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การใช้คู่มือน้ี

 คำาอธิบายภาพ

คำาเตอืน ส่ิงสำาคญั ข้อแนะนำาและเคล็ดลับ เอกสารอ้างอิง

อ่านก่อนขึน้บินครัง้แรก

กรณุาอ่านเอกสารตอ่ไปน้ีก่อนจะใช้งาน DJITM Mini 2:

1. คูม่ือการใช้

2. คูม่ือเริม่ใช้งานฉบับย่อ

3. ข้อสงวนสิทธิ์และคำาแนะนำาดา้นความปลอดภัย

ขอแนะนำาใหช้มวดิโีอสอนการใชง้านทัง้หมดทีเ่วบ็ไซตท์างการของ DJI และอา่นขอ้สงวนสทิธิแ์ละคำาแนะนำาดา้นความปลอดภยักอ่นจะใชง้านจรงิเป็นครัง้แรก 

เตรยีมพรอ้มบินครัง้แรกโดยการทบทวนคูม่ือเริม่ใช้งานอย่างรวดเรว็และอ้างถึงคูม่ือการใช้งานน้ีเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ

วดีิโอสอนการใช้งาน

ไปที่เว็บไซต์ด้านล่างหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อชมวิดีโอสอนการใช้งาน DJI Mini 2 ซึ่งจะสาธิตวิธีใช้งาน DJI Mini 2 

อย่างปลอดภัย:

http://www.dji.com/mini-2/video

ดาวน์โหลดแอป DJI Fly
ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ใช้แอป DJI Fly ระหวา่งบิน สแกนควิอารโ์คด้ที่ดา้นขวา เพื่อดาวน์โหลดเวอรชั์นล่าสุด

เวอรช์ัน Android ของ DJI Fly ใช้งานไดก้ับ Android v6.0 หรอืใหม่กวา่ เวอรช์ัน iOS ของ DJI Fly ใช้งานไดก้ับ 

iOS v11.0 หรอืใหม่กวา่

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

(50 เมตร) คำาแนะนำานี้ใช้กับ DJI Fly และแอปทุกแอปที่ทำางานร่วมกับโดรนของ DJI ได้

อุณหภูมิที ่ใช้งานได้สำาหรับผลิตภัณฑ์ชิน้นี้คือ 0° ถึง 40° เซลเซียส ผลิตภัณฑ์ชิน้นี้ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานอุณหภูมิของการใช้งาน

ระดับการทหาร (-55° ถึง 125° C) ซึ ่งต้องทนทานต่อความหลากหลายของสภาวะแวดล้อมมากกว่า ใช้งานผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม 

และใช้งานเฉพาะกับสภาพอากาศที่อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานไดข้องผลิตภัณฑ์ระดบัน้ีเท่าน้ัน
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ส่วนน้ีคอืการแนะนำา DJI Mini 2 และแสดงส่วนป 

ระกอบตา่งๆ ของโดรนและรโีมทคอนโทรล
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเบือ้งต้น

DJI Mini 2 มีการออกแบบที่พับเก็บไดแ้ละน้ำ าหนักเบากวา่ 249 กรมั ดว้ยระบบจับภาพวตัถุดา้นล่างและระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรด DJI Mini 
2 สามารถบินอยู่กับที่และบินในรม่ไดด้เีช่นเดยีวกับการบินกลางแจ้งและบินกลับจุดขึน้บิน (RTH) ไดอ้ย่างอัตโนมัต ิดว้ยกิมบอลกันสั่นแบบอิสระ 

3 แกนและเซนเซอร์กล้องขนาด 1/2.3” DJI Mini 2 ถ่ายวิดีโอ 4K และภาพถ่ายความละเอียด 12 MP ได้ เพลิดเพลินไปกับโหมด 

Intelligent Flight เช่น QuickShots และ Panorama ในขณะที ่ QuickTransfer และ Trimmed Download 

ทำาให้ดาวน์โหลดและแก้ไขรปูภาพและวดิโีอไดส้ะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

เทคโนโลย ีส ่งสัญญาณในระยะไกลของ DJI  Mini  2  ค ือ OCUSYNCTM 2 .0  ได ้บรรจ ุไว ้ในร ีโมทคอนโทรล DJI  RC-N1 

ซึ่งจะสามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง 6 ไมล์ (10 กิโลเมตร) และแสดงวิดีโอจากตัวโดรนมาที่แอป DJI Fly ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้สูงสุดที ่

720p รีโมทคอนโทรลทำางานได้ทัง้ 2.4 GHz และ 5.8 GHz และยังเลือกช่องสัญญาณที่ดีที่สุดได้อัตโนมัติ โดยไม่มีการหน่วงสัญญาณ 

