจะเปิดใช้้งานการสแกนพื่ื �นดนิก�อนลงจอด 
1. ในช้�วงการสแกนพื่ื �นดนิก�อนลงจอด โดรนจะตรวจสอบอัตโนมืัตแิละลงจอดบนจุดท่�เหมืาะสมื

2. หากตรวจสอบพื่ื �นดนิแล้วว�าไมื�เหมืาะสมืในการลงจอด โดรนจะบินอย่่�กับท่�และรอคู่ำาสั�งย่ืนย่ันจากนักบิน

3. ถา้การสแกนพื่ื �นดนิก�อนลงจอดใช้ง้านไมื�ได ้DJI Fly จะแสดงคู่ำาเตอืนการลงจอด เมืื�อโดรนลดระดบัลงตำ�ากว�า 0.5 เมืตร ดนัคู่นัโย่กการบนิขึ �น/ 
ลงแนวดิ�งลงดา้นล�างหรอืใช้้ตวัเลื�อนสำาหรบัลงจอดอตัโนมืตัเิพืื่�อลงจอด
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Precision Landing (การลงจอดีอย�างแม�นยำา)
โดรนจะสแกนโดย่อัตโนมืัตแิละพื่ย่าย่ามืจะจับคู่่�ลักษณะภั่มืิประเทศดา้นล�างระหว�างอย่่�ในโหมืด RTH เมืื�อภั่มืิประเทศบรเิวณปัจจุบันตรงกับจุดขึ �น

บิน โดรนจะลงจอด จะมื่คู่ำาเตอืนปรากฏท่� DJI Fly ถ้าหากการจับคู่่�ภั่มืิประเทศล้มืเหลว

 ระบบการสแกนพื่ื �นดนิก�อนลงจอดจะทำางานระหว�างการลงจอดอย่�างแมื�นย่ำา

 ประสิทธิภัาพื่ของการลงจอดอย่�างแมื�นย่ำาจะขึ �นอย่่�กับเงื�อนไขต�อไปน่�:
ก. จดุขึ �นบนิตอ้งมืก่ารบนัทกึไวต้อนขึ �นบนิและตอ้งไมื�มืก่ารเปล่�ย่นแปลงระหว�างบนิ มืฉิะนั�นโดรนจะไมื�มืบ่นัทกึลกัษณะภัม่ืปิระเทศของจดุขึ �นบนิ

ข. ในระหว�างการขึ �นบิน โดรนจะบินขึ �นเป็นแนวดิ�งอย่�างน้อย่ 7 เมืตร ก�อนท่�จะบินเป็นแนวราบ

คู่. ลักษณะภั่มืิประเทศของจุดขึ �นบินส�วนใหญ�จะตอ้งไมื�มื่การเปล่�ย่นแปลง

ง. ลักษณะภั่มืิประเทศของจุดขึ �นบินตอ้งสามืารถแย่กแย่ะไดง้�าย่เพื่่ย่งพื่อ ภั่มืิประเทศ เช้�น พื่ื �นท่�ท่�มื่หิมืะปกคู่ลุมื นั�นไมื�เหมืาะสมื

จ. สภัาพื่แสงตอ้งไมื�สว�างเกินไป ไมื�มืืดเกินไป

 การปฏิบัตติ�อไปน่�กระทำาไดร้ะหว�างใช้้การลงจอดอย่�างแมื�นย่ำา:
ก. กดคู่นัโย่กการบินขึ �น/ลงแนวดิ�งลงเพื่ื�อเร�งคู่วามืเรว็ในการลงจอด

ข. เลื�อนคู่นับังคู่บัไปในทิศทางใดก็ไดท้่�ไมื�ใช้�ทิศทางการขึ �นลงเพื่ื�อหยุ่ดการลงจอดอย่�างแมื�นย่ำา โดรนจะลดระดบัลงในแนวดิ�งหลังจากปล�อย่คู่นั
โย่ก
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ระบบจับภาพิวัตถุและระบบเซนเซอร์อินฟราเรดี

DJI Mavic 3 มืท่ั �งระบบเซนเซอรอ์นิฟราเรดและระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหลก่สิ�งกด่ขวางดา้นหน้า ดา้นหลงั ดา้นขา้ง ดา้นบน และดา้นล�าง

ระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหล่กสิ�งกด่ขวางดา้นบนและดา้นล�างมืก่ลอ้งสองตวัในแต�ละดา้น และระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหลก่สิ�งกด่ขวางดา้นหน้า

 ดา้นหลงั และดา้นขา้งมืก่ล้องทั �งหมืดส่�ตวั  

ระบบเซนเซอรอ์นิฟราเรดประกอบดว้ย่กลอ้ง 3 มืติแิบบอนิฟราเรดสองตวั ระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหลก่สิ�งกด่ขวางดา้นล�างและระบบเซนเซอร์

อนิฟราเรดช้�วย่ใหโ้ดรนคู่งตำาแหน�งปัจจุบนั บนิอย่่�กบัท่�ไดแ้มื�นย่ำาย่ิ�งขึ �น และสามืารถบนิในร�มืหรอืในสภัาวะแวดลอ้มือื�นท่�ไมื�มืสั่ญญาณ GNSS

ย่งัมืก่ารเสรมิืไฟสำารองดา้นล�างท่�อย่่�บรเิวณดา้นล�างของโดรน เพื่ื�อช้�วย่เพื่ิ�มืประสิทธภิัาพื่ของระบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นล�างในสภัาวะแสงน้อย่ไดด้ย่่ิ�งขึ �น

ระย่ะการตรวจจับ
ระบบจบัภัาพื่ดา้นหน้า

ขอบเขตการประเมืนิอย่�างแมื�นย่ำา: 0.5-20 เมืตร, FOV: 90° (แนวนอน), 103° (แนวตั �ง)

ระบบจบัภัาพื่ดา้นหลงั

ขอบเขตการประเมืนิอย่�างแมื�นย่ำา: 0.5-16 เมืตร, FOV: 90° (แนวนอน), 103° (แนวตั �ง)

ระบบจบัภัาพื่ดา้นขา้ง

ขอบเขตการประเมืนิอย่�างแมื�นย่ำา: 0.5-25 เมืตร, FOV: 90° (แนวนอน), 85° (แนวตั �ง)

ระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหล่กสิ�งกด่ขวางดา้นบน

ขอบเขตการประเมืนิอย่�างแมื�นย่ำา: 0.2-10 เมืตร, FOV: 100° (ดา้นหน้าและดา้นหลงั), 90° (ซ้าย่และขวา)

ระบบจบัภัาพื่ดา้นล�าง

ขอบเขตการประเมืนิอย่�างแมื�นย่ำา: 0.3-18 เมืตร, FOV: 130° (ดา้นหน้าและดา้นหลงั), 160° (ซ้าย่และขวา) ระบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นล�างทำางานไดด้่

ท่�สุด เมืื�อโดรนอย่่�ท่�ระดบัคู่วามืส่ง 0.5 - 30 เมืตร

90°

90°

90°

90° 90°

90°

90° 90°

0.5-20 m

0.5-16 m

0.5-25 m

0.5-25 m

0.5-30 m

103°

130°130°

100°

103°

0.2-10 m

90°

85°

160°

85°

90°

ระบบจบัภัาพื่วตัถุรอบทศิทางในแนวราบ 

ระบบเซนเซอรอ์นิฟราเรด

ไฟเสรมิืดา้นล�าง

ระบบจบัภัาพื่ดา้นล�าง

ระบบการมืองเห็นเพืื่�อหลบ

หล่กสิ�งกด่ขวางดา้นบน 

ระบบจบัภัาพื่วตัถุรอบทิศทางในแนวราบ 
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ใช้้ระบบจบัภัาพื่วตัถุ
เมืื�อระบบ GNSS ใช้้การไมื�ได ้ระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหลก่สิ�งกด่ขวางดา้นล�างจะเปิดใช้้งาน ถา้หากพื่ื �นดนิเรย่่บและมืแ่สงเพื่ย่่งพื่อ

ระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหล่กสิ�งกด่ขวางดา้นหน้า ดา้นหลงั ดา้นขา้ง และดา้นบนจะเปิดใช้้งานโดย่อตัโนมืตัเิมืื�อกดปุ� มืเปิดเคู่รื�องโดรน หากโดรน

อย่่�ในโหมืด Normal หรอื Cine และระบบการหลบหลก่สิ�งกด่ขวาง (Obstacle Avoidance) ตั �งคู่�าเป็น Bypass (ออ้มื) ใน DJI Fly โดรนจะ

เบรกเมืื�อตรวจพื่บสิ�งกด่ขวาง เมืื�อใช้้ระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหลก่สิ�งกด่ขวางดา้นหน้า ดา้นหลงั ดา้นขา้งและดา้นบน ระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบ

หลก่สิ�งกด่ขวางดา้นหน้า ดา้นหลงั ดา้นขา้งและดา้นบนทำางานไดด้ท่่�สุดเมืื�อมืแ่สงสว�างเพื่ย่่งพื่อและสิ�งกด่ขวางมืล่กัษณะเฉพื่าะหรอืมืล่วดลาย่อย่�าง

ชั้ดเจน ผ่ใ้ช้้ตอ้งเบรกโดรนในระย่ะท่�เหมืาะสมื เผื�อสำาหรบัแรงเฉื�อย่

 ระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหลก่สิ�งกด่ขวางมืคู่่วามืสามืารถจำากัดในการรบัร่แ้ละหลบหลก่สิ�งกด่ขวาง และสมืรรถนะอาจไดร้บัผลกระทบจากสภัาพื่
แวดลอ้มืโดย่รอบ รกัษาแนวสาย่ตาใหม้ืองเห็นโดรนตลอดเวลา และคู่อย่สังเกตการแจง้เตอืนในแอป DJI Fly
 ระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหลก่สิ�งกด่ขวางดา้นล�างทำางานไดด้ท่่�สุด เมืื�อโดรนอย่่�ท่�ระดบัคู่วามืส่ง 0.5 - 30 เมืตร หากไมื�ม่ืสัญญาณ GNSS จะ
ตอ้งระมืดัระวงัเป็นพื่เิศษถา้ระดบัคู่วามืส่งของโดรนเกนิ 30 เมืตร เนื�องจากระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหล่กสิ�งก่ดขวางอาจจะไดร้บัผลกระทบ

 ไฟเสรมิืดา้นล�างสามืารถตั �งคู่�าไดใ้น DJI Fly หากตั �งคู่�าเป็น Auto (อตัโนมืตั)ิ ระบบจะเปิดใช้้งานโดย่อตัโนมัืตเิมืื�อสภัาพื่แสงแวดลอ้มืมืืดเกินไป  

โปรดทราบว�าประสิทธิภัาพื่ของกลอ้งของระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหลก่สิ�งกด่ขวางอาจไดร้บัผลกระทบเมืื�อเปิดไฟเสรมิืดา้นล�าง บนิดว้ย่คู่วามื
ระมืดัระวงัถา้หากสัญญาณ GNSS อ�อน

 เมืื�อโดรนบนิเหนือนำ �าหรอืพื่ื �นท่�ท่�มืห่มิืะปกคู่ลมุื ระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหลก่สิ�งกด่ขวางอาจทำางานไดไ้มื�ถก่ตอ้ง โดรนอาจไมื�สามืารถลงจอด
เหนือนำ �าไดอ้ย่�างเหมืาะสมื รกัษาแนวสาย่ตาใหม้ืองเห็นโดรนตลอดเวลา และคู่อย่สังเกตการแจง้เตอืนในแอป DJI Fly
 ระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหล่กสิ�งก่ดขวางจะทำางานได้ไมื�ด่เท�าท่�คู่วรกับพื่ื �นผิวท่�ไมื�ชั้ดเจน ระบบจับภัาพื่วัตถุจะทำางานได้ไมื�ด่เท�าท่�คู่วรใน
สถานการณ์ดงัต�อไปน่� ขอใหคู้่วบคู่มุืโดรนอย่�างระมืดัระวงั

ก. บินเหนือพื่ื �นผวิท่�เป็นส่เดย่่ว (เช้�น ส่ดำาลว้น ส่ขาวลว้น ส่เขย่่วล้วน)

ข. บนิเหนือพื่ื �นผวิท่�สะทอ้นแสงอย่�างมืาก

คู่. บนิเหนือผวินำ �าหรอืพื่ื �นผวิท่�โปร�งแสง

ง. บนิเหนือพื่ื �นผวิหรอืวตัถทุ่�เคู่ลื�อนท่�

จ. บนิในพื่ื �นท่�ท่�แสงมืก่ารเปล่�ย่นแปลงบ�อย่หรอืเปล่�ย่นแบบต�างกนัมืาก

ฉ. บินเหนือพื่ื �นผวิท่�มืดืสนิท (< 10 lux) หรอืสว�างมืาก (> 40,000 lux)

ช้. บินเหนือพื่ื �นผวิท่�สะทอ้นอย่�างมืากหรอืพื่ื �นผวิท่�ซึมืซับแสงอนิฟราเรด (เช้�น กระจก)

ซ. บนิเหนือพื่ื �นผวิท่�มืล่วดลาย่หรอืผวิหน้าท่�ไมื�ชั้ดเจน

ฌ. บินเหนือพื่ื �นผวิท่�มืล่วดลาย่หรอืผวิหน้าท่�เหมือืนกนัซำ �าไปซำ �ามืา (เช้�น กระเบื �องท่�มืล่วดลาย่เดย่่วกัน)

ญ. บินเหนือสิ�งกด่ขวางท่�มืพ่ื่ื �นผวิเล็ก ๆ (เช้�น กิ�งไมื)้

 กรณุารกัษาคู่วามืสะอาดของเซนเซอรอ์ย่่�เสมือ หา้มืดดัแปลงเซนเซอร ์อย่�าใช้้โดรนในสภัาวะแวดลอ้มืท่�ม่ืฝุุ่� นมืากหรอืม่ืคู่วามืชื้�นส่ง

 กล้องของระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหลก่สิ�งกด่ขวางอาจจำาเป็นตอ้งคู่าลเิบรต หลงัจากจดัเก็บเป็นระย่ะเวลานาน ขอ้คู่วามืเตอืนจะปรากฏขึ �นใน 
DJI Fly และจะคู่าลเิบรตโดย่อตัโนมืตั ิ

 หา้มืบนิในวนัท่�ฝุ่นตก มืห่มือกหนาหรอืทศันวสัิย่ไมื�ชั้ดเจน

 ตรวจสอบสิ�งต�อไปน่�ก�อนขึ �นบนิทกุคู่รั �ง:

ก. ตรวจดว่�าไมื�มืส่ตกิเกอรห์รอืสิ�งกด่ขวางอื�นใดตดิบนเซนเซอรอ์นิฟราเรดหรอืระบบการมืองเห็นเพืื่�อหลบหล่กสิ�งก่ดขวาง

ข. ถ้ามืสิ่�งสกปรก ฝุุ่� น หรอืนำ �า ตดิบนเซนเซอรอ์นิฟราเรดและระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหลก่สิ�งก่ดขวาง ใหเ้ช็้ดออกดว้ย่ผ้านิ�มื ๆ อย่�าใช้้นำ �าย่า
ทำาคู่วามืสะอาดท่�ผสมืแอลกอฮอล์

คู่. ตดิต�อฝุ่� าย่ดแ่ลลก่คู่า้ของ DJI หากมืคู่่วามืเส่ย่หาย่เกิดขึ �นกบักระจกของเซนเซอรอ์นิฟราเรดและระบบการมืองเห็นเพืื่�อหลบหล่กสิ�งก่ดขวาง

 อย่�าใหม้ืสิ่�งใดกด่ขวางระบบเซนเซอรอ์นิฟราเรด
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โหมืดการบินอัจฉริย่ะ

FocusTrack
FocusTrack มื ่Spotlight 2.0, Point of Interest 3.0 และ ActiveTrack 5.0

Spotlight 2.0
คู่วบคูุ่มืโดรนด้วย่ตนเองในขณะท่�กล้องย่ังคู่งล็อกเป้าวตัถุ โหมืดน่�รองรบัทั �งวตัถุท่�เคู่ลื�อนไหวและวตัถุท่�อย่่�นิ� ง เช้�น ย่านพื่าหนะ เรอื และผ่้คู่น 
ขย่ับคู่ันโย่กการบินไปทางซ้าย่/ขวา (Roll) เพื่ื�อบินวนรอบวัตถุ ขย่ับคู่ันโย่กการเดินหน้า/ถอย่หลัง (Pitch) เพื่ื�อออกห�างหรือเข้าใกล้วัตถุ 
ขย่ับคู่นัโย่กการบินขึ �น/ลง (Throttle) เพื่ื�อบินส่งขึ �นหรอืต�าํลง และขย่ับคู่นัโย่กการหัน (Pan) เพื่ื�อปรบักรอบภัาพื่ 
ในโหมืด Spotlight โดรนจะบินอย่่�กับท่�เมืื�อตรวจพื่บสิ�งก่ดขวาง เมืื�อระบบจับภัาพื่วตัถุทำางานปกติ ไมื�ว�าพื่ฤติกรรมืนั�นจะตั �งเป็น Bypass หรอื 
Brake ใน DJI Fly โปรดทราบว�าระบบจับภัาพื่วตัถุถ่กปิดใช้้งานในโหมืดก่ฬา

Point of Interest 3.0 (POI 3.0)
โดรนติดตามืวัตถุเป็นวงกลมื โดย่ย่ึดจากรัศมื่และคู่วามืเร็วในการบินท่ �มื่การตั �งคู่�าไว ้แล้ว โหมืดน่ �รองรับทั �งว ัตถุท่ �เคู่ลื �อนไหวและวัตถุ

ท่ �อย่่ �นิ� ง เช้�น ย่านพื่าหนะ เรือ และผ่้คู่น คู่วามืเร็วในการบินส่งสุดคู่ือ 15 เมืตร/วินาท่ และคู่วามืเร็วในการบินอาจถ่กปรับตามืรัศมื่จ

ริง ขย่ับคู่ันโย่กการบินไปทางซ้าย่/ขวา (Roll) เพื่ื�อปรับคู่วามืเร็ว ขย่ับคู่ันโย่กการเดินหน้า/ถอย่หลัง (Pitch) เพื่ื�อออกห�างหรือเข้าใกล้วัตถ ุ
ขย่ับคู่นัโย่กการบินขึ �น/ลง (Throttle) เพื่ื�อบินส่งขึ �นหรอืต�าํลง และขย่ับคู่นัโย่กการหัน (Pan) เพื่ื�อปรบักรอบภัาพื่ 
โดรนจะข้ามืสิ�งก่ดขวางในโหมืดน่�โดย่ไมื�คู่ำานึงถึงการตั �งคู่�าใน DJI Fly เมืื�อระบบจับภัาพื่วตัถุทำางานปกติ

ActiveTrack 5.0:
ActiveTrack 5.0 แบ�งออกเป็น Trace และ Parallel ซึ�งสนับสนุนการติดตามืวตัถุทั �งท่�อย่่�นิ� งและเคู่ลื�อนท่� เช้�น ย่านพื่าหนะ เรอื และผ่้คู่น 
ในโหมืด Sport, Normal และ Cine คู่วามืเร็วในการบินส่งสุดคู่ือ 12 เมืตร/วินาท่ เมืื �อบินไปข้างหน้าและถอย่หลัง และ 15 เมืตร/
วินาท่ เมืื�อบินไปทางซ้าย่และขวา ขย่ับคู่ันโย่กการบินไปทางซ้าย่/ขวา (Roll) เพื่ื�อบินวนรอบวัตถุ ขย่ับคู่ันโย่กการเดินหน้า/ถอย่หลัง (Pitch) 
เพื่ื�อออกห�างหรอืเข้าใกล้วตัถ ุขย่ับคู่นัโย่กการบินขึ �น/ลง (Throttle) เพื่ื�อบินส่งขึ �นหรอืต�าํลง และขย่ับคู่นัโย่กการหัน (Pan) เพื่ื�อปรบักรอบภัาพื่ 
โดรนจะข้ามืสิ�งก่ดขวางใน ActiveTrack 5.0 โดย่ไมื�คู่ำานึงถึงการตั �งคู่�าใน DJI Fly

ตดิตามื: โดรนจะติดตามืวัตถุในระย่ะทางและระดับคู่วามืส่งคู่งท่�โดย่ทำามืุมืคู่งท่�ตามืทิศทางของวัตถุ โดรนสามืารถติดตามืวัตถุได้แปดทิ

ศทาง ได้แก� ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย่ ด้านขวา ทแย่งด้านหน้าไปทางซ้าย่ ทแย่งด้านหน้าไปทางขวา ทแย่งมืุมืด้านหลังไปทางซ้าย่ 
และทแย่งมืุมืดา้นหลังไปทางขวา ทิศทางจะถ่กตั �งเป็นคู่�าเริ�มืตน้และการตั �งคู่�าน่�จะใช้้งานไดเ้ฉพื่าะเมืื�อวตัถุกำาลังเคู่ลื�อนท่�ในทิศทางท่�ไมื�เปล่�ย่นแปล

งเท�านั�น ทิศทางของการตดิตามืสามืารถปรบัไดใ้นระหว�างการตดิตามื 
Parallel: โดีรนจะติดีตามวตัถุท่ี่�มุมเดิีมอย�างต�อเนื�องและอย่�ห�างจากที่างด้ีานข้้าง 
ใน ActiveTrack โดรนจะรักษาระย่ะห�าง 4-20 มื. เมืื �อติดตามืผ่ ้คู่นท่ �ระดับคู่วามืส่ง 2-20 มื. (ระย่ะทางท่ �เหมืาะสมืคู่ือ 5-10 มื. 
และระดบัคู่วามืส่งคู่อื 2-10 มื.) และระย่ะทาง 6-100 มื. เมืื�อตดิตามืย่านพื่าหนะหรอืเรอืท่�มื่คู่วามืส่ง 6-100 มื. (ระย่ะทางท่�เหมืาะสมืคู่อื 20-
50 มื. และระดบัคู่วามืส่งคู่อื 10-50 มื.) โดรนจะบินไปย่ังระย่ะทางท่�รองรบัและช้�วงระดบัคู่วามืส่งหากระย่ะทางและระดบัคู่วามืส่งอย่่�นอกช้�วงเมืื�อ 
ActiveTrack เริ�มืตน้ บินโดรนในระย่ะทางและระดบัคู่วามืส่งท่�เหมืาะสมืท่�สุดเพื่ื�อประสิทธิภัาพื่ท่�ดท่่�สุด 

ใช้้ FocusTrack 
1. ขึ �นบิน



คูม่ือการใช้งาน DJI Mavic 3

24 © 2022 DJI สงวนลิขสิทธิ์  

2. ลากกล�องรอบวตัถุในมืุมืมืองกล้องหรอืเปิดใช้้งานการสแกนวตัถุภัาย่ใตก้ารตั �งคู่�าการคู่วบคู่มุืใน DJI Fly Control และแตะวตัถุท่�ตอ้งการเพื่ื�

อเปิดใช้้งาน FocusTrack โหมืดเดมิืคู่อื Spotlight แตะท่�ไอคู่อนเพื่ื�อสลับระหว�าง Spotlight, ActiveTrack และ POI FocusTrack 
รองรบัการซ่มื 2 เท�า อัตราส�วนการซ่มืจะถ่กจำากัด หากมื่ขนาดใหญ�เกินกว�าท่�จะจดจำาวตัถุได ้แตะ GO เพื่ื�อเริ�มื FocusTrack

3.  ใน Trace of ActiveTrack ทิศทางการตดิตามืสามืารถเปล่�ย่นแปลงไดโ้ดย่ใช้้ล้อเลื�อนกำากับทิศทาง ล้อเลื�อนกำากับทิศทางจะถ่กย่�อให้เล็กท่�สุด 
หากไมื�มื่การทำางานเป็นระย่ะเวลานานหรอืพื่ื �นท่�อื�น ๆ  ของหน้าจอถ่กเคู่าะ สามืารถเลือก Trace หรอื Parallel เมืื�อลดล้อเลื�อนกำากับทิศทางแล้ว 
การตดิตามืจะถ่กรเ่ซ็ตกลับไปเหมืือนเดมิืเมืื�อเลือก Trace อ่กคู่รั �ง 

