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ค้นหาคำ�สำ�คัญ
ค้นหาคำ�สำ�คัญ อย่างเช่น “แบตเตอรี”่ และ “ติดตัง้ ” เพื่อค้นหาหัวข้อนั ้น หากคุณใช้ Adobe Acrobat Reader เพื่ออ่านเอกสารนี ้
กรุณากด Ctrl+F ใน Windows หรือ Command+F ใน Mac เพื่อเริม่ ต้นค้นหา

ไปที่หัวข้อ
ดูหัวข้อทัง้ หมดในสารบัญ คลิกที่ชื่อหัวข้อเพื่อไปที่หัวข้อนั ้น

พิมพ์เอกสารนี ้
เอกสารนี ้สามารถพิมพ์แบบความละเอียดสูงได้

การใช้คู่มือนี ้
คำ�อธิบายภาพ
คำ�เตือน

สิ่งสำ�คัญ

ข้อแนะนำ �และเคล็ดลับ

เอกสารอ้างอิง

้ บินครัง้ แรก
อ่านก่อนขึน
กรุณาอ่านเอกสารต่อไปนี ้ก่อนจะใช้งาน DJITM Mini 2:
1. คูม่ ือการใช้
2. คูม่ ือเริม่ ใช้งานฉบับย่อ
3. ข้อสงวนสิทธิ์และคำ�แนะนำ �ด้านความปลอดภัย
่ บไซต์ทางการของ DJI และอ่านข้อสงวนสิทธิและคำ
ขอแนะนำ�ให้ชมวิดโี อสอนการใช้งานทังหมดที
้
เว็
์
�แนะนำ�ด้านความปลอดภัยก่อนจะใช้งานจริงเป็ นครังแรก
้
เตรียมพร้อมบินครัง้ แรกโดยการทบทวนคูม่ ือเริม่ ใช้งานอย่างรวดเร็วและอ้างถึงคูม่ ือการใช้งานนี ้เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

วิดีโอสอนการใช้งาน
ไปที่เว็บไซต์ด้านล่างหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อชมวิดีโอสอนการใช้งาน DJI Mini 2 ซึ่งจะสาธิตวิธีใช้งาน DJI Mini 2
อย่างปลอดภัย:
http://www.dji.com/mini-2/video

ดาวน์ โหลดแอป DJI Fly
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าใช้แอป DJI Fly ระหว่างบิน สแกนคิวอาร์โค้ดที่ดา้ นขวา เพื่อดาวน์ โหลดเวอร์ชันล่าสุด
เวอร์ชัน Android ของ DJI Fly ใช้งานได้กับ Android v6.0 หรือใหม่กว่า เวอร์ชัน iOS ของ DJI Fly ใช้งานได้กับ
iOS v11.0 หรือใหม่กว่า
* เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อหรือล็อกอินกับแอประหว่างการบิน การบินจะจำ�กัดไว้ที่ความสูง 98.4 ฟุต (30 เมตร) และระยะห่างที่ 164 ฟุต
(50 เมตร) คำ�แนะนำ�นี้ใช้กับ DJI Fly และแอปทุกแอปที่ทำ�งานร่วมกับโดรนของ DJI ได้
อุณหภูมิที่ใช้งานได้สำ �หรับผลิตภัณฑ์ชิ น
้ นี ้ คือ 0° ถึง 40° เซลเซียส ผลิตภัณฑ์ชิ น
้ นี ้ ไม่ได้เป็ นไปตามมาตรฐานอุณหภูมิของการใช้งาน
ระดั บ การทหาร (- 55 ° ถึ ง 125 ° C ) ซึ ่ ง ต้ อ งทนทานต่ อ ความหลากหลายของสภาวะแวดล้ อ มมากกว่า ใช้ ง านผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ หมาะสม
และใช้งานเฉพาะกับสภาพอากาศที่อยู่ในช่วงอุณหภูมิท่ใี ช้งานได้ของผลิตภัณฑ์ระดับนี ้เท่านั ้น
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเบือ้ งต้น
DJI Mini 2 มีการออกแบบที่พับเก็บได้และน้ำ �หนั กเบากว่า 249 กรัม ด้วยระบบจับภาพวัตถุดา้ นล่างและระบบเซนเซอร์อินฟราเรด DJI Mini
้ บิน (RTH) ได้อย่างอัตโนมัติ ด้วยกิมบอลกันสั่นแบบอิสระ
2 สามารถบินอยู่กับที่และบินในร่มได้ดเี ช่นเดียวกับการบินกลางแจ้งและบินกลับจุดขึน
3 แกนและเซนเซอร์กล้องขนาด 1/2.3” DJI Mini 2 ถ่ายวิดีโอ 4K และภาพถ่ายความละเอียด 12 MP ได้ เพลิดเพลินไปกับโหมด
Intelligent Flight เช่ น QuickShots และ Panorama ในขณะที ่ QuickTransfer และ Trimmed Download
้
ทำ�ให้ดาวน์ โหลดและแก้ไขรูปภาพและวิดโี อได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
เทคโนโลยี ส ่ ง สั ญ ญาณในระยะไกลของ DJI Mini 2 คื อ OCUSYNC TM 2 . 0 ได้ บ รรจุ ไ ว้ ใ นรี โ มทคอนโทรล DJI RC - N1
ซึ่งจะสามารถส่ งสั ญญาณได้ไกลถึง 6 ไมล์ (10 กิโลเมตร) และแสดงวิดีโอจากตัวโดรนมาที่แอป DJI Fly ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้สู งสุ ดที่
720p รีโมทคอนโทรลทำ�งานได้ทั ง้ 2.4 GHz และ 5.8 GHz และยังเลือกช่องสัญญาณที่ดีที่สุดได้อัตโนมัติ โดยไม่มีการหน่ วงสัญญาณ
โดรนและกล้องสามารถควบคุมได้อย่างง่ายดายโดยใช้ปุ่มบนเครือ่ ง
ความเร็ ว สู ง สุ ด ของ DJI Mini 2 คื อ 36 ไมล์ ต ่ อ ชั ่ ว โมง ( 57 . 6 กิ โ ลเมตรต่ อ ชั ่ ว โมง) และระยะเวลาการบิ น สู ง สุ ด คื อ 31 นาที
ในขณะที่ระยะเวลาการใช้งานสูงสุดของรีโมทคอนโทรลคือหกชั่วโมง
ระยะเวลาการบินสูงสุดได้รบั การทดสอบในสภาวะแวดล้อมที่ไม่มีลม โดยทำ�การบินแบบคงที่ท่ี 10.5 ไมล์ตอ่ ชั่วโมง (17 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
และทดสอบความเร็วสูงสุดในการบินที่ระดับน้ำ �ทะเลโดยที่ไม่มีลม คุณลักษณะเหล่านี ้มีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั ้น
่ แม่เหล็กรบกวนที่ระดับความสูงประมาณ 400 ฟุต (120
้ ที่โล่งซึ่งไม่มีคลืน
รีโมทคอนโทรลส่งสัญญาณได้ไกลที่สุด (FCC) ในพืน
เมตร) ระยะการส่งข้อมูลสูงสุดหมายถึงระยะทางสูงสุดที่โดรนยังคงสามารถส่งและรับสัญญาณได้ ไม่ได้หมายถึงระยะทางสูงสุดที่โดรน
สามารถบินได้ในการบินหนึ่ งเที่ยว ระยะเวลาใช้งานสูงสุดมีการทดสอบในสภาวะแวดล้อมในห้องทดลองและไม่ได้ชาร์จโทรศัพท์เคลือ่ นที่
คุณลักษณะนี ้มีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั ้น
่ 5.8 GHz อาจไม่สามารถใช้ได้ในบางพืน
่ ความถีน
่ ี ้จะถูกปิ ดโดยอัตโนมัตใิ นภูมิภาคเหล่านี ้
้ ที่ คลืน
คลืน
กรุณาตรวจสอบกฎหมายและระเบียบปฏิบัตใิ นท้องถิ่น

เตรียมโดรนให้พร้อม
ก่อนที่โดรนจะบรรจุลงกล่อง แขนของโดรนทัง้ หมดถูกพับเก็บไว้ กรุณาทำ�ตามขัน
้ ตอนด้านล่างเพื่อกางตัวโดรนออก
1. ถอดที่ยึดใบพัด
2. แกะตัวครอบกิมบอลออกจากกล้อง
3. ทำ�ตามลำ�ดับต่อไปนี ้ กางขาโดรนด้านหน้ า ขาโดรนด้านหลังและใบพัดทัง้ หมด
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่
่
่
่ มาเพือชาร์
่ จและกระตุนแบตเตอรี
่
จฉริยะอยูในโหมดจำ
่
�ศีล ก่อนการจัดส่งสินค้าเพือความปลอดภั
ย ใช้เครืองชาร์
จทีให้
้
โดรนอั
จฉริยะเป็ นครังแรก
้
4. แบตเตอรีโดรนอั

ขอแนะนำ �ให้ตดิ ตัง้ ตัวป้ องกันกิมบอล เพื่อป้ องกันกิมบอลและใช้ท่ยี ึดใบพัดเพื่อยึดใบพัดเมื่อไม่ได้ใช้งานโดรน
ที่ยึดใบพัดและที่ชาร์จ USB จะมีให้ในแพ็กเกจคอมโบเท่านั ้น
กางขาโดรนด้านหน้ าออกก่อนจะกางขาด้านหลัง
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าแกะตัวครอบกิมบอลออกไปแล้วและขาโดรนทัง้ หมดกางออกเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะเปิ ดเครือ่ งโดรน ไม่เช่นนั ้นมันอาจส่งผล
กระทบกับระบบตรวจสอบอัตโนมัตขิ องโดรน

เตรียมรีโมทคอนโทรลให้พร้อม
1. แกะจอยสติก๊ จากช่องในกล่องนำ �มาติดบนรีโมทคอนโทรลและหมุนให้เข้าที่
้ อยู ่ ก ั บ ชนิ ดของอุ ป กรณ์ เคลื ่ อ นที ่ สาย Lightning
2. ดึ ง ตั ว ยึ ด โทรศั พ ท์ เ คลื ่ อ นที ่ อ อกมา เลื อ กสายรีโ มทคอนโทรลที ่ เ หมาะสมซึ ่ ง ขึ น
สายไมโคร USB และสาย USB-C มีอยู่ในกล่อ ง เสี ย บสายเคเบิลด้านที่ไม่มีโลโก้ร ีโมทคอนโทรลเข้ ากั บ โทรศั พ ท์ เคลื่อ นที่ของคุณ
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าโทรศัพท์เคลือ่ นทีต่ ดิ แน่ นดีแล้ว

2

1

้ เมื่อใช้กับโทรศัพท์เคลือ่ นที่แบบแอนดรอยด์ ให้เลือกชาร์จอย่างเดียว ไม่เช่นนั ้น
ถ้ามีค�ำ ถามถึงการเชื่อมต่อ USB ปรากฏขึน
อาจส่งผลให้การเชื่อมต่อล้มเหลว
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แผนภาพโดรน
6
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1
2
3

8

4
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10
11 12
13

1. กิมบอลและกล้อง

8. เสาอากาศ

2. ปุ่ มพาวเวอร์

9. ไฟแอลอีดดี า้ นหน้ า

3. ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่

10. ฝาครอบแบตเตอรีโ่ ดรน

4. ระบบจับภาพด้านล่าง

11. พอร์ต USB-C

5. ระบบเซนเซอร์อินฟราเรด

12. ช่องเสียบการ์ด microSD

6. มอเตอร์

13. ไฟแสดงสถานะโดรน/ปุ่ ม QuickTransfer

7. ใบพัด

แผนภาพรีโมทคอนโทรล
10

9

6
2

3

11

7
1

4

2. เปลีย่ นโหมดการบิน
สลับระหว่างโหมด Sport, Normal และ Cine
3. ปุ่ มหยุดบินชั่วคราว/Return to Home (RTH)
กดหนึ่งครังเพื
้ อ่ เบรคโดรนและสัง่ ให้ลอยอยูก่ บั ที่
(เฉพาะเมือ่ GPS หรือระบบการจับภาพวัตถุดา้ นล่างใช้งานได้)
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15

12

1. ปุ่ มพาวเวอร์
กดหนึ่ งครัง้ เพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรีปั่ จจุบัน
กดหนึ่ งครัง้ และกดค้างอีกครัง้ เพือ่ เปิ ดหรือปิ ดรีโมทคอนโทรล

8

13

8

5

กดค้างไว้เพือ่ เริม่ ใช้งาน RTH โดรนจะบินกลับมายัง Home Point
้ น) ล่าสุดทีบ่ น
(จุดขึนบิ
ั ทึกไว้ กดอีกครังเพื
้ อ่ ยกเลิก RTH
4. ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่
แสดงระดับแบตเตอรีปั่ จจุบันของรีโมทคอนโทรล
5. จอยสติก๊
ใช้จอยสติก๊ เพื่อควบคุมการเคลือ่ นไหวของโดรน ตัง้ โหมดคันบ
ังคับใน DJI Fly จอยสติก๊ สามารถถอดออกและเก็บได้ง่าย

คูม่ ือการใช้งาน DJI Mini 2
6. ปุ่ มที่ตงั ้ ค่าได้เอง
กดสองครัง้ เพื่อปรับตำ�แหน่ งให้กิมบอลอยู่ตรงศูนย์กลางหรือเอีย
งกิมบอลลงไปด้านล่าง (การตัง้ ค่าเริม่ ต้น) ปุ่ มสามารถตัง้ ได้ดว้ ย
DJI Fly
7. การสลับโหมดภาพนิ่ ง/วิดโี อ
กดหนึ่ งครัง้ เพื่อเปลีย่ นโหมดระหว่างภาพนิ่ งและวิดโี อ
8. สายรีโมทคอนโทรล
เชื่อมต่อโทรศัพท์เคลือ่ นที่เพื่อการส่งข้อมูลวิดโี อผ่านสายรีโมท
คอนโทรล เลือกสายตามแต่ชนิ ดของโทรศัพท์เคลือ่ นที่
9. ที่จับโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ใช้เพื่อยึดโทรศัพท์เคลือ่ นที่กับตัวรีโมทคอนโทรลให้ม่น
ั คง

11. พอร์ต USB-C
ใช้ในการชาร์จและเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลกับคอมพิวเตอร์
12. ช่องเก็บจอยสติก๊
สำ�หรับเก็บจอยสติก๊
13. ปุ่ มควบคุมกิมบอล
สำ�หรับควบคุมความเอียงของกล้อง กดปุ่ มปรับแต่งค้างไว้เพื่อใช
้ปุ่มบังคับกิมบอลเพื่อปรับการซูมในโหมดวิดโี อ
14. ปุ่ มชัตเตอร์/บันทึก
กดหนึ่ งครัง้ เพื่อถ่ายภาพ หรือเริม่ /หยุดการบันทึกวิดโี อ
15. ช่องเสียบโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ใช้เพื่อยึดโทรศัพท์เคลือ่ นที่

10. เสาอากาศ
ส่งสัญญาณเพื่อการควบคุมโดรนและวิดโี อแบบไร้สาย

การเปิ ดใช้งาน DJI Mini 2
DJI Mini 2 ต้องมีการเปิ ดใช้งานก่อนการใช้งานครัง้ แรก หลังจากเปิ ดเครือ่ งโดรนและรีโมทคอนโทรลแล้ว ทำ�ตามคำ�แนะนำ �ทีอ่ ยูบ่ นจอเพือ่ เปิ ดใช้งาน
DJI Mini 2 โดยใช้ DJI Fly ในการเปิ ดใช้งานต้องใช้การเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ ต
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โดรน
DJI Mini 2 มีระบบควบคุมการบิน
ระบบส่งสัญญาณวิดโี อ ระบบจับภาพวัตถุ ระบบขับเคลือ่ น
และแบตเตอรีโ่ ดรนอัจฉริยะ
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โดรน
DJI Mini 2 มีระบบควบคุมการบิน ระบบส่งสัญญาณวิดโี อ ระบบจับภาพวัตถุ ระบบขับเคลือ่ น และแบตเตอรีโ่ ดรนอัจฉริยะ