โดรนและกล้องสามารถควบคมุไดอ้ย่างง่ายดายโดยใช้ปุ่มบนเครือ่ง

ความเร ็วสูงสุดของ DJI Mini 2 ค ือ 36 ไมล์ต ่อชั ่วโมง (57 .6 ก ิโลเมตรต่อชั ่วโมง) และระยะเวลาการบินสูงสุดคือ 31 นาที 

ในขณะที่ระยะเวลาการใช้งานสูงสุดของรโีมทคอนโทรลคอืหกช่ัวโมง

เตรยีมโดรนให้พรอ้ม

ก่อนที่โดรนจะบรรจุลงกล่อง แขนของโดรนทัง้หมดถูกพับเก็บไว ้กรณุาทำาตามขัน้ตอนดา้นล่างเพื่อกางตวัโดรนออก

1. ถอดที่ยึดใบพัด

2. แกะตวัครอบกิมบอลออกจากกล้อง

3. ทำาตามลำาดบัตอ่ไปน้ี กางขาโดรนดา้นหน้า ขาโดรนดา้นหลังและใบพัดทัง้หมด

 ระยะเวลาการบินสูงสุดไดร้บัการทดสอบในสภาวะแวดล้อมที่ไม่มีลม โดยทำาการบินแบบคงที่ที่ 10.5 ไมล์ตอ่ช่ัวโมง (17 กิโลเมตรตอ่ช่ัวโมง) 

และทดสอบความเรว็สูงสุดในการบินที่ระดบัน้ำ าทะเลโดยที่ไม่มีลม คณุลักษณะเหล่าน้ีมีไวเ้พื่ออ้างอิงเท่าน้ัน

 รโีมทคอนโทรลส่งสัญญาณไดไ้กลที่สุด (FCC) ในพืน้ที่โล่งซ่ึงไม่มีคลืน่แม่เหล็กรบกวนที่ระดบัความสูงประมาณ 400 ฟุต (120 

เมตร) ระยะการส่งข้อมูลสูงสุดหมายถึงระยะทางสูงสุดที่โดรนยังคงสามารถส่งและรบัสัญญาณได ้ไม่ไดห้มายถึงระยะทางสูงสุดที่โดรน

สามารถบินไดใ้นการบินหน่ึงเที่ยว ระยะเวลาใช้งานสูงสุดมีการทดสอบในสภาวะแวดล้อมในห้องทดลองและไม่ไดช้ารจ์โทรศัพท์เคลือ่นที่ 

คณุลักษณะน้ีมีไวเ้พื่ออ้างอิงเท่าน้ัน

 คลืน่ 5.8 GHz อาจไม่สามารถใช้ไดใ้นบางพืน้ที่ คลืน่ความถีน้ี่จะถูกปิดโดยอัตโนมัตใินภูมิภาคเหล่าน้ี 

กรณุาตรวจสอบกฎหมายและระเบียบปฏิบัตใินท้องถิ่น
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คูม่ือการใช้งาน DJI Mini 2

 ขอแนะนำาให้ตดิตัง้ตวัป้องกันกิมบอล เพื่อป้องกันกิมบอลและใช้ที่ยึดใบพัดเพื่อยึดใบพัดเมื่อไม่ไดใ้ช้งานโดรน

 ที่ยึดใบพัดและที่ชารจ์ USB จะมีให้ในแพ็กเกจคอมโบเท่าน้ัน

 กางขาโดรนดา้นหน้าออกก่อนจะกางขาดา้นหลัง

 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่แกะตวัครอบกิมบอลออกไปแล้วและขาโดรนทัง้หมดกางออกเรยีบรอ้ยแล้ว ก่อนจะเปิดเครือ่งโดรน ไม่เช่นน้ันมันอาจส่งผล

กระทบกับระบบตรวจสอบอัตโนมัตขิองโดรน

เตรยีมรโีมทคอนโทรลให้พรอ้ม

1. แกะจอยสติก๊จากช่องในกล่องนำามาตดิบนรโีมทคอนโทรลและหมุนให้เข้าที่

2. ดึงตัวยึดโทรศัพท์เคลื ่อนที ่ออกมา เลือกสายรีโมทคอนโทรลที ่เหมาะสมซึ ่งขึ น้อยู ่กับชนิดของอุปกรณ์เคลื ่อนที ่ สาย Lightning 

สายไมโคร USB และสาย USB-C มีอยู ่ในกล่อง เสียบสายเคเบิลด้านที่ไม่มีโลโก้รีโมทคอนโทรลเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ 