4.  แตะปุ� มื ชั้ตเตอร/์บันทึก เพื่ื�อถ�าย่รป่หรอืเริ�มืบันทึกวดิโ่อ ดคู่่ลิปท่�ถ�าย่มืาแล้วในโหมืด Playback

ออกจาก FocusTrack 
แตะ หยุ่ด ใน DJI Fly หรอืกดปุ� มืหยุ่ดบินชั้�วคู่ราวบนรโ่มืทคู่อนโทรลเพื่ื�อออกจาก FocusTrack

 ห้ามืใช้้ FocusTrack ในพื่ื �นท่�ท่�มื่คู่นและสัตวว์ิ�งหรอืย่านพื่าหนะเคู่ลื�อนท่�

 ห้ามืใช้้ FocusTrack ในพื่ื �นท่�ท่�มื่สิ�งของเล็ก ๆ (เช้�น กิ�งไมื้หรอืสาย่ไฟฟ้า) หรอืวตัถุโปร�งแสง (เช้�น นํ้าหรอืแก้ว)
 คู่วบคู่มุืโดรนดว้ย่ตนเอง กดปุ� มืหยุ่ดบินชั้�วคู่ราวหรอืแตะท่�หยุ่ดใน DJI Fly เมืื�อเกิดเหตฉุุกเฉิน
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2. ใน DJI Fly แตะไอคู่อนโหมืดถ�าย่ภัาพื่ เพื่ื�อเลือก MasterShots แล้วทำาตามืคู่ำาแนะนำา ตรวจสอบให้แน�ใจว�าคู่ณุเข้าใจว�าจะใช้้งานโหมืดถ�าย่

ภัาพื่อย่�างไร และไมื�มื่สิ�งก่ดขวางในพื่ื �นท่�รอบข้าง

3. เลอืกวตัถเุป้าหมืาย่ในมืมุืมืองกลอ้ง โดย่แตะวงกลมืท่�วตัถหุรอืวาดรป่กล�องรอบวตัถ ุ  แตะ Start เพื่ื�อเริ�มืการบนัทกึ โดรนบนิกลบัไปย่งัตำาแหน�งแรก 
เมืื�อถ�าย่ภัาพื่เสรจ็เรย่่บรอ้ย่

2 เมืตร

 โปรดระมืัดระวงัเป็นพื่ิเศษเมืื�อใช้้ FocusTrack ในสถานการณ์ดงัต�อไปน่�:
ก. วตัถุท่�ิตดิตามืไมื�ไดเ้คู่ลื�อนท่�อย่่�ในระนาบเดย่่วกัน

ข. วตัถุท่�ตดิตามือย่่�เปล่�ย่นรป่ร�างทันท่ขณะท่�กำาลังเคู่ลื�อนท่�

คู่. วตัถุท่�ตดิตามือย่่�หาย่ไปช้�วงเวลาหนึ�ง

ง. วตัถุท่�ตดิตามือย่่�เคู่ลื�อนท่�บนพื่ื �นผิวท่�เป็นหิมืะ

จ. วตัถุท่�ตดิตามือย่่�มื่ส่เดย่่วหรอืลวดลาย่เดย่่วกับสภัาพื่แวดล้อมื

ฉ. สภัาพื่แสงน้อย่มืาก (<300 lux) หรอืสว�างมืาก (>10,000 lux)
 โปรดตรวจสอบให้แน�ใจว�าคู่ณุทำาตามืกฎหมืาย่และข้อกำาหนดดา้นคู่วามืเป็นส�วนตวัของพื่ื �นท่�นั�น ๆ เมืื�อใช้้งาน FocusTrack
 ขอแนะนำาให้ตดิตามืเฉพื่าะย่านย่นต ์เรอื และผ่้คู่น (แต�ไมื�ใช้�เด็ก ๆ) บินดว้ย่คู่วามืระมืัดระวงัเมืื�อตดิตามืวตัถุอื�น ๆ
 อย่�าตดิตามืรถย่นตห์รอืเรอืรุ�นคู่วบคู่มุืระย่ะไกล

 วตัถุท่�ตดิตามือย่่�อาจสลับไปเป็นวตัถุอื�นโดย่ไมื�ตั �งใจ เมืื�อพื่วกมืันผ�านเข้าไปใกล้กัน

 FocusTrack ถ่กปิดใช้้งานในโหมืด Explore เมืื�อใช้้เลนส์มืุมืกวา้งหรอืฟิลเตอร ์ND หรอืเมืื�อบันทึกใน C4K ขึ �นไปหรอื 60fps ขึ �นไป และ 
Apple ProRes 422 HQ 

 ActiveTrack ไมื�พื่รอ้มืใช้้งานเมืื�อแสงสว�างไมื�เพื่่ย่งพื่อและระบบจับภัาพื่วตัถุไมื�พื่รอ้มืใช้้งาน POI สำาหรบัวตัถุท่�มื่ไฟฟ้าสถิตย่์และ Spotlight 
ย่ังคู่งใช้้ได ้แต�ไมื�มื่การตรวจจับสิ�งก่ดขวาง

 FocusTrack ไมื�พื่รอ้มืใช้้งานเมืื�อโดรนอย่่�บนพื่ื �นดนิ 
 FocusTrack อาจทำางานไมื�ถ่กตอ้งเมืื�อโดรนบินใกล้ข่ดจำากัดการบินหรอืใน GEO Zone   

MasterShots
MasterShots ช้�วย่ให้วตัถุอย่่�ตรงกลางเฟรมืในขณะท่�สั�งการคู่วบคู่มุืทิศทางต�าง ๆ ตามืลำาดบัเพื่ื�อสรา้งวดิโ่อภัาพื่ย่นตรสั์�น ๆ

การใช้้งาน MasterShots
1. ขึ �นบินและบินอย่่�กับท่�อย่�างน้อย่ 2 เมืตร เหนือพื่ื �นดนิ
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4. แตะ  เพื่ื�อใช้้งานวดิโ่อ

การออกจาก MasterShots
กดปุ� มืหยุ่ดบินชั้�วคู่ราวหนึ�งคู่รั �ง หรอืแตะ  ท่� DJI Fly เพื่ื�อออกจากโหมืด MasterShots โดรนจะบินอย่่�กับท่�

 ใช้้ MasterShots ในบรเิวณท่�ไมื�มื่อาคู่ารหรอืสิ�งก่ดขวางอื�นใด ตรวจสอบให้แน�ใจว�าไมื�มื่มืนุษย่ ์สัตว ์หรอืสิ�งก่ดขวางอื�นใดในเส้นทางบิน เมืื�อแ
สงสว�างเพื่่ย่งพื่อและสภัาพื่แวดล้อมืเหมืาะสำาหรบัระบบจับภัาพื่วตัถ ุโดรนจะเบรกและบินอย่่�กับท่�หากตรวจพื่บสิ�งก่ดขวาง 

 หมืั�นสังเกตวตัถุรอบ ๆ โดรน และใช้้รโ่มืทคู่อนโทรลเพื่ื�อหลบหล่กไมื�ให้โดรนช้น

 ห้ามืใช้้ MasterShots ในสถานการณ์ดงัต�อไปน่�:
ก. เมืื�อวตัถุถ่กก่ดขวางในช้�วงเวลาหนึ�ง หรอืคู่ณุมืองไมื�เห็นวตัถุ

ข. เมืื�อวตัถุมื่ส่หรอืลวดลาย่ใกล้เคู่ย่่งกับสภัาพื่แวดล้อมื

คู่. เมืื�อวตัถุอย่่�บนอากาศ

ง. เมืื�อวตัถุเคู่ลื�อนท่�เรว็

จ. สภัาพื่แสงน้อย่มืาก (<300 lux) หรอืสว�างมืาก (>10,000 lux)
 ห้ามืใช้้ MasterShots ในบรเิวณใกล้กับตวัอาคู่าร หรอืบรเิวณท่�สัญญาณ GNSS อ�อน ไมื�เช้�นนั�นเส้นทางการบินจะไมื�เสถ่ย่ร

 โปรดตรวจสอบให้แน�ใจว�าคู่ณุทำาตามืกฎหมืาย่และข้อกำาหนดดา้นคู่วามืเป็นส�วนตวัของพื่ื �นท่�นั�น ๆ เมืื�อใช้้งาน MasterShots

HyperLapse (ถ�ายภาพิแบบ Timelapse และเค้ลื�อนไหวกล้องไปด้ีวย)
โหมืดถ�าย่ภัาพื่ Hyperlapse รวมืถึง Free, Circle, Course Lock และ Waypoint
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Free (อิสำระ)
โดรนจะถ�าย่ภัาพื่อัตโนมืัตแิละถ�าย่วดิโ่อแบบ timelapse แมื้โดรนจะอย่่�บนพื่ื �นดนิ โหมืด Free ก็ใช้้งานได ้หลังจากขึ �นบินแล้ว ให้คู่วบคู่มุืการเคู่ลื�

อนท่�และมืุมืกิมืบอลของโดรนโดย่ใช้้รโ่มืทคู่อนโทรล ทำาตามืขั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อใช้้โหมืด Free:
1. ตั �งระย่ะเวลา คู่วามืย่าวของวดิโ่อและคู่วามืเรว็ส่งสุด หน้าจอจะแสดงจำานวนภัาพื่ท่�จะถ�าย่และระย่ะเวลาท่�ใช้้ในการถ�าย่

2. แตะปุ� มื ชั้ตเตอร/์บันทึก เพื่ื�อเริ�มื

ระบบคู่วบคู่มุืคู่วามืเรว็อัตโนมืัต:ิ ตั �งคู่�าฟังก์ชั้นของปุ� มืปรบัแต�งได ้ (ปุ� มื C1 หรอื C2 สำาหรบั DJI RC Pro และปุ� มื Fn สำาหรบัรโ่มืทคู่อนโทรล 
DJI RC-N1) เป็น Cruise Control (ระบบคู่วบคู่มุืคู่วามืเรว็อัตโนมัืต)ิ  แล้วกดปุ� มืปรบัแต�งไดแ้ละคู่นับังคู่บัพื่รอ้มืกันเพืื่�อเข้าส่� Cruise Control  
โดรนจะย่ังคู่งบินต�อไปดว้ย่คู่วามืเรว็เดมิื
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Circle (บินวน)
เคู่รื�องจะถ�าย่ภัาพื่โดย่อัตโนมืัตขิณะท่�บินรอบวตัถุท่�เลือกเพื่ื�อสรา้งวดิโ่อไทมื์แลปส์ ทำาตามืขั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อใช้้โหมืด Circle:
1. ตั �งระย่ะเวลา คู่วามืย่าวของวดิโ่อและคู่วามืเรว็ส่งสุด ในโหมืด Circle สามืารถเลือกการเคู่ลื�อนท่�ในทิศทางตามืเข็มืนาฬิกาหรอืทวนเข็มืนาฬิกา

ได ้หน้าจอจะแสดงจำานวนภัาพื่ท่�จะถ�าย่และระย่ะเวลาท่�ใช้้ในการถ�าย่

2. เลือกวตัถุบนหน้าจอ ใช้้คู่นัโย่กการหันและปุ� มืหมืุนปรบักิมืบอลเพื่ื�อปรบักรอบภัาพื่

3. แตะปุ� มื ชั้ตเตอร/์บันทึก เพื่ื�อเริ�มื

Course Lock

Course Lock ใช้้งานได้สองวิธ่ วิธ่แรก ทิศทางของโดรนจะกำาหนดไว้ แต�ไมื�สามืารถเลือกวัตถุได้ วิธ่ท่�สอง ทิศทางของโดรนจะกำาหนดไว ้
และโดรนจะบินรอบวตัถุท่�เลือก ทำาตามืขั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อใช้้ Course Lock:
1. ตั �งระย่ะเวลา คู่วามืย่าวของวดิโ่อและคู่วามืเรว็ส่งสุด หน้าจอจะแสดงจำานวนภัาพื่ท่�จะถ�าย่และระย่ะเวลาท่�ใช้้ในการถ�าย่

2. ตั �งเส้นทางการบิน

3. ถ้าทำาได ้เลือกวตัถ ุใช้้ตวัปรบักิมืบอลและคู่นัโย่กการหันเพื่ื�อปรบักรอบภัาพื่

4. แตะปุ� มื ชั้ตเตอร/์บันทึก เพื่ื�อเริ�มื 

Waypoints

โดรนจะถ�าย่ภัาพื่เป้าหมืาย่สองถึงห้าเป้าหมืาย่ในเส้นทางการบินโดย่อัตโนมืัติและถ�าย่วิด่โอแบบ timelapse โดรนสามืารถบินได้ตามืลำาดับ 
จากเป้าหมืาย่ 1 - 5 หรอื 5 - 1 ทำาตามืขั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อใช้้ Waypoints

1. ตั �งเป้าหมืาย่ท่�ตอ้งการและทิศทางของเลนส์เอาไว้

2. ตั �งระย่ะเวลา คู่วามืย่าวของวดิโ่อและคู่วามืเรว็ส่งสุด หน้าจอจะแสดงจำานวนภัาพื่ท่�จะถ�าย่และระย่ะเวลาท่�ใช้้ในการถ�าย่

3. แตะปุ� มืชั้ตเตอรเ์พื่ื�อเริ�มื

โดรนจะถ�าย่วดิโ่อแบบ timelapse โดย่อัตโนมืัตแิละจะรบัช้มืไดใ้นการเล�นวดิโ่อย่้อนหลัง ในการตั �งคู่�ากล้อง ผ่้ใช้้คู่วรเลือกบันทึกคู่ลิปในฟอรแ์มืต 
JPEG หรอื RAW และบันทึกคู่ลิปไวใ้นพื่ื �นท่�เก็บข้อมื่ลในตวัเคู่รื�องหรอืการด์ microSD

  เพื่ื�อประสิทธิภัาพื่อย่�างสมืบ่รณ์ แนะนำาให้ใช้้ Hyperlapse ท่�ระดบัคู่วามืส่งมืากกว�า 50 เมืตรและตั �งคู่�าอย่�างน้อย่สองวนิาท่ระหว�างเวลาท่�ตั �งไว้
ในการถ�าย่และชั้ตเตอร์

  แนะนำาให้เลือกวตัถุท่�ไมื�เคู่ลื�อนท่� (เช้�น ตกึส่ง ภั่เขา) ท่�อย่่�ในระย่ะปลอดภััย่จากโดรน (ไกลกว�า 15 เมืตร) อย่�าเลือกวตัถุท่�อย่่�ใกล้โดรนเกินไป

 เมืื�อแสงสว�างเพื่ย่่งพื่อและสภัาพื่แวดลอ้มืเหมืาะสำาหรบัระบบจบัภัาพื่วตัถ ุ โดรนจะเบรกและบินอย่่�กบัท่�หากตรวจพื่บสิ�งกด่ขวางระหว�าง Hyperlapse 
หากแสงสว�างไมื�เพื่ย่่งพื่อหรอืสภัาพื่แวดลอ้มืไมื�เหมืาะสำาหรบัระบบจบัภัาพื่วตัถรุะหว�าง Hyperlapse โดรนจะยั่งคู่งถ�าย่ภัาพื่ต�อไปโดย่ไมื�หลก่เล่�ย่งสิ�งก่
ดขวาง โปรดทำาการบนิดว้ย่คู่วามืระมืดัระวงั

  โดรนจะถ�าย่วดิโ่อ ก็ต�อเมืื�อมืันถ�าย่ภัาพื่ไดอ้ย่�างน้อย่ 25 ภัาพื่ ซึ�งเป็นจำานวนท่�ตอ้งใช้้เพื่ื�อสรา้งวดิโ่อคู่วามืย่าวหนึ�งวนิาท ่ ไฟล์วดิโ่อจะถ่กสรา้
งขึ �นเมืื�อไดร้บัคู่ำาสั�งผ่้ใช้้จากรโ่มืทคู่อนโทรล หรอืเมืื�อมื่การออกจากโหมืดโดย่ไมื�คู่าดคู่ดิ เช้�น เมืื�อกลับจุดขึ �นบินเนื�องจากแบตเตอร่�ต�าํ (Low 
Battery RTH)
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QuickShot (ถ�ายดี�วน)
โหมืด QuickShot รวมืถึง Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang และ Asteroid การบันทึกภัาพื่ของ Mavic 3 ขึ �นอย่่�กับการเลื

อกโหมืดการถ�าย่ทำาและจะเป็นการบันทึกวดิโ่อสั�นโดย่อัตโนมืัต ิวดิโ่อสามืารถรบัช้มื ตดัต�อ หรอืแช้รไ์ปท่�โซเช่้ย่ลมื่เดย่่ได ้จากการเปิดช้มืย่้อนหลัง

Dronie (บินเดิีนหน้าและถอยหลัง): โดรนบินถอย่หลังและบินขึ �น โดย่ท่�กล้องย่ังจับอย่่�ท่�ตวัวตัถุ

Rocket (บินตรงส่ำ�อากาศ): โดรนบินขึ �นโดย่ท่�กล้องหันลงมืาทางดา้นล�าง

Circle (บินวน): โดรนบินวนรอบวตัถุ

Helix (บินวนเป็นเกล่ยว): โดรนบินขึ �นและบินวนเป็นเกล่ย่วรอบวตัถุ

Boomerang (บ่มเมอแรง): โดรนบินรอบวตัถุเป็นวงรป่ไข� บินขึ �นเมืื�อไปจากจุดตั �งตน้ และบินร�อนลงมืาตอนบินกลับ จุดตั �งตน้ของโด

รนทำาให้เกิดปลาย่ดา้นหนึ�งของรป่ทรงไข�แบบย่าว ในขณะท่�อ่กดา้นอย่่�ฝ � งตรงข้ามืของวตัถุจากจุดเริ�มืตน้ ตรวจสอบให้แน�ใจว�ามื่พื่ื �นท่�เพื่่ย่

งพื่อเมืื�อใช้้โหมืด Boomerang ตรวจสอบให้มื่พื่ื �นท่�รศัมื่อย่�างน้อย่ 30 เมืตร รอบโดรน และอย่�างน้อย่ 10 เมืตร เหนือโดรน

Asteroid: โดรนบินถอย่หลังและขึ �นข้างบน ถ�าย่ภัาพื่หลาย่ภัาพื่ จากนั�นก็บินกลับไปย่ังจุดตั �งตน้ วดิโ่อเก็บภัาพื่เริ�มืดว้ย่ภัาพื่พื่าโนรามื�าจา

กตำาแหน�งส่งท่�สุด จากนั�นก็เป็นภัาพื่ท่�ลดระดบัลงมืา ตรวจสอบให้แน�ใจว�ามื่พื่ื �นท่�เพื่่ย่งพื่อเมืื�อใช้้โหมืด Asteroid ตรวจสอบให้มื่พื่ื �นท่�ดา้

นหลังอย่�างน้อย่ 40 เมืตร และพื่ื �นท่�ดา้นบนเหนือโดรน 50 เมืตร

การใช้้ QuickShot
1. ขึ �นบินและบินอย่่�กับท่�อย่�างน้อย่ 2 เมืตร เหนือพื่ื �นดนิ

2 เมืตร

2. ใน DJI Fly แตะไอคู่อนโหมืดถ�าย่ภัาพื่ เพื่ื�อเลือก QuickShots แล้วทำาตามืคู่ำาแนะนำา ตรวจสอบให้แน�ใจว�าคู่ณุเข้าใจว�าจะใช้้งานโหมืดถ�าย่ภั

าพื่อย่�างไร และไมื�มื่สิ�งก่ดขวางในพื่ื �นท่�รอบข้าง

3. เลือกวตัถุเป้าหมืาย่ในมืุมืมืองกล้อง โดย่แตะวงกลมืท่�วตัถุหรอืวาดรป่กล�องรอบวตัถ ุเลือกโหมืดถ�าย่ภัาพื่แล้วแตะ Start เพื่ื�อเริ�มืตน้การบันทึก 
QuickShots สามืารถเริ�มืตน้ดว้ย่ท�าทางการโบกมืือ ผ่้ใช้้สามืารถโบกมืือข้างเดย่่ว และให้ข้อศอกอย่่�เหนือไหล� โดรนบินกลับไปย่ังตำาแหน�งแรก 
เมืื�อถ�าย่ภัาพื่เสรจ็เรย่่บรอ้ย่
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4. แตะ  เพื่ื�อใช้้งานวดิโ่อ 

ออกจากโหมืด QuickShots
กดปุ� มืหยุ่ดบินชั้�วคู่ราวหนึ�งคู่รั �ง หรอืแตะ  ท่� DJI Fly เพื่ื�อออกจากโหมืด QuickShots โดรนจะบินอย่่�กับท่� 

 ใช้้ QuickShots ในบรเิวณท่�ไมื�มื่ตกึรามืบ้านช้�องหรอืสิ�งก่ดขวางอื�นใด ตรวจสอบให้แน�ใจว�าไมื�มื่มืนุษย่ ์สัตว ์หรอืสิ�งก่ดขวางอื�นใดในเส้นทาง
บิน โดรนจะเบรกและบินอย่่�กับท่� ถ้ามื่การตรวจจับพื่บว�ามื่สิ�งก่ดขวาง 

 หมืั�นสังเกตวตัถุรอบ ๆ โดรน และใช้้รโ่มืทคู่อนโทรลเพื่ื�อหล่กเล่�ย่งไมื�ให้โดรนเข้าไปช้น

 ห้ามืใช้้ QuickShots ในสถานการณ์ดงัต�อไปน่�: 
ก. เมืื�อวตัถุถ่กก่ดขวางในช้�วงเวลาหนึ�ง หรอืคู่ณุมืองไมื�เห็นวตัถุ

ข. เมืื�อวตัถุอย่่�ไกลจากโดรนเกิน 50 เมืตร

คู่. เมืื�อวตัถุมื่ส่หรอืลวดลาย่ใกล้เคู่ย่่งกับสภัาพื่แวดล้อมื

ง. เมืื�อวตัถุอย่่�บนอากาศ

จ. เมืื�อวตัถุเคู่ลื�อนท่�เรว็

ฉ. สภัาพื่แสงน้อย่มืาก (<300 lux) หรอืสว�างมืาก (>10,000 lux)
 ห้ามืใช้้ QuickShots ในบรเิวณใกล้กับตวัอาคู่าร หรอืบรเิวณท่�สัญญาณ GNSS อ�อน ไมื�เช้�นนั�นเส้นทางการบินจะไมื�เสถ่ย่ร

 โปรดตรวจสอบให้แน�ใจว�าคู่ณุทำาตามืกฎหมืาย่และข้อกำาหนดดา้นคู่วามืเป็นส�วนตวัในท้องถิ�นเมืื�อใช้้งาน QuickShots

AEAE
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EVEV
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Advanced Pilot Assistance Systems (APAS 5.0)
คู่ณุสมืบัต ิAdvanced Pilot Assistance Systems 5.0 (APAS 5.0) มื่ให้ใช้้งานในโหมืด Normal และ Cine เมืื�อเปิดใช้้งาน APAS โดร

นจะตอบรบัคู่ำาสั�งของผ่้ใช้้และวางแผนเส้นทางบินตามืการคู่วบคูุ่มืคู่ันโย่กและสภัาพื่แวดล้อมืของการบิน APAS ทำาให้การหลบหล่กสิ�งก่ดขวางทำาไ

ดง้�าย่ขึ �น ถ�าย่คู่ลิปไดร้าบรื�นขึ �น และมือบประสบการณ์การบินท่�ดย่่ิ�งขึ �น

ขย่ับคู่นัโย่กไปในทิศทางใดก็ไดอ้ย่�างต�อเนื�อง โดรนจะหลบหล่กสิ�งก่ดขวาง โดย่บินเหนือ บินดา้นล�าง หรอืไปทางซ้าย่หรอืขวาของสิ�งก่ดขวาง โดรนย่ั

งสามืารถตอบสนองต�อการคู่วบคู่มุืคู่นัโย่กในขณะท่�หลบหล่กสิ�งก่ดขวาง 
เมืื�อเปิดใช้้งาน APAS สามืารถหยุ่ดบินโดรนไดโ้ดย่การกดปุ� มืหยุ่ดบินชั้�วคู่ราวบนรโ่มืทคู่อนโทรล หรอืแตะบนจอของ DJI Fly โดรนจะบินอย่่�กับท่�

สามืวนิาท่และรอคู่ำาสั�งของนักบินต�อไป

ในการเปิดใช้้งาน APAS ให้เปิด DJI Fly แล้วเข้าไปท่� System Settings, Safety และเปิดใช้้งาน APAS โดย่เลือก Bypass (อ้อมื)

การสแกนพื่ื �นดนิก�อนลงจอด

Landing Protection จะเปิดใช้้งานหากตั �งคู่�าการหล่กเล่�ย่งสิ�งก่ดขวางเป็น Bypass หรือ Brake และผ่้ใช้้ดึงคู่ันบังคู่ับลงเพื่ื�อจอดโดรน 
เมืื�อโดรนเริ�มืการลงจอด ระบบจะเปิดใช้้งาน Landing Protection

1. ในช้�วงการสแกนพื่ื �นดนิก�อนลงจอด โดรนจะตรวจสอบอัตโนมืัตแิละลงจอดบนจุดท่�เหมืาะสมื

2. หากพื่ื �นดนิถ่กตดัสินว�าไมื�เหมืาะสมืสำาหรบัการลงจอด โดรนจะบินอย่่�กับท่�เมืื�อโดรนลดระดบัลงต�าํกว�า 0.8 เมืตร ดงึคู่นับังคู่บัลงให้นานกว�าห้า

วนิาท่และโดรนจะลงจอดโดย่ไมื�มื่การหล่กเล่�ย่งสิ�งก่ดขวาง

 ตรวจสอบให้แน�ใจว�าคู่ณุใช้้ APAS เมืื�อระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหล่กสิ�งก่ดขวางใช้้งานได ้ โปรดตรวจดว่�าไมื�มื่คู่น สัตว ์ วตัถุท่�มื่พื่ื �นผิวเล็ก 
(เช้�น กิ�งไมื)้ หรอืวตัถุโปร�งแสงใด ๆ (เช้�น แก้วหรอืนำ �า) อย่่�ในเส้นทางบิน

 ตรวจสอบให้แน�ใจว�าคู่ณุใช้้ APAS เมืื�อระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหล่กสิ�งก่ดขวางดา้นล�างใช้้งานได ้ หรอืเมืื�อสัญญาณ GNSS แรง APAS 
อาจทำางานไดไ้มื�ถ่กตอ้ง เมืื�อโดรนบินเหนือนำ �าหรอืพื่ื �นท่�ท่�มื่หิมืะปกคู่ลุมื

 ขอให้ระมืัดระวงัเป็นพื่ิเศษเมืื�อบินในสภัาพื่แวดล้อมืท่�มืืดสนิท (<300 lux) หรอืสว�างมืาก (>10,000 lux)
 หมืั�นสังเกต DJI Fly และตรวจสอบว�า APAS ทำางานเป็นปกติ

 APAAS อาจทำางานไมื�ถ่กตอ้งเมืื�อโดรนบินใกล้ข่ดจำากัดการบินหรอืใน GEO Zone

บันท้ี่กข้้อม่ลการบิน

ข้อมื่ลการบิน รวมืถึงการรับส�งข้อมื่ลทางไกล ข้อมื่ลสถานะโดรน และตัวแปรอื�น ๆ มื่การบันทึกอัตโนมืัติไปท่�ตัวเก็บข้อมื่ลภัาย่ในโดรน 
ข้อมื่ลสามืารถเข้าถึงไดโ้ดย่ใช้้ DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)



คูม่ือการใช้งาน DJI Mavic 3

31 © 2022 DJI สงวนลิขสิทธิ์  

QuickTransfer

DJI Mavic 3 สามืารถเชื้�อมืต�อโดย่ตรงกับโทรศัพื่ท์เคู่ลื�อนท่�ผ�าน Wi-Fi ทำาให้ผ่้ใช้้สามืารถดาวน์โหลดภัาพื่ถ�าย่และวดิโ่อจากโดรนไปย่ังโทรศัพื่ท์เคู่

ลื�อนท่�ผ�าน DJI Fly โดย่ไมื�ตอ้งใช้้รโ่มืทคู่อนโทรล RC-N1 ผ่้ใช้้ย่ังไดเ้พื่ลิดเพื่ลินกับการดาวน์โหลดท่�รวดเรว็และสะดวกสบาย่ย่ิ�งขึ �นดว้ย่อัตราการส�

งข้อมื่ลส่งสุดถึง 80 MB/s

การใช้้งาน

วธิ่ท่� 1: เมืื�อโทรศัพื่ท์เคู่ลื�อนท่�ไมื�ไดเ้ชื้�อมืต�อกับรโ่มืทคู่อนโทรล

1 . เปิดเคู่รื�องและรอจนกว�าการทดสอบวนิิจฉัย่ตนเองของโดรนจะเสรจ็สมืบ่รณ์ 
2.  ตรวจสอบให้แน�ใจว�าเปิดใช้้งาน Bluetooth และ Wi-Fi บนอุปกรณ์มืือถือแล้ว เปิดแอป DJI Fly และข้อคู่วามืแจ้งจะปรากฏขึ �นโดย่อัตโนมืัติ

ให้เชื้�อมืต�อกับโดรน

3.  แตะเชื้�อมืต�อ เมืื�อเชื้�อมืต�อสำาเรจ็ ไฟล์จากโดรนจะสามืารถเข้าถึงและดาวน์โหลดไดด้ว้ย่คู่วามืเรว็ส่ง 

วธิ่ท่� 2: เมืื�อโทรศัพื่ท์เคู่ลื�อนท่�เชื้�อมืต�อกับรโ่มืทคู่อนโทรล

1.  ตรวจสอบให้แน�ใจว�าโดรนเชื้�อมืต�อกับโทรศัพื่ท์เคู่ลื�อนท่�ผ�านรโ่มืทคู่อนโทรลและมือเตอรย์่ังไมื�ไดส้ตารท์

2 . เปิดใช้้งาน Bluetooth และ Wi-Fi บนโทรศัพื่ท์เคู่ลื�อนท่�

3.  เปิด DJI Fly เข้าส่�การเล�นย่้อนกลับ และแตะ  ท่�มืุมืขวาบน เพื่ื�อเข้าถึงไฟล์ท่�โดรน เพื่ื�อดาวน์โหลดดว้ย่คู่วามืเรว็ส่ง

 DJI RC Pro ไมื�สามืารถรองรบั QuickTransfer ได ้
 อัตราการดาวน์โหลดส่งสุดสามืารถทำาได้เฉพื่าะในประเทศและภั่มืิภัาคู่ท่�กฎหมืาย่และข้อบังคู่ับอนุญาตให้ใช้้คู่วามืถ่� 5.8 GHz เมืื�อใช้้อุปกร
ณ์ท่�รองรบัย่�านคู่วามืถ่� 5.8 GHz และการเช้ื�อมืต�อ Wi-Fi 6 โดย่มื่ภัาพื่วดิ่โอท่�ใช้้ท่�เก็บข้อมื่ลภัาย่ในของโดรน และในสภัาพื่แวดล้อมืท่�ไมื�มื่
สัญญาณรบกวนหรอืสิ�งก่ดขวาง หากตามืข้อบังคู่ับท้องถิ�น (เช้�น ในญ่�ปุ� น) ไมื�อนุญาตให้ใช้้ย่�านคู่วามืถ่� 5.8 GHz โทรศัพื่ท์เคู่ลื�อนท่�ของผ่้
ใช้้จะไมื�รองรบัย่�านคู่วามืถ่� 5.8 GHz มืิฉะนั�นสภัาพื่แวดล้อมืจะมื่สัญญาณรบกวนอย่�างรนุแรง ภัาย่ใต้สถานการณ์เหล�าน่� QuickTransfer 
จะเปล่�ย่นเป็นย่�านคู่วามืถ่� 2.4 GHz โดย่อัตโนมืัตแิละอัตราการดาวน์โหลดส่งสุดจะลดลงเหลือ 10 MB/s

 ก�อนจะใช้้ QuickTransfer ตรวจสอบให้แน�ใจว�าไดเ้ปิดใช้้งานบล่ท่ธ, Wi-Fi และบรกิารระบุตำาแหน�งบนโทรศัพื่ท์เคู่ลื�อนท่�แล้ว

 เมืื�อใช้้ QuickTransfer ไมื�จำาเป็นตอ้งป้อนรหสัผ�าน Wi-Fi ในหน้าการตั �งคู่�าของโทรศัพื่ทเ์คู่ลื�อนท่�เพื่ื�อเชื้�อมืต�อ เปิดแอป DJI Fly และขอ้คู่วามืแจง้จ
ะปรากฏขึ �นเพื่ื�อเชื้�อมืต�อกบัโดรน

 ใช้้ QuickTransfer ในสภัาพื่แวดล้อมืท่�ไมื�มื่สิ �งก่ดขวางโดย่ไมื�มื่สัญญาณรบกวนและอย่่�ห�างจากแหล�งท่�มืาของสัญญาณรบกวน เช้�น 
เราเตอรไ์รส้าย่ ลำาโพื่งบล่ท่ธ หรอืห่ฟัง
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ใบพัิดี

มืใ่บพื่ดัแบบเส่ย่งเบาของ DJI Mavic 3 อย่่�สองแบบ ซึ�งออกแบบมืาใหห้มืนุไปในทศิต�างกนั เคู่รื�องหมืาย่ใช้้เพื่ื�อแนะนำาว�าคู่วรใช้้ใบพัื่ดแบบไหนเพื่ื�อ

ตดิกบัมือเตอรแ์บบไหน ตรวจสอบให้แน�ใจว�าจบัคู่่�ใบพื่ดักบัมือเตอรต์รงกนัตามืคู่ำาแนะนำาแลว้

การตดิตั �งใบพื่ดั
ตดิตั �งใบพื่ดัท่�มืเ่คู่รื�องหมืาย่เขา้กบัมือเตอรท์่�มืเ่คู่รื�องหมืาย่ และใบพื่ดัท่�ไมื�มืเ่คู่รื�องหมืาย่เขา้กบัมือเตอรท์่�ไมื�มืเ่คู่รื�องหมืาย่ กดใบพื่ดัแต�ละชิ้ �นลงไปท่�

มือเตอรแ์ละหมืนุจนกว�ามืนัจะลงล็อก

B A

A B

1

2

ถอดใบพื่ดั
กดใบพื่ดัลงไปท่�มือเตอรแ์ละหมุืนมืนัไปในทศิทางถอดล็อก

 ใบพื่ดัมืคู่่วามืคู่มื กรณุาระมืดัระวงัดว้ย่

 ใช้้เฉพื่าะใบพื่ดัของ DJI อย่�างเป็นทางการเท�านั�น ห้ามืใช้้ใบพื่ดัต�างช้นิดกนั

 หากจำาเป็น ใหซื้ �อใบพัื่ดแย่กต�างหาก

 ตรวจสอบให้แน�ใจก�อนการบนิแต�ละคู่รั �งว�าใบพื่ดัตดิตั �งอย่�างแน�นหนา

 ตรวจสอบให้แน�ใจก�อนการบนิแต�ละคู่รั �งว�าใบพื่ดัทั �งหมืดอย่่�ในสภัาพื่ด ่หา้มืใช้้ใบพื่ดัท่�เก�า บิ�น หรอืแตกหกั

 เพื่ื�อหลก่เล่�ย่งการบาดเจ็บ อย่�าเขา้ใกลใ้บพื่ดัท่�กำาลงัหมืนุและมือเตอร์

 อย่�าบบ่หรอืบดิใบพัื่ดระหว�างการขนส�งหรอืการเก็บ

 ตรวจสอบให้แน�ใจว�ามือเตอรต์ดิอย่�างแน�นหนาและหมุืนอย่�างราบรื�น ถา้มือเตอรต์ดิขดัและไมื�สามืารถหมืนุไดอ้ย่�างอสิระ ให้จอดโดรนทนัท่

 หา้มืปรบัแต�งส�วนประกอบของมือเตอร์

 หา้มืแตะตอ้งหรอืปล�อย่ใหม้ือืหรอืร�างกาย่คู่ณุสัมืผสักบัมือเตอรห์ลงัการบนิ เพื่ราะมืนัอาจจะรอ้นมืาก

 หา้มืปิดช้�องระบาย่อากาศบนมือเตอรห์รอืบนตวัโดรน

 ตรวจสอบให้แน�ใจว�าเส่ย่ง ESC ปกตเิมืื�อเปิดเคู่รื�อง
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แบตเตอร่�โดีรนอัจฉริยะ

แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะของ DJI Mavic 3 เป็นแบตเตอร่�คู่วามืจ ุ15.4 V, 5000 mAh ท่�มืฟ่ังกชั์้�นสมืารท์ช้ารจ์และคู่าย่ประจแุบตเตอร่�

คู่ณุลกัษณะของแบตเตอร่�

1. การแสดงระดบัแบตเตอร่�: ไฟบอกระดบั LED แสดงถงึระดบัแบตเตอร่�ปัจจบุนั

2. ฟังก์ชั้นการคู่าย่ประจุแบตอัตโนมืตั ิ เพื่ื�อป้องกนัไมื�ใหแ้บตเตอร่�บวมื เมืื�อไมื�มืก่ารใช้้งานสามืวนั แบตเตอร่�จะคู่าย่ประจอุตัโนมืตัใิหเ้หลอื 96% 

และเมืื�อไมื�มืก่ารใช้้งานเกา้วนั แบตเตอร่�จะคู่าย่ประจอุตัโนมืตัใิหเ้หลอื 60% ระหว�างกระบวนการคู่าย่ประจ ุ แบตเตอร่�อาจปล�อย่คู่วามืรอ้นปาน

กลางออกมืาเป็นปกติ

3. การช้ารจ์อย่�างสมืดลุ ระหว�างการช้ารจ์ แรงดนัไฟฟ้าในแบตเตอร่�จะสมืดลุโดย่อตัโนมืตัิ

4. การป้องกันการช้ารจ์มืากเกินไป เมืื�อช้ารจ์เต็มืแล้ว แบตเตอร่�จะหย่ดุช้ารจ์อตัโนมืตัิ

5. การตรวจจบัอุณหภัมิ่ื: เพื่ื�อเป็นการปกป้องตวัเอง แบตเตอร่�จะช้ารจ์เฉพื่าะเมืื�ออณุหภัม่ือิย่่�ระหว�าง 5°C ถึง 40°C (41°F ถึง 104°F) เท�านั�น

6. การป้องกันกระแสไฟเกนิ เมืื�อมืก่ารตรวจจบัพื่บว�ามืก่ระแสไฟฟ้าเกนิ แบตเตอร่�จะหย่ดุช้ารจ์

7. การป้องกันการคู่าย่ประจุมืากเกินไป เมืื�อแบตเตอร่�ไมื�มืก่ารใช้้งาน จะมืก่ารหยุ่ดการคู่าย่ประจอุตัโนมืตัเิพื่ื�อป้องกนัการคู่ลาย่ประจมุืากเกนิไป เมืื�อ

แบตเตอร่�มืก่ารใช้้งาน จะไมื�สามืารถใช้้การป้องกนัการคู่าย่ประจมุืากเกนิไปได้

8.  การป้องกันการลดัวงจร หากมืก่ารตรวจจับพื่ว�าเกดิการลดัวงจร จะมืก่ารตดัจากแหล�งจ�าย่ไฟโดย่อตัโนมืตัิ

9. การป้องกันแบตเตอร่�เส่ย่หาย่ DJI Fly จะแสดงขอ้คู่วามืเตอืนเมืื�อมืก่ารตรวจจบัพื่บว�าแบตเตอร่�เส่ย่หาย่

10. Hibernation Mode (โหมืดพื่กัการทำางาน): แบตเตอร่�จะปิดเองหลงัจากไมื�มืก่ารใช้้งาน 20 นาทเ่พืื่�อประหย่ดัพื่ลงังาน ถา้ระดบัแบตเตอร่�

เหลอืน้อย่กว�า 5% หลังจากไมื�ไดใ้ช้้งานหกชั้�วโมืง แบตเตอร่�จะเขา้ส่�โหมืดพื่กัการทำางานเพื่ื�อป้องกนัการปล�อย่ประจุมืากเกนิไป ในโหมืดพื่กัการ

ทำางาน การบอกระดบัแบตเตอร่�จะไมื�เรอืงแสง ช้ารจ์แบตเตอร่�เพื่ื�อกระตุน้แบตเตอร่�ใหอ้อกจากโหมืดพื่กัการทำางาน

11. การสื�อสาร: ขอ้มืล่เก่�ย่วกบัแรงดนัไฟฟ้า คู่วามืจ ุและกระแสของแบตเตอร่�จะถก่ส�งไปย่งัโดรน

 โปรดอ�านคู่ำาแนะนำาดา้นคู่วามืปลอดภัยั่และสตกิเกอรท์่�แบตเตอร่�ก�อนใช้้งาน ผ่ใ้ช้้ตอ้งรบัผดิช้อบทั �งหมืดในการดำาเนินการและการใช้้งาน
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การใช้้แบตเตอร่�
ตรวจสอบระดบัแบตเตอร่�

กดปุ� มืพื่าวเวอรห์นึ�งคู่รั �งเพื่ื�อตรวจสอบระดบัแบตเตอร่�

LED1
LED2
LED3

LED4
ปุ� มืพื่าวเวอร์

ไฟ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�

   : ไฟ LED ตดิ            : ไฟ LED กะพื่รบิ         : ไฟ LED ดบั

LED1 LED2 LED3 LED4 ระดบัแบตเตอร่�

ระดบัแบตเตอร่� ≥ 88%

75% ≤ ระดบัแบตเตอร่� < 88%

63% ≤ ระดบัแบตเตอร่� < 75%

50% ≤ ระดบัแบตเตอร่� < 63%

38% ≤ ระดบัแบตเตอร่� < 50%

25% ≤ ระดบัแบตเตอร่� < 38%

13% ≤ ระดบัแบตเตอร่� < 25%

0% ≤ ระดบัแบตเตอร่� < 13%

การเปิด/ปิดเคู่รื�อง

กดปุ� มืพื่าวเวอรห์นึ�งคู่รั �ง จากนั�นกดอก่คู่รั �ง คู่า้งไวส้องวนิาทเ่พื่ื�อเปิดหรอืปิดแบตเตอร่� ไฟ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�จะแสดงระดบัแบตเตอร่� เมืื�อ

มืก่ารกดปุ� มืเปิดโดรน

คู่ำาเตอืนอณุหภัม่ืติำ�า

1. เมืื�อบนิในสภัาวะแวดล้อมืท่�อณุหภัมิ่ืตำ�า -10° - 5°C (14° - 41°F) จะทำาใหคู้่วามืจขุองแบตเตอร่�ลดลงอย่�างมืาก ขอแนะนำาใหโ้ดรนบนิอย่่�กบัท่�

ก�อนเพื่ื�ออุ�นเคู่รื�องแบตเตอร่� ตรวจสอบให้แน�ใจว�าช้ารจ์แบตเตอร่�เต็มืท่�แลว้ก�อนขึ �นบนิ

2. แบตเตอร่�ไมื�สามืารถใช้้งานไดใ้นสภัาวะแวดล้อมืท่�ตำ�ากว�า -10° C (14° F)

3. เมืื�ออย่่�ในสภัาวะแวดล้อมืท่�อณุหภัมิ่ืตำ�า ให้เลกิบนิทนัทท่่� DJI Fly แจง้เตอืนระดบัแบตเตอร่�ตำ�า

4. เพื่ื�อใหแ้น�ใจถงึประสิทธภิัาพื่ส่งสุดของแบตเตอร่� กรณุาดแ่ลใหแ้บตเตอร่�อย่่�ในอณุหภัม่ืส่ิงกว�า 20° C (68° F)

5. คู่วามืจขุองแบตเตอร่�ท่�ลดลงในสภัาวะแวดล้อมืท่�อณุหภัม่ืติำ�าจะลดประสิทธภิัาพื่การตา้นแรงลมืของโดรน  โปรดทำาการบนิดว้ย่คู่วามืระมืดัระวงั

6. บนิดว้ย่คู่วามืระมืดัระวงัเป็นพื่เิศษท่�คู่วามืส่งจากระดบันำ �าทะเล
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การช้ารจ์แบตเตอร่�
ช้ารจ์แบตเตอร่�อจัฉรยิ่ะใหเ้ต็มืก�อนบินทกุคู่รั �ง โดย่ใช้้แท�นช้ารจ์แบตเตอร่�ของ Mavic 3 และท่�ช้ารจ์แบบพื่กพื่า DJI 65W

การใช้้แท�นช้ารจ์

เมืื�อใช้้ร�วมืกบัท่�ช้ารจ์แบบพื่กพื่า DJI 65W แท�นช้ารจ์แบตเตอร่�ของ DJI Mavic 3 จะสามืารถช้ารจ์แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะไดส่้งสุดสามืกอ้นตามืลำา

ดบัตั �งแต�ระดบัส่งถงึตำ�า เวลาในการช้ารจ์แบตเตอร่�หนึ�งกอ้นคู่อืประมืาณ 1 ชั้�วโมืง 36 นาท่

1 2 3

1. ไฟ LED แสดงสถานะ

2. ช้�องแบตเตอร่�

3. พื่อรต์พื่ลังงาน 

การใช้้งาน

1. ใส�แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะลงไปในช้�องแบตเตอร่� เชื้�อมืต�อแท�นช้ารจ์เขา้กบัปลัก๊ไฟ (100-240 V, 50-60 Hz) โดย่ใช้้ท่�ช้ารจ์แบบพื่กพื่า DJI 
65W 

2. จะช้ารจ์แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะท่�มืร่ะดบัพื่ลงังานส่งสุดก�อน และจากนั�นจะช้ารจ์แบตเตอร่�ท่�เหลอืตามืลำาดบัระดบัพื่ลงังาน ดห่วัขอ้คู่ำาอธบิาย่ไฟ  

LED แสดงสถานะสำาหรบัข้อมืล่เพื่ิ�มืเตมิืเก่�ย่วกับรป่แบบการกะพื่รบิของไฟ LED แสดงสถานะ สามืารถตดัการเชื้�อมืต�อแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะ

จากแท�นช้ารจ์ได ้เมืื�อช้ารจ์จนเต็มื

คู่ำาอธบิาย่ไฟ LED แสดงสถานะ

รป่แบบการกะพื่รบิ ราย่ละเอย่่ด

ส่เหลอืงคู่า้ง ไมื�ไดใ้ส�แบตเตอร่�

กะพื่รบิเป็นส่เขย่่ว การช้ารจ์

ส่เขย่่วคู่า้ง แบตเตอร่�ทั �งหมืดช้ารจ์เต็มืแลว้

ไฟกะพื่รบิส่เหลอืง อณุหภัม่ืขิองแบตเตอร่�ตำ�าหรอืส่งเกนิไป (ไมื�จำาเป็นตอ้งดำาเนินการเพื่ิ�มืเตมิื)

ส่แดงคู่า้ง แหล�งจ�าย่ไฟหรอืแบตเตอร่�มืข่อ้ผดิพื่ลาด (ถอดและใส�แบตเตอร่�อก่คู่รั �งหรอืถอดปลัก๊และเส่ย่บท่�ช้ารจ์ใหมื�)

 ขอแนะนำาใหใ้ช้้ท่�ช้ารจ์แบบพื่กพื่า DJI 65W หรอืท่�ช้ารจ์ DJI Mavic 3 ในรถย่นต ์เมืื�อใช้้แท�นช้ารจ์แบตเตอร่�ของ Mavic 3 เพืื่�อช้ารจ์แบตเตอร่�

โดรนอัจฉรยิ่ะ Mavic 3
 แท�นช้ารจ์สามืารถใช้้ไดก้บัแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะ BWX260-5000-15.4 เท�านั�น อย่�าพื่ย่าย่ามืใช้้แท�นช้ารจ์กบัแบตเตอร่�รุ�นอื�น ๆ