โหมดการบิน
DJI Mini 2 มีโหมดการบินสามรูปแบบ รวมถึงโหมดการบินแบบที่สี่ ซึ่งโดรนจะมีการเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ โหมดการบินสามารถเปลี่ยนได้
โดยใช้สวิทช์โหมดการบินที่อยู่บนรีโมทคอนโทรล
Normal Mode (โหมดปกติ): โดรนใช้ GPS และระบบจับภาพเพือ่ ระบุต�ำ แหน่ งตัวเองและเพือ่ รักษาระดับ ระบบการบินอัจฉริยะใช้งานได้โหมดนี ้
เมือ่ สัญญาณ GPS แรง โดรนจะใช้ GPS เพือ่ ระบุต�ำ แหน่งตนเองและรักษาระดับ เมือ่ สัญญาณ GPS อ่อน และสภาพแวดล้อมมีแสงน้อย โดรนจะใช้
ระบบจับภาพวัตถุดา้ นล่าง เพือ่ ระบุต�ำ แหน่งตนเองและรักษาระดับ เมือ่ ระบบจับภาพวัตถุดา้ นล่างเปิ ดใช้งานและสภาพแวดล้อมมีแสงเพียงพอ มุมการบินที่
ความสูงเต็มทีจ่ ะอยูท่ ่ี 25° และความเร็วสูงสุดในการบินอยูท่ ่ี 10 เมตร/วินาที
Sport Mode (โหมดกีฬา): ในโหมดกีฬา โดรนใช้ GPS และระบบจับภาพวัตถุดา้ นล่างในการหาตำ�แหน่ ง ใน Sport Mode การตอบรับของ
โดรนจะมีการปรับเพือ่ ความคล่องตัวและทำ�ความเร็วเพือ่ ให้ตอบสนองกับการบังคับของจอยสติก๊ ได้มากยิง่ ขึน้ ความเร็วสูงสุดในการบินคือ 16 เมตร/
วินาที ระดับการเพิม่ ระดับการบินสูงสุดคือ 5 เมตร/วินาที และระดับการลดระดับการบินสูงสุดคือ 3.5 เมตร/วินาที
้ ระหว่างที่ถ่าย
Cine Mode: Cine mode จะยึดตาม Normal mode และความเร็วในการบินจะจำ�กัด เพือ่ ทำ�ให้โดรนทรงตัวได้นิ่งมากขึน
ทำ� ความเร็วสูงสุดในการบินคือ 6 เมตร/วินาที ระดับการเพิ่มระดับการบินสูงสุดคือ 2 เมตร/วินาที และระดับการลดระดับการบินสูงสุดคือ 1.5
เมตร/วินาที
่ น Attitude (ATTI) mode (โหมดบินในตัวอาคารทีมี่ สญ
่
ั ญาณ GPS ต่�ำ ) โดยอัตโนมัติ เมือระบบจั
โดรนจะมีการเปลียนเป็
บภาพวัตถุดา้ นล่างใช้งานไม่ได้
่ ญญาณ GPS อ่อน หรือเข็มทิศโดนรบกวน เมือระบบจั
่
มีการปิ ดใช้งานหรือเมือสั
บภาพด้านล่างใช้งานไม่ได้ โดรนจะไม่สามารถหาตำ�แหน่งตัวเองหรือเบรคอัตโนมัตไิ
่ จะเกิ
่
่ ดอันตรายในการบิน ใน ATTI mode โดรนจะโดนสภาวะแวดล้อมรบกวนได้งา่ ยยิงขึ
ด้ ซึงจะเพิ
มความเสี
่
ยงที
่ น้ ปัจจัยของสภาวะแวดล้อม เช่น ลม จะส่งผลใ
่ ศตามแนวราบ ซึงอาจส่
่
่ นในพืนที
้ จำ่ �กัด
ห้เกิดการเปลียนทิ
งผลให้เกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะเมือบิ
้ อย่างมากใน Sport mode ระยะห่างในการเบรคต่�ำ ที่สุด 30
อัตราความเร็วสูงสุดและระยะห่างในการเบรคของโดรนจะเพิ่มขึน
เมตรต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีลม
้ อย่างมากใน Sport mode ระยะห่างในการเบรคต่�ำ ที่สุด 10 เมตรต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีลม
ความเร็วจะเพิ่มขึน
้ อย่างมากใน Sport mode
การตอบสนองของโดรนจะเพิ่มขึน
ซึ่งหมายถึงเพียงคุณขยับจอยสติก๊ เล็กน้ อยบนรีโมทคอนโทรลก็จะทำ�ให้โดรนเคลือ่ นที่ไปได้ไกลมาก
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าคุณมีพน
ื ้ ที่เพียงพอในการบิน
ระหว่างโหมดวิดโี อในโหมดปกติหรือโหมด Cine ความเร็วในการบินจะถูกจำ�กัด เมื่อระยะห่างของกิมบอลใกล้
-90°หรือ 0° เพื่อให้แน่ ใจว่าการถ่ายวิดโี อมีความเสถียร หากมีลมแรง ข้อจำ�กัดจะถูกปิ ดใช้งานเพื่อปรับความต้านทานลมของโดรน
ซึ่งอาจทำ�ให้กิมบอลสั่นขณะบันทึกวิดโี อได้
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คูม่ ือการใช้งาน DJI Mini 2

ตัวแสดงสถานะโดรน
DJI Mini 2 มีไฟ LED ด้านหน้ าและไฟแสดงสถานะโดรน
ไฟแอลอีดดี า้ นหน้ า

ไฟแสดงสถานะโดรน/ปุ่ ม QuickTransfer

ไฟ LED ด้านหน้ าแสดงทิศทางของโดรนและจะกะพริบเป็ นสีขาวเมื่อโดรนเปิ ดใช้งาน

สถานะไฟ LED ด้านหน้ า
เมื่อเปิ ดเครือ่ งอยู่
W

กะพริบเป็ นสีขาว

สถานะเริม่ ต้น (ปรับแต่งได้ใน DJI Fly)

B

กะพริบเป็ นสีนำ้ �เงินช้าๆ

การสลับระหว่างการเชื่อมต่อ Wi-Fi และการเชื่อมต่อการส่งวิดโี อ OcuSync 2.0

B

กะพริบเป็ นสีนำ้ �เงิน

เปลีย่ นเป็ นการเชื่อมต่อ Wi-Fi และรอการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เคลือ่ นที่

สีนำ้ �เงินค้าง

เปลีย่ นเป็ นการเชื่อมต่อ Wi-Fi และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เคลือ่ นที่

กะพริบเป็ นสีนำ้ �เงินเร็ว ๆ

เปลีย่ นเป็ นการเชื่อมต่อ Wi-Fi และดาวน์ โหลดด้วยความเร็วสูง

สีแดงค้าง

ไม่สามารถเปลีย่ นไปใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi

กะพริบเป็ นสีแดงช้า ๆ

ESC ส่งเสียงบี๊บขณะใช้ Find My Drone

กะพริบเป็ นสีขาว

การชาร์จ

สีขาวค้าง

การชาร์จเสร็จสมบูรณ์

B

—

B

—

เมื่อปิ ดเครือ่ งอยู่
W
W

—

กดปุ่ ม QuickTransfer ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างโหมด QuickTransfer (การเชื่อมต่อ Wi-Fi) และโหมดบิน (การเชื่อมต่อการส่งสัญญา
้ ไป ให้กดปุ่ ม QuickTransfer สองครัง้
ณวิดโี อ OcuSync 2.0) หากเฟิ ร์มแวร์ไม่ได้อัปเดตเป็ น v1.1.0.0 ขึน
หากไฟ LED ด้านหน้ ายังคงกะพริบเป็ นสี นำ้ �เงินอย่างช้า ๆ เมื่อเปลี่ยนจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi เป็ นการเชื่อมต่อการส่ งสั ญญาณวิดีโอ
OcuSync 2.0 แสดงว่าการเปลี่ยนการเชื่อมต่อล้มเหลว เปิ ดโดรนใหม่อีกครัง้ โดรนจะเข้าสู่โหมดการบิน (การเชื่อมต่อการส่งสัญญาณวิดโี อ
OcuSync 2.0) โดยค่าเริม่ ต้นหลังจากรีสตาร์ท

ตัวแสดงสถานะโดรนบอกสถานะระบบควบคุมการบินของโดรน โปรดดูท่ตี ารางด้านล่างเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแสดงสถานะโดรน

ลักษณะของตัวแสดงสถานะโดรน
สภาวะปกติ
B
P
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ไฟกะพริบเป็ นสีแดง เหลือง เขียว น้ำ �เงิน
และม่วงสลับกัน
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คูม่ ือการใช้งาน DJI Mini 2
P

×2

กะพริบสีม่วงช้า ๆ

กำ�ลังอุ่นเครือ่ ง

กะพริบเป็ นสีเขียวช้า ๆ

เปิ ดใช้งาน GPS

กะพริบเป็ นสีเขียวสองครัง้ ซ้ำ� ๆ

เปิ ดใช้งานระบบจับภาพด้านล่าง

กะพริบเป็ นสีเหลืองช้า ๆ

ปิ ดใช้งานระบบ GPS และระบบจับภาพต้านล่าง
(เปิ ดใช้งานโหมด ATTI)

กะพริบเป็ นสีเขียวเร็ว ๆ

กำ�ลังเบรค

กะพริบเป็ นสีเหลืองเร็ว ๆ

สัญญาณจากรีโมทคอนโทรลขาดหาย

กะพริบเป็ นสีแดงช้า ๆ

แบตอ่อน

กะพริบเป็ นสีแดงเร็ว ๆ

แบตเตอรีใ่ กล้หมด

กะพริบเป็ นสีแดง

IMU ผิดพลาด

สีแดงค้าง

มีความผิดปกติรา้ ยแรง

กะพริบสีแดงและสีเหลืองสลับกัน

ต้องมีการปรับเข็มทิศใหม่

สภาวะส่งสัญญาณเตือน

—

QuickTransfer
DJI Mini 2 สามารถเชือ่ มต่อโดยตรงกับโทรศัพท์เคลือ่ นทีผ่ า่ น Wi-Fi ทำ�ให้ผใู้ ช้สามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายและวิดโี อจากโดรนไปยังโทรศัพท์เคลือ่ นทีผ่ า่ น
้ วยอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดถึง 20 MB/s
DJI Fly โดยไม่ตอ้ งใช้รโี มทคอนโทรล ผูใ้ ช้ยงั ได้เพลิดเพลินกับการดาวน์โหลดทีร่ วดเร็วและสะดวกสบายยิง่ ขึนด้

การใช้งาน
วิธีท่ี 1: เมื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรล
1. เปิ ดเครือ่ งและรอจนกว่าการทดสอบวินิจฉั ยตนเองของโดรนจะเสร็จสมบูรณ์ กดปุ่ ม QuickTransfer ค้างไว้สองวินาทีเพือ่ เปลีย่ นเป็ นโหมด
QuickTransfer (หากเฟิ ร์มแวร์ไม่ได้อัปเดตเป็ น v1.1.0.0 ให้กดไฟแสดงสถานะโดรนสองครัง้ ) ไฟ LED ด้านหน้ าจะกะพริบเป็ นสีนำ้ �เ
งินช้า ๆ ก่อนที่จะกะพริบเป็ นสีนำ้ �เงินเมื่อการเปลีย่ นโหมดสำ�เร็จ
้ โดยอัตโ
2. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าเปิ ดใช้งาน Bluetooth และ Wi-Fi บนอุปกรณ์ มือถือแล้ว เปิ ดแอป DJI Fly และข้อความแจ้งจะปรากฏขึน
นมัตใิ ห้เชื่อมต่อกับโดรน
3. แตะเชื่อมต่อ เมื่อเชื่อมต่อสำ�เร็จ ไฟล์จากโดรนจะสามารถเข้าถึงและดาวน์ โหลดได้ดว้ ยความเร็วสูง โปรดทราบว่าเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลือ่ น
ที่กับโดรนเป็ นครัง้ แรก คุณต้องกดปุ่ ม QuickTransfer เพื่อยืนยัน

วิธีที่ 2: เมื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่เชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรล
1. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าโดรนเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เคลือ่ นที่ผ่านรีโมทคอนโทรลและมอเตอร์ยังไม่ได้สตาร์ท
2. เปิ ดใช้งาน Bluetooth และ Wi-Fi บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่
3. เปิ ด DJI Fly เข้าสู่การเล่นย้อนกลับ และแตะ

ที่มุมขวาบน เพื่อเข้าถึงไฟล์ท่โี ดรน เพื่อดาวน์ โหลดด้วยความเร็วสูง
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อั ต ราการดาวน์ โหลดสู ง สุ ด สามารถทำ � ได้ เ ฉพาะในประเทศและภู ม ิ ภ าคที ่ ก ฎหมายและข้ อ บั ง คั บ อนุ ญาตให้ ใ ช้ ค วามถี ่ 5.8 GHz
เมื่อใช้อุปกรณ์ ที่รองรับย่านความถี่ 5.8 GHz และการเชื่อมต่อ Wi-Fi และในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสั ญญาณรบกวนหรือสิ่ งกีดขวาง
หากตามข้อบังคับท้องถิ่น (เช่น ในญี่ปุ่ น) ไม่อนุ ญาตให้ใช้ย่านความถี่ 5.8 GHz โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้จะไม่รองรับย่านความถี่ 5.8
GHz มิฉะนั ้นสภาพแวดล้อมจะมีสัญญาณรบกวนอย่างรุนแรง ภายใต้สถานการณ์ เหล่านี ้ QuickTransfer จะเปลี่ยนเป็ นย่านความถี่ 2.4
GHz โดยอัตโนมัตแิ ละอัตราการดาวน์ โหลดสูงสุดจะลดลงเหลือ 6 MB/s
ก่อนจะใช้ QuickTransfer ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้เปิ ดใช้งานบลูทูธ, Wi-Fi และบริการระบุต�ำ แหน่ งบนโทรศัพท์เคลือ่ นที่แล้ว
เมื ่ อ ใช้ QuickTransfer ไม่ จ ำ � เป็ นต้ อ งป้ อนรหั ส ผ่ า น Wi-Fi ในหน้ าการตั ้ง ค่ า ของโทรศั พ ท์ เ คลื ่ อ นที ่ เ พื ่ อ เชื ่ อ มต่ อ
หลังจากเปลีย่ นโดรนให้เข้าสู่โหมด QuickTransfer แล้ว ให้เปิ ดแอป DJI Fly จากนั ้นจะมีข้อความแจ้งให้เชื่อมต่อโดรน
โดรนจะเข้าสู่โหมดการบินโดยอัตโนมัตติ ามค่าเริม่ ต้นหลังจากรีสตาร์ท หากจำ�เป็ น ต้องเข้าสู่ QuickTransfer ด้วยตนเองอีกครัง้
ใช้ QuickTransfer ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสิ่ งกีดขวางโดยไม่มีสั ญญาณรบกวนและอยู่ห่างจากแหล่งที่มาของสั ญญาณรบกวน เช่น
เราเตอร์ไร้สาย ลำ�โพงบลูทูธ หรือหูฟัง

้ บิน)
Return to Home (บินกลับจุดขึน
ฟังก์ ช ั น Return to Home ( RTH ) คื อ การนำ �โดรนกลั บ มายั ง จุ ด ขึ ้น บิ น ที ่ บ ั น ทึ ก ไว้ ล ่ า สุ ด และลงจอดเมื ่ อ สั ญ ญาณ GPS
แรงพอ มี RTH อยู ่ ส ามประเภท: Smart RTH , Low Battery RTH ( RTH แบบแบตเตอรี่ต ่ ำ� ) และ Failsafe RTH ( RTH
้ บิ น ได้สำ � เร็จ และสั ญ ญาณ GPS แรง RTH จะทำ � งานเมื่ อ ผู ้ ใ ช้ เ ริ ่ม ใช้ Smart RTH
แบบสู ญ เสี ย การเชื ่ อ มต่อ ) หากโดรนบั น ทึ ก จุ ด ขึ น
หรือแบตเตอรีโ่ ดรนอยู่ในระดับต่�ำ หรือสัญญาณระหว่างรีโมทคอนโทรลกับโดรนสูญหาย RTH จะทำ�งานด้วยเช่นกันในสถานการณ์ ที่ผิดปกติอื่น ๆ
เช่น หากสัญญาณการส่งวิดโี อหายไป
GPS
้ บิน
จุดขึน

10

รายละเอียด
จุดขึน้ บินทีเ่ ป็ นค่าเริม่ ต้นคือจุดแรกทีโ่ ดรนได้รบั สัญญาณ GPS อย่างแรงหรือปานกลาง (เมือ่ ไอคอนเป็ นสีขาว)
ตัวแสดงสถานะโดรนมีไฟสีเขียวกะพริบเร็ว ๆ หลังจากจุดขึน้ บินมีการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว

Smart RTH
้ นได้ เปิ ดใช้งาน Smart RTH ได้ทงการแตะ
ถ้าสัญญาณ GPS ไม่พอ สามารถเปิ ดใช้ Smart RTH เพือ่ นำ�โดรนกลับมายังจุดขึนบิ
ั้
ที่ DJI Fly
หรือการกดค้างทีป่ มุ่ RTH บนรีโมทคอนโทรล การออกจาก Smart RTH ทำ�ได้โดยแตะ ที่ DJI Fly หรือกดปุ่ ม RTH บนรีโมทคอนโทรล

Low Battery RTH
เมื ่ อ ระดั บ แบตเตอรี ่ อ ั จ ฉริ ย ะของโดรนต่ ำ � เกิ น ไปและไม่ ม ี พ ลั ง งานเพี ย งพอที ่ จ ะบิ น กลั บ จุ ด ขึ ้น บิ น ให้ นำ �โดรนลงจอดโดยเร็ ว ที ่ ส ุ ด
มิฉะนั ้ นโดรนจะตกเมื ่อแบตเตอรี่หมด ซึ่งจะส่ งผลให้โดรนได้ร ับความเสี ยหายและเกิดอันตรายอื ่น ๆ ได้ เพือ่ หลีกเลีย่ งอันตรายทีไ่ ม่จำ�เป็ น
้ บินจากตำ�แหน่ ง
เนื่ องจากแบตเตอรีไ่ ม่เพียงพอ DJI Mini 2 จะตรวจสอบอย่างชาญฉลาดว่าระดับแบตเตอรีใ่ นปัจจุบน
ั เพียงพอที่จะบินกลับจุดขึน
้ เมื่อแบตเตอรี่อัจฉริยะลดลงถึงจุดที่การบินกลับอย่างปลอดภัยของโดรนอาจเกิดอันตราย
ปัจจุบันได้หรือไม่ Low Battery RTH จะเริ่มขึน
ผูใช้
้ โดรนสามารถยกเลิก RTH ได้โดยการกดปุ่ม RTH หรือปุ่มหยุดบินชัวคราวบนรี
โมทคอนโทรล ถ้ามีการยกเลิก RTH แล้วตามมาด้วยการเตือนระดับแบตเตอรีอ่่ อน
่
แบตเตอรีโ่ ดรนอัจฉริยะอาจมีพลังงานไม่เพียงพอให้โดรนลงจอดอย่างปลอดภัย ซึง่ อาจส่งผลให้โดรนตกหรือสูญหายได้ โดรนจะลงจอดโดยอั ต โนมั ต ิ
หากระดับแบตเตอรี่ปัจจุบันยังให้พลังงานกับโดรนนานพอในการลดระดับลงจากความสู งปัจจุบัน การลงจอดอัตโนมัติไม่สามารถยกเลิกได้
แต่จะยังใช้รโี มทคอนโทรลเพื่อปรับเปลีย่ นทิศทางของโดรนระหว่างการลงจอดได้

Failsafe RTH (RTH แบบสูญเสียการเชือ่ มต่อ)
้ บินมีการบันทึกไว้อย่างสมบูรณ์ และเข็มทิศทำ�งานปกติ Failsafe RTHจะทำ�งานโดยอัตโนมัตห
ถ้าจุดขึน
ิ
้ ไป
ลังจากสัญญาณของรีโมทคอนโทรลหายไปนานกว่า 11 วินาที เมื่ออัปเดตเฟิ ร์มแวร์เป็ น v1.1.0.0 ขึน
้ สู่ระดับความสูง RTH ที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้ าเพื่อเข้าสู่โหมด Straight
โดรนจะบินถอยหลังเป็ นระยะทาง 50 ม. ในเส้นทางบินเดิมและขึน
Line RTH โดรนจะเข้าสู่โหมด Straight Line RTH หากสัญญาณรีโมทคอนโทรลกลับคืนมาใหม่ระหว่างอยู่ในโหมด
14
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้ บิน (Home Point) น้ อยกว่า 20 เมตร
Failsafe RTH เมื่อโดรนบินถอยหลังตามเส้นทางการบินเดิมและระยะห่างจากจุดขึน
โดรนจะหยุดบินย้อนกลับในเส้นทางการบินเดิม และเข้าสู่ Straight Line RTH ที่ระดับความสูงปัจจุบัน
หากระดับแบตเตอรีต่ �่ำ มาก โดรนจะลงจอดโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถยกเลิกการกระทำ�นี ้ได้ แต่ยังสามารถใช้รโี มทคอนโทรลเพือ่ ลดความเร็วลงหรือปรั
บทิศทางของโดรนได้
โดรนจะลงจอดโดยอัตโนมัติ หากระดับแบตเตอรีปั่ จจุบันยังให้พลังงานกับโดรนนานพอในการลดระดับลงโดยตรงจากความสูงปัจจุบัน
ไม่สามารถยกเลิกการกระทำ�นี ้ได้ แต่จะยังใช้รโี มทคอนโทรลเพื่อปรับเปลีย่ นทิศทางของโดรนระหว่างการลงจอดได้