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่โทรศัพท์เคลือ่นที่ตดิแน่นดแีล้ว

 ถ้ามีคำาถามถึงการเช่ือมตอ่ USB ปรากฏขึน้ เมื่อใช้กับโทรศัพท์เคลือ่นที่แบบแอนดรอยด ์ให้เลือกชารจ์อย่างเดยีว ไม่เช่นน้ัน 

อาจส่งผลให้การเช่ือมตอ่ล้มเหลว

4. แบตเตอรีโ่ดรนอจัฉรยิะอยูใ่นโหมดจำาศีล กอ่นการจดัส่งสินคา้เพ่ือความปลอดภยั ใช้เครือ่งชารจ์ทีใ่หม้าเพือ่ชารจ์และกระตุน้แบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะเป็นครัง้แรก

2

1
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คูม่ือการใช้งาน DJI Mini 2

แผนภาพโดรน

แผนภาพรโีมทคอนโทรล

1
2

3

6 7

8

9

13

10
11 12

5
4

1. กิมบอลและกล้อง

2. ปุ่มพาวเวอร์

3. ไฟ LED แสดงระดบัแบตเตอรี่

4. ระบบจับภาพดา้นล่าง

5. ระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรด

6. มอเตอร์

7. ใบพัด

8. เสาอากาศ

9. ไฟแอลอีดดีา้นหน้า

10.  ฝาครอบแบตเตอรีโ่ดรน

11.  พอรต์ USB-C
12.  ช่องเสียบการด์ microSD
13.   ไฟแสดงสถานะโดรน/ปุ่ม QuickTransfer

4

6

1

23

5
7

8

10

9

11
12

13

15

14

1.  ปุ่มพาวเวอร์

กดหน่ึงครัง้เพื่อตรวจสอบระดบัแบตเตอรีป่ัจจุบัน 

กดหน่ึงครัง้และกดคา้งอีกครัง้เพื่อเปิดหรอืปิดรโีมทคอนโทรล

2.  เปลีย่นโหมดการบิน

สลับระหวา่งโหมด Sport, Normal และ Cine

3.  ปุ่มหยุดบินช่ัวคราว/Return to Home (RTH)

กดหน่ึงครัง้เพือ่เบรคโดรนและส่ังใหล้อยอยูก่บัที ่

(เฉพาะเมือ่ GPS หรอืระบบการจบัภาพวตัถดุา้นล่างใช้งานได)้ 

กดคา้งไวเ้พือ่เริม่ใช้งาน RTH โดรนจะบนิกลบัมายัง Home Point 
(จุดขึน้บิน) ล่าสุดทีบั่นทกึไว ้กดอีกครัง้เพ่ือยกเลกิ RTH

4.   ไฟแสดงระดบัแบตเตอรี่

 แสดงระดบัแบตเตอรีป่ัจจุบันของรโีมทคอนโทรล 

5.  จอยสติก๊

  ใช้จอยสติก๊เพื่อควบคมุการเคลือ่นไหวของโดรน ตัง้โหมดคนับ 

ังคบัใน DJI Fly จอยสติก๊สามารถถอดออกและเก็บไดง้่าย
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คูม่ือการใช้งาน DJI Mini 2

การเปิดใช้งาน DJI Mini 2
DJI Mini 2 ตอ้งมีการเปิดใช้งานก่อนการใช้งานครัง้แรก หลงัจากเปิดเครือ่งโดรนและรโีมทคอนโทรลแลว้ ทำาตามคำาแนะนำาทีอ่ยูบ่นจอเพือ่เปิดใช้งาน 