 วางแท�นช้ารจ์บนพื่ื �นผิวราบและมืั�นคู่งเมืื�อใช้้งาน ตรวจสอบให้แน�ใจว�าอุปกรณ์มื่ฉนวนกันคู่วามืรอ้นท่�เหมืาะสมืเพื่ื�อป้องกันอันตราย่จากเพื่ลิง
ไหมื้

 อย่�าพื่ย่าย่ามืสัมืผสัขั �วโลหะบนผลติภัณัฑ์

 ทำาคู่วามืสะอาดขั �วโลหะดว้ย่ผา้แหง้ท่�สะอาด หากมืฝุุ่่� นเกาะสะสมืท่�สังเกตเห็นได้
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การใช้้ท่�ช้ารจ์แบบพื่กพื่า DJI 65W

1. เชื้�อมืต�อท่�ช้ารจ์แบบพื่กพื่า DJI 65W เขา้กบัแหล�งจ�าย่ไฟ AC (100-240V, 50/60 Hz)

2. เชื้�อมืต�อโดรนเขา้กบัท่�ช้ารจ์โดย่ใช้้สาย่ช้ารจ์แบตเตอร่� โดย่ท่�แบตเตอร่�ปิดการทำางานอย่่�

3. ไฟ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�จะแสดงระดบัของแบตเตอร่�ระหว�างท่�กำาลงัช้ารจ์

4. เมืื�อไฟ LED บอกระดบัดบั แสดงว�าแบตเตอร่�อจัฉรยิ่ะช้ารจ์เต็มืแลว้ ถอดอะแดปเตอรอ์อก เมืื�อแบตเตอร่�ช้ารจ์เต็มืแลว้

 หา้มืช้ารจ์แบตเตอร่�ทนัทห่ลงัจากเพื่ิ�งบนิเสรจ็ เพื่ราะอณุหภัม่ือิาจจะส่งเกนิไป รอให้อณุหภัม่ืขิองแบตเตอร่�ลดลงมืาอย่่�ท่�อณุหภ่ัมืหิอ้งก�อนจะ
ช้ารจ์ใหมื�

 ท่�ช้ารจ์จะหยุ่ดช้ารจ์แบตเตอร่� หากอณุหภัม่ืขิองเซลล์แบตเตอร่�ไมื�อย่่�ในช้�วงอณุหภัม่ืทิ่�ช้ารจ์ไดคู้่อื 5° - 40° C (41° - 104° F) อณุหภ่ัมืทิ่�เหมืาะ
สมืในการช้ารจ์คู่อื 22° - 28° C (71.6° - 82.4° F)

 คู่วรช้ารจ์แบตเตอร่�ให้เต็มือย่�างน้อย่หนึ�งคู่รั �งทกุสามืเดอืนเพื่ื�อให้แบตเตอร่�ไมื�เสื�อมื

 DJI ไมื�รบัผดิช้อบต�อคู่วามืเส่ย่หาย่ท่�เกดิขึ �น อนัเนื�องมืาจากการใช้้อะแดปเตอรข์องบรษัิทอื�น

 ขอแนะนำาใหคู้่าย่ประจแุบตเตอร่�ใหเ้หลอื 30% หรอืตำ�ากว�า ก�อนการขนส�ง ซึ�งสามืารถทำาไดโ้ดย่การบนิโดรนนอกอาคู่ารจนกระทั�งเหลอืแบตเตอร่�

น้อย่กว�า 30%

ตารางดา้นล�างแสดงให้เห็นถงึระดบัแบตเตอร่�ระหว�างท่�กำาลงัช้ารจ์ 

LED1 LED2 LED3 LED4 ระดบัแบตเตอร่�

0% < ระดบัแบตเตอร่� ≤ 50%

50% < ระดบัแบตเตอร่� ≤ 75%

  75% < ระดบัแบตเตอร่�< 100%

ช้ารจ์เต็มืแลว้

กลไกการป้องกนัแบตเตอร่�
ไฟ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�สามืารถแสดงขอ้คู่วามืเตอืนเพื่ื�อป้องกนัแบตเตอร่�ท่�มืก่ารกระตุน้จากสภัาวะในการช้ารจ์ผดิปกตไิด้

กลไกการป้องกนัแบตเตอร่�

LED1 LED2 LED3 LED4 รป่แบบการกะพื่รบิ สถานะ

LED2 กะพื่รบิสองคู่รั �งต�อวนิาท ่ ตรวจพื่บกระแสไฟเกนิ

LED2 กะพื่รบิสามืคู่รั �งต�อวนิาท่ ตรวจพื่บการลดัวงจร

LED3 กะพื่รบิสองคู่รั �งต�อวนิาท่ ตรวจพื่บการช้ารจ์มืากเกนิไป

LED3 กะพื่รบิสามืคู่รั �งต�อวนิาท่ ตรวจพื่บไฟเกนิท่�อะแดปเตอร์

LED4 กะพื่รบิสองคู่รั �งต�อวนิาท่ อณุหภัม่ืใินการช้ารจ์ตำ�าไป

LED4 กะพื่รบิสามืคู่รั �งต�อวนิาท่ อณุหภัม่ืใินการช้ารจ์ส่งไป 
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หากกลไกการป้องกนัแบตเตอร่�ทำางาน ในการจะกลบัไปช้ารจ์อก่คู่รั �งจำาเป็นตอ้งถอดแบตเตอร่�จากอะแดปเตอรก์�อน และเส่ย่บใหมื�อก่คู่รั �ง หาก

อณุหภัม่ืใินการช้ารจ์ผิดปกต ิ โปรดรอให้อณุหภัม่ืกิลบัเป็นปกตกิ�อน และแบตเตอร่�จะกลบัไปเริ�มืช้ารจ์ใหมื�เองโดย่อตัโนมืตั ิ โดย่ไมื�จำาเป็นตอ้งถอด

และเส่ย่บอะแดปเตอรใ์หมื�อก่คู่รั �ง

การใส�แบตเตอร่�อจัฉรยิ่ะ
ใส�แบตเตอร่�อจัฉรยิ่ะลงไปในช้�องเส่ย่บแบตเตอร่�ของโดรน ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าใส�เขา้ไปอย่�างแน�นหนาและตวัล็อกแบตเตอร่�ล็อกเขา้ท่�แลว้

การถอดแบตเตอร่�อจัฉรยิ่ะ
กดปลดล็อกตวัล็อกตรงส�วนท่�มืลั่กษณะเป็นพื่ื �นผวิจากดา้นขา้งของแบตเตอร่� เพื่ื�อถอดออกจากช้�องเส่ย่บ

 หา้มืถอดแบตเตอร่� เมืื�อเปิดเคู่รื�องโดรนแลว้

 ตรวจสอบให้แน�ใจว�าแบตเตอร่�ไดร้บัการตดิตั �งเขา้ท่�อย่�างแน�นหนา

คู่ลกิ

2

1
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ใช้้ตวัปรบักมิืบอลบนรโ่มืทคู่อนโทรลเพื่ื�อคู่วบคู่มุืการเอย่่งของกล้อง หรอือก่ทางหนึ�งคู่อืเขา้ส่�มืมุืมืองกลอ้งใน DJI Fly กดหน้าจอจนกระทั�งแถบปรบั

ตั �งปรากฎ และลากขึ �นและลงเพื่ื�อคู่วบคู่มุืการเอย่่งของกล้อง

โหมืดการใช้้งานกิมืบอล
มืโ่หมืดการใช้้งานกิมืบอลอย่่�สองแบบ เปล่�ย่นโหมืดการใช้้งานท่�แตกต�างกนัดว้ย่ DJI Fly

Follow Mode (โหมืดตดิตามื): มุืมืทศิทางของกิมืบอลและดา้นหน้าโดรนคู่งท่�ตลอดเวลา

FPV Mode (โหมืดมุืมืมืองบุคู่คู่ลท่�หนึ�ง): กมิืบอลปรบัไปตามืการเคู่ลื�อนท่�ของโดรนเพื่ื�อนำาเสนอประสบการณ์การบนิแบบมืมุืมืองบคุู่คู่ลท่�หนึ�ง

 เมืื�อโดรนเปิดเคู่รื�องแลว้ อย่�าแตะหรอืเคู่าะกมิืบอล เพื่ื�อป้องกนักมิืบอลในช้�วงขึ �นบนิ กรณุาขึ �นบนิจากพื่ื �นท่�โล�งและราบเรย่่บ

 คู่วามืแมื�นย่ำาของกมิืบอลอาจเส่ย่หาย่ไดจ้ากการช้นหรอืกระแทก ซึ�งอาจทำาใหก้มิืบอลทำางานผดิปกติ

 อย่�าให้ฝุุ่� นหรอืทราย่เกาะบนกมิืบอล โดย่เฉพื่าะอย่�างย่ิ�งอย่�าใหเ้ขา้ไปในมือเตอรข์องกมิืบอล

 มือเตอรก์มิืบอลอาจเขา้ส่�โหมืดป้องกนัตวัเองในสถานการณ์ต�อไปน่�: 

ก. โดรนอย่่�บนพื่ื �นท่�ไมื�เสมือกันหรอืกมิืบอลโดนกด่ขวาง 

ข. กมิืบอลเจอกบัแรงกระแทกดา้นนอกอย่�างแรง เช้�น การช้น

 ห้ามืกระแทกกิมืบอลหลังจากท่�เปิดกิมืบอลแล้ว ห้ามืเพิื่�มืนำ �าหนักใดก็ตามืกับกิมืบอล เนื�องจากอาจทำาให้กิมืบอลทำางานผิดปกติหรืออาจทำาให้
มือเตอรเ์ส่ย่หาย่ถาวรได้

 ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าถอดตวัคู่รอบโดรนออกก�อนจะเปิดเคู่รื�องโดรน เมืื�อไมื�ไดใ้ช้้งานโดรน โปรดตรวจสอบว�าใส�ตวัคู่รอบโดรนแล้ว

 การบนิในสภัาวะหมือกหนาหรอืเมืฆคู่รึ �มือาจทำาใหก้มิืบอลเป่ย่ก ซึ�งทำาใหก้มิืบอลใช้้การไมื�ไดชั้้�วคู่ราว เมืื�อกิมืบอลแหง้แล้ว กิมืบอลจะกลบัส่�สภัาวะ
ปกติ

การล็อกแกนกมิืบอล
เพื่ื�อให้สะดวกต�อการจัดเก็บมืากขึ �น แกนของกิมืบอลจะล็อกโดย่อัตโนมัืติหลังจากปิดเคู่รื�องโดรนและปลดล็อกเมืื�อเปิดเคู่รื�องอ่กคู่รั �ง ผ่้ใช้้ไมื�จำาเป็น

ตอ้งดำาเนินการใด ๆ

-90°

0°

35°

กิมบอลและกล้อง

ลกัษณะของกมิืบอล
กมิืบอล 3 แกนของ DJI Mavic 3 กนัสั�น ทำาใหก้ลอ้งมืคู่่วามืนิ�ง ทำาใหคู้่ณุไดภ้ัาพื่และวดิโ่อท่�ชั้ดเจนและไรคู้่วามืสั�นไหว ช้�วงการเอย่่ง (Tilt) ของตวั

คู่วบคู่มุืคู่อื -90° ถึง +35° 
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 ฟังกชั์้นล็อกกมิืบอลทำางานเป็นปกต ิเมืื�ออณุหภัม่ืกิารทำางานอย่่�ท่� -10° ถงึ 40° C (14° ถงึ 104° F) ซึ�งอาจทำางานผดิพื่ลาดนอกช้�วงอณุหภ่ัมืน่ิ� 
และจะมืข่อ้คู่วามืเตอืนปรากฏขึ �นใน DJI Fly หากเกดิเหตกุารณ์น่�ขึ �น หากฟังกชั์้นล็อกกมิืบอลทำางานผดิปกต ิเมืื�อพื่ย่าย่ามืปลดล็อกกิมืบอล ผ้่ใช้้
สามืารถปรบัแกนของกมิืบอลไดด้ว้ย่ตนเองเพื่ื�อปลดล็อกกมิืบอล ไมื�แนะนำาใหป้รบัแกนกมิืบอลดว้ย่ตนเอง ย่กเวน้ในกรณ่ท่�จำาเป็น

 หากฟังกชั์้นล็อกกมิืบอลทำางานผดิพื่ลาด เคู่รื�องจะกลบัไปทำางานตามืปกตอิก่คู่รั �ง เมืื�ออณุหภัม่ืกิารทำางานอย่่�ท่� -10° ถงึ 40° C (14° ถงึ 104° F)

 เป็นเรื�องปกตทิ่�กมิืบอลจะปลดล็อก หากไดร้บัผลกระทบในทางใดทางหนึ�ง รส่ตารท์โดรนเพื่ื�อล็อกกมิืบอลอก่คู่รั �ง

 เป็นเรื�องปกตทิ่�กมิืบอลจะสั�นเล็กน้อย่หลงัจากล็อกกมิืบอลแลว้

คู่ณุลกัษณะของกล้อง
DJI Mavic 3 จะใช้้กลอ้ง Hasselblad L2D-20c ท่�มืเ่ซนเซอร ์CMOS ขนาด 4/3 นิ�ว ซึ�งสามืารถถ�าย่ภัาพื่ท่�คู่วามืละเอ่ย่ด 20MP และบันทกึวดิโ่อใน

รป่แบบ 5.1K 50fps/DCI 4K 120fps Apple ProRes 422 HQ และ H.264/H.265 กลอ้งน่�ย่งัรองรบัวดิโ่อ D-log 10 บติ มืร่ร่บัแสงปรบัไดท้่� f/2.8 

ถงึ f/11 และสามืารถถ�าย่ได ้1 เมืตรถงึระย่ะอนันต์

กลอ้งเทเลมืเ่ซนเซอร ์CMOS ขนาด 1/2 นิ�ว ท่�สามืารถถ�าย่ภัาพื่ท่�คู่วามืละเอย่่ด 12MP พื่รอ้มืรร่บัแสง f/4.4 และถ�าย่ภัาพื่ไดต้ั �งแต� 3 เมืตรถงึระย่ะ

อนันต ์เมืื�ออย่่�ในโหมืดสำารวจ กลอ้งเทเลสามืารถซม่ืได ้28 เท�า 

 ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าอณุหภัม่ืแิละคู่วามืชื้�นเหมืาะสมืสำาหรบักลอ้ง ทั �งระหว�างการใช้้งานและในการเก็บรกัษา

 ใช้้นำ �าย่าทำาคู่วามืสะอาดเลนส์เพืื่�อทำาคู่วามืสะอาดเลนส์ เพื่ื�อป้องกนัคู่วามืเส่ย่หาย่

 หา้มืปิดกั �นรร่ะบาย่อากาศท่�กลอ้ง เพื่ราะเมืื�อคู่วามืรอ้นเพื่ิ�มืขึ �นอาจทำาใหอ้ปุกรณ์เส่ย่หาย่และผ่ใ้ช้้บาดเจ็บได้

การบนัทกึรป่ภัาพื่และวดิโ่อ
DJI Mavic 3 มืพ่ื่ื �นท่�จดัเก็บในตวั 8 GB และรองรบัการใช้้การด์ microSD เพื่ื�อจดัเก็บภัาพื่ถ�าย่และวดิโ่อ คู่วรใช้้การด์ microSD แบบ SDXC, 

UHS-I หรอื UHS-II เพืื่�อใหก้ารอ�านขอ้มืล่และการบนัทกึขอ้มืล่ทำาไดร้วดเรว็ ซึ�งเป็นสิ�งจำาเป็นสำาหรบัขอ้มืล่วดิโ่อคู่วามืละเอย่่ดส่ง โปรดดท่่�ส�วนขอ้มืล่

จำาเพื่าะสำาหรบัขอ้มืล่เพื่ิ�มืเตมิื เก่�ย่วกบัการด์ microSD ท่�แนะนำา

นอกจากน่� โดรน DJI Mavic 3 Cine ย่งัมื ่ SSD 1TB ในตวั ภัาพื่วดิโ่อสามืารถส�งออกไดอ้ย่�างรวดเรว็ผ�านสาย่เคู่เบลิขอ้มืล่คู่วามืเรว็แสง DJI 
10Gbps 

 หา้มืถอดการด์ microSD จากโดรนขณะท่�เคู่รื�องเปิดอย่่� มืฉิะนั�น การด์ microSD อาจเส่ย่หาย่ได้

 เพื่ื�อให้แน�ใจถงึคู่วามืเสถย่่รของระบบกลอ้ง การบนัทึกวดิโ่อจำากดัไวท้่� 30 นาท่

  ตรวจสอบการตั �งคู่�ากลอ้งก�อนใช้้งานเพืื่�อให้แน�ใจว�าไดต้ั �งคู่�าไวต้ามืท่�ตอ้งการแลว้

 ก�อนถ�าย่ภัาพื่หรอืวดิโ่อสำาคู่ญั กรณุาถ�าย่ภัาพื่ดก่�อนสักสองสามืภัาพื่เพื่ื�อทดสอบว�ากลอ้งทำางานไดถ้ก่ตอ้ง

 ถา้โดรนปิดเคู่รื�องแลว้ จะไมื�สามืารถส�งขอ้มืล่หรอืทำาสำาเนารป่และวดิโ่อจากกล้องได้

 ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าปิดโดรนอย่�างถก่ตอ้ง ไมื�เช้�นนั�นพื่ารามืเิตอรก์ลอ้งของคู่ณุอาจไมื�ไดบ้นัทึกไวแ้ละวดิโ่อท่�คู่ณุบนัทกึไวอ้าจเส่ย่หาย่ได ้DJI ไมื�
รบัผดิช้อบต�อคู่วามืลม้ืเหลวใดในการบนัทึกภัาพื่หรอืวดิโ่อหรอืท่�บนัทึกไวใ้นแบบท่�อปุกรณ์ไมื�สามืารถอ�านขอ้ม่ืลได้
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รโ่มที่ค้อนโที่รล

ส�วนน่�อธบิาย่ถงึคู่ณุลกัษณะของรโ่มืทคู่อนโทรล รวมืถงึคู่ำา

แนะนำาสำาหรบัการคู่วบคู่มุืโดรนและกลอ้ง
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รโ่มที่ค้อนโที่รล

DJI RC Pro
รโ่มืทคู่อนโทรล DJI RC Pro มื ่O3+ ซึ�งเป็นเทคู่โนโลย่ก่ารส�งภัาพื่ OcuSync อนัเป็นเอกลกัษณ์ของ DJI เวอรชั์้นล�าสุด ซึ�งสามืารถทำางานไดท้ั �ง

คู่ลื�น 2.4 และ 5.8 GHz สามืารถเลือกช้�องทางการส�งสัญญาณท่�ดท่่�สุดโดย่อตัโนมืตั ิและสามืารถส�งไลฟ์ววิ HD จากกลอ้งของโดรนไดใ้นระย่ะส่งสุด

ถงึ 15 กมื. หน้าจอขนาด 5.5 นิ�ว คู่วามืสว�างส่ง 1000 cd/m2 พื่รอ้มืคู่วามืละเอย่่ด 1920×1080 พิื่กเซล และรโ่มืทคู่อนโทรลมืาพื่รอ้มืกบัระบบ

คู่วบคู่มุืโดรนและกมิืบอลท่�หลากหลาย่ รวมืถึงปุ� มืท่�ตั �งคู่�าได ้ ผ่ใ้ช้้สามืารถเชื้�อมืต�ออนิเทอรเ์น็ตผ�าน Wi-Fi และระบบปฏบิตักิาร Android 10 มืา

พื่รอ้มืกบัฟังก์ชั้นท่�หลากหลาย่ เช้�น บล่ทธ่และ GNSS (GPS+GLONASS+Galileo)

ดว้ย่ลำาโพื่งในตวั รโ่มืทคู่อนโทรลจะรองรบัวดิโ่อ H.264 4K/120fps และ H.265 4K/120fps ซึ�งย่งัรองรบัเอาทพ์ื่ตุวดิโ่อผ�านพื่อรต์ Mini HDMI ท่�

จดัเก็บขอ้มืล่ภัาย่ในของรโ่มืทคู่อนโทรลมืคู่่วามืจ ุ32 GB และย่งัรองรบัการใช้้การด์ microSD เพื่ื�อจดัเก็บภัาพื่ถ�าย่และวดิโ่อ

แบตเตอร่�ขนาด 5000 mAh และ 36 Wh ให้ RC Pro มืเ่วลาการทำางานส่งสุด 3 ชั้�วโมืง

การคู่วบคู่มุืกมิืบอลและกล้อง

ปุ� มืโฟกัส/ชั้ตเตอร์: กดลงคู่รึ�งหนึ� งเพื่ื�อโฟกัสอัตโนมืัติและกดลง

จนสุดเพื่ื�อถ�าย่ภัาพื่

ปุ� มืบนัทกึ: กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อเริ�มืหรอืหยุ่ดการบนัทกึวดิโ่อ

ปุ� มืหมืนุคู่วบคู่มุืกลอ้ง: ใช้้เพื่ื�อปรบัการซม่ื

ตวัปรบักมิืบอล: ใช้้เพื่ื�อปรบัคู่วามืเอย่่งของกิมืบอล

Gimbal Dial (ตวัปรบักมิืบอล)

ปุ� มื Record ปุ� มืโฟกัส/ชั้ตเตอร์

ปุ� มืหมืนุคู่วบคู่มุืกล้อง

การช้ารจ์แบตเตอร่�

ใช้้สาย่ USB-C เพืื่�อต�อท่�ช้าร์จเข้ากับพื่อร์ต USB-C ของร่โมืทคู่อนโ

ทรล 

การใช้้งานรโ่มืทคู่อนโทรล

การเปิด/ปิดเคู่รื�อง

กดปุ� มืพื่าวเวอรห์นึ�งคู่รั �งเพื่ื�อตรวจสอบระดบัแบตเตอร่�ปัจจบุนั 

กดหนึ�งคู่รั �งและกดคู่า้งอก่คู่รั �ง เพื่ื�อเปิดหรอืปิดรโ่มืทคู่อนโทรล
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การคู่วบคู่มุืโดรน

โหมืดท่�ตั �งโปรแกรมืไวแ้ล้วสามืโหมืดคู่อื (โหมืด 1, โหมืด 2 และ โหมืด 3) ซึ�งพื่รอ้มืใช้้งานและมืโ่หมืดท่�ปรบัแต�งไดเ้องซึ�งสามืารถตั �งคู่�าไดใ้น DJI 
Fly โหมืด ท่�เป็นคู่�าเริ�มืตน้คู่อื โหมืด 2

Right StickLeft Stick

Turn RightTurn Left

Up

Down

RightLeft

Up

Down

Turn RightTurn Left
RightLeft

Forward

Backward

Left Stick Right Stick

Forward

Backward

Right Stick
Up

Down

Forward

Backward

Left Stick

Turn RightTurn Left

RightLeft

โหมืด 2

โหมืด 1

โหมืด 3

คู่นัโย่กซ้าย่ คู่นัโย่กขวา

คู่นัโย่กขวา

คู่นัโย่กขวา

ขา้งหน้า

ย่อ้นกลบั

เล่ �ย่วซ้าย่

เล่ �ย่วซ้าย่

เล่ �ย่วซ้าย่
ซ้าย่

ซ้าย่

เล่ �ย่วขวา

เล่ �ย่วขวา

เล่ �ย่วขวา
ขวา

ขวา

คู่นัโย่กซ้าย่

คู่นัโย่กซ้าย่ ขา้งหน้า

ย่อ้นกลบั

ขึ �น

ลง

ขึ �น

ลง

ขา้งหน้า

ย่อ้นกลับ

ขึ �น

ลง

ซ้าย่ ขวา
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รโ่มืทคู่อนโทรล
(โหมืด 2)

โดรน 

(      แสดงทิศทางการหนัหน้า)
หมืาย่เหต ุ

การขย่บัคู่นัโย่กซ้าย่ขึ �นหรอืลงจะเป็นการเปล่�ย่นระดบัคู่วามืส่งของ

โดรน ผลกัคู่นัโย่กขึ �นเพื่ื�อเพื่ิ�มืระดบัคู่วามืส่ง ดนัคู่นัโย่กลงเพื่ื�อลดระดบั  