่ ๆ
สถานการณ์ RTH อืน
หากสัญญาณวิดโี อขาดหายระหว่างการบิน ขณะที่รโี มทคอนโทรลยังคงควบคุมการเคลือ่ นไหวของโดรนได้ จะมีข้อความแจ้งให้เริม่ เข้าโหมด RTH
สามารถยกเลิก RTH ได้

ขันตอนของ
้
RTH (Straight Line)
้ บินไว้เรียบร้อยแล้ว
1. มีการบันทึกจุดขึน
2. RTH เริม่ ทำ�งาน
้ บินน้ อยกว่า 20 เมตรเมื่อ RTH เริม่ ขึน
้ โดรนจะบินอยู่กับที่และไม่กลับไปที่จุดขึน
้ บิน (ต้องใช้เฟิ ร์มแวร์เวอร์ชัน
3. หากโดรนอยู่ห่างจากจุดขึน
v1.1.0.0 มิฉะนั ้นโดรนจะลงจอดทันที)
้ บินมากกว่า 20 เมตรเมื่อ RTH เริม่ ต้น โดรนจะบินกลับจุดขึน
้ บินด้วยความเร็วแนวนอน 10.5 m/s
หากโดรนอยู่ห่างจากจุดขึน
้ บิน โดรนจะลงจอดและมอเตอร์จะหยุดทำ�งาน
4. หลังจากถึงจุดขึน
้ บินได้ หากสัญญาณ GPS อ่อนหรือไม่มีสัญญาณ หากสัญญาณ GPS
โดรนไม่สามารถบินกลับไปยังจุดขึน
อ่อนหรือไม่มีสัญญาณหลังจากที่มีการกระตุน
้ ให้เข้าสู่โหมด RTH โดรนจะบินอยู่กับที่ระยะหนึ่ งก่อนจะลงจอด
การตัง้ ระดับความสูงในโหมด RTH ที่เหมาะสมก่อนการบินเป็ นสิ่งสำ�คัญ เปิ ด DJI Fly และตัง้ ระดับความสูง RTH ใน Smart RTH และ
้ ไปที่ระดับความสูง
Low Battery RTH (RTH แบตเตอรีต่ �่ำ ) หากระดับความสูงปัจจุบันของโดรนน้ อยกว่าระดับความสูง RTH โดรนจะขึน
้ บินในระดับความสูงปัจจุบัน
RTH ก่อนโดยอัตโนมัติ หากความสูงปัจจุบันสูงเท่าหรือสูงกว่าระดับความสูง RTH โดรนจะบินไปยังจุดขึน
หากโดรนอยู่ท่รี ะดับความสูง 65 ฟุต (20 ม.) หรือสูงกว่าและยังไม่ถึงระดับความสูง RTH สามารถเลือ่ นคันบังคับ throttle
้ บินที่ระดับความสูงปัจจุบัน (ใช้ได้เฉพาะกับเฟิ ร์มแวร์ v1.0.0.0 เท่านั ้น
เพื่อหยุดโดรนจากการเพิ่มระดับความสูงและโดรนจะบินไปยังจุดขึน
ฟังก์ชันนี ้ใช้ไม่ได้เมื่ออัพเดตเฟิ ร์มแวร์เป็ น v1.1.0.0 หรือใหม่กว่า)
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ระหว่างอยู่ในโหมด RTH ระดับความเร็ว ระดับความสูง และทิศทางของโดรนควบคุมได้โดยใช้รโี มทคอนโทรล ถ้าหากสัญญาณรีโมทคอนโทรลเป็
้ หรือบินไปข้างหน้ า ผู้ใช้สามารถดันคันบังคับไป
นปกติ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถใช้รโี มทคอนโทรลเพื่อแพนไปทางซ้ายหรือขวาได้ เมื่อโดรนบินขึน
ในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อให้โดรนบินอยู่กับที่
GEO zones จะมีผลต่อ RTH ถ้าโดรนบินเข้าไปยัง GEO zone เมื่ออยู่ในโหมด RTH โดรนจะลดระดับลงจนกว่าจะออกจาก GEO
้ บิน หรือไม่เช่นนั ้นโดรนก็จะบินอยู่กับที่เนื่ องจากขีดจำ�กัดความสูง
zone และบินกลับไปยังจุดขึน
้ บินได้ บินอย่างระมัดระวัง
เมื่อความเร็วลมแรงเกินไป โดรนอาจจะไม่สามารถบินกลับไปยังจุดขึน

้ นก่อนลงจอด)
Landing Protection (การสแกนพืนดิ
้ ดินก่อนลงจอดจะเปิ ดใช้เมื่ออยู่ในโหมด Smart RTH
การสแกนพืน
้ ดินก่อนลงจอด โดรนจะตรวจสอบอัตโนมัตแิ ละลงจอดบนจุดที่เหมาะสม
1. ในช่วงการสแกนพืน
้ ดินแล้วว่าไม่เหมาะสมในการลงจอด DJI Mini 2 จะบินอยู่กับทีแ่ ละรอคำ�สั่งยืนยันจากนั กบิน
2. หากตรวจสอบพืน
้ ดินก่อนลงจอดใช้งานไม่ได้ DJI Fly จะแสดงคำ�เตือนการลงจอด เมื่อโดรนลดระดับลงต่ำ�กว่า 0.5 เมตร แตะยืนย
3. ถ้าการสแกนพื น
ันหรือดึงคันบังคับ throttle ลงเพื่อลงจอด

ระบบจับภาพวัตถุและระบบเซนเซอร์อินฟราเรด
DJI Mini 2 มีทงั ้ ระบบเซนเซอร์อินฟราเรดและระบบจับภาพวัตถุดา้ นล่างระบบจับภาพวัตถุดา้ นล่างประกอบไปด้วยกล้องหนึ่ งตัว
และระบบเซนเซอร์อินฟราเรด ซึ่งมีกล้อง 3 มิตแิ บบอินฟราเรดสองตัว ระบบจับภาพวัตถุดา้ นล่างและระบบเซนเซอร์อินฟราเรดช่วยให้โดรนคง
้ และสามารถบินในร่มหรือในสภาวะแวดล้อมอื่นที่ไม่มีสัญญาณ GPS
ตำ�แหน่ งปัจจุบัน บินอยู่กับที่ได้แม่นยำ�ยิ่งขึน
ระบบเซนเซอร์อินฟราเรด

ระบบจับภาพด้านล่าง

ระยะในการตรวจจับ
ระบบจับภาพวัตถุดา้ นล่างทำ�งานได้ดท
ี ่สี ุด เมื่อโดรนอยู่ในระดับความสูง 0.5 ถึง 10 เมตร และระยะทางที่ใช้งานได้อยู่ในช่วง 0.5 ถึง 30 เมตร

56°
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ใช้ระบบจับภาพวัตถุ
เมือ่ ระบบ GPS ใช้การไม่ได้ ระบบจับภาพวัตถุด ้านล่างจะเปิ ดใช้งาน ถ้าหากพืน้ ดินเรียบและมีแสงเพียงพอระบบจับภาพวัตถุดานล่างทำ�งา้
นได้ดีทีส่ ุด เมือ่ โดรนอยูท
่ ีร่ ะดับความสูง 0.5 - 10 เมตร ถ้าระดับความสูงของโดรนเกิน 10 เมตร ระบบจับภาพวัตถุอาจจะได้ร บั ผลกระทบ
ดังนั น
้ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ

ทำ�ตามขันตอนด้
้
านล่างนีเ้ พือ่ ใช้ระบบจับภาพวัตถุดา้ นล่าง
1. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าโดรนอยู่ในโหมด Normal หรือ Cine เปิ ดเครือ่ งโดรน
2. หลั งจากโดรนบิ นขึ ้นไปแล้ วก็ จะบิ นอยู่ กั บที่ ไฟแสดงสถานะโดรนกะพริบเป็ นไฟสี เขี ยวสองครั ้ง บจั บภาพวัตถุ ด้ านล่ างกำ �ลั งทำ �งาน
ใส่ใจกับสภาพแวดล้อมในการบินระบบจับภาพวัตถุดา้ นล่างและระบบเซนเซอร์อินฟราเรดทำ�งานภายใต้เงือ่ นไขที่จำ�กัดเท่านั ้นและไม่สามารถแทนที่การ
ควบคุมและการตัดสินใจ ของมนุ ษย์ได้ ในระหว่างการบิน ให้ใส่ใจกับสภาพแวดล้อมโดยรอบและคำ�เตือนบนแอป DJI Fly รวมถึงรับผิดชอบและรักษาการ
ควบคุมโดรนอยู่ต ลอดเวลา
โดรนมีเพดานบินสูงสุด 5 เมตร หากมีสัญญาณ GPS
เมือ่ โดรนบินเหนื อน้ำ � ระบบจับภาพวัตถุดา้ นล่างอาจทำ�งานได้ไม่ดเี ท่าที่ควร ดังนั ้นเมื่อลงจอด โดรนอาจไม่สามารถหลบหลีกผิวน้ำ �ด้านล่างได้อย่างเต็มที่
ขอแนะนำ �ให้รกั ษาการควบคุมการบินตลอดเวลา ใช้ดลุ ยพินิจอย่างสมเหตุสมผลตามสภาพแวดล้อมโดยรอบและหลีกเลีย่ งการพึ่งพาระบบจับภาพวัตถุดา้ นล่าง
โปรดทราบว่าเมื่อโดรนบินเร็วเกินไปอาจทำ�ให้ระบบจับภาพวัตถุดา้ นล่างและระบบเซนเซอร์อินฟราเรดทำ�งานได้ไม่ดเี ท่าที่ควร
ระบบเซนเซอร์อินฟราเรดจะมีผลเฉพาะเมื่อความเร็วในการบินไม่เกิน 12 m/s
้ ผิวที่มีลวดลายไม่ชัดเจนหรือสภาพแสงน้ อย
ระบบจับภาพวัตถุดา้ นล่างจะทำ�งานได้ไม่ดเี ท่าที่ควรกับพืน
ระบบจับภาพวัตถุดา้ นล่างจะทำ�งานได้ไม่ดเี ท่าที่ควรในสถานการณ์ ดงั ต่อไปนี ้ ขอให้ควบคุมโดรนอย่างระมัดระวัง
้ ผิวที่เป็ นสีเดียว (เช่น สีด�ำ ล้วน สีขาวล้วน สีเขียวล้วน)
ก) บินเหนื อพืน
้ ผิวที่สะท้อนแสงอย่างมาก
ข) บินเหนื อพืน
้ ผิวที่โปร่งแสง
ค) บินเหนื อผิวน้ำ �หรือพืน
้ ผิวหรือวัตถุท่เี คลือ่ นที่
ง) บินเหนื อพืน
้ ที่ท่แี สงมีการเปลีย่ นแปลงบ่อยหรือเปลีย่ นแบบต่างกันมาก
จ) บินในพืน
้ ผิวที่มืดสนิ ท (< 10 lux) หรือสว่างมาก (> 40,000 lux)
ฉ) บินเหนื อพืน
้ ผิวที่สะท้อนอย่างมากหรือพืน
้ ผิวที่ซึมซับแสงอินฟราเรด (เช่น กระจก)
ช) บินเหนื อพืน
้ ผิวที่มีลวดลายหรือผิวหน้ าที่ไม่ชัดเจน (เช่น เสาไฟฟ้ า)
ซ) บินเหนื อพืน
้ ผิวที่มีลวดลายหรือผิวหน้ าที่เหมือนกันซ้ำ�ไปซ้ำ�มา (เช่น กระเบือ้ งที่มีลวดลายเดียวกัน)
ฌ) บินเหนื อพืน
ญ) บินเหนื อสิ่งกีดขวางที่มีพน
ื ้ ผิวเล็ก ๆ (เช่น กิ่งไม้)
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้ สูง
กรุณาดูแลให้เซนเซอร์สะอาดอยู่เสมอ ห้ามดัดแปลงเซนเซอร์ ห้ามใช้โดรนในสภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นมากหรือมีความชืน
ห้ามมีสิ่งกีดขวางระบบเซนเซอร์อินฟราเรด
ห้ามบินในวันที่ฝนตก มีหมอกหนาหรือทัศนวิสัยไม่ชัดเจน
้ บินทุกครัง้ :
ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี ้ก่อนขึน
ก) ตรวจดูวา่ ไม่มีสติกเกอร์หรือสิ่งกีดขวางอื่นใดติดบนระบบเซนเซอร์อินฟราเรดหรือระบบจับภาพวัตถุดา้ นล่าง
ข) ถ้ามีสิ่งสกปรก ฝุ่ น หรือน้ำ � ติดบนระบบเซนเซอร์อินฟราเรดหรือระบบจับภาพวัตถุดา้ นล่าง ให้เช็ดออกด้วยผ้านิ่ ม ๆ
ห้ามใช้นำ้ �ยาทำ�ความสะอาดที่ผสมแอลกอฮอล์
้ กับกระจกของระบบเซนเซอร์อินฟราเรดและระบบจับภาพวัตถุดา้ นล่าง
ค) ติดต่อฝ่ ายดูแลลูกค้าของ DJI หากมีความเสียหายเกิดขึน

โหมดการบินอัจฉริยะ
QuickShot (ถ่ายด่วน)
โหมด QuickShot รวมถึง Dronie, Rocket, Circle, Helix และ Boomerang การบันทึกภาพของ DJI Mini 2
้ อยู่กับการเลือกโหมดการถ่ายทำ�และจะเป็ นการบันทึกวิดโี อสัน
้ โดยอัตโนมัติ วิดโี อสามารถรับชม ตัดต่อ หรือแชร์ไปทีโ่ ซเชียลมีเดียได้
ขึน
จากการเปิ ดชมย้อนหลัง
้ โดยที่กล้องยังจับอยู่ท่ตี วั วัตถุ
Dronie (บินเดินหน้ าและถอยหลัง): โดรนบินถอยหลังและบินขึน
้ โดยที่กล้องหันลงมาทางด้านล่าง
Rocket (บินตรงสูอ่ ากาศ): โดรนบินขึน
Circle (บินวน): โดรนบินวนรอบวัตถุ
้ และบินวนเป็ นเกลียวรอบวัตถุ
Helix (บินวนเป็ นเกลียว): โดรนบินขึน
้ เมื่อไปจากจุดตัง้ ต้น และบินร่อนลงมาตอนบินกลับ
Boomerang: โดรนบินรอบวัตถุเป็ นวงรูปไข่ บินขึน
จุดตัง้ ต้นของโดรนทำ�ให้เกิดปลายด้านหนึ่ งของรูปทรงไข่แบบยาว ในขณะที่อีกด้านอยู่ฝั่งตรงข้ามของวัตถุจากจุดเริม่ ต้น
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ามีพน
ื ้ ที่เพียงพอเมื่อใช้โหมด Boomerang ตรวจสอบให้มีพน
ื ้ ที่รศั มีอย่างน้ อย 99 ฟุต (30 เมตร)
รอบโดรนและอย่างน้ อย 33 ฟุต (10 เมตร) เหนื อโดรน

การใช้ QuickShot
้ บินและบินอยู่กับที่อย่างน้ อย 6.6 ฟุต (2 เมตร) เหนื อพืน
้ ดิน
1. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าแบตเตอรีก่ ารบินชาร์จมาเพียงพอแล้ว ขึน

2 เมตร
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2. ใน DJI Fly แตะไอคอนโหมดถ่ายภาพ เพือ่ เลือก QuickShots แล้วทำ�ตามคำ�แนะนำ� ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจว่าจะใช้งานโหมดถ่ายภาพอย่างไร
้ ร่ อบข้าง
และไม่มสี งิ่ กีดขวางในพืนที
N Mode

In Flight

80

24 26

RC

20

20m
Dronie

Photo

Rocket

Video

Circle

Quickshot

30m
35m

Start

40m
45m
50m

Helix

Radius

7.9m/s
1.6m/s

0m/s

126m
1024.4m
H H 33m
D

0m/s

D 10m

EV

4K 30

+3.01:30:26

Pano

AE
EV

+1.0

AE

3. เลือกโหมดที่ต้องการถ่าย เลือกวัตถุเป้ าหมายในมุมมองกล้อง โดยแตะวงกลมที่วัตถุหรือวาดรูปกล่องรอบวัตถุ และแตะ Start เพื่อเริ่มถ่าย
โดรนบินกลับไปยังตำ�แหน่ งแรก เมื่อถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อย
4. แตะ

้ ๆ หรือวิดโี อต้นฉบับ หลังจากดาวน์ โหลดวิดโี อแล้ว คุณสามารถตัดต่อวิดโี อหรือแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียได้
เพื่อเข้าถึงวิดโี อสัน

ออกจากโหมด QuickShots
กดปุ่ มหยุดบินชั่วคราว/RTH หนึ่ งครัง้ หรือแตะ

ที่ DJI Fly เพื่อออกจากโหมด QuickShots โดรนจะบินอยู่กับที่

่ ใด ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าไม่มมี นุ ษย์ สัตว์ หรือสิง่ กีดขวางอื่นใดในเส้นทางบิน
ใช้ QuickShots ในบริเวณทีไ่ ม่มตี กึ รามบ้านช่องหรือสิง่ กีดขวางอืน
หมั่นสังเกตวัตถุรอบ ๆ โดรน และใช้รโี มทคอนโทรลเพื่อหลีกเลีย่ งไม่ให้โดรนเข้าไปชน
ห้ามใช้ QuickShots ในสถานการณ์ ดงั ต่อไปนี ้:
ก) เมื่อวัตถุถูกกีดขวางในช่วงเวลาหนึ่ ง หรือคุณมองไม่เห็นวัตถุ
ข) เมื่อวัตถุอยู่ไกลจากโดรนเกิน 50 เมตร
ค) เมื่อวัตถุมีสีหรือลวดลายใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อม
ง) เมื่อวัตถุอยู่บนอากาศ
จ) เมื่อวัตถุเคลือ่ นที่เร็ว
ฉ) เมื่อสภาพแสงน้ อยมาก (<300 lux) หรือ สว่างมาก (>10,000 lux)
ห้ามใช้ QuickShots ในบริเวณใกล้กับตัวอาคาร หรือบริเวณที่สัญญาณ GPS อ่อน ไม่เช่นนั ้นเส้นทางการบินจะไม่เสถียร
โปรดตรวจสอบให้แน่ ใจว่าคุณทำ�ตามกฎหมายและข้อกำ�หนดด้านความเป็ นส่วนตัวในท้องถิ่นเมื่อใช้งาน QuickShots
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บันทึกข้อมูลการบิน
ข้อ มูล การบิน รวมถึง การรับ ส่ ง ข้อ มูล ทางไกล ข้อ มูล สถานะโดรน และตัว แปรอื ่น ๆ มีก ารบัน ทึก อัต โนมัต ิไ ปที ่ต ัว เก็บ ข้อ มูล ภายในโดรน
ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)

ใบพัด
มีใบพัดแบบเสียงเบาของ DJI Mini 2 อยู่สองแบบซึ่งออกแบบมาเพื่อให้หมุนไปในทิศทางแตกต่างกัน เครือ่ งหมายใช้เพื่อแนะนำ �ว่าควรใช้ใบพัด
แบบไหนเพื่อติดกับมอเตอร์แบบไหน ใบพัดสองใบที่ตดิ อยู่กับมอเตอร์ตวั เดียวกันคือใบพัดแบบเดียวกัน
มีเครือ่ งหมาย

ไม่มีเครือ่ งหมาย

ติดใบพัดเข้ากับมอเตอร์ท่มี ีเครือ่ งหมาย

ติดใบพัดเข้ากับมอเตอร์ท่ไี ม่มีเครือ่ งหมาย

ใบพัด
ภาพประกอบ
ตำ�แหน่ งติดใบพัด

ติดใบพัด
ติ ด ใบพั ด ที ่ ม ี เ ครื ่ อ งหมายกั บ มอเตอร์ ท ี ่ ม ี เ ครื ่ อ งหมาย และใบพั ด ที ่ ไ ม่ ม ี เ ครื ่ อ งหมายกั บ มอเตอร์ ท ี ่ ไ ม่ ม ี เ ครื ่ อ งหมาย ใช้ ไ ขควงขั น ใบพั ด
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าใบพัดเข้าที่แน่ นหนาแล้ว

ไม่มีเครือ่ งหมาย

มีเครือ่ งหมาย

ถอดใบพัด
ใช้ไขควงเพื่อถอดใบพัดออกจากมอเตอร์
ใบพัดมีความคม กรุณาระมัดระวังด้วย
ไขควงใช้เพื่อไขใบพัดเท่านั ้น ห้ามใช้ไขควงเพื่อแยกส่วนโดรน
ถ้าใบพัดแตกหัก ให้ถอดใบพัดสองใบและสกรูท่ตี ดิ อยู่กับมอเตอร์ออกแล้วทิง้ ไป ใช้ใบพัดสองใบจากแพ็กเกจเดียวกัน ห้ามนำ �ใบพัดจากแพ็กเกจ
อื่นมาใช้รว่ มกัน
ใช้เฉพาะใบพัดของ DJI อย่างเป็ นทางการเท่านั ้น ห้ามใช้ใบพัดต่างชนิ ดกัน
หากจำ�เป็ นให้ซือ้ ใบพัดแยกต่างหาก
ตรวจสอบให้แน่ ใจก่อนการบินแต่ละครัง้ ว่าใบพัดติดตัง้ อย่างแน่ นหนา ตรวจสอบว่าสกรูของใบพัดขันแน่ นหนาเมื่อบินไปแล้วทุก ๆ 30 ชั่วโมง
(เมื่อบินประมาณ 60 ครัง้ )
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ตรวจสอบให้แน่ ใจก่อนการบินแต่ละครัง้ ว่าใบพัดทัง้ หมดอยู่ในสภาพดี ห้ามใช้ใบพัดที่เก่า บิ่น หรือแตกหัก
เพื่อหลีกเลีย่ งการบาดเจ็บ อย่าเข้าใกล้ใบพัดที่กำ�ลังหมุนและมอเตอร์
จัดเก็บโดรนอย่างถูกต้อง ขอแนะนำ �ให้ใช้ท่ยี ึดใบพัดเพื่อยึดใบพัด ห้ามบีบหรือบิดใบพัดระหว่างการขนส่งหรือการเก็บ
่ ถ้ามอเตอร์ตดิ ขัดและไม่สามารถหมุนได้อย่างอิสระ ให้จอดโดรนทันที
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ามอเตอร์ตดิ อย่างแน่ นหนาและหมุนอย่างราบรืน
ห้ามปรับแต่งส่วนประกอบของมอเตอร์
ห้ามแตะต้องหรือปล่อยให้มือหรือร่างกายคุณสัมผัสกับมอเตอร์หลังการบิน เพราะมันอาจจะร้อนมาก
ห้ามปิ ดช่องระบายลมบนมอเตอร์หรือบนตัวโดรน
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าเสียง ESCs ปกติเมื่อเปิ ดเครือ่ ง

แบตเตอรีโ่ ดรนอัจฉริยะ
แบตเตอรีโ่ ดรนอัจฉริยะของ DJI Mini 2 เป็ นแบตเตอรีค่ วามจุ 7.7 V, 2250 mAh ที่มีฟังก์ชันสมาร์ทชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่

คุณลักษณะของแบตเตอรี่
1. การชาร์จอย่างสมดุล: ระหว่างการชาร์จ แรงดันไฟฟ้ าในแบตเตอรีจ่ ะสมดุลโดยอัตโนมัติ
2. ฟังก์ช่ันคายประจุอัตโนมัต:ิ
เพื่อป้ องกันไม่ให้แบตเตอรีบ่ วมเมื่อไม่มีการใช้งานหนึ่ งวันแบตเตอรีจ่ ะคายประจุอัตโนมัตใิ ห้เหลือ 96% และเมื่อไม่มีการใช้งานห้าวัน
แบตเตอรีจ่ ะคายประจุอัตโนมัตใิ ห้เหลือ 72% ระหว่างกระบวนการคายประจุ เป็ นปกติท่แี บตเตอรีอ่ าจปล่อยความร้อนปานกลางออกมา
3. ป้ องกันการชาร์จมากเกินไป: เมื่อชาร์จเต็มแล้ว แบตเตอรีจ่ ะหยุดชาร์จอัตโนมัติ
4. การตรวจจับอุณหภูมิ: แบตเตอรีจ่ ะชาร์จเฉพาะเมือ่ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 5°C ถึง 40°C (41°F ถึง 104°F) เท่านั ้น เพื่อป้ องกันความเสียหาย
ระหว่างที่ชาร์จอยู่ การชาร์จจะหยุดโดยอัตโนมัติ หากอุณหภูมิของแบตเตอรีเ่ กิน 50°C (122°F)
5. ป้ องกันกระแสไฟฟ้ าเกิน: เมื่อมีการตรวจจับพบว่ามีกระแสไฟฟ้ าเกิน แบตเตอรีจ่ ะหยุดชาร์จ
6. ป้ องกันการคายประจุมากเกินไป: เมื่อแบตเตอรี่ไม่มีการใช้งาน จะมีการหยุดการคายประจุอัตโนมัติเพื ่อป้ องกันการคายประจุมากเกินไป
เมื่อแบตเตอรีม่ ีการใช้งาน จะไม่สามารถใช้การป้ องกันการคายประจุมากเกินไปได้
7. ป้ องกันไฟฟ้ าลัดวงจร: หากมีการตรวจพบว่าเกิดการลัดวงจร จะมีการตัดจากแหล่งจ่ายไฟโดยอัตโนมัติ
8. การป้ องกันแบตเตอรีเ่ สียหาย DJI Fly จะแสดงข้อความเตือนเมือ่ มีการตรวจจับพบว่าแบตเตอรีเ่ สียหาย
9. โหมดจำ�ศีล: หากแรงดันแบตเตอรีต่ �่ำ กว่า 3.0 V หรือแบตเตอรีเ่ หลือน้ อยกว่า 10%แบตเตอรีจ่ ะเข้าสู่โหมดพักการทำ�งานเพื่อป้ องกันการคาย
ประจุมากเกินไป ชาร์จแบตเตอรีเ่ พื่อกระตุน
้ แบตเตอรีใ่ ห้ออกจากโหมดพักการทำ�งาน
10. การส่งข้อมูล: ข้อมูลเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้ า ความจุ และกระแสไฟของแบตเตอรีจ่ ะถูกส่งไปยังโดรน
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โปรดอ่านข้อสงวนสิทธิ์และคำ�แนะนำ �ด้านความปลอดภัยของ DJI Mini 2 และสติกเกอร์ที่แบตเตอรีก่ ่อนใช้งาน
ผู้ใช้ตอ้ งรับผิดชอบทัง้ หมดในการดำ�เนิ นการและการใช้งาน
ข้อมูลจำ�เพาะของแบตเตอรีโ่ ดรนอัจฉริยะ สำ�หรับเวอร์ช่ันญี่ปุ่นนั ้นแตกต่างกัน โปรดดูท่สี ่วนข้อมูลจำ�เพาะสำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสมบัตแิ บตเตอรีอ่ ัจฉริยะของ DJI Mini 2 เหมือนกันทุกเวอร์ชั่น

การใช้แบตเตอรี่
ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่
กดปุ่ มพาวเวอร์หนึ่ งครัง้ เพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรี่
LED1
LED2
LED3
LED4

ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่

ปุ่ มพาวเวอร์

ไฟแสดงระดับแบตเตอรีจ่ ะแสดงระดับพลังงานของแบตเตอรีร่ ะหว่างการชาร์จและการคายประจุ สถานะของไฟแสดงระดับกำ�หนดไว้ดงั นี ้:
ไฟ LED เปิ ดอยู่
LED1

LED2

ไฟ LED กะพริบ
LED3

ไฟ LED ดับ
LED4

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

ปุ่ มพาวเวอร์เปิ ด/ปิ ด
กดปุ่ มพาวเวอร์หนึ่ งครัง้ จากนั ้นกดอีกครัง้ ค้างไว้สองวินาทีเพื่อเปิ ดหรือปิ ดแบตเตอรี่ ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรีจ่ ะแสดงระดับแบตเตอรี่
เมื่อมีการกดปุ่ มเปิ ดโดรน
กดปุ่ มเปิ ดปิ ดหนึ ่ งครั ง้ และไฟ LED ระดั บ แบตเตอรี ่ ส ี ่ ด วงจะกะพริ บ เป็ นเวลาสามวิ น าที หากไฟ LED 3 และ 4 กะพริ บ พร้ อ มกั น
โดยไม่ได้กดปุ่ มเปิ ดปิ ดแสดงว่าแบตเตอรีผ่ ิดปกติ ใส่แบตเตอรีอ่ ัจฉริยะใหม่อีกครัง้ และตรวจสอบให้แน่ ใจว่าล็อกติดกับตัวโดรนอย่างแน่ นหนา

คำ�เตือนอุณหภูมิต�่ำ
1. เมื ่ อ บิ น ในสภาวะแวดล้ อ มที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ ต ่ ำ � 0 ° - 5 ° เซลเซี ย ส ( 32 ° - 41 ° ฟาเรนไฮต์ ) จะทำ � ให้ ค วามจุ ข องแบตเตอรี ่ล ดลงอย่ า งมาก
้ บิน
ขอแนะนำ �ให้โดรนบินอยู่กับที่ก่อนเพื่ออุ่นเครือ่ งแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าชาร์จแบตเตอรีเ่ ต็มที่แล้วก่อนขึน
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2. เพื่อให้แน่ ใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดของแบตเตอรี่ กรุณาดูแลให้แบตเตอรีอ่ ยู่ในอุณหภูมิสูงกว่า 20°C (68°F)
่ ล่ี ดลงในสภาวะแวดล้อมทีอ่ ุณหภูมิต�่ำ จะลดประสิทธิภาพการต้านแรงลมของโดรน บินอย่างระมัดระวัง
3. ความจุของแบตเตอรีท
4. บินด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษที่ความสูงจากระดับน้ำ �ทะเล
้ บิน
ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น ใส่แบตเตอรีเ่ ข้าไปในช่องใส่แบตเตอรีแ่ ละเปิ ดโดรนเพื่ออุ่นเครือ่ งก่อนที่จะขึน

การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรีใ่ ห้เต็มก่อนใช้งานครัง้ แรก
1. เชื่อมต่อเครือ่ งชาร์จ USB เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC (100-240V, 50/60 Hz) หากจำ�เป็ นให้ใช้อะแดปเตอร์
2. เชื่อมต่อโดรนกับเครือ่ งชาร์จ USB
3. ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรีจ่ ะแสดงระดับของแบตเตอรีร่ ะหว่างที่กำ�ลังชาร์จ
4. เมือ่ ไฟ LED บอกระดับดับ แสดงว่าแบตเตอรีโ่ ดรนอัจฉริยะชาร์จเต็มแล้ว ถอดอะแดปเตอร์ออก เมื่อแบตเตอรีช่ าร์จเต็มแล้ว

หากโดรนเปิ ดเครือ่ งอยู่ จะไม่สามารถชาร์จแบตเตอรีไ่ ด้และไม่สามารถเปิ ดเครือ่ งโดรนขณะชาร์จได้
่ ันทีหลังจากเพิ่งบินเสร็จ เพราะอุณหภูมิอาจจะสูงเกินไป
ห้ามชาร์จแบตเตอรีท
รอให้อุณหภูมิของแบตเตอรีล่ ดลงมาอยู่ท่อี ุณหภูมิห้องก่อนจะชาร์จใหม่
อะแดปเตอร์จะหยุดชาร์จแบตเตอรี่ เมือ่ อุณหภูมขิ องแบตเตอรีไ่ ม่อยูใ่ นช่วงอุณหภูมท
ิ ช่ี าร์จได้คอื 5° - 40° เซลเซียส (41° - 104° ฟาเรนไฮต์)
อุณหภูมิท่เี หมาะสมในการชาร์จคือ 22° - 28°C (71.6° - 82.4°F)
ฮับชาร์จแบตเตอรี่ (ไม่ได้รวมอยู่ดว้ ย) สามารถชาร์จแบตเตอรีไ่ ด้ถึงสามก้อน เยีย่ มชม DJI Online Store
อย่างเป็ นทางการสำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮับชาร์จแบตเตอรี่
ควรชาร์จแบตเตอรีใ่ ห้เต็มอย่างน้ อยหนึ่ งครัง้ ทุกสามเดือนเพื่อให้แบตเตอรีไ่ ม่เสื่อม
้ ไป ขอแนะนำ �ให้ใช้อุปกรณ์ ชาร์จ USB QC2.0 หรือ PD2.0 เพื่อชาร์จ DJI
หากเฟิ ร์มแวร์ได้รบั การอัปเดตเป็ น v1.1.0.0 ขึน
ไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้เครือ่ งชาร์จที่ไม่ตรงตามข้อกำ�หนดที่ระบุ
เมื่อใช้เครือ่ งชาร์จ USB DJI 18W เวลาในการชาร์จจะอยู่ท่ปี ระมาณ 1 ชั่วโมง 22 นาที
ขอแนะนำ �ให้คายประจุแบตเตอรีใ่ ห้เหลือ 30% หรือต่�ำ กว่าระหว่างการขนส่งหรือการจัดเก็บซึ่งสามารถทำ�ได้โดยการบนโิดรนนอกอาคารจนกระ
่ ้ อยกว่า 30%
ทั่งเหลือแบตเตอรีน
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ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นถึงระดับแบตเตอรีร่ ะหว่างที่กำ�ลังชาร์จ
LED1

LED2

LED3

LED4

ระดับแบตเตอรี่

0% < ระดับแบตเตอรี่ ≤ 50%
50% < ระดับแบตเตอรี่ ≤ 75%
75% < ระดับแบตเตอรี่ < 100%
ชาร์จเต็มแล้ว
เมือ่ ใช้เครือ่ งชาร์จ USB ทีแ่ ตกต่างกัน ความถีใ่ นการกะพริบของไฟ LED บอกระดับแบตเตอรีจ่ ะแตกต่างกัน หากความเร็วในการชาร์จรวดเร็ว
ไฟ LED ระดับแบตเตอรี่จะกระพริบอย่างรวดเร็ว หากความเร็วในการชาร์จช้ามาก ระดับไฟ LED ของแบตเตอรี่จะกระพริบช้าๆ (ทุก ๆ
สองวินาที) ขอแนะนำ �ให้เปลีย่ นสายเคเบิล USB-C หรืออุปกรณ์ ชาร์จ USB
หากใส่แบตเตอรีล่ งไปในแบบโดรนไม่ถูกต้อง ไฟ LED 3 และ 4 จะกะพริบพร้อมกันใส่แบตเตอรีอ่ ัจฉริยะใหม่อีกครัง้ และตรวจสอบให้แน่ ใจว่า
ล็อกติดกับตัวโดรนอย่างแน่ นหนา
เมื่อไฟ LED สี่ดวงกะพริบพร้อมกัน เป็ นการแจ้งว่าแบตเตอรีไ่ ด้รบั ความเสียหาย

กลไกการป้ องกันแบตเตอรี่
ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรีส่ ามารถแสดงคำ�เตือนเพื่อป้ องกันแบตเตอรีจ่ ากสภาวะในการชาร์จที่ผิดปกติได้
กลไกการป้ องกันแบตเตอรี่
LED1

LED2

LED3

LED4

รูปแบบการกะพริบ

รายการป้ องกันแบตเตอรี่

LED2 กะพริบสองครัง้ ต่อวินาที

ตรวจพบกระแสไฟเกิน

LED2 กะพริบสามครัง้ ต่อวินาที

ตรวจพบการลัดวงจร

LED3 กะพริบสองครัง้ ต่อวินาที

ตรวจพบการชาร์จมากเกินไป

LED3 กะพริบสามครัง้ ต่อวินาที

ตรวจพบไฟเกินที่อะแดปเตอร์

LED4 กะพริบสองครัง้ ต่อวินาที

อุณหภูมิในการชาร์จต่�ำ ไป

LED4 กะพริบสามครัง้ ต่อวินาที

อุณหภูมิในการชาร์จสูงไป

หากเปิ ดใช้งานการป้ องกันอุณหภูมิในการชาร์จ เมื่ออุณหภูมิอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ แบตเตอรีจ่ ะกลับมาชาร์จได้อีกครัง้ ถ้าหนึ่ งในกลไกการป้ องกัน
่ ำ�งาน การจะชาร์จใหม่อีกครัง้ จำ�เป็ นต้องกดปุ่ มพาวเวอร์เพื่อปิ ดแบตเตอรีก่ ่อน ถอดปลั๊กที่ชาร์จแบต จากนั ้นค่อยเสียบปลั๊กใหม่อีกครัง้
แบตเตอรีท
หากอุณหภูมิในการชาร์จผิดปกติ โปรดรอให้อุณหภูมิกลับเป็ นปกติก่อน และแบตเตอรีจ่ ะกลับไปเริม่ ชาร์จใหม่เองโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำ�เป็ นต้องถ
อดปลัก๊ และเสียบปลัก๊ ใหม่อีกครัง้