ย่ิ�งคู่นัโย่กถก่ผลกัออกไปห�างจากศน่ย่ก์ลางเท�าไหร� โดรนก็จะเปล่�ย่น

ระดบัคู่วามืส่งเรว็ขึ �นเท�านั�น กรณุาผลกัคู่นัโย่กอย่�างนุ�มืนวลเสมือ เพื่ื�อ

ป้องกนัการเปล่�ย่นระดบัอย่�างทนัทท่นัใดหรอืไมื�คู่าดคู่ดิ

ขย่บัคู่นัโย่กซ้าย่ไปทางซ้าย่หรอืขวาคู่อืการคู่วบคู่มุืทศิทางของโดรน  

ผลกัคู่นัโย่กไปทางซ้าย่ จะหมืนุโดรนทวนเข็มืนาฬกิา และไปทางขวา

จะเป็นการหมืนุโดรนตามืเข็มืนาฬกิา ย่ิ�งคู่นัโย่กถก่ผลกัออกไปห�างจาก

ศน่ย่ก์ลางเท�าไหร� โดรนก็จะหมืนุเรว็ขึ �นเท�านั�น

การขย่บัคู่นัโย่กขวาขึ �นหรอืลงจะเปล่�ย่นระหว�างการเคู่ลื�อนไปขา้งหน้า/ 

หลงัของโดรน ผลักคู่นัโย่กขึ �นเพื่ื�อบนิไปขา้งหน้า หรอืผลกัลงเพื่ื�อบนิ

ถอย่หลงั ย่ิ�งคู่นัโย่กถก่ผลกัออกไปห�างจากศน่ย่ก์ลางเท�าไหร� โดรนก็จะ

บนิไปเรว็ขึ �นเท�านั�น

การขย่บัคู่นัโย่กขวาไปทางซ้าย่หรอืขวาจะเปล่�ย่นระหว�างการบนิไปทาง

ซ้าย่/ขวาของโดรน ผลกัคู่นัโย่กไปทางซ้าย่เพื่ื�อบนิไปทางซ้าย่ และผลกั

ไปทางขวาเพื่ื�อบนิไปทางขวา ย่ิ�งคู่นัโย่กถก่ผลกัออกไปห�างจากศน่ย่ก์ลาง

เท�าไหร� โดรนก็จะบนิไปเรว็ขึ �นเท�านั�น 

ตำาแหน�ง โหมืดการบิน

S โหมืด Sport

N โหมืด Normal

C โหมืด Cine

เปล่�ย่นโหมืดการบนิ
เลื�อนสวติช์้เพืื่�อเลอืกโหมืดการบิน
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ปุ� มื RTH
กดปุ� มื RTH คู่า้งไวจ้นกว�ารโ่มืทคู่อนโทรลจะส�งเส่ย่งบ่ป๊ เพื่ื�อเริ�มืตน้โหมืด RTH กดปุ� มืน่�อก่คู่รั �งเพื่ื�อย่กเลกิคู่ำาสั�ง RTH และกลบัไปคู่วบคู่มุืโดรนอก่

คู่รั �ง อ�านราย่ละเอย่่ดในหวัขอ้ Return to Home (กลบัจดุขึ �นบนิ) เพื่ื�อทราบขอ้มืล่เพื่ิ�มืเตมิืเก่�ย่วกับ RTH

Customizable Button (ปุ� มืท่�ตั �งคู่�าไดเ้อง)

รวมืถงึปุ� มื C1, C2 และ 5D ไปท่�การตั �งคู่�าระบบ DJI Fly แลว้เลอืก Control เพื่ื�อกำาหนดคู่�าการทำางานของปุ� มืน่�

ปุ� มืต�าง ๆ ท่�ใช้้ร�วมืกนั

ปุ� มืหมืนุย่อ้นกลบั + กิมืบอล: ปรบัคู่วามืสว�าง

ปุ� มืหมืนุย่อ้นกลบั + คู่วบคู่มุืกล้อง: ปรบัระดบัเส่ย่ง

ปุ� มืย่อ้นกลบั + บนัทกึ: บันทกึหน้าจอ 

ปุ� มืย่อ้นกลบั + ชั้ตเตอร:์ ภัาพื่หน้าจอ 

ปุ� มืย่อ้นกลบั + 5D: ขึ �น - Home, ลง - การตั �งคู่�าทางลดั, ซ้าย่ - ล�าสุด 

คู่ำาอธบิาย่ไฟ LED แสดงสถานะและไฟ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�

ไฟ LED แสดงสถานะ

รป่แบบการกะพื่รบิ ราย่ละเอย่่ด

ส่แดงคู่า้ง ตดัการเชื้�อมืต�อกบัโดรน

กะพื่รบิเป็นส่แดง อณุหภัมิ่ืของรโ่มืทคู่อนโทรลส่งเกนิไปหรอืโดรนมืร่ะดบัแบตเตอร่�ตำ�า

ส่เขย่่วคู่า้ง เชื้�อมืต�อกับโดรน

ไฟกะพื่รบิส่นำ �าเงนิ รโ่มืทคู่อนโทรลกำาลงัเชื้�อมืต�อกบัโดรน

ส่เหลอืงคู่า้ง การอปัเดตเฟิรม์ืแวรล์ม้ืเหลว

ไฟกะพื่รบิส่เหลอืง ระดบัแบตเตอร่�ของรโ่มืทคู่อนโทรลตำ�า

ไฟกะพื่รบิส่ฟ้า คู่นัโย่กไมื�อย่่�ตรงกลาง

ไฟแสดงระดบัแบตเตอร่�  

รป่แบบการกะพื่รบิ ระดบัแบตเตอร่�

    75%~100%

   50%~75%

  25%~50%

 0%~25%
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การเตอืนจากรโ่มืทคู่อนโทรล

รโ่มืทคู่อนโทรลสั�นหรอืส�งเส่ย่งบ่ป๊เมืื�อมืข้่อผดิพื่ลาดหรอืคู่ำาเตอืน ใหคู้่วามืสนใจเมืื�อขอ้คู่วามืเตอืนปรากฏขึ �นบนจอสัมืผสัหรอืใน DJI Fly เลื�อนลง

จากดา้นบนเพื่ื�อเลอืก Do Not Disturb (หา้มืรบกวน) หรอื Mute (ปิดเส่ย่ง) เพื่ื�อปิดใช้้งานการแจง้เตอืนบางอย่�าง 

Optimal Transmission Zone (บรเิวณส�งสัญญาณ) 

สัญญาณระหว�างโดรนกบัรโ่มืทคู่อนโทรลจะดท่่�สุด เมืื�อเสาสัญญาณอย่่�ในตำาแหน�งสอดคู่ล้องกบัโดรนตามืภัาพื่ดา้นล�าง

ระย่ะการส�งสัญญาณท่�เหมืาะสมืคู่อืเมืื�อเสาอากาศหนัเขา้หาโดรนและมืมุืระหว�างเสาอากาศกบัดา้นหลงัของรโ่มืทคู่อนโทรลคู่อื 180° หรอื 270° 

 อย่�าใช้้อปุกรณ์ไรส้าย่อื�นท่�ทำางานดว้ย่คู่วามืถ่�เดย่่วกบัรโ่มืทคู่อนโทรล มิืฉะนั�น รโ่มืทคู่อนโทรลจะม่ืสัญญาณรบกวน

 คู่ณุจะไดร้บัขอ้คู่วามืเตอืนใน DJI Fly หากสัญญาณการส�งอ�อนในระหว�างการบนิ ปรบัเสาอากาศเพื่ื�อใหแ้น�ใจว�าโดรนอย่่�ในระย่ะการส�งสัญญาณท่�

เหมืาะสมื

การเชื้�อมืต�อกบัรโ่มืทคู่อนโทรล

โดรนกบัรโ่มืทคู่อนโทรลจะตอ้งเชื้�อมืต�อกันก�อนการใช้้งาน ทำาตามืขั �นตอนต�อไปน่�เพื่ื�อเชื้�อมืต�อรโ่มืทคู่อนโทรลใหมื�

วธิท่่� 1:

1. กดปุ� มืพื่าวเวอรท์่�รโ่มืทคู่อนโทรล และท่�ตวัโดรน

2. กดปุ� มื C1, C2 และปุ� มืบันทกึพื่รอ้มืกันจนกว�าไฟ LED แสดงสถานะจะกะพื่รบิเป็นส่นำ �าเงนิและรโ่มืทคู่อนโทรลส�งเส่ย่งบ่ป๊ 

3. กดปุ� มืพื่าวเวอรท์่�โดรนคู่า้งไวน้านกว�าส่�วนิาท ่ โดรนจะส�งเส่ย่งบ่ป๊หนึ�งคู่รั �ง เพื่ื�อแสดงว�าโดรนพื่รอ้มืจะเชื้�อมืต�อแลว้ โดรนจะส�งเส่ย่งบ่ป๊สองคู่รั �ง 

เพื่ื�อแสดงว�าการเชื้�อมืต�อเสรจ็สมืบร่ณ์ ไฟ LED บอกระดบัแบตเตอร่�ของรโ่มืทคู่อนโทรลจะเปล�งแสง

วธิท่่� 2:

1. กดปุ� มืพื่าวเวอรท์่�รโ่มืทคู่อนโทรล และท่�ตวัโดรน

2. เปิดแอป DJI Fly
3. ในมืมุืมืองจากกลอ้ง แตะ        แล้วเลอืก Control และ Pair to Aircraft (Link)

4. กดปุ� มืพื่าวเวอรท์่�โดรนคู่า้งไวน้านกว�าส่�วนิาท ่ โดรนจะส�งเส่ย่งบ่ป๊หนึ�งคู่รั �ง เพื่ื�อแสดงว�าโดรนพื่รอ้มืจะเชื้�อมืต�อแลว้ โดรนจะส�งเส่ย่งบ่ป๊สองคู่รั �ง 

เพื่ื�อแสดงว�าการเชื้�อมืต�อเสรจ็สมืบร่ณ์ ไฟ LED บอกระดบัแบตเตอร่�ของรโ่มืทคู่อนโทรลจะเปล�งแสง
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การสำั�งการด้ีวยจอสำมัผัสำ

Home

4:53

DJI Fly Firefox GuideSettingGallery Files

ดา้นบนสุดของจอสัมืผัสจะแสดงเวลา สัญญาณ Wi-Fi และระดบัแบตเตอร่�ของรโ่มืทคู่อนโทรล บางแอปจะไดร้บัการตดิตั �งแล้วตามืคู่�าเริ�มืตน้ เช้�น  
DJI Fly, คู่ลังภัาพื่, ไฟล,์ Firefox, การตั �งคู่�า และคู่่�มืือ การตั �งคู่�าประกอบดว้ย่การกำาหนดคู่�าเคู่รอืข�าย่ การแสดงผล เส่ย่ง และบล่ท่ธ ผ่้ใช้้สามืารถเ

รย่่นร่เ้ก่�ย่วกับคู่ณุลักษณะต�าง ๆ ไดอ้ย่�างรวดเรว็ในคู่่�มืือ 

การใช้้งาน 

เลื� อนขึ �นไปทางขวาจากด้ านล� างของหน้า 
Home และคู่า้งไวเ้พื่ื�อเข้าถึงแอปท่�เพื่ิ�งเปิดเมืื�อ

อย่่�ท่�หน้า Home

เลื�อนขึ �นจากดา้นล�างของหน้าจอและคู่า้งไว ้ เพื่ื�อ

เข้าถึงแอปท่�เพื่ิ�งเปิดเมืื�อไมื�ไดอ้ย่่�ท่�หน้า Home

เลื�อนจากซ้าย่หรอืขวาไปตรงกลางของหน้าจอเพืื่�

อกลับไปย่ังหน้าจอก�อนหน้า
เลื�อนขึ �นจากด้านล�างของหน้าจอและปล�อย่ 
เพื่ื�อกลับไปท่�หน้า Home
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Sat, Mar 3010:12

Wi-Fi

Mobile

Bluetooth

Screenshot

Record Screen

Notifications

Do not distube

Airplane

DJI Fly

Expore skypixel.com
One billion colors captured by the 10-bit Dlog-
M color profile.

11m ago

การตั�งค้�าดี�วน

1. การแจ้งเตือน

 แตะเพื่ื�อตรวจสอบการแจ้งเตอืนของระบบ

2. ล�าสุำดี

  แตะเพื่ื�อตรวจสอบแอปท่�เพื่ิ�งเปิดล�าสุด

3. Home
  แตะเพื่ื�อย่้อนกลับไปย่ังหน้า Home

4. การตั �งคู่�าระบบ

  แตะเพื่ื�อเข้าถึงการตั �งคู่�าระบบ

5. ที่างลัดี

   : แตะเพื่ื�อเปิดหรอืปิด Wi-Fi กดคู่า้งไวเ้พื่ื�อเข้าส่�การตั �งคู่�าและเชื้�อมืต�อหรอืเพื่ิ�มืเคู่รอืข�าย่ Wi-Fi

   : แตะเพื่ื�อเปิดหรอืปิดบล่ท่ธ กดคู่า้งไวเ้พื่ื�อเข้าส่�การตั �งคู่�าและเชื้�อมืต�อกับอุปกรณ์ Bluetooth ใกล้เคู่ย่่ง 
   : แตะเพื่ื�อเปิดใช้้งานโหมืด Do Not Disturb (ห้ามืรบกวน) ในโหมืดน่� ข้อคู่วามืเตอืนของระบบจะถ่กปิดใช้้งาน 
   : แตะเพื่ื�อเริ�มืบันทึกภัาพื่หน้าจอ ขณะบันทึก หน้าจอจะแสดงเวลาการบันทึก แตะ Stop (หยุ่ด) เพื่ื�อหยุ่ดการบันทึก

   : แตะเพื่ื�อบันทึกภัาพื่หน้าจอ 
   : ข้อมื่ลอุปกรณ์เคู่ลื�อนท่� 
   : แตะเพื่ื�อเปิดใช้้งานโหมืด Airplane (ใช้้งานบนเคู่รื�องบิน) Wi-Fi, Bluetooth และข้อมื่ลอุปกรณ์เคู่ลื�อนท่�จะถ่กปิดใช้้งาน 

6. การปรบัค้วามสำว�าง

  : หน้าจออย่่�ในโหมืดคู่วามืสว�างอัตโนมืัตเิมืื�อมื่ไฮไลตท์่�ไอคู่อน แตะไอคู่อนน่�หรอืเลื�อนแถบ แล้วไอคู่อนจะเปล่�ย่นเป็นโหมืดปรบัคู่วามืสว�าง
ดว้ย่ตนเอง  

7. การปรบัระดัีบเสำย่ง

 เลื�อนแถบเพื่ื�อปรบัระดบัเส่ย่ง และแตะ  เพื่ื�อปิดเส่ย่ง 

2 3 4

6

5

7

1
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คุ้ณลักษณะขั้�นส่ำง

ค้าลิเบรตเข็้มทิี่ศ

อาจตอ้งคู่าลิเบรตเข็มืทิศ หลังจากใช้้รโ่มืทคู่อนโทรลในพื่ื �นท่�ท่�มื่คู่ลื�นแมื�เหล็กไฟฟ้ารบกวน จะมื่ข้อคู่วามืเตอืนปรากฏขึ �น หากตอ้งคู่าลิเบรตเข็มืทิศ

ของรโ่มืทคู่อนโทรล แตะท่�ข้อคู่วามืเตอืนเพื่ื�อเริ�มืคู่าลิเบรต ในกรณ่อื�น ๆ ให้ทำาตามืขั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อคู่าลิเบรตรโ่มืทคู่อนโทรลของคู่ณุ 
1. เข้าส่�หน้า Home

2. เลือกการตั �งคู่�า เลื�อนลง และแตะท่�เข็มืทิศ

3. ทำาตามืแผนภัาพื่บนหน้าจอเพื่ื�อคู่าลิเบรตรโ่มืทคู่อนโทรลของคู่ณุ

4. ผ่้ใช้้จะไดร้บัข้อคู่วามืเตอืนเมืื�อทำาการคู่าลิเบรตเสรจ็สมืบ่รณ์

การตั�งค้�า HDMI

สามืารถแช้รจ์อสมัืผสัไปย่งัจอแสดงผลไดห้ลงัจากเช้ื�อมืต�อพื่อรต์ HDMI ของรโ่มืทคู่อนโทรลแลว้ สามืารถตั �งคู่�าคู่วามืละเอย่่ดไดโ้ดย่เขา้ไปท่�การตั �งคู่�า 
จอแสดงผล และ HDMI ขั �นส่ง 
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การช้ารจ์แบตเตอร่�
ใช้้สาย่ USB-C เพื่ื�อต�อท่�ช้ารจ์ท่�ใหม้ืาเขา้กบัพื่อรต์ USB-C ของ

รโ่มืทคู่อนโทรล อาจใช้้เวลาประมืาณส่�ชั้�วโมืงเพื่ื�อช้ารจ์รโ่มืทคู่อนโทรล

เต็มืท่�

การคู่วบคู่มุืกมิืบอลและกล้อง
ปุ� มืชั้ตเตอร/์บนัทกึ: กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อถ�าย่ภัาพื่ หรอืเริ�มื/หย่ดุการบนัทกึ

การสลบัโหมืดภัาพื่นิ�ง/วดิโ่อ: กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อเปล่�ย่นโหมืดระหว�างภัาพื่

นิ�งและวดิโ่อ 

ตวัปรบักมิืบอล: ใช้้คู่วบคู่มุืคู่วามืเอย่่งของกิมืบอล 

กดปุ� มืท่�ตั �งคู่�าได้เองคู่้างไว้เพื่ื�อให้สามืารถใช้้ตัวปรับกิมืบอลในการปรับ

ระย่ะซม่ืในโหมืดสำารวจ 

การใช้้งานรโ่มืทคู่อนโทรล

การเปิด/ปิดเคู่รื�อง
กดปุ� มืพื่าวเวอร์หนึ� งคู่รั �งเพืื่�อตรวจสอบระดับแบตเตอร่�ปัจจุบัน กด

หนึ� งคู่รั �งและกดคู่้างอ่กคู่รั �งเพืื่�อเปิดหรือปิดร่โมืทคู่อนโทรล ถ้าระดับ

แบตเตอร่�ตำ�าเกินไป กรณุาช้ารจ์ก�อนใช้้งาน

Gimbal Dial (ตวัปรบั
กมิืบอล)

Shutter/Record 
Button (ปุ� มื
ชั้ตเตอร/์บนัทกึ)

Photo/Video 
Toggle (การสลบัโหมืด
ภัาพื่นิ�ง/วดิโ่อ)

Customizable 
Button (ปุ� มืท่�ตั �ง

คู่�าไดเ้อง)

RC-N1

รโ่มืทคู่อนโทรลมื่เทคู่โนโลย่่ส�งข้อมื่ลระย่ะไกลของ DJI ซึ�งสามืารถส�งข้อมื่ลได้ไกลท่�สุด 15 กิโลเมืตร และแสดงวดิ่โอท่�ส�งสัญญาณจากโดรนมืาท่�  
DJI Fly บนอุปกรณ์เคู่ลื�อนท่�ของคู่ณุไดด้ว้ย่คู่วามืละเอ่ย่ดส่งสุด 1080p 60fps (ขึ �นอย่่�กับประเภัทของโทรศัพื่ท)์ สามืารถคู่วบคู่มุืโดรนและกล้องไ

ดง้�าย่โดย่ใช้้ปุ� มืบนรโ่มืท และคู่นัโย่กท่�ถอดออกไดท้ำาให้สามืารถเก็บรโ่มืทคู่อนโทรลไดง้�าย่ขึ �น

ในพื่ื �นท่�เปิดโล�งท่�ไมื�มื่คู่ลื�นแมื�เหล็กรบกวน โดรนจะใช้้ฟังก์ช้ัน O3+ เพื่ื�อถ�าย่ทอดสัญญาณวิด่โอได้ส่งสุด 1080p 60fps อย่�างราบรื�น 
(ขึ �นอย่่�กับประเภัทของโทรศัพื่ท)์ รโ่มืทคู่อนโทรลทำางานไดท้ั �งคู่ลื�น 2.4 GHz และ 5.8 GHz โดย่จะเลือกช้�องสัญญาณท่�ดท่่�สุดเองอัตโนมืัต ิ
แบตเตอร่�ในตัวมื่คู่วามืจุ 5200 mAh และพื่ลังงาน 18.72 Wh และใช้้งานได้เต็มืท่� 6 ช้ั�วโมืง ร่โมืทคู่อนโทรลจะช้าร์จอุปกรณ์เคู่ลื�อนท่� 
โดย่มื่คู่วามืสามืารถในการช้ารจ์ 500 mA ท่� 5 V รโ่มืทคู่อนโทรลจะช้ารจ์อุปกรณ์ Android โดย่อัตโนมืัต ิสำาหรบัอุปกรณ์ iOS ก�อนอื�นโปรดตรว

จสอบให้แน�ใจว�าอนุญาตให ้DJI Fly ช้ารจ์ได ้การช้ารจ์อุปกรณ์ iOS ปิดใช้้งานไวใ้นการตั �งคู่�าเริ�มืตน้และตอ้งมื่การเปิดใช้้งานทุกคู่รั �งท่�เปิดรโ่มืทคู่อ

นโทรล

 เวอรชั์้นท่�ตรงตามืข้อกำาหนด: รโ่มืทคู่อนโทรลเป็นไปตามืข้อกำาหนดในท้องถิ�น

 Control Stick Mode (โหมืดคู่นัโย่กคู่วบคู่มุื): โหมืดคู่นัโย่กคู่วบคู่มุืกำาหนดฟังก์ชั้นการทำางานของการเคู่ลื�อนไหวของคู่นัโย่กคู่วบคู่มุืแต�ละแ
บบ มื่โหมืดท่�ตั �งโปรแกรมืไวแ้ล้วสามืโหมืดคู่อื ( โหมืด 1, โหมืด 2 และ โหมืด 3) ซึ�งพื่รอ้มืใช้้งานและมื่โหมืดท่�ปรบัแต�งไดเ้องซึ�งสามืารถตั �งคู่�
าไดใ้น DJI Fly โหมืดท่�เป็นคู่�าเริ�มืตน้คู่อื โหมืด 2 
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การคู่วบคู่มุืโดรน
คู่นัโย่กคู่วบคู่มุืจะคู่วบคู่มุืทศิทางการหันของโดรน (Pan), การเดนิหน้า/ถอย่หลงั (Pitch), ระดบัคู่วามืส่ง (Throttle) และการบนิไปทางซ้าย่/ขวา (Roll) 
โหมืดคู่นัโย่กคู่วบคู่มุืกำาหนดฟังก์ชั้นการทำางานของการเคู่ลื�อนไหวของคู่นัโย่กคู่วบคู่มุืแต�ละแบบ โหมืดท่�ตั �งโปรแกรมืไวแ้ล้วสามืโหมืดคู่อื (โหมืด 1, 

โหมืด 2 และ โหมืด 3) ซึ�งพื่รอ้มืใช้้งานและมืโ่หมืดท่�ปรบัแต�งไดเ้องซึ�งสามืารถตั �งคู่�าไดใ้น DJI Fly โหมืด ท่�เป็นคู่�าเริ�มืตน้คู่อื โหมืด 2

Right StickLeft Stick

Turn RightTurn Left

Up

Down

RightLeft

Up

Down

Turn RightTurn Left
RightLeft

Forward

Backward

Left Stick Right Stick

Forward

Backward

Right Stick
Up

Down

Forward

Backward

Left Stick

Turn RightTurn Left

RightLeft

โหมืด 2

โหมืด 1

โหมืด 3

คู่นัโย่กซ้าย่ คู่นัโย่กขวา

คู่นัโย่กขวา

คู่นัโย่กขวา

ขา้งหน้า

ย่อ้นกลบั

เล่ �ย่วซ้าย่

เล่ �ย่วซ้าย่

เล่ �ย่วซ้าย่
ซ้าย่

ซ้าย่

เล่ �ย่วขวา

เล่ �ย่วขวา

เล่ �ย่วขวา
ขวา

ขวา

คู่นัโย่กซ้าย่

คู่นัโย่กซ้าย่ ขา้งหน้า

ย่อ้นกลบั

ขึ �น

ลง

ขึ �น

ลง

ขา้งหน้า

ย่อ้นกลับ

ขึ �น

ลง

ซ้าย่ ขวา
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รโ่มืทคู่อนโทรล
(โหมืด 2)