การใส่/ถอดแบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรีอ่ ัจฉริยะเข้าไปในโดรนก่อนใช้งาน ใส่แบตเตอรีใ่ นช่องใส่แบตเตอรีแ่ ละล็อกตัวยึดแบตเตอรีใ่ ห้แน่ นหนา เสียงคลิกแสดงว่าแบตเตอรีเ่
ข้าที่เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าใส่แบตเตอรีล่ งไปอย่างแน่ นหนาแล้วและฝาปิ ดช่องใส่แบตเตอรีแ่ น่ นดี

24

© 2021 DJI สงวนลิ ข สิ ท ธิ์

คูม่ ือการใช้งาน DJI Mini 2

ไม่เชื่อมต่อ

เชื่อมต่อสมบูรณ์

กดตัวยึดแบตเตอรีแ่ ล้วถอดแบตเตอรีอ่ อกจากช่องใส่แบตเตอรีเ่ พื่อถอดออก
ห้ามถอดแบตเตอรี่ เมื่อเปิ ดเครือ่ งโดรนแล้ว
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าแบตเตอรีเ่ สียบเข้าที่อย่างแน่ นหนา

กิมบอลและกล้อง
ลักษณะของกิมบอล
กิมบอล 3 แกนของ DJI Mini 2 ช่วยกันสั่น ทำ�ให้กล้องมีความนิ่ ง ทำ�ให้คุณได้ภาพและวิดีโอที่ชัดเจนและไร้ความสั่นไหว ช่วงการเอียง (tilt)
้ ไปได้เป็ น -90˚ ถึง
ของตัวควบคุมคือ -90° ถึง + 20° ขอบเขตการควบคุม tilt ที่มีการตัง้ ค่าไว้คอื -90˚ ถึง 0˚ และขอบเขต tilt สามารถเพิ่มขึน
้ ไปด้านบน) ใน DJI Fly
+20˚ โดยการเปิ ดใช้ “Allow Upward Gimbal Rotation” (อนุ ญาตให้มีการหมุนกิมบอลขึน

20°
0°

-90°
ใช้ตวั บังคับกิมบอลบนรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมการเอียงของกล้อง หรืออีกทางหนึ่ งคือเข้าสู่มุมมองกล้องใน DJI Flyกดหน้ าจอจนกระทั่งมีวงกล
้ แล้วลากวงกลมขึน
้ และลงเพื่อควบคุมการเอียงของกล้อง
มปรากฏขึน

โหมดการใช้งานกิมบอล
มีโหมดการใช้งานกิมบอลอยู่สองแบบ เปลีย่ นโหมดการใช้งานที่แตกต่างกันด้วย DJI Fly
Follow Mode: มุมทิศทางของกิมบอลและด้านหน้ าโดรนคงที่ตลอดเวลา
FPV Mode: กิมบอลปรับไปตามการเคลือ่ นที่ของโดรนเพื่อนำ �เสนอประสบการณ์ การบินแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ ง
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ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าไม่มีสติกเกอร์หรือวัตถุใด ๆ บนกิมบอลก่อนทำ�การบิน เมื่อโดรนเปิ ดเครือ่ งแล้ว ห้ามแตะหรือเคาะกิมบอล
้ บิน กรุณาขึน
้ บินจากพืน
้ ที่โล่งและราบเรียบ
เพื่อป้ องกันกิมบอลในช่วงขึน
ความแม่นยำ�ของกิมบอลอาจเสียหายได้จากการชนหรือกระแทก ซึ่งอาจทำ�ให้กิมบอลทำ�งานผิดปกติ
อย่าให้ฝุ่นหรือทรายเกาะบนกิมบอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าให้เข้าไปในมอเตอร์ของกิมบอล
้ ได้ในสถานการณ์ ตอ่ ไปนี ้: ก. โดรนอยู่บนพืน
้ ที่ไม่เสมอกันหรือกิมบอลโดนกีดขวาง ข.
ข้อผิดพลาดของมอเตอร์ของกิมบอลอาจเกิดขึน
กิมบอลเจอกับแรงกระแทกด้านนอกอย่างแรง เช่น การชน
ห้ามกระแทกกิมบอลหลังจากที่เปิ ดกิมบอลแล้ว ห้ามเพิ่มน้ำ �หนั กใดก็ตามกับกิมบอล
เนื่ องจากอาจทำ�ให้กิมบอลทำ�งานผิดปกติหรืออาจทำ�ให้มอเตอร์เสียหายถาวรได้
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าถอดตัวครอบกิมบอลออกก่อนจะเปิ ดเครือ่ งโดรน รวมถึงตรวจสอบว่าใส่ตวั ครอบกิมบอลแล้ว หลังจากไม่ได้ใช้งานโดรน
การบินในสภาวะหมอกหนาหรือเมฆครึม้ อาจทำ�ให้กิมบอลเปี ยก ซึ่งทำ�ให้กิมบอลใช้การไม่ได้ช่ัวคราว เมื่อกิมบอลแห้งแล้ว
กิมบอลจะกลับสู่สภาวะปกติ

คุณลักษณะของกล้อง
DJI Mini 2 ใช้เซนเซอร์กล้องขนาด 1/2.3" CMOS ซึ่งสามารถถ่ายวิดีโอได้ถึง 4K และถ่ายภาพได้ 12 MP รวมถึงมีโหมดถ่ายภาพต่าง ๆ
เช่น Single, AEB, Timed Shot และ Panorama
รูรบั แสงของกล้องคือ F2.8 และสามารถถ่ายได้ 1 เมตรถึงระยะอนั นต์
้ เหมาะสมสำ�หรับกล้อง ทัง้ ระหว่างการใช้งานและในการเก็บรักษา
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าอุณหภูมิและความชืน
ใช้นำ้ �ยาทำ�ความสะอาดเลนส์เพื่อทำ�ความสะอาดเลนส์ เพื่อป้ องกันการเสียหาย
้ อาจทำ�ให้อุปกรณ์ เสียหายและผู้ใช้บาดเจ็บได้
ห้ามปิ ดกัน
้ รูระบายอากาศที่กล้อง เพราะเมื่อความร้อนเพิ่มขึน

การบันทึกรูปภาพและวิดโี อ
DJI Mini 2 รองรับ การใช้ microSD card เพื ่ อ บั น ทึ ก รูป และวิด ี โ อของคุ ณ ควรใช้ microSD card แบบ UHS - I Speed
Grade 3 ขึ ้น ไปเพื ่ อ ให้ ก ารอ่ า นข้ อ มู ล และการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทำ � ได้ ร วดเร็ ว ซึ ่ ง เป็ นสิ ่ ง จำ � เป็ นสำ � หรั บ ข้ อ มู ล วิ ด ี โ อความละเอี ย ดสู ง
โปรดดูท่สี ่วนข้อมูลจำ�เพาะสำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม เกีย่ วกับการแนะนำ �ให้ใช้ microSD cards
หากไม่ใส่การ์ด microSD ผู้ใช้ยังสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อ 720p ปกติได้ ไฟล์จะถูกจัดเก็บโดยตรงบนโทรศัพท์เคลือ่ นที่
เมื่อเปิ ดเครือ่ งแล้ว ห้ามถอด microSD card จากโดรน ไม่เช่นนั ้น microSD card อาจเสียหายได้
เพื่อให้แน่ ใจถึงความเสถียรของระบบกล้อง การบันทึกวิดโี อแต่ละครัง้ จำ�กัดไว้ท่ี 30 นาที
ตรวจสอบการตัง้ ค่ากล้องก่อนใช้งานเพื่อให้แน่ ใจว่าการกำ�หนดค่าถูกต้อง
ก่อนถ่ายภาพหรือวิดโี อสำ�คัญ กรุณาทดสอบถ่ายภาพสองสามภาพเพื่อทดสอบว่ากล้องทำ�งานได้ถูกต้องก่อน
หากโดรนปิ ดเครือ่ งอยู่ จะไม่สามารถส่งภาพถ่ายหรือวิดโี อจากการ์ด microSD ของโดรนโดยใช้ DJI Fly ได้
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าปิ ดโดรนอย่างถูกต้องแล้ว ไม่เช่นนั ้นพารามิเตอร์กล้องของคุณอาจไม่ได้บันทึกไว้และวิดีโอที่คุณบันทึกไว้อาจเสียหายได้
DJI ไม่รบั ผิดชอบต่อความล้มเหลวใดในการบันทึกภาพหรือวิดโี อหรือที่บันทึกไว้ในแบบที่อุปกรณ์ ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้
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ส่วนนี ้อธิบายถึงคุณลักษณะของรีโมทคอนโทรล รวมถึงคำ�แ
นะนำ �สำ�หรับการควบคุมโดรนและกล้อง
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รีโมทคอนโทรล
คุณลักษณะรีโมทคอนโทรล
DJI Mini 2 มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรล DJI RC-N1 ซึ่งมีเทคโนโลยีส่งข้อมูลระยะไกล OcuSync 2.0 ของ DJI ซึ่งสามารถส่งข้อม
ูลได้ไกลที่สุด 6 ไมล์ (10 กิโลเมตร) และแสดงวิดโี อจากโดรนมาที่ DJI Fly บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ของคุณได้มากถึง 720p โดรนและกล้องสาม
้
ารถควบคุมได้อย่างง่ายดายโดยใช้ปุ่มบนเครือ่ ง จอยสติก๊ ควบคุมที่ถอดออกได้ทำ�ให้รโี มทคอนโทรลจัดเก็บได้ง่ายยิ่งขึน
้ ที ่เปิ ดโล่งที ่ไม่มีคลื ่นแม่เหล็ กรบกวน OcuSync 2.0 จะถ่ายทอดสั ญญาณวิด ีโอได้มากถึง 720p อย่างราบรื ่น รีโมทคอนโทร
ในพื น
่ 2.4 GHz และ 5.8 GHz โดยจะเลือกช่องสัญญาณที่ดท
ลทำ�งานได้ทงั ้ คลืน
ี ่สี ุดเองอัตโนมัติ
OcuSync 2.0 ลดความหน่ วงลงถึงประมาณ 200 ms โดยปรับปรุงประสิทธิภาพของกล้องผ่านการถอดรหัสอัลกอริธึมและการเชื่อมต่อไร้สาย
แบตเตอรีใ่ นตัวมีความจุ 5200 mAh และใช้งานได้เต็มที่ 6 ชั่วโมง รีโมทคอนโทรลชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ด้วยความสามารถในการชาร์จ
500 mA@5V รีโมทคอนโทรลจะชาร์จอุปกรณ์ แอนดรอยด์อัตโนมัติ สำ�หรับอุปกรณ์ iOS ก่อนอื่นโปรดตรวจสอบให้แน่ ใจว่าอนุ ญาตให้ DJI
Fly ชาร์จได้ การชาร์จอุปกรณ์ iOS ปิ ดใช้งานไว้ในการตัง้ ค่าเริม่ ต้นและต้องมีการเปิ ดใช้งานทุกครัง้ ที่เปิ ดรีโมทคอนโทรล
การกำ�กับดูแล: ผู้ใช้รโี มทคอนโทรลต้องทำ�ตามข้อกำ�หนดในท้องถิ่น
โหมด Control Stick: โหมดคันบังคับกำ�หนดฟังก์ช่ันการทำ�งานของการเคลือ่ นไหวของคันบังคับแต่ละแบบมีโหมดทีตงั ้ โปรแ่ กร
ว้แล้วสามโหมดคือ (โหมด 1, โหมด 2 และ โหมด 3) ซึ่งพร้อมใช้งานและมีโหมดที่ปรับแต่งได้เองซึ่งสามารถตัง้ ค่าได้ใน DJI Fly
โหมดอัตโนมัตคิ อื โหมด 2

การใช้งานรีโมทคอนโทรล
ปุ่ มพาวเวอร์เปิ ด/ปิ ด
กดปุ่ มพาวเวอร์หนึ่ งครัง้ เพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรีปั่ จจุบัน ถ้าระดับแบตเตอรีต่ �่ำ เกินไป กรุณาชาร์จก่อนใช้งานกดหนึ งครัง้ ่และกดค้างอีกครัง้ เ
พื่อเปิ ดหรือปิ ดรีโมทคอนโทรล

การชาร์จแบตเตอรี่
ใช้สาย USB-C เพื่อต่อที่ชาร์จ USB เข้ากับพอร์ต USB-C ของรีโมทคอนโทรล อาจใช้เวลาประมาณสี่ช่ัวโมงเพื่อชาร์จรีโมทคอนโทรลเต็มที่

การควบคุมกิมบอลและกล้อง
1. Shutter/Record Button: กดหนึ่ งครัง้ เพื่อถ่ายภาพ หรือเพื่อเริม่ หรือหยุดบันทึกวิดโี อ
2. Photo/Video Toggle: กดหนึ่ งครัง้ เพือ่ เปลีย่ นโหมดระหว่างภาพนิ่ งและวิดโี อ
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3. Gimbal Dial: ใช้ควบคุมความเอียงของกิมบอล
4. กดปุ่ มปรับแต่งค้างไว้เพือ่ ให้สามารถใช้แป้ นหมุนกิมบอลเพื่อปรับการซูมในโหมดวิดโี อ
Gimbal Dial (ปุ่ มควบคุมกิมบอล)

Shutter/Record Button (ปุ่ มชัตเตอร์/บันทึก)

Customizable Button (ปุ่ มที่ตงั ้ ค่าได้เอง)

Photo/Video Toggle (การสลับโหมดภาพนิ่ ง/วิดโี อ)

การควบคุมโดรน
คันบังคับควบคุมทิศทางของโดรน (pan) เคลือ่ นที่ไปข้างหน้ า/ถอยหลัง (pitch) ระดับความสูง (throttle) และเคลือ่ นที่ไปทางซ้าย/ขวา (roll)
โหมดคันบังคับกำ�หนดฟังก์ช่ันการทำ�งานของการเคลือ่ นไหวของคันบังคับแต่ละแบบ
โหมด 1

จอยสติ
ก๊ ซ้าย
Left Stick

จอยสติ
Rightก๊ ขวา
Stick

ด้านหน้ า
Forward

้
ขึน
Up

ลง
Down
ด้านหลัง
Backward

ซ้Left
าย
เลีTurn
ย้ วซ้ายLeft

โหมด 2

จอยสติ
ซ้าย
Left ก๊ Stick

Right
ขวา

เลี
ย้ วขวาRight
Turn

จอยสติ
Rightก๊ ขวา
Stick

้
Up
ขึน

ด้Forward
านหน้ า

Down
ลง

ด้านหลัง
Backward

เลี
ย้ วซ้าLeft
ย
Turn

โหมด 3

จอยสติ
ซ้าย
Left ก๊ Stick

ซ้Left
าย

เลี
ย้ วขวา
Turn
Right

จอยสติ
Rightก๊ ขวา
Stick

ด้านหน้ า
Forward

ขวา
Right

้
ขึUp
น

ลง
Down
Backward
ด้านหลัง

ซ้Left
าย

Right
ขวา

เลีTurn
ย้ วซ้าLeft
ย

เลี
ย้ วขวา
Turn
Right

© 2021 DJI สงวนลิ ข สิ ท ธิ์

29

คูม่ ือการใช้งาน DJI Mini 2
โหมดที่ตัง้ โปรแกรมไว้แล้วสามโหมดคือ (โหมด 1, โหมด 2 และ โหมด 3) ซึ่งพร้อมใช้งานและมีโหมดที่ปรับแต่งได้เองซึ่งสามารถตัง้ ค่าได้ใน
ั บังคับแต่ละอันโดยใช้โหมด 2 เป็ นตัวอย่าง
DJI Fly โหมดอัตโนมัตคิ อื โหมด 2 รูปด้านล่างอธิบายวิธีใช้คน
Stick Neutral/Center Point: คันบังคับอยู่ในตำ�แหน่ งกึ่งกลาง
การขยับคันบังคับ: ดันคันบังคับออกจากตำ�แหน่ งกึ่งกลาง

รีโมทคอนโทรล
(โหมด 2)

(

โดรน
แสดงทิศทางของ Nose)

หมายเหตุ
้ หรือลง
Throttle Stick: ขยับคันโยกทางซ้าย ขึน
เพื่อเปลีย่ นแปลงระดับความสูงของโดรน
้ เพื่อเพิ่มระดับความสูง ดันคันโยกลงเพื่อลดระดับ
ผลักคันโยกขึน
ยิ่งคันโยกถูกผลักออกไปห่างจากศูนย์กลางเท่าไหร่ โดรนก็จะ
้ เท่านั ้น
เปลีย่ นระดับความสูงเร็วขึน
กรุณาผลักคันโยกอย่างนุ่ มนวลเสมอ
เพื่อป้ องกันการเปลีย่ นระดับอย่างทันทีทันใดหรือไม่คาดคิด
Yaw Stick: ขยับคันโยกทางซ้าย ไปทางซ้ายหรือขวาคือการควบ
คุมทิศทางของโดรน
ผลักคันโยกไปทางซ้าย จะหมุนโดรนทวนเข็มนาฬิกา และไปทางข
วาจะเป็ นการหมุนโดรนตามเข็มนาฬิกา
ยิ่งคันโยกถูกผลักออกไปห่างจากศูนย์กลางเท่าไหร่ โดรนก็จะหมุน
้ เท่านั ้น
เร็วขึน
้ หรือลง จะเปลี่ยนทิศทา
Pitch Stick: ขยับคันโยกทางขวา ขึน
งหน้ า/หลังของโดรน
้ เพื่อบินไปข้างหน้ า หรือผลักลงเพื่อบินถอยหลัง
ผลักคันโยกขึน
ยิง่ คันโยกถูกผลักออกไปห่างจากศูนย์กลางเท่าไหร่ โดรนก็จะบินไปเ
้ เท่านั ้น
ร็วขึน
Roll Stick: ขยับคันโยกทางขวา ไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อเปลี่ย
นทิศทางซ้าย/ขวาของโดรน
ผลักคันโยกไปทางซ้าย เพื่อบินไปทางซ้าย และทางขวา เพื่อบินไ
ปทางขวา
ยิ่งคันโยกถูกผลักออกไปห่างจากศูนย์กลางเท่าไหร่ โดรนก็จะบิน
้ เท่านั ้น
ไปเร็วขึน
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เปลีย่ นโหมดการบิน
เลือ่ นสวิทช์เพื่อเลือกโหมดการบินที่ตอ้ งการ
ตำ�แหน่ ง