โดรน 

(      แสดงทิศทางการหนัหน้า)
หมืาย่เหต ุ

การขย่บัคู่นัโย่กซ้าย่ขึ �นหรอืลงจะเป็นการเปล่�ย่นระดบัคู่วามืส่งของ

โดรน ผลกัคู่นัโย่กขึ �นเพื่ื�อเพื่ิ�มืระดบัคู่วามืส่ง ดนัคู่นัโย่กลงเพื่ื�อลดระดบั

 ย่ิ�งคู่นัโย่กถก่ผลกัออกไปห�างจากศน่ย่ก์ลางเท�าไหร� โดรนก็จะเปล่�ย่น

ระดบัคู่วามืส่งเรว็ขึ �นเท�านั�น กรณุาผลกัคู่นัโย่กอย่�างนุ�มืนวลเสมือ เพื่ื�อ

ป้องกนัการเปล่�ย่นระดบัอย่�างทนัทท่นัใดหรอืไมื�คู่าดคู่ดิ

ขย่บัคู่นัโย่กซ้าย่ไปทางซ้าย่หรอืขวาคู่อืการคู่วบคู่มุืทศิทางของโดรน

 ผลกัคู่นัโย่กไปทางซ้าย่ จะหมืนุโดรนทวนเข็มืนาฬกิา และไปทางขวา

จะเป็นการหมืนุโดรนตามืเข็มืนาฬกิา ย่ิ�งคู่นัโย่กถก่ผลกัออกไปห�างจาก

ศน่ย่ก์ลางเท�าไหร� โดรนก็จะหมืนุเรว็ขึ �นเท�านั�น

การขย่บัคู่นัโย่กขวาขึ �นหรอืลงจะเปล่�ย่นระหว�างการเคู่ลื�อนไปขา้งหน้า

/หลงัของโดรน ผลักคู่นัโย่กขึ �นเพื่ื�อบนิไปขา้งหน้า หรอืผลกัลงเพื่ื�อบนิ

ถอย่หลงั ย่ิ�งคู่นัโย่กถก่ผลกัออกไปห�างจากศน่ย่ก์ลางเท�าไหร� โดรนก็จะ

บนิไปเรว็ขึ �นเท�านั�น

การขย่บัคู่นัโย่กขวาไปทางซ้าย่หรอืขวาจะเปล่�ย่นระหว�างการบนิไปทาง

ซ้าย่/ขวาของโดรน ผลกัคู่นัโย่กไปทางซ้าย่เพื่ื�อบนิไปทางซ้าย่ และผลกั

ไปทางขวาเพื่ื�อบนิไปทางขวา ย่ิ�งคู่นัโย่กถก่ผลกัออกไปห�างจากศน่ย่ก์ลาง

เท�าไหร� โดรนก็จะบนิไปเรว็ขึ �นเท�านั�น 

ตำาแหน�ง โหมืดการบิน

S โหมืด Sport

N โหมืด Normal

C โหมืด Cine

เปล่�ย่นโหมืดการบนิ
เลื�อนสวติช์้เพืื่�อเลอืกโหมืดการบิน



คูม่ือการใช้งาน DJI Mavic 3

52 © 2022 DJI สงวนลิขสิทธิ์  

Optimal Transmission Zone (บรเิวณส�งสัญญาณ)

แรง

อ�อนอ�อน

DJI Fly 
App

ปุ� มื Flight Pause/RTH (ปุ� มืหย่ดุบนิชั้�วคู่ราว/กลับจดุขึ �นบิน)
กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อทำาใหโ้ดรนเบรกและบนิอย่่�กบัท่� หากโดรนอย่่�ในโหมืด Smart RTH หรอืลงจอดอตัโนมืตั ิ กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อออกจากโหมืดแลว้คู่�อย่เ

บรก

กดปุ� มื RTH คู่า้งไวจ้นกว�ารโ่มืทคู่อนโทรลจะส�งเส่ย่งบ่ป๊ เพื่ื�อเริ�มืตน้โหมืด RTH กดปุ� มืน่�อก่คู่รั �งเพื่ื�อย่กเลกิคู่ำาสั�ง RTH และกลบัไปคู่วบคู่มุืโดรนอก่

คู่รั �ง อ�านราย่ละเอย่่ดในหวัขอ้ Return to Home (กลบัจดุขึ �นบนิ) เพื่ื�อทราบขอ้มืล่เพื่ิ�มืเตมิืเก่�ย่วกับ RTH

Customizable Button (ปุ� มืท่�ตั �งคู่�าไดเ้อง)
ไปท่�การตั �งคู่�าระบบ DJI Fly แล้วเลอืก Control เพื่ื�อกำาหนดคู่�าการทำางานของปุ� มืน่� ฟังกชั์้นท่�ตั �งไดอ้าจรวมืถงึ การตั �งศน่ย่ก์ลางของกมิืบอลใหมื� การ

เปล่�ย่นไฟ LED และการสลับแผนท่�และมืมุืมืองสด

การเตอืนจากรโ่มืทคู่อนโทรล
รโ่มืทคู่อนโทรลจะส�งเส่ย่งเตอืน ระหว�างกลบัจดุขึ �นบนิ (RTH) หรอืเมืื�อระดบัแบตเตอร่�อ�อน (6% ถงึ 15%) การเตอืนแบตเตอร่�อ�อนปิดไดด้ว้ย่การกด

ปุ� มืพื่าวเวอร ์การเตอืนแบตเตอร่�อ�อนมืาก (น้อย่กว�า 5%) ไมื�สามืารถย่กเลกิได้

Optimal Transmission Zone (บรเิวณส�งสัญญาณ)
สัญญาณระหว�างโดรนกบัรโ่มืทคู่อนโทรลจะดท่่�สุด เมืื�อเสาสัญญาณอย่่�ในตำาแหน�งสอดคู่ล้องกบัโดรนตามืภัาพื่ดา้นล�าง
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การเชื้�อมต�อกับร่โมที่ค้อนโที่รล

โดรนกับรโ่มืทคู่อนโทรลจะตอ้งเชื้�อมืต�อกันก�อนการใช้้งาน ทำาตามืขั �นตอนต�อไปน่�เพื่ื�อเชื้�อมืต�อรโ่มืทคู่อนโทรลใหมื�:
1. กดปุ� มืพื่าวเวอรท์่�รโ่มืทคู่อนโทรล และท่�ตวัโดรน

2. เปิดแอป DJI Fly 
3. ในมืุมืมืองจากกล้อง แตะ  แล้วเลือก Control และ Pair to Aircraft (Link) 
4. กดปุ� มืพื่าวเวอรท์่�โดรนคู่า้งไวน้านกว�าส่�วนิาท ่โดรนจะส�งเส่ย่งบ่๊ปหนึ�งคู่รั �ง เพื่ื�อแสดงว�าโดรนพื่รอ้มืจะเชื้�อมืต�อแล้ว โดรนจะส�งเส่ย่งบ่๊ปสองคู่รั �ง 

เพื่ื�อแสดงว�าการเชื้�อมืต�อเสรจ็สมืบ่รณ์ ไฟ LED บอกระดบัแบตเตอร่�ของรโ่มืทคู่อนโทรลจะเปล�งแสง

 ตรวจสอบให้แน�ใจว�ารโ่มืทคู่อนโทรลอย่่�ในระย่ะ 0.5 เมืตรกับโดรนระหว�างการเชื้�อมืต�อ

 รโ่มืทคู่อนโทรลจะย่กเลิกการเชื้�อมืต�อกับโดรนอัตโนมืัต ิถ้ารโ่มืทคู่อนโทรลใหมื�มื่การเชื้�อมืต�อกับโดรนลำาเดย่่วกัน

 ช้ารจ์รโ่มืทคู่อนโทรลให้เต็มืก�อนการบินทุกคู่รั �ง รโ่มืทคู่อนโทรลจะส�งเส่ย่งเตอืน เมืื�อแบตเตอร่�อ�อน 
 ถ้ารโ่มืทคู่อนโทรลเปิดอย่่�และไมื�ไดใ้ช้้งานห้านาท ่จะมื่เส่ย่งเตอืน หลังจาก 6 นาท ่รโ่มืทคู่อนโทรลจะปิดเองอัตโนมืัต ิขย่ับคู่นัโย่กคู่วบคู่มุืหรอื
กดปุ� มืใดก็ไดเ้พื่ื�อย่กเลิกการแจ้งเตอืน 

 ปรบัท่�ย่ึดอุปกรณ์เคู่ลื�อนท่�เพื่ื�อให้แน�ใจว�าโทรศัพื่ท์ย่ึดไวเ้ข้าท่�แน�นหนาแล้ว

 คู่วรช้ารจ์แบตเตอร่�ให้เต็มือย่�างน้อย่หนึ�งคู่รั �งทุกสามืเดอืนเพื่ื�อให้แบตเตอร่�ไมื�เสื�อมื
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แอป DJI Fly

ส�วนน่�จะแนะนำาฟังกชั์้นหลกัของ แอป DJI Fly
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แอป DJI Fly
Home

เปิดแอป DJI Fly แลว้เขา้ส่�หน้า home

จดุบนิ
ช้มืหรอืแบ�งปันเท่�ย่วบนิและสถานท่�ถ�าย่ทำาในบรเิวณใกลเ้คู่ย่่ง เรย่่นร่เ้พื่ิ�มืเตมิืเก่�ย่วกับโซน GEO และช้มืภัาพื่ถ�าย่ทางอากาศของสถานท่�ต�าง ๆ  ท่�ถ�าย่

โดย่ผ่ใ้ช้้ราย่อื�น

Academy
แตะท่�ไอคู่อนมืมุืบนขวาเพืื่�อเขา้ส่� Academy การสอนใช้้งานผลิตภัณัฑ ์ เคู่ล็ดลบัในการบนิ คู่วามืปลอดภัยั่ในการบิน และเอกสารคู่่�มือื จะสามืารถ

อ�านไดท้่�น่�  

Album
ใหคู้่ณุสามืารถดภ่ัาพื่ถ�าย่และวดิโ่อจากแอป DJI Fly และอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�ของคู่ณุ มืท่ั �งแบบ Templates และ Pro Templates มืโ่หมืดปรบัแต�ง

อตัโนมืตัสิำาหรบัคู่ลิปท่�ถ�าย่มืา Pro จะให้คู่ณุปรบัแต�งคู่ลปิท่�ถ�าย่มืาไดต้ามืท่�คู่ณุตอ้งการ 

SkyPixel
เขา้ส่�โหมืด SkyPixel เพื่ื�อช้มืวดิโ่อและภัาพื่ท่�ผ่ใ้ช้้อื�นแช้รไ์ว ้

Profile
ดข่อ้มืล่บญัช่้, บนัทกึการบิน, ฟอรั�มื DJI, รา้นคู่า้ออนไลน์, ฟ่เจอร ์Find My Drone (ระบตุำาแหน�งโดรนของคู่ณุ) และการตั �งคู่�าอื�น ๆ

AcademyFly Spots

GO FLYSkypixelAlbum

Altitude Zone (120m)

Profile
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Camera View (มุมมองกล้อง)

1. โหมดีการบิน

N : แสดงโหมืดการบินปัจจุบัน

2. แสำดีงสำถานะระบบ
In-Flight : แสดงสถานะโดรนและแสดงคู่ำาเตอืนหลาย่ ๆ แบบ

3. ข้้อม่ลแบตเตอร่�

80  24'17" : แสดงระดบัแบตเตอร่�ปัจจุบันและเวลาบินท่�เหลือ แตะเพื่ื�อดข่้อมื่ลเพื่ิ�มืเตมิืเก่�ย่วกับแบตเตอร่�

4. สำญัญาณค้วามแรงข้องการเชื้�อมต�อวด่ิีโอ

RC  : แสดงคู่วามืแรงของสัญญาณเชื้�อมืต�อวดิโ่อระหว�างโดรนกับรโ่มืทคู่อนโทรล

5. สำถานะระบบการมองเห็นเพืิ�อหลบหล่กสำิ�งก่ดีข้วาง

 : ดา้นซ้าย่ของไอคู่อนแสดงสถานะของระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหล่กสิ�งก่ดขวางดา้นหน้า ดา้นหลังและดา้นข้าง และดา้นขวาของไอคู่อนแสดงส
ถานะของระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหล่กสิ�งก่ดขวางดา้นบนและดา้นล�าง ไอคู่อนเป็นส่ขาวเมืื�อระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหล่กสิ�งก่ดขวางทำางานเป็นปกติ 
และเป็นส่แดงเมืื�อระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหล่กสิ�งก่ดขวางไมื�สามืารถใช้้งานได้

6. สำถานะ GNSS

20 : แสดงคู่วามืแรงของสัญญาณ GNSS ปัจจุบัน แตะเพื่ื�อตรวจสอบสถานะสัญญาณ GNSS จุดขึ �นบินสามืารถอัปเดตได้เมืื�อไอคู่อนเป็นส่ขาว 
ซึ�งบ�งช่้ �ว�าสัญญาณ GNSS นั�นแรง

7. การตั�งค้�าระบบ

 : แตะเพื่ื�อดข่้อมื่ลเก่�ย่วกับคู่วามืปลอดภััย่ การคู่วบคู่มุื และการส�งข้อมื่ล

ค้วามปลอดีภัย
คู่วามืช้�วย่เหลือในการบิน: ระบบการมืองเห็นเพื่ื �อหลบหล่กสิ �งก่ดขวางด้านบน ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างจะทำางานหลังจากตั �งคู่�า 
ระบบการหลบหล่กสิ�งก่ดขวาง (Obstacle Avoidance) เป็น Bypass (อ้อมื) หรอื Brake (เบรก) โดรนไมื�สามืารถรบัร่ถ้ึงสิ�งก่ดขวาง หากปิดใช้้งานการ
ตรวจจับสิ�งก่ดขวาง 
การแสดงแผนท่�เรดาร:์ เมืื�อเปิดใช้้งาน แผนท่�เรดารต์รวจจับตรวจจับสิ�งก่ดขวางแบบเรย่่ลไทมื์จะปรากฏขึ �น 
การป้องกันในการบิน: แตะเพื่ื�อตั �งระดับคู่วามืส่งท่�ส่งท่�สุด, ระย่ะห�างไกลท่�สุด, ระดับคู่วามืส่ง RTH อัตโนมืัติ (คู่วามืส่งเริ �มืต้นคู่ือ 100 มื.) 

N ModeN Mode

1:30:301:30:30
StorageStorage

+0.7+0.7
EVEV

5.1K 505.1K 50
RES&FPSRES&FPS

80 24 1724 17 2020RCRC
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และเพื่ื�ออัปเดต Home Point (จุดขึ �นบิน)
เซนเซอร:์ แตะเพื่ื�อด ่IMU และสถานะเข็มืทิศ และหากจำาเป็นจะเริ�มืทำาการคู่าลิเบรต 
แบตเตอร่� แตะเพื่ื�อดข่้อมื่ลแบตเตอร่� เช้�น สถานะเซลล์แบตเตอร่� หมืาย่เลขซ่เรย่่ล เวลาช้ารจ์ และวนัท่�ผลิต

LED เสรมิื: แตะเพื่ื�อตั �งคู่�าไฟ LED เสรมิืเป็นอัตโนมืัต ิเปิดหรอืปิด อย่�าเปิดไฟ LED เสรมิืก�อนขึ �นบิน 
ไฟ LED ท่�แขนโดรนดา้นหน้า: ในโหมืดอัตโนมืัต ิไฟ LED ดา้นหน้าโดรนจะถ่กปิดใช้้งานในระหว�างการบันทึก เพื่ื�อให้แน�ใจว�าจะไมื�กระทบต�อคู่ณุภัาพื่ 
ปลดล็อก GEO Zone: แตะเพื่ื�อดข่้อมื่ลเก่�ย่วกับการปลดล็อก GEO Zone

ฟ่เจอร ์Find My Drone ช้�วย่ให้หาตำาแหน�งท่�โดรนอย่่�บนพื่ื �นดนิได้

การตั �งคู่�าคู่วามืปลอดภััย่ขั �นส่ง รวมืถึงการตั �งคู่�าสิ�งท่�โดรนต้องทำา เมืื�อสัญญาณจากร่โมืทคู่อนโทรลหาย่ไป เมืื�อใบพื่ัดสามืารถหยุ่ดได้ระหว�างการบิน 
และสวติช์้ AirSense

พื่ฤติกรรมืของโดรนเมืื�อสัญญาณร่โมืทขาดหาย่ไปนั�นสามืารถตั �งคู่�าเป็น Return to Home (กลับจุดขึ �นบิน), Descend (ลดระดับ) และ Hover 
(บินอย่่�กับท่�) ได้

“Emergency Only” (ฉุกเฉินเท�านั�น) แสดงว�ามือเตอรจ์ะหยุ่ดกลางอากาศในสถานการณ์ฉุกเฉินเท�านั�น เช้�น เมืื�อเกิดการช้น มือเตอรห์ยุ่ดกลางคู่ัน 
โดรนหมืุนกลางอากาศ หรอืโดรนเส่ย่การคู่วบคู่มุื และย่กระดบัหรอืลดระดบัอย่�างรวดเรว็ “Anytime” (เมืื�อใดก็ได)้ หมืาย่ถึงมือเตอรส์ามืารถหยุ่ดกลางอาก
าศเมืื�อใดก็ได ้เมืื�อผ่้ใช้้ใช้้คู่ำาสั�งจากคู่นัโย่กแบบผสมืผสาน (Combination Stick Command หรอื CSC) การหยุ่ดมือเตอรก์ลางอากาศจะทำาให้โดรนช้
นได้

การเตอืนจะปรากฏขึ �นในแอป DJI Fly เมืื�อตรวจพื่บอากาศย่านท่�คู่วบคู่มุืโดย่คู่น หากเปิดใช้้งาน AirSense อ�านข้อสงวนสิทธิ์ในข้อคู่วามืแจ้งของ DJI 
Fly ก�อนใช้้งาน AirSense

การค้วบคุ้ม
การตั �งคู่�าโดรน: การตั �งคู่�าหน�วย่การวดั

การตั �งคู่�ากิมืบอล: แตะเพื่ื�อตั �งคู่�าโหมืดกิมืบอล การตั �งคู่�าขั �นส่ง มืุมืกิมืบอล และดำาเนินการคู่าลิเบรตกิมืบอล

การตั �งคู่�ารโ่มืทคู่อนโทรล: แตะเพื่ื�อตั �งฟังก์ชั้นของปุ� มืท่�ตั �งคู่�าไดเ้อง เพื่ื�อคู่าลิเบรตรโ่มืทคู่อนโทรล และเพื่ื�อเปล่�ย่นโหมืดคู่นัโย่ก ตรวจสอบให้แน�ใจว�าเข้าใ
จการทำางานของโหมืดคู่นัโย่กก�อนจะเปล่�ย่นโหมืดคู่นัโย่ก

วดิโ่อสอนการบินสำาหรบัผ่้เริ�มืตน้: ช้มืวดิโ่อสอนการบิน

เชื้�อมืต�อกับโดรน: แตะเพื่ื�อเริ�มืการเชื้�อมืต�อ เมืื�อโดรนไมื�ไดเ้ชื้�อมืต�อกับรโ่มืทคู่อนโทรล

กล้อง 
การตั �งคู่�าพื่ารามืิเตอรข์องกล้อง: แสดงการตั �งคู่�าท่�แตกต�างกัน ตามืแต�โหมืดการถ�าย่ภัาพื่

การตั �งคู่�าทั�วไป: แตะเพื่ื�อช้มืและตั �งคู่�ากราฟคู่วามืถ่�, การเตอืนการเปิดรบัแสงเกิน, เส้นตาราง, เส้นโคู่ง้ระดบัแสง, สมืดลุส่ขาว, ซิงคู่ภ์ัาพื่ HD อัตโนมืัต ิ
และแคู่ช้ เมืื�อบันทึกภัาพื่

ตำาแหน�งการบันทึกข้อมื่ล: คู่ลิปท่�ถ�าย่ไวส้ามืารถบันทึกไวท้่�โดรนหรอืท่�การด์ microSD สามืารถฟอรแ์มืตพื่ื �นท่�จัดเก็บภัาย่ในและการด์ microSD ได ้การ
ตั �งคู่�าคู่วามืจุแคู่ช้วดิโ่อส่งสุดและการตั �งคู่�าการรเ่ซ็ตกล้องย่ังสามืารถปรบัเปล่�ย่นไดอ้่กดว้ย่

โหมืด USB: Mavic 3 Cine รองรบัโหมืด USB ทำาให้ผ่้ใช้้สามืารถคู่ดัลอกฟุตเทจเมืื�อระดบัแบตเตอร่�ของโดรนต�าํ เปิดใช้้งานโหมืด USB เปิดโดรน 
และเชื้�อมืต�อกับคู่อมืพื่ิวเตอรเ์พื่ื�อใช้้โหมืด USB ในระหว�างน่� สามืารถเข้าถึงท่�เก็บข้อมื่ลภัาย่ในของโดรนได ้แต�ไมื�สามืารถใช้้งานการด์ SD ได้

ร่สตาร์ทโดรนและปิดการใช้้งานโหมืด USB ในโหมืด DJI Fly เพื่ื�อออกจากโหมืด USB โหมืด USB จะเปิดใช้้งานอ่กคู่รั �งเมืื�อโดรนร่สตาร์ท 
หากปิดการใช้้งานผ�าน DJI Assistant 2
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  ในโหมืด USB โดรนจะตดัการเชื้�อมืต�อจากรโ่มืทคู่อนโทรล ไฟท่�แขนโดรนจะดบัลง และพื่ัดลมืภัาย่ในโดรนจะหยุ่ด

การสำ�งข้้อม่ล
คู่วามืหมืาย่ คู่วามืถ่� และการตั �งคู่�าโหมืดช้�องสัญญาณ

เก่�ยวกับ
ดข่้อมื่ลอุปกรณ์ ข้อมื่ลเฟิรม์ืแวร ์เวอรชั์้�นของแอป เวอรชั์้�นของแบตเตอร่� และอื�น ๆ

8. โหมดีการถ�าย

 วดิโ่อ: ปกต ิเคู่ลื�อนไหวช้้า รองรบัดจิิตอลซ่มืสำาหรบัโหมืดวดิโ่อปกติ

ภัาพื่ถ�าย่: Single, Burst Shooting, AEB และ Timed Shot 
MasterShots: เลือกวตัถ ุโดรนจะบันทึกขณะใช้้การเคู่ลื�อนท่�แบบต�าง ๆ ตามืลำาดบั และคู่อย่รกัษาวตัถุไวท้่�ตรงกลางเฟรมื วดิโ่อภัาพื่ย่นตรสั์�นจะถ่กสรา้
งขึ �นหลังจากนั�น 
HyperLapse: เลือกจาก Free, Circle, Course Lock และ Waypoints 
Pano: เลือกระหว�างโหมืด Sphere, 180°, Wide Angle และ Vertical 

9. โหมดีสำำารวจ

 แตะคู่า้งไวเ้พื่ื �อเปิดใช้ง้านโหมืดสำารวจ 1x  ไอคู่อนจะแสดงอตัราส�วนการซม่ื และแตะเพื่ื �อปรบัอตัราส�วนการซม่ื ในโหมืด Explore (สำารวจ) 
อตัราส�วนการซม่ืจะใหญ�ขึ �น โดรนจะหมืนุช้้าลง
AF / MF : แตะหรอืกดไอคู่อนคู่า้งไวเ้พื่ื�อเปล่�ย่นโหมืดโฟกัส 

10.  Shutter/Record Button (ปุ� มืชั้ตเตอร/์บันทึก)
   : แตะเพื่ื�อถ�าย่ภัาพื่หรอืเริ�มื/หยุ่ดการบันทึกวดิโ่อ

11. เล�นย้อนกลับ

  : แตะเพื่ื�อเข้าส่�การเล�นย่้อนกลับและช้มืภัาพื่และวดิโ่อทันท่ท่�มืันถ�าย่ได้

12.  เปล่�ยนโหมดีกล้อง

   : เลือกระหว�างโหมืด Auto และ Pro เมืื�ออย่่�ในโหมืดถ�าย่ภัาพื่ สามืารถตั �งคู่�าพื่ารามืิเตอรต์�าง ๆ ไดใ้นโหมืดต�าง ๆ ท่�หลากหลาย่