โหมดการบิน

Sport

โหมดกีฬา

Normal (ปกติ)

โหมดปกติ

Cine

โหมด Cine

CINE

Normal (ปกติ)
SPORT

้ น)
ปุ่ ม Flight Pause/RTH (ปุ่ มหยุดบินชัว่ คราว/ปุ่ มบินกลับจุดขึนบิ
กดหนึ่ งครัง้ เพื่อทำ�ให้โดรนเบรคและบินอยู่กับที่ ถ้าโดรนอยู่ในโหมด QuickShots, RTH หรือลงจอดอัตโนมัติ กดหนึ่ งครัง้ เพื่อออกจากโหมด
ก่อนจะเบรค
กดปุ่ ม RTH ค้างไว้จนกว่ารีโมทคอนโทรลจะส่ งเสี ยงบี๊บ เพื่อเริ่มต้นโหมด RTH กดปุ่ มนี ้ อีกครั ง้ เพื่อยกเลิกคำ�สั่ ง RTH และกลับไปค
้ บิน) เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RTH
วบคุมโดรนอีกครัง้ อ่านรายละเอียดในหัวข้อ Return to Home (บินกลับจุดขึน

ปุ่ มทีต่ งค่
ั ้ าได้เอง
ไปทีก่ ารตัง้ ค่าระบบ DJI Fly แล้วเลือก Control เพื่อตัง้ ค่าฟังก์ชั่นสำ�หรับปุ่ มนฟังก์ช่ันที่ปรับแต่งได้รวมถึงการปรับจุดศูนย์กลางกิมบอลใหม่และ
การสลับระหว่างแผนที่และมุมมองสด

การเตือนจากรีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรลจะส่งเสียงเตือนระหว่าง RTH ไม่สามารถยกเลิกการแจ้งเตือนได้ รีโมทคอนโทรลจะส่งเสียงเตือน เมื่อแบตเตอรีอ่ ่อน (6% - 15%)
การเตือนiระดับแบตเตอรีอ่ ่อนปิ ดได้ดว้ ยการกดปุ่ มพาวเวอร์ การเตือนแบตเตอรีอ่ ่อนมาก (น้ อยกว่า 5%) ไม่สามารถปิ ดได้
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Optimal Transmission Zone (บริเวณส่งสัญญาณ)
สัญญาณระหว่างโดรนกับรีโมทคอนโทรลจะดีท่สี ุด เมื่อเสาสัญญาณอยู่ในตำ�แหน่ งสอดคล้องกับโดรนตามภาพด้านล่าง

อ่อน

Optimal Transmission Zone (บริเวณส่งสัญญาณ)

อ่อน

แรง

การเชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรล
รี โ มทคอนโทรลเชื ่ อ มต่ อ กั บ โดรนก่ อ นส่ ง ข้ อ มู ล การเชื ่ อ มต่ อ นั ้ นต้ อ งทำ � เมื ่ อ ใช้ ร ี โ มทคอนโทรลใหม่ เ ป็ นครั ้ง แรกเท่ า นั ้ น
ทำ�ตามขัน
้ ตอนต่อไปนี ้เพื่อเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลใหม่:
1. กดปุ่ มพาวเวอร์ท่รี โี มทคอนโทรล และที่ตวั โดรน
2. เปิ ดแอป DJI Fly
แล้วเลือก Control และ Pair to Aircraft (Link) รีโมทคอนโทรลจะส่งเสียงบีบ๊ อย่างต่อเนื่ อง
3. ในมุมมองจากกล้อง แตะ
ิ าที โดรนจะส่งเสียงบี๊บหนึ่ งครัง้ เพื่อแสดงว่าโดรนพร้อมจะเชื่อมต่อแล้ว โดรนจะส่งเสียงบี๊บสองครัง้
4. กดปุ่ มพาวเวอร์ที่โดรนค้างไว้นานกว่าสี่วน
เพื่อแสดงว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ไฟ LED บอกระดับแบตเตอรีข่ องรีโมทคอนโทรลจะเปล่งแสง
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ารีโมทคอนโทรลอยู่ในระยะ 0.5 เมตรกับโดรนระหว่างการเชื่อมต่อ
รีโมทคอนโทรลจะยกเลิกการเชื่อมต่อกับโดรนอัตโนมัติ ถ้ารีโมทคอนโทรลใหม่มีการเชื่อมต่อกับโดรนลำ�เดียวกัน
ปิ ดบลูทูธ และ Wi-Fi เมื่อใช้การเชื่อมต่อการส่งวิดโี อ OcuSync 2.0 มิฉะนั ้นอาจส่งผลต่อการส่งวิดโี อ
ชาร์จรีโมทคอนโทรลให้เต็มก่อนการบินทุกครัง้ รีโมทคอนโทรลจะส่งเสียงเตือน เมื่อแบตเตอรีอ่ ่อน
ถ้ารีโมทคอนโทรลเปิ ดอยู่และไม่ได้ใช้งานห้านาที จะมีเสียงเตือน หลังจากหกนาที โดรนจะปิ ดเองอัตโนมัติ ขยับคันบังคับหรือกดปุ่ มใดก็ได้
เพื่อปิ ดเสียงเตือน
ปรับที่ยึดโทรศัพท์เคลือ่ นที่เพื่อให้แน่ ใจว่าโทรศัพท์ยึดไว้เข้าที่แน่ นหนาแล้ว
ควรชาร์จแบตเตอรีใ่ ห้เต็มอย่างน้ อยหนึ่ งครัง้ ทุกสามเดือนเพื่อให้แบตเตอรีไ่ ม่เสื่อม
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แอป DJI Fly
Home
เปิ ดแอป DJI Fly แล้วเข้าสู่หน้ า home

Altitude Zone (120m)

Album

Fly Spots

Skypixel

Academy

Me

GO FLY

จุดบิน
ชมหรือแบ่งปันเที่ยวบินและสถานที่ถ่ายทำ�ในบริเวณใกล้เคียง เรียนรูเ้ พิ่มเติมเกี่ยวกับโซน GEO และชมภาพถ่ายทางอากาศของสถานที่ต่าง ๆ
ที่ถ่ายโดยผู้ใช้รายอื่น

Academy
แตะไอคอนที่มุมขวาบนเพื่อเข้าสู่ Academy และดูบทแนะนำ �ผลิตภัณฑ์ เคล็ดลับการบิน ความปลอดภัยในการบินและเอกสารคูม่ ือ

Album
ชมภาพถ่ายและวิดีโอจาก DJI Fly และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ รองรับ Trimmed Download เมื่อดาวน์ โหลดวิดีโอ เลือกคลิปที่
จะดาวน์ โหลด คุ ณ สามารถสร้า งและดู ว ิด ี โ อ QuickShot ได้ ห ลั ง จากดาวน์ โหลดไปยั ง โทรศั พ ท์ เ คลื ่ อ นที ่ แ ละการแสดงผล มี ท ั ง้ แบบ
ุ ปรับแต่งคลิปที่ถ่ายมาได้ตามที่คณ
ุ ต้องการ
Templates และ Pro เทมเพลตแก้ไขวิดโี อที่นำ�เข้าโดยอัตโนมัติ Pro จะทำ�ให้คณ

SkyPixel
เข้าสู่โหมด SkyPixel เพื่อชมวิดโี อและภาพที่ผู้ใช้อ่น
ื แชร์ไว้

Profile
่ ๆ
ดูข้อมูลบัญชี, บันทึกการบิน, ฟอรัม่ DJI, ร้านค้าออนไลน์ , ฟี เจอร์ Find My Drone (ระบุต�ำ แหน่ งโดรนของคุณ) และการตัง้ ค่าอืน
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ไม่รองรับ Trimmed Download ในสถานการณ์ ตอ่ ไปนี ้:
ความยาวของวิดโี อน้ อยกว่า 5 วินาที
ไม่มีวดิ โี อแคชในโทรศัพท์เคลือ่ นที่ท่ตี รงกับวิดโี อต้นฉบับ อย่าลืมดาวน์ โหลดโดยใช้โทรศัพท์เคลือ่ นที่ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
ความแตกต่ า งของระยะเวลาระหว่า งวิด ี โ อแคชในโทรศั พ ท์ เ คลื ่ อ นที ่ แ ละวิด ี โ อต้ น ฉบั บ จากการ์ด microSD ของโดรนมากเกิ น ไป
้ เนื่ องจากสาเหตุตอ่ ไปนี ้:
สิ่งนี ้อาจเกิดขึน
ก) ออกจาก DJI Fly ขณะกำ�ลังบันทึก เช่น รับสายโทรศัพท์หรือตอบกลับข้อความ
ข) การส่งวิดโี อถูกตัดการเชื่อมต่อขณะบันทึก

Camera View (มุมมองกล้อง)

15

1

2

3

N Mode

In Flight

80

4

24 26

RC

5

6
20

7

8
14
9

7.9m/s

H 5m
13

1.6m/s

D 625m

12

4K 30

EV

1:30:26 +1.0

AE

10

11

1. โหมดการบิน
N Mode: แสดงโหมดการบินปัจจุบัน
2. แสดงสถานะระบบ
้
In Flight: แสดงสถานะโดรนและแสดงคำ�เตือนหลาย ๆ แบบ แตะเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อข้อความเตือนปรากฏขึน
3. ข้อมูลแบตเตอรี่
80

24'26": แสดงระดับแบตเตอรีปั่ จจุบันและเวลาบินที่เหลือ แตะเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่

4. สัญญาณความแรงของการเชื่อมต่อวิดโี อ
RC
: แสดงความแรงของสัญญาณเชื่อมต่อวิดโี อระหว่างโดรนกับรีโมทคอนโทรล
5. สถานะ GPS
20

: แสดงสถานะความแรงของสัญญาณ GPS ในปัจจุบัน

6. การตัง้ ค่าระบบ
: แตะเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย การควบคุม กล้อง และการส่งข้อมูล
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ความปลอดภัย
้ บิน)
Flight Protection: แตะเพื่อตัง้ ระดับความสูงที่สูงที่สุด ระยะห่างที่สุด ระดับความสูง RTH อัตโนมัติ และเพื่ออัปเดต Home Point (จุดขึน
Sensors: ดู IMU และสถานะเข็มทิศ และหากจำ�เป็ นจะเริม่ ทำ�การคาลิเบรต
Advanced Settings: รวมถึงโหมดหยุดใบพัดฉุ กเฉิ น และโหมด Payload “Emergency Only” (ฉุ กเฉิ นเท่านั ้น) แสดงว่ามอเตอร์จะหยุด
กลางอากาศในสถานการณ์ ฉุกเฉิ นเท่านั ้น เช่น เมื่อเกิดการชน มอเตอร์หยุดกลางคัน โดรนหมุนกลางอากาศ หรือโดรนเสียการควบคุม และยกระดับหรือล
ดระดับอย่างรวดเร็ว “Anytime” (เมื่อใดก็ได้) หมายถึงมอเตอร์สามารถหยุดกลางอากาศเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้ใช้สั่งการด้วยการควบคุมคันบังคับแบบผสมผส
าน (CSC) การหยุดมอเตอร์กลางอากาศจะทำ�ให้โดรนชนได้
้ หากตรวจพบว่าโดรนมีการรับน้ำ �หนั กสิ่งขอ
หากมีอุปกรณ์ เสริมติดตัง้ กับ DJI Mini 2 แนะนำ �ให้เปิ ดใช้งานโหมด Payload เพื่อให้ปลอดภัยมากยิ่งขึน
งหลังจากเริม่ บิน โหมด Payload จะเปิ ดใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิ ดใช้งานโหมด Payload โปรดทราบว่าเพดานการบินสูงสุดเหนื อระดับน้ำ �ทะเลคือ
2000 เมตรและความเร็วสูงสุดในการบินจะถูกจำ�กัด
้ ดินได้
ฟี เจอร์ Find My Drone ช่วยให้หาตำ�แหน่ งที่โดรนอยู่บนพืน
การควบคุม
Aircraft Settings: แตะเพื่อตัง้ ระบบการวัด
Gimbal Settings: แตะเพื่อตั ง้ โหมดกิมบอล ปล่อยให้กิมบอลหมุน ปรับจุดศูนย์กลางกิมบอลใหม่ และคาลิเบรตกิมบอล การตั ง้ ค่า gimbal
่ สำ�หรับระดับเสียงและการหันเห
ขัน
้ สูงรวมถึงความเร็วและความราบรืน
Remote Controller Settings: แตะเพื่อตัง้ ฟังก์ชันของปุ่ มแบบปรับแต่งเอง เพื่อคาลิเบรตรีโมทคอนโทรล เพื่อทำ�ให้ชาร์จโทรศัพท์ได้เมื่อเมื่อมีกา
รเชื่อมต่ออุปกรณ์ ของ iOS และเพื่อเปลีย่ นโหมดของคันบังคับ ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าเข้าใจโหมดการใช้งานของคันบังคับ ก่อนจะเปลีย่ นโหมดคันบังคับ
Beginner Flight Tutorial: ดูบทช่วยสอนการบิน
Connect to Aircraft: เมื่อโดรนไม่ได้เชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรล ให้แตะเพื่อเริม่ การเชื่อมต่อ
กล้อง
Photo: แตะเพื่อกำ�หนดขนาดรูปภาพ
General Settings: แตะเพื่อชมและตัง้ ค่ากราฟความถี่ (histogram), overexposure warning (การเตือนแสงจ้าเกินไป), gridlines,
white balance และการซิงค์ภาพ HD อัตโนมัติ
Storage: แตะเพื่อตรวจสอบความจุและรูปแบบการ์ด microSD
Cache Settings: แตะเพื่อตัง้ ค่าเป็ น cache เมื่อบันทึกภาพและความจุสูงสุดของ cache ของวิดโี อ
ื การตัง้ ค่ากล้องทัง้ หมดให้เป็ นค่าเริม่ ต้น
Reset Camera Settings: แตะเพื่อกู้คน
การส่งข้อมูล
ความถีแ่ ละการตัง้ ค่าโหมดช่องสัญญาณ
เกี่ยวกับ
ดูข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลเฟิ ร์มแวร์ เวอร์ชั่นของแอป เวอร์ชั่นของแบตเตอรี่ และอื่น ๆ
7. โหมดถ่ายภาพ
ภาพถ่าย: Single, AEB และ Timed Shot
Video: ความละเอียดวิดโี อสามารถตัง้ ค่าเป็ น 4K 24/25/30 fps, 2.7K 24/25/30/48/50/60 fps และ 1080p 24/25/30/48/50/60 fps
Pano: ทรงกลม, 180° และมุมกว้าง โดรนจะถ่ายภาพหลายภาพโดยอัตโนมัติ ตามการเลือกประเภทของพาโน และจะสร้างภาพพาโนราม่าภาพห
้ มา
นึ่ งขึน
QuickShots: เลือกจากโหมด Dronie, Circle, Helix, Rocket และ Boomerang
8. ปุ่ มชัตเตอร์/บันทึก
: แตะเพื่อถ่ายภาพหรือเริม่ /หยุดการบันทึกวิดโี อ
ระหว่างการบันทึกวิดีโอรองรับการซูมดิจิตอลสูงสุด 4 เท่า แตะ 1x เพื่อเปลี่ยนอัตราส่วนการซูม 1080P รองรับการซูมดิจิตอล 4x, 2.7K รองรับกา
รซูมดิจิตอล 3x และ 4K รองรับการซูมดิจิตอล 2 เท่า ในโหมดภาพถ่าย ผู้ใช้ยังสามารถใช้ซูม 2 เท่าได้ดว้ ย
9. เล่นย้อนกลับ
: แตะเพื่อเข้าสู่การเล่นย้อนกลับและชมภาพและวิดโี อทันทีท่โี ดรนถ่ายไว้ได้
หลังจากเข้าสู่อัลบัม้ แล้ว ให้แตะ
เพื่อสลับระหว่างโหมด QuickTransfer (การเชื่อมต่อ Wi-Fi) และโหมดการบิน (การเชื่อมต่อการส่งวิดีโอ
OcuSync 2.0)
10. เปลีย่ นโหมดกล้อง
: เลือกระหว่างโหมด Auto และ Manual เมื่ออยู่ในโหมดถ่ายภาพ ในโหมด Manual ชัตเตอร์ และ ISO สามารถตัง้ ค่าได้ ในโหมด Auto
นั ้น AE lock และ EV สามารถตัง้ ค่าได้
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คูม่ ือการใช้งาน DJI Mini 2
11. ข้อมูลการ์ด microSD
: แสดงจำ�นวนภาพถ่ายหรือเวลาบันทึกวิดโี อที่เหลืออยู่ของการ์ด microSD ปัจจุบัน แตะเพื่อดูความจุท่มี ีอยู่ของการ์ด microSD
12. การรับส่งข้อมูลทางไกลในการบิน

้ บิน ความสู งจากจุดขึ น
้ บิน ความเร็วแนวราบของโดรน
D 12m, H 6m, 1.6m/s, 1m/s: แสดงระยะทางระหว่างโดรนและจุดขึ น
และความเร็วแนวดิง่ ของโดรน

13. ขอบฟ้ าจำ�ลอง
้ บิน
แสดงข้อมูล เช่น การวางแนวและมุมเอียงของโดรน ตำ�แหน่ งของรีโมทคอนโทรล และตำ�แหน่ งของจุดขึน
ทิศทางของโดรน
ตำ�แหน่ งของรีโมทคอนโทรล

มุมเอียงของโดรน

้ บิน
จุดขึน

เปลีย่ นเป็ นขอบฟ้ าจำ�ลอง

เปลีย่ นเป็ นแผนที่ขนาดย่อ
ล้มเหลว
้ บินอัตโนมัต/ิ ลงจอด/RTH
14. ขึน
้ มา กดปุ่ มค้างไว้เพื่อเริม่ ขึน
้ บินหรือลงจอดอัตโนมัติ
: แตะที่ไอคอน เมื่อมีค�ำ เตือนขึน
/
แตะ

้ บินที่บันทึกไว้ล่าสุด
เพื่อเริม่ โหมด Smart RTH และทำ�ให้โดรนบินกลับมายังจุดขึน