13.  พิารามิเตอรถ์�ายภาพิ

  RES&FPS
5.1K 50 : แสดงพื่ารามืิเตอรก์ารถ�าย่ภัาพื่ในปัจจุบัน แตะเพื่ื�อเข้าถึงการตั �งคู่�าพื่ารามืิเตอร์

14.  ข้้อม่ลข้องท่ี่�จัดีเก็บข้้อม่ล

  1:30:30
Storage  : แสดงจำานวนภัาพื่ถ�าย่หรอืเวลาบันทึกวดิโ่อท่�เหลืออย่่�ของท่�เก็บข้อมื่ลในปัจจุบัน แตะเพื่ื�อดคู่่วามืจุท่�มื่อย่่�ของการด์ SSD หรอื microSD

15.  การรบัสำ�งข้้อม่ลที่างไกลในการบิน

  D 80m H 150m 4.6m/s 3m/s : แสดงระย่ะทางระหว�างโดรนและจุดขึ �นบิน คู่วามืส่งจากจุดขึ �นบิน คู่วามืเร็วแนวราบของโดรน 
และคู่วามืเรว็แนวดิ�งของโดรน

16.  แผนท่ี่�

   : แตะเพืื่�อเปล่�ย่นเป็นขอบฟ้าจำาลอง ซึ�งแสดงขอ้มืล่ เช้�น การวางแนวและมุืมืเอย่่งของโดรน ตำาแหน�งของรโ่มืทคู่อนโทรล และตำาแหน�งของจดุขึ �นบนิ

ล้มืเหลว

เปล่�ย่นเป็นแผนท่�ขนาดย่�อ

มืุมืเอ่ย่งของโดรน
จุดขึ �นบิน

ตำาแหน�งของรโ่มืทคู่อนโทรล

ทิศทางของโดรน

เปล่�ย่นเป็นขอบฟ้าจำาลอง

17. ขึ �นบินอัตโนมืัต/ิลงจอด/RTH
 /  : แตะท่�ไอคู่อน เมืื�อมื่คู่ำาเตอืนขึ �นมืา กดปุ� มืคู่า้งไวเ้พื่ื�อเริ�มืขึ �นบินหรอืลงจอดอัตโนมืัติ

  : แตะเพื่ื�อเริ�มืโหมืด Smart RTH และทำาให้โดรนบินกลับมืาย่ังจุดขึ �นบินท่�บันทึกไวล้�าสุด
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18. ย้อนกลับ

  : แตะเพื่ื�อย่้อนกลับไปย่ังหน้า home

 กดคู่า้งท่�จอเพื่ื�อดงึแถบการปรบักิมืบอล เพื่ื�อปรบัมืุมืกิมืบอล

 แตะท่�หน้าจอเพื่ื�อเปิดใช้้งานการวัดแสงท่�จุดโฟกัสหรือการวัดแสงแบบจุด การวัดแสงท่�จุดโฟกัสหรือการวัดแสงแบบจุดจะแสดงผลแตกต�างกัน 
ทั �งน่�ขึ �นอย่่�กับโหมืดโฟกัส โหมืดคู่�ารบัแสง และโหมืดการวดัแสงแบบจุด หลังจากใช้้การวดัแสงแบบจุดแล้ว ให้กดบนหน้าจอคู่้างไวเ้พื่ื�อล็อกคู่�ารบัแสง 
หากตอ้งการปลดล็อกคู่�ารบัแสง ให้กดบนหน้าจอคู่า้งไวอ้่กคู่รั �ง

 ตรวจสอบให้แน�ใจว�าช้ารจ์อุปกรณ์ของคู่ณุเต็มืแล้วก�อนจะเปิดแอป DJI Fly
 ตอ้งใช้้โหมืด Mobile cellular data เมืื�อใช้้แอป DJI Fly ตดิต�อผ่้ให้บรกิารเคู่รอืข�าย่ไรส้าย่ของคู่ณุเพื่ื�อขอทราบคู่�าใช้้จ�าย่สำาหรบัเน็ต
 ถ้าคู่ณุใช้้โทรศัพื่ท์เคู่ลื�อนท่�เป็นจอภัาพื่ ห้ามืรบัสาย่ท่�โทรเข้ามืาหรอืตอบข้อคู่วามืใด ๆ ในแอปพื่ลิเคู่ชั้นใดก็ตามืระหว�างการบิน
 อ�านเคู่ล็ดลับดา้นคู่วามืปลอดภััย่ คู่ำาเตอืน และข้อสงวนสิทธิ์อย่�างถ่�ถ้วน รบัทราบและจดจำาข้อกำาหนดท่�เก่�ย่วข้องในพื่ื �นท่�ของคู่ณุเอาไว ้คู่ณุคู่อืผ่้
รบัผิดช้อบผ่้เดย่่วเท�านั�นท่�ตอ้งรบัทราบถึงข้อกำาหนดท่�เก่�ย่วข้อง และการบินแบบท่�ไดร้บัอนุญาต 
ก. อ�านและทำาคู่วามืเข้าใจข้อคู่วามืเตอืนต�าง ๆ ก�อนใช้้การขึ �นบินอัตโนมืัตแิละการลงจอดอัตโนมืัติ

ข. อ�านและทำาคู่วามืเข้าใจถึงข้อคู่วามืเตอืนต�าง ๆ และข้อสงวนสิทธิ ์ก�อนจะตั �งคู่�าระดบัคู่วามืส่งท่�อย่่�เกินจากการตั �งคู่�าเริ�มืตน้

คู่. อ�านและทำาคู่วามืเข้าใจถึงข้อคู่วามืเตอืนต�าง ๆ และข้อสงวนสิทธิ ์ก�อนจะสลับใช้้โหมืดการบินแบบต�าง ๆ
ง. อ�านและทำาคู่วามืเข้าใจข้อคู่วามืเตอืนต�าง ๆ และคู่ำาเตอืนข้อสงวนสิทธิ์เมืื�ออย่่�ใกล้หรอือย่่�ใน GEO Zone
จ. อ�านและทำาคู่วามืเข้าใจถึงข้อคู่วามืเตอืนต�าง ๆ ก�อนใช้้โหมืดการบินอัจฉรยิ่ะ
 ให้นำาโดรนของคู่ณุลงจอดทันท ่ณ ตำาแหน�งท่�ปลอดภััย่ หากมื่ข้อคู่วามืแจ้งให้ดำาเนินการดงักล�าวในแอป
 ทบทวนข้อคู่วามืเตอืนทั �งหมืดท่�อย่่�ในราย่การท่�แสดงในแอปก�อนขึ �นบินทุกคู่รั �ง
 ใช้้การสอนใช้้งานในแอปเพื่ื�อฝึุ่กทักษะการบินของคู่ณุ หากคู่ณุย่ังไมื�เคู่ย่บินโดรนมืาก�อน หรอืถ้าคู่ณุย่ังมื่ประสบการณ์ไมื�เพื่่ย่งพื่อท่�จะบินโดรน
อย่�างมืั�นใจ

 ทำาการ cache ข้อมื่ลแผนท่�ของบรเิวณท่�คู่ณุตอ้งการบินโดรน โดย่เชื้�อมืต�อกับอินเทอรเ์น็ตก�อนขึ �นบินทุกคู่รั �ง 
 แอปน่�ออกแบบมืาเพื่ื�อช้�วย่คู่ณุในการบิน ใช้้วจิารณญาณของคู่ณุ และอย่�าพื่ึ�งแอปเพื่ื�อคู่วบคู่มุืโดรนของคู่ณุ การใช้้งานแอปน่�ของคู่ณุตอ้งเป็นไ
ปตามืข้อกำาหนดการใช้้งานของ DJI Fly และนโย่บาย่คู่วามืเป็นส�วนตวัของ DJI อ�านทั �งหมืดอย่�างละเอ่ย่ดไดใ้นแอป
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การบิน

ส�วนน่�อธิบาย่ถงึการฝึุ่กบนิอย่�างปลอดภัยั่และข้อกำาหนดดา้น

การบนิ
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การบิน
เมืื�อเตรย่่มืคู่วามืพื่รอ้มืก�อนบินเรย่่บรอ้ย่แล้ว ขอแนะนำาใหคู้่ณุฝึุ่กทกัษะการบนิของคู่ณุและฝึุ่กบนิอย่�างปลอดภัยั่ ตรวจสอบให้แน�ใจว�าทุกการบนินั�น

ทำาการบินในพื่ื �นท่�โล�ง โปรดอ�านหวัขอ้รโ่มืทคู่อนโทรลและ DJI Fly เพื่ื�อทราบขอ้มืล่เก่�ย่วกับการใช้้รโ่มืทคู่อนโทรลและแอปเพื่ื�อคู่วบคู่มุืโดรน

ข้้อกำาหนดีสำภาวะแวดีล้อมที่างการบิน

1. อย่�าใช้้โดรนในสภัาวะแวดล้อมืท่�รนุแรง รวมืถงึเมืื�อแรงลมืเกิน 12 m/s หมิืะตก ฝุ่นตก และหมือกลง

2. บนิในพื่ื �นท่�เปิดโล�งเท�านั�น อาคู่ารส่งและสิ�งก�อสรา้งท่�เป็นโลหะขนาดใหญ�อาจส�งผลกบัคู่วามืถก่ตอ้งของเข็มืทศิท่�ตวัโดรนและระบบ GNSS ได ้

ขอแนะนำาใหโ้ดรนอย่่�ห�างจากอาคู่ารเหล�านั�นอย่�างน้อย่ 5 เมืตร

3. หลบหลก่สิ�งกด่ขวาง ฝุ่่งช้น สาย่ไฟฟ้าแรงส่ง ตน้ไมื ้และแหล�งนำ �า ขอแนะนำาใหโ้ดรนอย่่�เหนือนำ �าอย่�างน้อย่ 3 เมืตร

4. ลดสิ�งรบกวนใหน้้อย่ท่�สุด โดย่การหลก่เล่�ย่งพื่ื �นท่�ท่�มืก่ระแสแมื�เหล็กไฟฟ้าแรงส่ง เช้�น บรเิวณใกลส้าย่ไฟฟ้า สถาน่จ�าย่ไฟฟ้า สถาน่ไฟฟ้าย่�อย่ 

และอาคู่ารท่�มืก่ารกระจาย่สัญญาณเส่ย่งหรอืภัาพื่

5. สมืรรถนะของโดรนและแบตเตอร่� ขึ �นอย่่�กบัปัจจยั่ของสภัาวะแวดล้อมื เช้�น คู่วามืหนาแน�นของอากาศและอณุหภัม่ื ิ พื่งึระวงัเมืื�อบนิในระดบั 

6,000 เมืตร หรอืมืากกว�านั�นเหนือระดบันำ �าทะเล เพื่ราะสมืรรถนะของแบตเตอร่�และโดรนอาจลดลง

6. โดรนไมื�สามืารถใช้้ GNSS ไดใ้นแถบภัมิ่ืภัาคู่ขั �วโลก เมืื�อตอ้งบนิในบรเิวณเช้�นนั�น ใหใ้ช้้ระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหลก่สิ�งกด่ขวางดา้นล�าง

7. ถา้หากขึ �นบนิจากพื่ื �นท่�ท่�มืก่ารเคู่ลื�อนท่� เช้�น เรอืหรอืย่านย่นตท์่�กำาลงัแล�น ใหบ้นิดว้ย่คู่วามืระมืดัระวงั

ข้้อจำากัดีการบินและ GEO Zone (พืิ �นท่ี่�ค้วบคุ้มการบิน)

ผ่คู้่วบคู่มุือากาศย่านไรนั้กบิน (UAV) คู่วรปฏบิตัติามืกฎระเบย่่บจากองคู่ก์รกำากบัดแ่ลตนเอง เช้�น องคู่ก์ารการบนิพื่ลเรอืนระหว�างประเทศ องคู่ก์าร

บรหิารการบินแห�งช้าต ิและหน�วย่งานการบนิทอ้งถิ�น ดว้ย่เหตผุลดา้นคู่วามืปลอดภัยั่ การจำากดัดา้นการบนิมืก่ารเปิดใช้้งานโดย่คู่�าเริ�มืตน้ เพื่ื�อช้�วย่ให้

ผ่ใ้ช้้บนิโดรนลำาน่�ไดอ้ย่�างปลอดภัยั่และถก่กฎหมืาย่ ผ่ใ้ช้้สามืารถตั �งคู่�าการจำากดัการบนิไดท้ั �งคู่วามืส่งและระย่ะทาง

ขอ้จำากัดดา้นระดบัคู่วามืส่ง ขอ้จำากดัดา้นระย่ะทาง และฟังกชั์้น GEO Zone จะทำางานพื่รอ้มืกนัเพื่ื�อใหเ้กดิคู่วามืปลอดภัยั่ในการบนิเมืื�อ GNSS ใช้้

งานได ้มืเ่พื่ย่่งระดบัคู่วามืส่งเท�านั�นท่�ถก่จำากดัได ้เมืื�อ GNSS ใช้้งานไมื�ได้

ขอ้จำากัดดา้นระดบัคู่วามืส่งและระย่ะทาง

ขอ้จำากัดดา้นระดบัคู่วามืส่งและระย่ะทางสามืารถปรบัเปล่�ย่นไดใ้น DJI Fly เมืื�อพื่จิารณาจากการตั �งคู่�าเหล�าน่� โดรนจะบนิในขอบเขตจำากดัตามืท่�

แสดงดา้นล�าง 

ระดบัคู่วามืส่งเต็มืท่�

คู่วามืส่งของโดรนเมืื�อขึ �นบนิ

รศัมืท่่�ไกลท่�สุด

จดุขึ �นบนิ
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การจำากดัดา้นการบนิ แอป DJI Fly

ระดบัคู่วามืส่งท่�

ส่งท่�สุด
ระดบัคู่วามืส่งของโดรนไมื�สามืารถเกนิจากคู่�าท่�ระบุ คู่ำาเตอืน: ถงึระดบัคู่วามืส่งท่�จำากดั

รศัมืท่่�ไกลท่�สุด ระย่ะห�างของโดรนตอ้งอย่่�ในขอบเขตท่�ไกลท่�สุด คู่ำาเตอืน: ถงึจดุไกลท่�สุดท่�จำากดั

มืเ่ฉพื่าะระบบจบัภัาพื่วตัถุดา้นล�างเท�านั�นท่�ใช้้ได้

การจำากดัดา้นการบิน แอป DJI Fly

ระดบัคู่วามืส่งท่�

ส่งท่�สุด

คู่วามืส่งถก่จำากดัไวท้่� 30 เมืตร เมืื�อสัญญาณ GNSS อ�อน คู่วามืส่งถก่จำากดัไวท้่�  

3 เมืตร เมืื�อสัญญาณ GNSS อ�อน และสภัาพื่แสงไมื�เพื่ย่่งพื่อ
คู่ำาเตอืน: ถงึระดบัคู่วามืส่งท่�จำากดั

รศัมืท่่�ไกลท่�สุด ขอ้จำากดัของรศัมืถ่ก่ปิดใช้้งานและไมื�สามืารถรบัการแจง้เตอืนในแอปได้

 ขด่จำากดัระดบัคู่วามืส่งเมืื�อ GNSS สัญญาณอ�อนจะไมื�ถก่จำากัด หากสัญญาณ GNSS แรงเมืื�อเปิดเคู่รื�องโดรน 

 ถา้โดรนถงึขด่ท่�จำากดัไว ้คู่ณุจะย่งัคู่วบคู่มุืโดรนได ้แต�จะไมื�สามืารถบนิต�อไปได ้ถา้โดรนบนิออกไปนอกขอบเขตไกลท่�สุด มัืนจะบนิกลับเข้ามืาอย่่�
ภัาย่ในขอบเขตโดย่อตัโนมืตั ิเมืื�อสัญญาณ GNSS แรง

 เพื่ื�อคู่วามืปลอดภัยั่ อย่�าบนิใกลส้นามืบนิ ทางด�วน สถาน่รถไฟ รางรถไฟ เขตเมือืงหรอืพื่ื �นท่�เส่�ย่งอื�น ๆ บินโดรนให้อย่่�ในระย่ะท่�คู่ณุมืองเห็น
เท�านั�น

GEO Zone
GEO Zone ทกุแห�งมืแ่จ้งไวใ้นเวบ็ไซตท์างการของ DJI ท่� http://www.dji.com/flysafe GEO Zone แบ�งเป็นหลาย่ประเภัท รวมืถงึพื่ื �นท่� เช้�น  

สนามืบนิ พื่ื �นท่�ซึ�งมืเ่คู่รื�องบนิบนิในระดบัคู่วามืส่งตำ�า พื่รมืแดนระหว�างประเทศ และพื่ื �นท่�เส่�ย่ง เช้�น โรงไฟฟ้า จะมืคู่่ำาเตอืนขึ �นในแอป DJI Fly เมืื�อ

อย่่�ใน GEO Zone 

รายการตรวจสำอบก�อนข้้�นบิน

1. ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�ารโ่มืทคู่อนโทรล อปุกรณ์เคู่ลื�อนท่� และแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะตอ้งช้ารจ์เต็มืท่�

2. ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะและใบพื่ดัล็อกตดิกบัตวัโดรนอย่�างแน�นหนา

3. ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าแขนของโดรนกางออกแลว้

4. ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�ากมิืบอลและกล้องทำางานปกติ

5. ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าไมื�มือ่ะไรกด่ขวางมือเตอรแ์ละมือเตอรท์ำางานปกติ

6. ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�า DJI Fly เชื้�อมืต�อกบัโดรนไดเ้รย่่บรอ้ย่

7. ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าเลนส์กล้องและเซนเซอรร์ะบบจบัภัาพื่วตัถสุะอาด

8. ใช้้เฉพื่าะอะไหล�และอปุกรณ์แท้ของ DJI เท�านั�น อะไหล�ท่�ไมื�ใช้�ของ DJI หรอือะไหล�จากโรงงานท่� DJI ไมื�ไดร้บัรองอาจทำาใหร้ะบบทำางานผดิปกติ

และเกิดอนัตราย่ได้

เมืื�อ GNSS ใช้้งานได้
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ข้้ �นบิน/ลงจอดีแบบอัตโนมัติ

ขึ �นบนิอัตโนมืตั ิ
ใช้้การขึ �นบนิอตัโนมืตั:ิ

1. เปิดแอป DJI Fly และเขา้ส่�มืมุืมืองกล้อง

2. ทำาตามืทกุขึ �นตอนในราย่การตรวจสอบก�อนขึ �นบนิใหคู้่รบถว้น

3. แตะ      ถา้สภัาพื่แวดลอ้มืปลอดภัยั่ในการขึ �นบนิ กดคู่า้งท่�ปุ� มืเพื่ื�อย่นืย่นั

4. โดรนจะขึ �นบนิและบินอย่่�กบัท่�เหนือพื่ื �นดนิ 1.2 เมืตร

จอดอตัโนมืตัิ
ใช้้การลงจอดอตัโนมืตั:ิ 

1. แตะ      ถา้สภัาพื่แวดลอ้มืปลอดภัยั่ท่�จะลงจอด กดปุ� มืคู่า้งไวเ้พื่ื�อย่นืย่นั

2. การลงจอดอตัโนมืตัสิามืารถย่กเลกิไดโ้ดย่การแตะ  

3. ถา้ระบบจบัภัาพื่วตัถุทำางานเป็นปกต ิการป้องกนัการลงจอดจะใช้้งานได้

4. มือเตอรห์ย่ดุหลังจากลงจอด

ดบัเคู่รื�องมือเตอร์
การดบัเคู่รื�องมือเตอรท์ำาไดส้องวธิ่

วธิท่่� 1: เมืื�อโดรนลงจอด ดนัคู่นัโย่กซ้าย่ลงและคู่า้งไว ้มือเตอรจ์ะหย่ดุหลงัจากนั�นสามืวนิาท่

วธิท่่� 2:  เมืื�อโดรนลงจอดแล้ว ใหด้นัคู่นัโย่กซ้าย่ลง และใช้้ CSC แบบเดย่่วกบัท่�ใช้้ในการสตารท์มือเตอร ์ มือเตอรจ์ะดบัอตัโนมืตั ิ ปล�อย่คู่นัโย่กทั �ง

สองอนั ทันทท่่�มือเตอรด์บั

ติดีเค้รื�อง/ดัีบเค้รื�องมอเตอร์

การตดิเคู่รื�องมือเตอร์
คู่ำาสั�งจากคู่นัโย่กแบบผสมืผสาน (CSC) ใช้้เพื่ื�อเริ�มืการทำางานของมือเตอร ์ดนัคู่นัโย่กทั �งสองอนัลงไปท่�มืมุืดา้นใน หรอืปัดออกไปท่�มืมุืดา้นนอก เพื่ื�อ

เริ�มืการทำางานของมือเตอร ์เมืื�อมือเตอรต์ดิและหมืนุแลว้ ปล�อย่คู่นัโย่กทั �งสองอนัพื่รอ้มืกนั

หรอื

วธิท่่� 1 วธิท่่� 2

หรอื
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ดบัเคู่รื�องมือเตอรร์ะหว�างบนิ
การดับเคู่รื�องมือเตอร์ระหว�างบินอาจทำาให้โดรนตกได้ การดับเคู่รื�องมือเตอร์ระหว�างบินคู่วรทำาก็เฉพื่าะเมืื�อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเท�านั�น เช้�น  

เกดิการช้น หรอืเมืื�อโดรนคู่วบคู่มุืไมื�ไดแ้ละกำาลงัจะบนิขึ �นหรอืบนิดิ�งลงอย่�างรวดเรว็ โดรนหมืนุกลางอากาศ หรอืมือเตอรส์ะดดุดบั การดบัเคู่รื�อง

มือเตอรร์ะหว�างบนิใช้้ขั �นตอน CSC แบบเดย่่วกับท่�ทำาตอนตดิเคู่รื�อง การตั �งคู่�าเริ�มืตน้สามืารถเปล่�ย่นแปลงไดใ้น DJI Fly

ที่ดีสำอบการบิน

ขั �นตอนขึ �นบนิ/ลงจอด

1. วางโดรนไวใ้นพื่ื �นท่�โล�ง ราบเรย่่บโดย่ท่�ตวัแสดงสถานะโดรนช่้�มืาทางคู่ณุ

2. เปิดโดรนและรโ่มืทคู่อนโทรล

3. เปิดแอป DJI Fly และเขา้ส่�มืมุืมืองกล้อง

4. รอจนกว�าจะดำาเนินการตรวจสอบตนเองจนเสรจ็สิ�น การบนิจะปลอดภัยั่หากไมื�มืคู่่ำาเตอืนการทำางานผดิปกตใิน DJI Fly 

5. ดนัคู่นัโย่กการบนิขึ �น/ลงแนวดิ�ง (Throttle) ขึ �นเบา ๆ เพื่ื�อขึ �นบนิหรอืใช้้โหมืดขึ �นบนิอตัโนมืตัิ

6. ดนัคู่นัโย่กการบนิขึ �น/ลงแนวดิ�ง (Throttle) ลงหรอืใช้้โหมืดลงจอดอตัโนมืตัเิพื่ื�อลงจอด

7. หลงัจากการลงจอด ดนัคู่นัโย่กการบนิขึ �น/ลงแนวดิ�ง (Throttle) ลงล�างแลว้คู่า้งไว ้มือเตอรจ์ะดบัหลงัจากสามืวนิาท่

8. ปิดโดรนและปิดรโ่มืทคู่อนโทรล

วดิโ่อแนะนำาการใช้้งานและเคู่ล็ดลบั

1. ราย่การตรวจสอบก�อนขึ �นบินออกแบบมืาเพืื่�อช้�วย่ให้คูุ่ณบินได้อย่�างปลอดภััย่และเพืื่�อให้แน�ใจว�าคูุ่ณถ�าย่วดิ่โอได้ระหว�างบิน ตรวจสอบราย่การ

ตรวจสอบก�อนขึ �นบนิใหคู้่รบทุกขอ้ก�อนการบินทกุคู่รั �ง

2. เลอืกโหมืดการใช้้งานกมิืบอลท่�ตอ้งการใน DJI Fly
3. ใช้้โหมืด Normal หรอืโหมืด Cine เพื่ื�อบนัทกึวดิโ่อ

4. หา้มืบนิในสภัาวะอากาศท่�เลวรา้ย่ เช้�น เมืื�อฝุ่นตกหรอืลมืแรง

5. เลอืกการตั �งคู่�ากลอ้งท่�เหมืาะกับคู่วามืตอ้งการของคู่ณุท่�สุด 

6. ลองทดสอบการบินเพื่ื�อสรา้งเส้นทางการบิน และเพื่ื�อดส่ภัาพื่แวดล้อมืก�อนบินจรงิ

 ตรวจสอบให้แน�ใจว�าไดว้างโดรนบนพื่ื �นผวิราบและมืั�นคู่งก�อนขึ �นบนิ หา้มืบนิขึ �นจากฝุ่� ามือืหรอืขณะท่�ถอืโดรนดว้ย่มืือของคู่ณุ
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ภาค้ผนวก
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ข้้อม่ลจำาเพิาะ

โดรน

นำ �าหนักเมืื�อขึ �นบนิ 895 กรมัื (Mavic 3)
899 กรมัื (Mavic 3 Cine)

ขนาด (ย่าว×กวา้ง×ส่ง) ขณะพื่บั: 221×96.3×90.3 มืมื. 
ขณะกาง: 347.5×283×107.7 มืมื.