15. ย้อนกลับ
: แตะเพื่อย้อนกลับไปยังหน้ า home

้ แล้วลากวงกลมขึน
้ และลงเพื่อควบคุมการเอียงของกิมบอล
กดหน้ าจอจนกระทั่งมีวงกลมปรากฏขึน
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าชาร์จโทรศัพท์เคลือ่ นที่ของคุณเต็มแล้วก่อนจะเปิ ดแอป DJI Fly
ต้องใช้โหมด Mobile cellular data เมื่อใช้แอป DJI Fly ติดต่อกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อทราบค่าใช้จ่าย
ถ้าคุณใช้โทรศัพท์เคลือ่ นที่เป็ นจอภาพ ห้ามรับสายที่โทรเข้ามาหรือใช้คณ
ุ สมบัตกิ ารรับส่งข้อความระหว่างการบิน
้ ที่ของคุณเอาไว้
อ่านเคล็ดลับด้านความปลอดภัย คำ�เตือน และข้อสงวนสิ ทธิ์อย่างถี่ถ้วน รับทราบและจดจำ�ข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องในพื น
คุณคือผู้รบั ผิดชอบผู้เดียวเท่านั ้นที่ตอ้ งรับทราบถึงข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง และการบินแบบที่ได้รบั อนุ ญาต
้ บินอัตโนมัตแิ ละการลงจอดอัตโนมัติ
ก) อ่านและทำ�ความเข้าใจข้อความเตือนต่าง ๆ ก่อนใช้การขึน
ข) อ่านและทำ�ความเข้าใจถึงข้อความเตือนต่าง ๆ และข้อสงวนสิทธิ์ ก่อนจะตัง้ ค่าระดับความสูงที่อยู่เกินจากการตัง้ ค่าเริม่ ต้น
ค) อ่านและทำ�ความเข้าใจถึงข้อความเตือนต่าง ๆ และข้อสงวนสิทธิ์ ก่อนจะสลับใช้โหมดการบินแบบต่าง ๆ
ง) อ่านและทำ�ความเข้าใจถึงข้อความเตือนต่าง ๆ และคำ�เตือนข้อสงวนสิทธิ์ ก่อนจะเข้าไปหรือเข้าใกล้ GEO zone
จ) อ่านและทำ�ความเข้าใจถึงข้อความเตือนต่าง ๆ ก่อนใช้โหมดการบินอัจฉริยะ
้ ในแอป ให้จอดโดรนของคุณทันที ณ ตำ�แหน่ งที่ปลอดภัย
หากมีค�ำ เตือนขึน
้ บินทุกครัง้
ทบทวนข้อความเตือนทัง้ หมดที่อยู่ในรายการที่แสดงในแอปก่อนขึน
ใช้การสอนใช้งานในแอปเพื่อฝึ กทักษะการบินของคุณ หากคุณยังไม่เคยบินโดรนมาก่อน
หรือมีประสบการณ์ ไม่เพียงพอที่จะบินโดรนอย่างมั่นใจ
้ บินทุกครัง้
ทำ�การ cache ข้อมูลแผนที่ของบริเวณที่คณ
ุ ต้องการบินโดรน โดยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ ตก่อนขึน
แอปนี ้ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการบิน ใช้วจิ ารณญาณของคุณ และห้ามพึ่งแอปเพื่อควบคุมโดรนของคุณ
การใช้งานแอปนี ้ของคุณต้องเป็ นไปตามข้อกำ�หนดการใช้งานของ DJI Fly และนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ DJI
อ่านทัง้ หมดอย่างละเอียดได้ในแอป
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การบิน
ส่วนนี ้อธิบายถึงการฝึ กบินอย่างปลอดภัยและข้อกำ�หนดด้าน
การบิน
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การบิน
เมื่อเตรียมความพร้อมก่อนบินเรียบร้อยแล้ว ขอแนะนำ �ให้คณ
ุ ฝึ กทักษะการบินของคุณและฝึ กบินอย่างปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าทุกการบินนั ้น
้ ที่โล่ง ความสูงในการบินจำ�กัดไว้ท่ี 500 ม. ห้ามเกินความสูงนี ้ ปฏิบัตติ ามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดเมื่อบิน อย่
ทำ�การบินในพืน
าลืมอ่านข้อสงวนสิทธิ์และคำ�แนะนำ �ด้านด้านความปลอดภัยของ DJI Mini 2 เพื่อทำ�ความเข้าใจประกาศด้านความปลอดภัยก่อนบิน

ข้อกำ�หนดสภาวะแวดล้อมทางการบิน
ุ แรง รวมถึงเมื่อแรงลมเกิน 10 m/s หิมะตก ฝนตก และหมอกลง
1. อย่าใช้โดรนในสภาวะแวดล้อมที่รน
่
้
2. บินในพืนทีเปิ ดโล่งเท่านั ้น อาคารสูงและสิ่งก่อสร้างที่เป็ นโลหะขนาดใหญ่อาจส่งผลกับความถูกต้องของเข็มทิศทีต่ วั โดรนและระบบ GPS ได้
ขอแนะนำ �ให้โดรนอยู่ห่างจากอาคารเหล่านั ้นอย่างน้ อย 5 เมตร
3. หลีกเลีย่ งสิ่งกีดขวาง ฝูงชน สายไฟฟ้ าแรงสูง ต้นไม้ และแหล่งน้ำ � ขอแนะนำ �ให้โดรนอยู่เหนื อน้ำ �อย่างน้ อย 3 เมตร
้ ที่ที่มีกระแสแม่เหล็กไฟฟ้ าแรงสูง เช่น บริเวณใกล้สายไฟฟ้ า สถานี จ่ายไฟฟ้ า สถานี ไฟฟ้ าย่อย
4. ลดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุด โดยการหลีกเลี่ยงพืน
และอาคารทีม่ ีการกระจายสัญญาณเสียงหรือภาพ
5. สมรรถนะของโดรนและแบตเตอรี่ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยของสภาวะแวดล้อม เช่น ความหนาแน่ นของอากาศและอุณหภูมิ ห้ามบินโดรนที่ระดับความสูง
4,000 เมตร (13,123 ฟุต) หรือสูงกว่าระดับน้ำ �ทะเล มิฉะนั ้นประสิทธิภาพของแบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งบินอาจลดลง
6. โดรนไม่สามารถใช้ GPS ได้ในแถบภูมิภาคขัว้ โลก เมื่อต้องบินในบริเวณเช่นนั ้นให้ใช้ระบบจับภาพวัตถุดา้ นล่าง
่ ม่ี ีการเคลือ่ นที่ เช่น เรือทีก่ ำ�ลังแล่น หรือยานยนต์ ให้บินด้วยความระมัดระวัง
้ บินจากพืน
้ ทีท
7. ถ้าหากขึน

้ ที่ควบคุมการบิน)
ข้อจำ�กัดการบิน และ GEO Zones (พืน
ผู้ควบคุมอากาศยานไร้นั กบิน (UAV) ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบจากองค์กรกำ�กับดูแลตนเอง เช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
องค์การบริหารการบินแห่งชาติ และหน่ วยงานการบินท้องถิ่น ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย การจำ�กัดด้านการบินมีการเปิ ดใช้งานโดยค่าเริม่ ต้น
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บินโดรนลำ�นี ้ได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย ผู้ใช้สามารถตัง้ ค่าการจำ�กัดการบินได้ทงั ้ ความสูงและระยะทาง
ข้อจำ�กัดด้านระดับความสูง ข้อจำ�กัดด้านระยะทาง และฟังก์ชัน GEO zones จะทำ�งานพร้อมกันเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในการบินเมือ่ GPS
ใช้งานได้ มีเพียงระดับความสูงเท่านั ้นที่ถูกจำ�กัด เมื่อ GPS ใช้งานไม่ได้

ข้อจำ�กัดด้านระดับความสูงและระยะทาง
ข้อจำ�กัดด้านระดับความสูงและระยะทางสามารถปรับเปลีย่ นได้ใน DJI Fly เมื่อพิจารณาจากการตัง้ ค่าเหล่านี ้ โดรนจะบินในขอบเขตจำ�กัดตามทีแ่
สดงด้านล่าง:

ระดับความสูงเต็มที่

ความสูงของโดรนเมื่อเปิ ดเครือ่ ง

รัศมีท่ไี กลที่สุด

้ บิน
จุดขึน
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เมื่อ GPS ใช้งานได้
แอป DJI Fly

การจำ�กัดด้านการบิน
ระดับความสูงที่สูงที่สุด

ระดับความสูงของโดรนไม่สามารถเกิ
นจากค่าที่ระบุ

คำ�เตือน: ถึงขีดจำ�กัดความสูงแล้ว

รัศมีท่ไี กลที่สุด

ระยะห่างของโดรนต้องอยู่ในขอบเขต
ที่ไกลที่สุด

คำ�เตือน: ถึงจุดไกลที่สุดที่จำ�กัดไว้

ตัวแสดงสถานะโดรน

ไฟกะพริบสีเขียวและแดงสลับกัน

เมื่อสัญญาณ GPS อ่อน
การจำ�กัดด้านการบิน

แอป DJI Fly

ตัวแสดงสถานะโดรน

ความสูงถูกจำ�กัดไว้ท่ี 16 ฟุต (5 ม.) เมื่อสัญญาณ

ระดับความสูงที่สูงที่สุด

GPSอ่อนและเปิ ดใช้งานระบบเซ
นเซอร์อินฟราเรด

คำ�เตือน:
ความสูงถูกจำ�กัดไว้ท่ี 98 ฟุต (30 ม.) เมื่อสัญญาณ ถึงขีดจำ�กัดความสูงแล้ว

ไฟกะพริบสีเขียวและ
แดงสลับกัน

GPSอ่อนและระบบเซนเซอร์อินฟราเรดถูก
ปิ ดใช้งาน
รัศมีท่ไี กลที่สุด

ข้อจำ�กัดของรัศมีถูกปิ ดใช้งานและไม่สามารถรับการแจ้งเตือนในแอปได้

เมื่อโดรนเปิ ดเครื่อง จะไม่มีการจำ�กัดระดับความสู ง หากสั ญญาณ GPS อ่อนระหว่างบิน ตราบใดที่สั ญญาณ GPS แรงมากกว่าอ่อน
(แถบสัญญาณสีขาวหรือสีเหลือง)
้ ไฟสีแดงเป็ นเวลาห้าวินาที ทุกสิบสองวินาที
ถ้าโดรนอยู่ใน GEO zone และไม่มีสัญญาณ GPS หรือสัญญาณอ่อน ตัวบอกสถานะโดรนจะขึน
ถ้าโดรนถึงขีดจำ�กัดความสู งหรือรัศมี คุณจะยังควบคุมโดรนได้ แต่จะไม่สามารถบินต่อไปได้ ถ้าโดรนบินออกไปนอกขอบเขตไกลที ่สุ ด
มันจะบินกลับเข้ามาอยู่ภายในขอบเขตโดยอัตโนมัติ เมื่อสัญญาณ GPS แรง
่ ๆ บินโดรนให้อยูใ่ นระยะทีค่ ณ
เพือ่ ความปลอดภัย อย่าบินใกล้สนามบิน ทางด่วน สถานี รถไฟ รางรถไฟ เขตเมืองหรือพืน้ ทีเ่ สีย่ งอืน
ุ มองเห็นเท่านั น
้

GEO Zones
GEO Zones ทุกแห่งมีแจ้งไว้ในเว็บไซต์ทางการของ DJI ที่ http://www.dji.com/flysafe GEO zones แบ่งเป็ นหลายประเภท
้ ที่ เช่น สนามบิน พืน
้ ที่ซ่ึงมีเครือ่ งบินบินในระดับต่�ำ พรมแดนระหว่างประเทศ และพืน
้ ที่เสี่ยง เช่น โรงไฟฟ้ า
รวมถึงพืน
้ ที่
คุณจะได้รบั ข้อความแจ้งใน DJI Fly หากโดรนของคุณเข้าใกล้ GEO zone และโดรนจะถูกจำ�กัดไม่ให้บินเข้าไปในพืน

้ บิน
รายการตรวจสอบก่อนขึน
1. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ารีโมทคอนโทรล โทรศัพท์เคลือ่ นที่ และแบตเตอรีโ่ ดรนอัจฉริยะต้องชาร์จเต็มที่
2. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าแบตเตอรีโ่ ดรนอัจฉริยะและใบพัดล็อกติดกับตัวโดรนอย่างแน่ นหนาและใบพัดกางออกแล้ว
3. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าแขนของโดรนกางออกแล้ว
4. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ากิมบอลและกล้องทำ�งานปกติ
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5. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าไม่มีอะไรกีดขวางมอเตอร์และมอเตอร์ทำ�งานปกติ
6. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า DJI Fly เชื่อมต่อกับโดรนได้เรียบร้อย
7. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าเลนส์กล้องและเซนเซอร์ระบบจับภาพวัตถุดา้ นล่างสะอาด
8. ใช้เฉพาะอะไหล่และอุปกรณ์ แท้ของ DJI เท่านั ้น อะไหล่ทไ่ี ม่ใช่ของ DJI หรืออะไหล่จากโรงงานที่ DJI ไม่ได้รบั รองอาจทำ�ให้ระบบทำ�
งานผิดปกติและเกิดอันตรายได้

้ บิน/ลงจอด แบบอัตโนมัติ
ขึน
้ นอัตโนมัติ
ขึนบิ
้ บินอัตโนมัตเิ มื่อตัวแจ้งเตือนสถานะของโดรนกะพริบเป็ นสีเขียว
ใช้การขึน
1. เปิ ดแอป DJI Fly และเข้าสู่มุมมองกล้อง
้ ตอนในรายการตรวจสอบก่อนขึน
้ บินให้ครบถ้วน
2. ทำ�ตามทุกขึน
้ บิน กดค้างที่ปุ่มเพื่อยืนยัน
ถ้าสภาพแวดล้อมปลอดภัยในการขึน
3. แตะ
่
้
้
โดรนจะขึ
น
บิ
น
และบิ
น
อยู
ก
่
บ
ั
ที
เ
หนื
อ
พื
น
ดิ
น
4.
3.9 ฟุต (1.2 เมตร)
ไฟแสดงสถานะโดรนกะพริบเป็ นสีเขียวซ้ำ� ๆ
สองครัง้ เพื่อแสดงว่าโดรนพึ่งพาระบบจับภาพวัตถุดา้ นล่างในการบินและสามารถบินได้อย่างเสถียรที่ระดับความสูงต่�ำ กว่า 30 เมตรเท่านั ้น
้ อัตโนมัติ
ขอแนะนำ �ให้รอจนกว่าไฟแสดงสถานะเครือ่ งบินจะกะพริบเป็ นสีเขียวช้า ๆ ก่อนที่จะสั่งให้บินขึน
้ บินจากพืน
้ ที่ท่มี ีการเคลือ่ นที่ เช่น เรือหรือรถที่กำ�ลังแล่น
ห้ามขึน

จอดอัตโนมัติ
ใช้การลงจอดอัตโนมัตเิ มื่อตัวบอกสถานะโดรนกะพริบเป็ นไฟสีเขียว
1. แตะ

ถ้าสภาพแวดล้อมปลอดภัยที่จะลงจอด กดปุ่ มค้างไว้เพื่อยืนยัน

2. การลงจอดอัตโนมัตสิ ามารถยกเลิกได้โดยการแตะ
3. ถ้าระบบจับภาพวัตถุดา้ นล่างทำ�งานเป็ นปกติ การป้ องกันการลงจอดจะใช้งานได้
4. มอเตอร์หยุดหลังจากลงจอด
เลือกสถานที่ท่เี หมาะสมในการลงจอด
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ติดเครือ่ ง/ดับเครือ่ งมอเตอร์
ติดเครือ่ งมอเตอร์
คำ�สั่งจากคันบังคับแบบผสมผสาน (CSC) ใช้เพื่อติดเครื่องมอเตอร์ ลากคันบังคับทั ง้ สองอันลงไปที่มุมด้านใน หรือปัดออกไปที่มุมด้านนอก
เพื่อติดเครือ่ งมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์เริม่ หมุนแล้ว ปล่อยคันบังคับทัง้ สองอันพร้อมกัน

หรือ

ดับเครือ่ งมอเตอร์
การดับเครือ่ งมอเตอร์ทำ�ได้สองวิธี
วิธีท่ี 1: เมื่อโดรนลงจอดแล้ว กดคันโยก throttle ลงและค้างไว้ มอเตอร์จะหยุดหลังจากนั ้นสามวินาที
วิธีที่ 2: เมื่อโดรนลงจอดแล้ว ให้กดคันโยก throttle ลงและดำ�เนิ นการ CSC แบบเดียวกับที่ใช้ในการสตาร์ทมอเตอร์ ปล่อยคันโยกทัง้ สองอัน
ทันทีท่มี อเตอร์ดบั

หรือ

วิธีท่ี 1

วิธีท่ี 2

ดับเครือ่ งมอเตอร์ระหว่างบิน
้ หร
การดับเครือ่ งมอเตอร์ระหว่างบินควรทำ�ก็เฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉิ นเท่านั ้นเช่นเกิดการชนหรือเมื่อโดรนควบคุมไม่ได้และกำ�ลังจะบินขึน
ือบินดิง่ ลงอย่างรวดเร็ว โดรนหมุนกลางอากาศ หรือมอเตอร์สะดุดดับ การดับเครือ่ งมอเตอร์ระหว่างบินใช้ขน
ั ้ ตอน CSC แบบเดียวกับที่ทำ�ตอนติดเ
ครือ่ ง การตัง้ ค่าเริม่ ต้นสามารถเปลีย่ นแปลงได้ใน DJI Fly
การดับเครือ่ งมอเตอร์ระหว่างบินอาจทำ�ให้โดรนตกได้

ทดสอบการบิน
้ น/ลงจอด
ขันตอนขึ
้
นบิ
้ ที่โล่ง ราบเรียบโดยที่ตวั แสดงสถานะโดรนชีม้ าทางคุณ
1. วางโดรนไว้ในพืน
2. กดปุ่ มพาวเวอร์ทร่ี โี มทคอนโทรล และทีต่ วั โดรน
3. เปิ ด DJI Fly เชื่อมต่อโทรศัพท์เคลือ่ นที่กับโดรนและเข้าสู่มุมมองกล้อง
้ บินไว้เรียบร้อยแล้วและบัดนี ้โดรนปลอดภัยในการขึน
้ บิน
4. รอจนกว่าตัวแสดงสถานะโดรนกะพริบสีเขียวช้า ๆ เพือ่ บ่งชีว้ า่ มีการบันทึกจุดขึน
้ บินหรือใช้โหมดขึน
้ บินอัตโนมัติ
5. กดคันบังคับ throttle เบา ๆ เพื่อขึน
่
6. ดึงคันบังคับ throttle หรือใช้โหมดลงจอดอัตโนมัตเิ พือลงจอด
7. หลังจากการลงจอด กดคันบังคับ throttle ลงและค้างไว้ มอเตอร์จะดับหลังจากสามวินาที
8. ปิ ดโดรนและปิ ดรีโมทคอนโทรล
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วิดโี อแนะนำ �การใช้งานและเคล็ดลับ
1. รายการตรวจสอบก่ อ นขึ ้น บิ น ออกแบบมาเพื ่ อ ช่ ว ยให้ ค ุ ณ บิ น ได้ อ ย่ า งปลอดภั ย และเพื ่ อ ให้ แ น่ ใจว่ า คุ ณ ถ่ า ยวิ ด ี โ อได้ ร ะหว่ า งบิ น
้ บินให้ครบทุกข้อก่อนการบินทุกครัง้
ตรวจสอบรายการตรวจสอบก่อนขึน
2. เลือกโหมดการใช้งานกิมบอลที่ตอ้ งการใน DJI Fly
3. ขอแนะนำ �ให้ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อเมือ่ บินในโหมด Normal หรือ Cine
4. ห้ามบินในสภาวะอากาศที่เลวร้าย เช่น เมื่อฝนตกหรือลมแรง
5. เลือกการตัง้ ค่ากล้องที่เหมาะกับความต้องการของคุณที่สุด
6. ลองทดสอบการบินเพื่อสร้างเส้นทางการบิน และเพื่อดูสภาพแวดล้อมก่อนบินจริง
7. กดคันบังคับลงเบา ๆ เพือ่ ให้การเคลือ่ นทีข่ องโดรนเป็ นไปอย่างนุ่ มนวลและไม่สั่นไหว

้ ฐานเพื่อความปลอดภัยของทัง้ คุณและคนรอบข้าง
สิ่งสำ�คัญคือต้องเข้าใจแนวทางการบินขัน
้ พืน
ต้องอ่านไฟล์ข้อสงวนสิทธิ์และคำ�แนะนำ �ด้านความปลอดภัย
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ภาคผนวก
ข้อมูลจำ�เพาะ
โดรน
้ บิน
น้ำ �หนั กเมื่อขึน

＜ 249 ก. (เวอร์ชันสากล)
199 ก. (เวอร์ชันญี่ปุ่น)

ขนาด

เวอร์ชันสากล
เมื่อพับไว้: 138×81×58 มม.
เมื่อกางออก: 159×203×56 มม.
เมื่อกางออก (รวมใบพัด): 245×289×56 มม.
(เวอร์ช่ันญี่ปุ่น)
เมื่อพับไว้: 138×81×57 มม.
เมื่อกางออก: 159×202×55 มม.
เมื่อกางออก (รวมใบพัด): 245×289×55 มม.