ระย่ะทางแนวทแย่ง 380.1 มืมื.

คู่วามืเรว็เพื่ิ�มืขึ �นส่งสุด โหมืด S: 8 m/s
โหมืด N: 6 m/s 
โหมืด C: 1 m/s

คู่วามืเรว็ลดลงส่งสุด โหมืด S: 6 m/s
โหมืด N: 6 m/s
โหมืด C: 1 m/s

เรว็ส่งสุด 
(ใกลเ้คู่ย่่งกบัระดบันำ �าทะเล ไมื�มืล่มื)

โหมืด S: 21 m/s, โหมืด S (EU): 19 m/s
โหมืด N: 15 m/s 
โหมืด C: 5 m/s 

ใช้้งานไดส่้งสุดท่�เหนือระดบันำ �าทะเล 6,000 เมืตร 

ระย่ะเวลาบนิไดน้านท่�สุด 46 นาท ่(วดัระหว�างบนิท่� 32.4 กมื./ช้มื. ในสภัาพื่แวดลอ้มืท่�ไมื�ม่ืลมื)

เวลาบนิอย่่�กบัท่�ส่งสุด (ไมื�มืล่มื) 40 นาท่

ระย่ะทางบนิไดไ้กลท่�สุด 30 กมื.

การตา้นคู่วามืเรว็ลมืส่งสุด 12 m/s
มืมุืเอย่่งส่งสุด โหมืด S: 35°

โหมืด N: 30°
โหมืด C: 25°

คู่วามืเรว็แบบมุืมืส่งสุด 200°/s 

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

GNSS GPS + Galileo + BeiDou
ระย่ะคู่วามืแมื�นย่ำาในการบนิอย่่�กบัท่� แนวตั �ง: การวางตำาแหน�งการมืองเห็น: ±0.1 มื.

การวางตำาแหน�ง GNSS: ±0.5 มื.
แนวราบ: การวางตำาแหน�งการมืองเห็น: ±0.3 มื. 
การวางตำาแหน�งระบบคู่วามืแมื�นย่ำาส่ง: ±0.5 มื. 

ท่�เก็บขอ้มืล่ภัาย่ใน Mavic 3: 8 GB (พื่ื �นท่�ว�าง 7.2 GB)
Mavic 3 Cine: 1 TB (พื่ื �นท่�ว�าง 934.8 GB)

กล้อง Hasselblad

เซนเซอร์ 4/3 CMOS Effective Pixels: 20 MP
เลนส์ FOV: 84° 

ฟอรแ์มืตเทย่่บเท�ากบั: 24 มืมื.
รร่บัแสง: f/2.8-f/11
ระย่ะการถ�าย่ภัาพื่: 1 เมืตรถงึระย่ะอนันต ์(พื่รอ้มืโฟกสัอตัโนมัืต)ิ

ระย่ะ ISO วดิโ่อ: 100-6400
ภัาพื่ถ�าย่:  100-6400

สป่ดชั้ตเตอรอ์เิล็กทรอนิกส์ 1/8000-8 s 

ขนาดภัาพื่ถ�าย่ส่งสุด 5280 × 3956
โหมืดถ�าย่ภัาพื่นิ�ง ภัาพื่เดย่่ว: 20 MP

ถ�าย่คู่ร�อมืคู่�าแสงอตัโนมัืต ิ(AEB): 20 MP, 3/5 Frames ท่� 0.7EV Step
กำาหนดเวลา: 20 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 วนิาท่

ภาค้ผนวก
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คู่วามืละเอย่่ดวดิโ่อ Apple ProRes 422 HQ
5.1K: 5120 × 2700@24/25/30/48/50fps
DCI 4K: 4096 × 2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 
4K: 3840 × 2160@24/25/30/48/50/60/120*fps

H.264/H.265
5.1K: 5120 × 2700@24/25/30/48/50fps
DCI 4K: 4096 × 2160@24/25/30/48/50/60/120*fps
4K: 3840 × 2160@24/25/30/48/50/60/120*fps
FHD: 1920 × 1080@24/25/30/48/50/60/120*/200*fps

* เฟรมืเรตท่�บนัทึก วดิโ่อท่�ไดจ้ะเปิดเล�นเป็นวดิโ่อภัาพื่เคู่ลื�อนไหวช้้า
อตัราบิตของวดิโ่อส่งสุด H.264/H.265: 200Mbps
ไฟลท์่�สนับสนุน exFAT
ฟอรแ์มืตภัาพื่ถ�าย่ JPEG/DNG (RAW)

รป่แบบวดิโ่อ Mavic 3:

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

Mavic 3 Cine:
MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
MOV (Apple ProRes 422 HQ)

กล้องเทเล 

เซนเซอร์ CMOS 1/2 นิ�ว 

เลนส์ FOV: 15°
ฟอรแ์มืตเทย่่บเท�ากบั: 162 มืมื.
รร่บัแสง: f/4.4
ระย่ะการถ�าย่ภัาพื่: 3 เมืตรถงึระย่ะอนันต ์

ระย่ะ ISO วดิโ่อ: 100-6400
ภัาพื่ถ�าย่:  100-6400

สป่ดชั้ตเตอรอ์เิล็กทรอนิกส์ 1/8000-2 s 

ขนาดภัาพื่ถ�าย่ส่งสุด 4000 × 3000
ฟอรแ์มืตภัาพื่ถ�าย่ JPEG 

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

โหมืดถ�าย่ภัาพื่นิ�ง ถ�าย่ภัาพื่เดย่่ว: 12 MP
คู่วามืละเอย่่ดวดิโ่อ H.264/H.265

4K: 3840 × 2160@30fps
FHD: 1920 × 1080@30fps

ซม่ืดจิทิลั 4 เท�า

กมิืบอล

กนัสั�น 3-axis (Tilt, Roll, Pan)

ขอบเขตทางเทคู่นิคู่ Tilt: -135° ถงึ +100°
Roll: -45° ถงึ +45°
Pan: -27° ถงึ +27°

ขอบเขตการคู่วบคู่มุื Tilt: -90° to 35°
Pan: -5° ถงึ 5°

คู่วามืเรว็คู่วบคู่มุืส่งสุด (Tilt) 100°/s
ขอบเขตการสั�นสะเทอืนเชิ้งมืมุื ±0.007° 

ระบบรบัร่สิ้�งกด่ขวาง

ประเภัท ระบบจบัภัาพื่วตัถรุอบทศิทางและระบบเซนเซอรอ์นิฟราเรด
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ระบบจบัภัาพื่ดา้นหน้า ขอบเขตการประเมิืนอย่�างแมื�นย่ำา: 0.5-20 เมืตร
ขอบเขตการตรวจจับ: 0.5-200 เมืตร
คู่วามืเรว็ในการรบัร่สิ้�งกด่ขวางแบบมืป่ระสิทธภิัาพื่: ≤15 m/s
FOV: 90° (แนวราบ), 103° (แนวดิ�ง)

ระบบจบัภัาพื่ดา้นหลงั ขอบเขตการประเมิืนอย่�างแมื�นย่ำา: 0.5-16 เมืตร
คู่วามืเรว็ในการรบัร่สิ้�งกด่ขวางแบบมืป่ระสิทธภิัาพื่: ≤12 m/s
FOV: 90° (แนวราบ), 103° (แนวดิ�ง)

ระบบจบัภัาพื่ดา้นขา้ง ขอบเขตการประเมิืนอย่�างแมื�นย่ำา: 0.5-25 เมืตร
คู่วามืเรว็ในการรบัร่สิ้�งกด่ขวางแบบมืป่ระสิทธภิัาพื่: ≤15 m/s
FOV: 90° (แนวราบ), 85° (แนวดิ�ง)

ระบบการมืองเห็นเพื่ื�อหลบหลก่สิ�งกด่ขวางดา้นบน ขอบเขตการประเมิืนอย่�างแมื�นย่ำา: 0.2-10 เมืตร
คู่วามืเรว็ในการรบัร่สิ้�งกด่ขวางแบบมืป่ระสิทธภิัาพื่: ≤6 m/s
FOV: 100° (ดา้นหน้าและดา้นหลงั), 90° (ซ้าย่และขวา)

ระบบจบัภัาพื่ดา้นล�าง ขอบเขตการประเมิืนอย่�างแมื�นย่ำา: 0.3-18 เมืตร
คู่วามืเรว็ในการรบัร่สิ้�งกด่ขวางแบบมืป่ระสิทธภิัาพื่: ≤6 m/s
FOV: 130° (ดา้นหน้าและดา้นหลงั), 160° (ซ้าย่และขวา)

สภัาพื่แวดล้อมืในการใช้้งาน ดา้นหน้า ดา้นขา้ง ดา้นบน ดา้นหลงั: พื่ื �นผวิท่�มืองเห็นได ้แสงเพื่ย่่งพื่อท่� lux >15 
ดา้นล�าง: พื่ื �นผวิไมื�สะทอ้นแสงและมืองเห็นไดท้่�มืก่ารสะทอ้นแสง >20% เช้�น ผนัง ตน้ไม้ื คู่น แสง
เพื่ย่่งพื่อท่� lux >15 พื่ื �นผวิท่�มืล่วดลาย่ชั้ดเจน

การส�งขอ้มืล่

ระบบการส�งวดิโ่อ O3+

คู่ณุภัาพื่มุืมืมืองสดขณะถ�าย่ รโ่มืทคู่อนโทรล: 1080p@30fps/1080p@60fps
คู่วามืถ่�การทำางาน 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
ระย่ะการส�งสัญญาณไกลท่�สุด (ไมื�มืสิ่�งกด่ขวาง ไมื�
โดนรบกวน)

15 กโิลเมืตร (FCC); 8 กโิลเมืตร (CE/SRRC/MIC)

คู่วามืเรว็ในการดาวน์โหลดส่งสุด SDR: 5.5 MB/วนิาท ่(มื ่RC-N1)
15 MB/วนิาท ่(มื ่DJI RC Pro)

คู่วามืหน�วง (ขึ �นอย่่�กบัปัจจยั่ของสภัาวะแวดลอ้มืและ
โทรศัพื่ทเ์คู่ลื�อนท่�)

130 ms (มื ่RC-N1) 
120 ms (มื ่DJI RC Pro)

เสาอากาศ เสาอากาศ 4 เสา, 2T4R
กำาลงัส�งสัญญาณ (EIRP) 2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะ

คู่วามืจุ 5000 mAh
แรงดนัไฟฟ้ามืาตรฐาน 15.4 V 

ช้ารจ์ไฟเต็มืท่� 17.6 V 

ช้นิดแบตเตอร่� LiPo 4S
พื่ลังงาน 77 Wh 

นำ �าหนัก 335.5 ก.

อณุหภัม่ืกิารช้ารจ์ 5° ถงึ 40°C (41° ถงึ 104°F)

ท่�ช้ารจ์แบตเตอร่�

Input 100-240 V AC (47-63 Hz) 2.0 A
Output USB-C: 5.0 V  5.0 A/9.0 V  5.0 A/12.0 V  5.0 A/15.0 V  4.3 A/

20.0 V  3.25 A/5.0 V~20.0 V  3.25 A USB-A: 5 V  2 A
กำาลงัไฟ 65 W
แท�นช้ารจ์แบตเตอร่�

Input USB-C: 5 V-20 V   5.0 A ส่งสุด

Output ช้�องแบตเตอร่�: 12 V - 17.6 V   5.0 A ส่งสุด  

กำาลงัไฟ 65 W
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ประเภัทการช้ารจ์ ช้ารจ์แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะสามืกอ้นตามืลำาดบั

อณุหภัม่ืกิารช้ารจ์ 5° ถงึ 40°C (41° ถงึ 104°F)

ท่�ช้ารจ์ในรถย่นต์

Input ช้�องจ�าย่ไฟในรถย่นต:์ 12.7 V-16 V   6.5 A, แรงดนัไฟ: 14 V DC
Output USB-C: 5.0 V  5.0 A/9.0 V  5.0 A/12.0 V  5.0 A/15.0 V  4.3A/

20.0 V  3.25 A/5.0 V~20.0 V  3.25 A
USB-A: 5 V  2 A

กำาลงัไฟ 65 W
เวลาในการช้ารจ์ ประมืาณ 96 นาท่

อณุหภัม่ืกิารช้ารจ์ 5° ถงึ 40°C (41° ถงึ 104°F)

การจัดเก็บ

การด์ SD ท่�รองรบั SDXC, UHS-I Speed Grade 3 rating microSD card
การด์ microSD ท่�แนะนำา เมืื�อบนัทึกวดิโ่อท่�มืคู่่วามืละเอย่่ดปกต ิขอแนะนำาใหใ้ช้้การด์ SD ท่�ระบไุวด้า้นล�าง

คู่วามืละเอย่่ดท่�สัมืพื่นัธก์นั:

H.265

5.1K: 5120x2700@24/25/30/48/50fps
DCI 4K: 4096x2160@24/25/30/48/50/60/120fps
4K: 3840x2160@24/25/30/48/50/60/120fps
FHD: 1920x1080@24/25/30/48/50/60/120/200fps

H.264

DCI 4K: 4096x2160@24/25/30/48/50/60fps
4K: 3840x2160@24/25/30/48/50/60fps
FHD: 1920x1080@24/25/30/48/50/60/120/200fps

SanDisk Extreme Pro 64G V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 128G V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 256G V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 400G V30 A2 microSDXC
SanDisk High Endurance 64G V30 XC I microSDXC
SanDisk High Endurance 128G V30 XC I microSDXC
SanDisk High Endurance 256G V30 XC I microSDXC
SanDisk Extreme 128G V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme 256G V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme 512G V30 A2 microSDXC
Lexar 667x 64G microSDXC
Lexar 667x 128G microSDXC
Lexar 667x 256G microSDXC
Lexar High Endurance 64G V30 XC I microSDXC
Lexar High Endurance 128G microSDXC
Samsung Evo Plus 64G microSDXC
Samsung Evo Plus 128G microSDXC
Samsung Evo Plus 256G microSDXC
Samsung Evo Plus 512G microSDXC
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เมืื�อบนัทึกวดิโ่อท่�มืคู่่วามืละเอย่่ดส่ง ขอแนะนำาใหใ้ช้้การด์ SD ท่�ระบไุวด้า้นล�าง
คู่วามืละเอย่่ดท่�สัมืพื่นัธก์นั:

H.264

5.1K: 5120x2700@24/25/30/48/50fps
DCI 4K: 4096x2160@120fps
4K: 3840x2160@120fps

SanDisk Extreme Pro 64G V30 A2  microSDXC
SanDisk Extreme Pro 128G V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 256G V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 400G V30 A2 microSDXC
SanDisk High Endurance 64G V30 XC I microSDXC
SanDisk High Endurance 128G V30 XC I microSDXC
SanDisk High Endurance 256G V30 XC I microSDXC
Lexar High Endurance 64G V30 XC I microSDXC
Lexar High Endurance 128G microSDXC
Lexar 667x 64G microSDXC
Lexar 667x 128G microSDXC
Lexar 667x 256G microSDXC

SSD คู่วามืจ:ุ 1TB
คู่วามืเรว็ในการอ�านส่งสุด: 700MB/วนิาท*่
คู่วามืเรว็ในการบนัทึกขอ้มืล่ส่งสุด: 471MB/วนิาท่*  

*  คู่วามืเรว็ในการอ�านหรอืการบนัทึกขอ้มืล่ส่งสุดของโดรน คู่วามืเรว็อาจแตกต�างกนัไปเมืื�อเชื้�อมืต�อ
กบัคู่อมืพื่วิเตอรห์รอือปุกรณ์อื�น ๆ 

รโ่มืทคู่อนโทรล DJI RC-N1
ระบบการส�ง เมืื�อใช้้ร�วมืกับการกำาหนดคู่�าฮารด์แวรต์�าง ๆ ของโดรน รโ่มืทคู่อนโทรล DJI RC-N1 จะเลือกรุ�นเ

ฟิรม์ืแวรท์่�เก่�ย่วข้องโดย่อัตโนมืัติสำาหรบัการอัปเดตและสนับสนุนเทคู่โนโลย่่การส�งสัญญาณต�อไปน่�

ท่�เปิดใช้้งานโดย่ประสิทธิภัาพื่ของฮารด์แวรข์องรุ�นโดรนท่�เชื้�อมืโย่ง:
ก. DJI Mini 2/ DJI Mavic Air 2: O2
ข. DJI Air 2S: O3
คู่. DJI Mavic 3: O3+

ระย่ะเวลาในการใช้้งาน 6 ชั้�วโมืง (โดย่ไมื�ช้ารจ์อปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�)
4 ชั้�วโมืง (โดย่ช้ารจ์อปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�)

ประเภัท USB Port ท่�สนับสนุน Lightning, Micro USB, USB-C
ขนาดอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�ส่งสุดท่�รองรบั (H×W×T) 180 มืมื. × 86 มืมื. × 10 มืมื.

อณุหภัม่ืกิารทำางาน 0° ถงึ 40°C (32° ถงึ 104°F)

กำาลงัส�งสัญญาณ (EIRP) 2.4 GHz:
≤26 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.8 GHz:
≤26 dBm (FCC/SRRC), ≤14 dBm (CE)
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อัปเดีตเฟิร์มแวร์

ใช้้ DJI Fly หรอื DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) เพื่ื�ออปัเดตเฟิรม์ืแวรข์องโดรน

การใช้้แอป DJI Fly
เมืื�อคู่ณุเชื้�อมืต�อโดรนหรอืรโ่มืทคู่อนโทรลกบัแอป DJI Fly คู่ณุจะไดร้บัการเตอืน เมืื�อมืเ่ฟิรม์ืแวรใ์หมื�พื่รอ้มืใหอ้ปัเดต หากตอ้งการเริ�มือัปเดต ใหเ้ชื้�อมื

ต�อรโ่มืทคู่อนโทรลหรอือปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�ของคู่ณุกับอนิเทอรเ์น็ตและทำาตามืคู่ำาแนะนำาบนจอ คู่ณุไมื�สามืารถอปัเดตเฟิรม์ืแวรไ์ด ้ ถา้รโ่มืทคู่อนโทรลไมื�

ไดเ้ชื้�อมืต�อกบัโดรน ตอ้งใช้้อนิเทอรเ์น็ต

การใช้้งาน DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)

อปัเดตโดรนและเฟิรม์ืแวรข์องรโ่มืทคู่อนโทรลแย่กจากกนัโดย่ใช้้ DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) 

ทำาตามืคู่ำาแนะนำาดา้นล�างเพื่ื�ออัปเดตเฟิรม์ืแวรข์องโดรนผ�าน DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)

1. เปิด DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) แลว้ล็อกอนิดว้ย่บญัช่้ DJI ของคู่ณุ

2. เปิดโดรน แลว้เชื้�อมืต�อโดรนกบัคู่อมืพิื่วเตอรผ์�านพื่อรต์ USB-C
3. เลอืก DJI Mavic 3 แลว้คู่ลิก Firmware Updates ทางซ้าย่

4. เลอืกเวอรชั์้นเฟิรม์ืแวรท์่�คู่ณุตอ้งการอปัเดต

5. รอการดาวน์โหลดเฟิรม์ืแวร ์การอัปเดตเฟิรม์ืแวรจ์ะเริ�มืเองอตัโนมืตัิ

6. โดรนจะมืก่ารรบ่ต่อตัโนมืตัหิลงัจากอัปเดตเฟิรม์ืแวรเ์รย่่บรอ้ย่

ทำาตามืคู่ำาแนะนำาดา้นล�างเพื่ื�ออัปเดตเฟิรม์ืแวรข์องรโ่มืทผ�าน DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series):

1. เปิด DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) แลว้ล็อกอนิดว้ย่บญัช่้ DJI ของคู่ณุ

2. เปิดรโ่มืทคู่อนโทรล แลว้เชื้�อมืต�อกับคู่อมืพิื่วเตอรผ์�าน USB-C port โดย่ใช้้สาย่ Micro USB
3. เลอืก DJI Mavic 3 Remote Controller แลว้คู่ลกิ Firmware Updates ท่�ดา้นซ้าย่

4. เลอืกเวอรชั์้นเฟิรม์ืแวรท์่�คู่ณุตอ้งการอปัเดต

5. รอการดาวน์โหลดเฟิรม์ืแวร ์การอัปเดตเฟิรม์ืแวรจ์ะเริ�มืเองอตัโนมืตัิ

6. รอใหก้ารอปัเดตเฟิรม์ืแวรเ์รย่่บรอ้ย่

 ตรวจสอบให้แน�ใจว�าทำาตามืขั �นตอนทั �งหมืดน่�เพื่ื�ออปัเดตเฟิรม์ืแวร ์ไมื�เช้�นนั�นการอปัเดตอาจลม้ืเหลว

 การอัปเดตเฟิรม์ืแวรอ์าจใช้้เวลาประมืาณ 10 นาท ่ เป็นเรื�องปกตทิ่�กมิืบอลจะไมื�ทำางาน ไฟแสดงสถานะโดรนกะพื่รบิและโดรนจะรบ่ต่เอง รอ
จนกว�าการอปัเดตเสรจ็เรย่่บรอ้ย่   

 ตรวจสอบให้แน�ใจว�าคู่อมืพื่วิเตอรเ์ชื้�อมืต�อกบัอนิเทอรเ์น็ตอย่่�

 ก�อนจะอัปเดต ตรวจสอบให้แน�ใจว�าแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะช้ารจ์แลว้อย่�างน้อย่ 40% และรโ่มืทคู่อนโทรลช้ารจ์แล้วอย่�างน้อย่ 30%

 อย่�าตดัการเชื้�อมืต�อโดรนกบัคู่อมืพื่วิเตอรร์ะหว�างการอปัเดต

ข้้อม่ลหลังการข้าย

แวะไปท่� https://www.dji.com/support เพื่ื�อทราบขอ้มืล่เพื่ิ�มืเตมิืเก่�ย่วกับนโย่บาย่ดา้นการบรกิารหลังการขาย่ บรกิารซ�อมืบำารงุและคู่วามืช้�วย่

เหลอื



ขอ้คู่วามืน่�อาจมืก่ารเปล่�ย่นแปลงได้

ดีาวน์โหลดีเวอรชั์้นล�าสุำดีจาก

http://www.dji.com/mavic-3

หากคู่ณุมืคู่่ำาถามืเก่�ย่วกบัเอกสารฉบบัน่� โปรดตดิต�อ DJI โดย่ส�งขอ้คู่วามืไปท่�  
DocSupport@dji.com

DJI เป็นเคู่รื�องหมืาย่การคู่า้ของ DJI

ลขิสิทธิ ์© 2022 DJI สงวนลขิสิทธ์ิ

ฝุ่� าย่สนับสนุนของ DJI
http://www.dji.com/support
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