ระยะทางแนวทแยง

213 มม.

้ สูงสุด
ความเร็วเพิ่มขึน

5 m/s (โหมด Sport)
3 m/s (โหมด Normal)
2 m/s (C Mode)

ความเร็วลดลงสูงสุด

3.5 m/s (โหมด Sport)
3 m/s (โหมด Normal)
1.5 m/s (Cine Mode)

ความเร็วสูงสุด (ใกล้เคียงกับระดับน้ำ �ทะเล
ไม่มีลม)

16 m/s (โหมด Sport)
10 m/s (โหมด Normal)
6 m/s (Cine Mode)

ใช้งานได้สูงสุดที่เหนื อระดับน้ำ �ทะเล

4,000 ม. (เวอร์ชันสากล)
3,000 ม. (เวอร์ชันญี่ปุ่น)

ระยะเวลาบินได้นานที่สุด

31 นาที (เวอร์ชันสากล (วัดระหว่างบินที่ 17 kph ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีลม))
18 นาที (เวอร์ชันญี่ปุ่น (วัดระหว่างบินที่ 17 kph ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีลม))

การต้านกระแสลมได้สูงสุด

10 m/s (Scale 5)

มุมเอียงสูงสุด

40° (โหมด Sport)
25° (โหมด Normal)
25° (โหมด Cine)

ความเร็วแบบมุมสูงสุด

250°/s (โหมด Sport)
250°/s (โหมด Normal)
250°/s (โหมด Cine)

อุณหภูมิใช้งาน

0° - 40° C (32° - 104° F)

GNSS

GPS+GLONASS+Galileo

่ ่ใี ช้งาน
ความถีท

2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz

กำ�ลังการส่งสัญญาณ

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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ระยะความแม่นยำ�ในการบินอยู่กับที่

แนวดิง่ : ±0.1 m (ใช้ระบบตรวจจับ Vision Positioning), ±0.5 m (ใช้ GPS
Positioning)
แนวราบ: ±0.3 m (ใช้ระบบตรวจจับ Vision Positioning), ±1.5 m (ใช้ GPS
Positioning)

กิมบอล
ขอบเขตทางเทคนิ ค

Tilt: -110° to +35°
Roll: -35° to +35°
Pan: -20° to +20°

ขอบเขตการควบคุม

Tilt: -90° to 0° (ตัง้ ค่าเริม่ ต้น) -90° to +20° (ตัง้ ค่าเพิ่มเติม)

กันสั่น

3-axis (tilt, roll, pan)

ควบคุมความเร็วสูงสุด (tilt)

100°/s

ขอบเขตการสั่นสะเทือนเชิงมุม

±0.01°

ระบบรับรูส้ ิ่งกีดขวาง
ด้านล่าง

ขอบเขตการบินอยู่กับที่: 0.5-10 เมตร

สภาพแวดล้อมในการใช้งาน

้ ผิวที่ไม่สะท้อนแสงและมองเห็นได้โดยมี
พืน
การสะท้อนแสงแบบกระจาย > 20%;
แสงเพียงพอที่ lux >15

กล้อง
เซนเซอร์

1/2.3” CMOS, Effective Pixels: 12 เมตร

เลนส์

FOV: 83°
ฟอร์แมต 35 mm เทียบเท่ากับ: 24 mm
รูรบั แสง: f/2.8
ระยะโฟกัส: 1 เมตรถึงระยะอนั นต์

ระยะ ISO

วิดโี อ 100-3200
รูปภาพ 100-3200

สปี ดชัตเตอร์อิเล็กทรอนิ กส์

4-1/8000 s

ขนาดภาพถ่ายสูงสุด

4:3: 4000×3000
16:9: 4000×2250

โหมดถ่ายภาพนิ่ ง

ถ่ายภาพเดียว
ช่วงเวลา: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 วินาที (JPEG),
5/7/10/15/20/30/60 วินาที (JPEG+RAW)
ถ่ายคร่อมค่าแสงอัตโนมัติ (AEB): 3 Frames at 2/3 EV Step

ความละเอียดวิดโี อ

4K: 3840×2160 24/25/30 p
2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60 p
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60 p

อัตราบิตของวิดโี อสูงสุด

100 Mbps

รูปแบบไฟล์ท่รี องรับ

FAT32 (≤ 32 GB)
exFAT (> 32 GB)

ฟอร์แมตภาพถ่าย

JPEG/DNG (RAW)

รูปแบบวิดโี อ

MP4 (H.264/MPEG-4 AVC)

รีโมทคอนโทรล
่ ่ใี ช้งาน
ความถีท

2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz

ระยะการส่งสัญญาณไกลที่สุด
(ไม่มีสิ่งกีดขวาง ไม่โดนรบกวน)

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

ระยะการส่งข้อมูล (ในสถานการณ์ ท่วั ไป)

สัญญาณรบกวนที่รน
ุ แรง (เช่น ใจกลางเมือง): ประมาณ 3 กม.
สัญญาณรบกวนปานกลาง (เช่น ชานเมือง บริเวณเมืองเล็ก ๆ ): ประมาณ 6 กม.
้ ที่ชนบท ชายหาด): ประมาณ 10 กม.
ไม่มีสิ่งรบกวน (เช่น พืน

อุณหภูมิใช้งาน

-10° - 40°C (14° - 104°F)
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ไฟจากตัวส่งสัญญาณ (EIRP)

2.4 GHz: ≤26 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5.8 GHz: ≤26 dBm (FCC/SRRC), ≤14 dBm (CE)

ความจุแบตเตอรี่

5200 mAh

กระแสไฟที่ใช้งาน

1200 mA@3.6 V (กับอุปกรณ์ Android)
700 mA@3.6 V (กับอุปกรณ์ iOS)

ขนาดโทรศัพท์เคลือ่ นที่สูงสุดที่สนั บสนุ น

180×86×10 มม (ยาว×กว้้าง×สููง)

ประเภท USB Port ที่สนั บสนุ น

Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C

ระบบการส่งวิดโี อ

OcuSync 2.0

คุณภาพมุมมองสดขณะถ่าย

720p@30fps

Max Bitrate
้ อยู่กับปัจจัยของสภาวะแวด
ความหน่ วง (ขึน
ล้อมและโทรศัพท์เคลือ่ นที่)

8 Mbps
200 ms

อะแดปเตอร์
Input
Output
กำ�ลังไฟ

100-240 V, 50/60 Hz, 0.5 A
12V 1.5A / 9V 2A / 5V 3A
18 W

แบตเตอรีโ่ ดรนอัจฉริยะ (เวอร์ชันสากล)
ความจุแบตเตอรี่

2250 mAh

แรงดันไฟ

7.7 V

ขีดจำ�กัดแรงดันไฟฟ้ าในการชาร์จ

8.8 V

ชนิ ดแบตเตอรี่

LiPo 2S

พลังงาน

17.32 Wh

น้ำ �หนั ก

82.5 ก

อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการชาร์จ

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

ชาร์จไฟได้เต็มที่

29 W

แบตเตอรีโ่ ดรนอัจฉริยะ (เวอร์ชันญี่ปุ่น)
ความจุแบตเตอรี่

1065 mAh

แรงดันไฟ

7.6 V

ขีดจำ�กัดแรงดันไฟฟ้ าในการชาร์จ

8.7 V

ชนิ ดแบตเตอรี่

LiPo 2S

พลังงาน

8.09 Wh

น้ำ �หนั ก

48.9 ก

อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการชาร์จ

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

ชาร์จไฟได้เต็มที่

18 W

แอป
แอป

DJI Fly

ระบบปฏิบัตกิ ารที่ใช้งานได้

iOS v11.0 หรือสูงกว่า; Android v6.0 หรือสูงกว่า

SD Cards
รองรับการ์ด SD

้ ไป
microSD card ระดับ UHS-I Speed Grade 3 ขึน

© 2021 DJI สงวนลิ ข สิ ท ธิ์

47

คูม่ ือการใช้งาน DJI Mini 2
แนะนำ �ให้ใช้ microSD Cards

16 GB: SanDisk Extreme
32 GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Industrial,
SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Pro
V30 A1, SanDisk Extreme Pro V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x
64 GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme
V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x,
Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30
A1
128 GB: Samsung Pro Plus, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30
A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Plus V30 A1, SanDisk
Extreme Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High
Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1
256 GB: SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2

น้ำ �หนั กโดรนในการบิน รวมถึงแบตเตอรี่ ใบพัดและการ์ด microSD
การลงทะเบียนโดรนจำ�เป็ นในบางประเทศและภูมิภาค ตรวจสอบกฎและข้อบังคับในท้องถิ่นก่อนการใช้งาน
้ ที่ FCC โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
ระยะการส่งข้อมูลในสถานการณ์ ท่วั ไปที่ระบุไว้ข้างต้นเป็ นค่าทั่วไปที่ทดสอบในพืน
ข้อมูลจำ�เพาะเหล่านี ้พิจารณาจากการทดสอบที่ด�ำ เนิ นการกับเฟิ ร์มแวร์ล่าสุด การอัพเดตเฟิ ร์มแวร์สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้
ขอแนะนำ �เป็ นอย่างยิ่งให้ทำ�การอัพเดตเฟิ ร์มแวร์ล่าสุด

คาลิเบรตเข็มทิศ
เมื่อบินนอกตัวอาคาร แนะนำ �ให้ทำ�การคาลิเบรตเข็มทิศในสถานการณ์ ตอ่ ไปนี ้:
1. บินไปยังตำ�แหน่ งที่ไกลกว่า 31 ไมล์ (50 กิโลเมตร) จากตำ�แหน่ งที่โดรนเคยบินไปล่าสุด
2. โดรนไม่ได้บินมาเกิน 30 วัน
่ รบกวนเข็มทิศปรากฏขึน
้ ในแอป DJI Fly และ/หรือ ไฟแสดงสถานะโดรนกะพริบสีแดงและเหลืองสลับกัน
3. มีค�ำ เตือนคลืน
่ แม่เหล็กรบกวน เช่น ใกล้กับแหล่งสะสมแมกนี ไทต์ หรืออาคารที่มีโลหะขนาดใหญ่ เช่น
ห้ามคาลิเบรตเข็มทิศในสถานที่ท่อี าจเกิดสัญญาณคลืน
อาคารที่จอดรถ ชัน
้ ใต้ดน
ิ ที่มีการเสริมเหล็ก สะพาน รถยนต์ หรือนั่ งร้าน
ห้ามพกพาวัตถุท่มี ีวสั ดุเป็ นสารที่มีอำ�นาจแม่เหล็ก (เช่น โทรศัพท์เคลือ่ นที่) เข้ามาอยู่ใกล้กับโดรน ระหว่างที่ทำ�การคาลิเบรต
ไม่จำ�เป็ นต้องคาลิเบรตเข็มทิศ เมื่อบินในร่ม

ขันตอนการคาลิ
้
เบรต
้ ที่โล่งเพื่อทำ�ตามขัน
อยู่ในพืน
้ ตอนดังต่อไปนี ้
1. แตะที่ System Settings ใน DJI Fly เลือก Safety แล้วเลือก Calibrate จากนัน้ ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนจอ ไฟแสดงสถานะโดรนสีเหลืองจะติด
ค้าง แสดงให้เห็นว่าการคาลิเบรตเริมต้
่ นแล้ว
2. ถือโดรนในแนวราบแล้วหมุนโดรน 360 องศา ไฟแสดงสถานะโดรนจะเปลีย่ นเป็ นสีเขียว
3. ถือโดรนในแนวดิง่ แล้วหมุนโดรน 360 องศา รอบแกนแนวดิง่
้ ตอนการคาลิเบรตอีกครัง้
4. ถ้าไฟแสงสถานะกะพริบสีแดง แสดงว่าการคาลิเบรตล้มเหลว เปลีย่ นตำ�แหน่ งของคุณ แล้วลองทำ�ตามขัน
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ถ้าไฟแสดงสถานะกะพริบสีแดงและสีเหลืองสลับกันหลังจากการคาลิเบรตเสร็จสมบูรณ์ แสดงว่าตำ�แหน่ งปัจจุบันไม่เหมาะสำ�หรับบินโดรน
่ แม่เหล็กรบกวน เลือกสถานที่ใหม่
เนื่ องจากมีสัญญาณคลืน
้ ที่แอป DJI Fly ถ้าต้องมีการคาลิเบรตเข็มทิศก่อนขึน
้ บิน
จะมีค�ำ เตือนปรากฏขึน
้ บินได้ทันทีหลังจากคาลิเบรตเรียบร้อยแล้ว ถ้าคุณยังไม่ขน
โดรนสามารถขึน
ึ ้ บินหลังการคาลิเบรตแล้วนานเกินสามนาที
คุณอาจต้องคาลิเบรตใหม่อีกครัง้

อัปเดตเฟิ ร์มแวร์
เมื่อ คุณเชื่ อ มต่อโดรนหรือรีโ มทคอนโทรลกับแอป DJI Fly คุณจะได้ร ับการเตือ น เมื่อ มีเฟิ ร์ม แวร์ใหม่ พ ร้อ มให้ อ ั ป เดต เพื่อ เริ ่ม อั ป เดต
เชื ่ อ มต่ อ โทรศั พ ท์ เ คลื ่ อ นที ่ ข องคุ ณ กั บ อิ น เทอร์เ น็ ตและทำ � ตามคำ� แนะนำ �บนจอ โปรดทราบว่า ถ้ า รีโ มทคอนโทรลไม่ ไ ด้ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ โดรน
จะไม่สามารถอัปเดตเฟิ ร์มแวร์ได้
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าทำ�ตามขั น
้ ตอนทั ง้ หมดนี ้ เพื่ออัปเดตเฟิ ร์มแวร์ ไม่เช่นนั ้ นการอัปเดตอาจล้มเหลว โดรนจะปิ ดเครื ่องเองอัตโนมัติ
หลังจากอัปเดตเฟิ ร์มแวร์เรียบร้อย
การอัปเดตเฟิ ร์มแวร์อาจใช้เวลาประมาณ 10 นาที เป็ นเรื่องปกติที่กิมบอลจะไม่ทำ�งาน ไฟแสดงสถานะโดรนกะพริบและโดรนจะรีบูตเอง
รอจนกว่าการอัปเดตเสร็จเรียบร้อย
ก่อนจะอัปเดต ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าแบตเตอรีช่ าร์จแล้วอย่างน้ อย 15% และรีโมทคอนโทรลชาร์จแล้วอย่างน้ อย 20%
รีโมทคอนโทรลอาจยกเลิกการเชื่อมโยงจากโดรนหลังจากอัปเดตแล้วปิ ดโดรนและปิ ดรีโมทคอนโทรล เดตอาจรีเซ็ตการตัง้ ค่าตัวควบคุมหลักต่าง
ๆ เช่นระดับความสูง RTH และระยะทางสูงสุดของการบินให้เป็ นการตัง้ ค่าเริม่ ต้น ก่อนจะทำ�การอัปเดต จดบันทึกการตัง้ ค่า DJI Fly
ที่คณ
ุ ต้องการและทำ�การปรับใหม่หลังจากการอัปเดต

ข้อมูลหลังการขาย
แวะไปที ่ https :// www . dji . com / support เพื ่ อ ทราบข้ อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม เกี ่ ย วกั บ นโยบายด้ า นการบริ ก ารหลั ง การขาย บริ ก ารซ่ อ มบ
ำ�รุงและความช่วยเหลือ
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ฝ่ ายสนับสนุนของ DJI
http://www.dji.com/support

ข้อความนีอ้ าจมีการเปลีย่ นแปลงได้
ดาวน์ โหลดเวอร์ชน
ั ล่าสุดจาก
http://www.dji.com/mini-2
หากคุณมีค�ำ ถามเกีย่ วกับเอกสารฉบับนี ้ โปรดติดต่อ DJI โดยส่งข้อความไปที่
DocSupport@dji.com
DJI เป็ นเครือ่ งหมายการค้าของ DJI
ลิขสิทธิ์ © 2021 DJI สงวนลิขสิทธิ์