DJI Mini 2 โดยใช้ DJI Fly ในการเปิดใช้งานตอ้งใช้การเช่ือมตอ่อนิเทอรเ์น็ต

6. ปุ่มที่ตัง้คา่ไดเ้อง

กดสองครัง้เพื่อปรบัตำาแหน่งให้กิมบอลอยู่ตรงศนูย์กลางหรอืเอีย

งกิมบอลลงไปดา้นล่าง (การตัง้คา่เริม่ตน้) ปุ่มสามารถตัง้ไดด้ว้ย 

DJI Fly

7. การสลับโหมดภาพน่ิง/วดิโีอ

กดหน่ึงครัง้เพื่อเปลีย่นโหมดระหวา่งภาพน่ิงและวดิโีอ 

8. สายรโีมทคอนโทรล

เช่ือมตอ่โทรศัพท์เคลือ่นที่เพื่อการส่งข้อมูลวดิโีอผ่านสายรโีมท

คอนโทรล เลือกสายตามแตช่นิดของโทรศัพท์เคลือ่นที่ 

9. ที่จับโทรศัพท์เคลือ่นที่

ใช้เพื่อยึดโทรศัพท์เคลือ่นที่กับตวัรโีมทคอนโทรลให้มั่นคง

10.  เสาอากาศ

ส่งสัญญาณเพื่อการควบคมุโดรนและวดิโีอแบบไรส้าย

11. พอรต์ USB-C
ใช้ในการชารจ์และเช่ือมตอ่รโีมทคอนโทรลกับคอมพิวเตอร์

12.  ช่องเก็บจอยสติก๊

สำาหรบัเก็บจอยสติก๊

13.  ปุ่มควบคมุกิมบอล

สำาหรบัควบคมุความเอียงของกล้อง กดปุ่มปรบัแตง่คา้งไวเ้พื่อใช

้ปุ่มบังคบักิมบอลเพื่อปรบัการซูมในโหมดวดิโีอ

14.  ปุ่มชัตเตอร/์บันทึก

กดหน่ึงครัง้เพื่อถ่ายภาพ หรอืเริม่/หยุดการบันทึกวดิโีอ 

15. ช่องเสียบโทรศัพท์เคลือ่นที่

ใช้เพื่อยึดโทรศัพท์เคลือ่นที่
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โดรน

DJI Mini 2 มีระบบควบคมุการบิน 

ระบบส่งสัญญาณวดิโีอ ระบบจับภาพวตัถุ ระบบขับเคลือ่น 

และแบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะ
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โดรน
DJI Mini 2 มีระบบควบคมุการบิน ระบบส่งสัญญาณวดิโีอ ระบบจับภาพวตัถ ุระบบขับเคลือ่น และแบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะ

โหมดการบิน

DJI Mini 2 มีโหมดการบินสามรปูแบบ รวมถึงโหมดการบินแบบที่ส่ี ซ่ึงโดรนจะมีการเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ โหมดการบินสามารถเปลี่ยนได ้
โดยใช้สวทิช์โหมดการบินที่อยู่บนรโีมทคอนโทรล

Normal Mode (โหมดปกต)ิ: โดรนใช ้GPS และระบบจบัภาพเพือ่ระบตุำาแหน่งตวัเองและเพือ่รกัษาระดบั ระบบการบนิอจัฉรยิะใชง้านไดโ้หมดน้ี 
เมือ่สัญญาณ GPS แรง โดรนจะใช้ GPS เพือ่ระบุตำาแหน่งตนเองและรกัษาระดบั เมือ่สัญญาณ GPS อ่อน และสภาพแวดลอ้มมแีสงน้อย โดรนจะใช้

ระบบจบัภาพวตัถดุา้นลา่ง เพือ่ระบตุำาแหน่งตนเองและรกัษาระดบั เมือ่ระบบจับภาพวตัถดุา้นล่างเปิดใช้งานและสภาพแวดลอ้มมแีสงเพียงพอ มมุการบนิที่

ความสูงเต็มทีจ่ะอยูท่ี ่25° และความเรว็สูงสุดในการบินอยูท่ี่ 10 เมตร/วนิาที

Sport Mode (โหมดกีฬา): ในโหมดกีฬา โดรนใช้ GPS และระบบจบัภาพวตัถดุา้นล่างในการหาตำาแหน่ง ใน Sport Mode การตอบรบัของ

โดรนจะมกีารปรบัเพือ่ความคลอ่งตวัและทำาความเรว็เพือ่ใหต้อบสนองกบัการบงัคบัของจอยสติก๊ไดม้ากยิง่ขึน้ ความเรว็สูงสุดในการบนิคอื 16 เมตร/
วนิาท ีระดบัการเพิม่ระดบัการบินสูงสุดคอื 5 เมตร/วนิาที และระดบัการลดระดบัการบนิสูงสุดคอื 3.5 เมตร/วนิาที

Cine Mode: Cine mode จะยึดตาม Normal mode และความเรว็ในการบินจะจำากัด เพื่อทำาให้โดรนทรงตวัไดน่ิ้งมากขึน้ระหวา่งที่ถ่าย

ทำา ความเรว็สูงสุดในการบินคอื 6 เมตร/วนิาท ีระดบัการเพิ่มระดบัการบินสูงสุดคอื 2 เมตร/วนิาท ีและระดบัการลดระดบัการบินสูงสุดคอื 1.5 
เมตร/วนิาท ี
โดรนจะมกีารเปลีย่นเป็น Attitude (ATTI) mode (โหมดบนิในตวัอาคารทีม่สัีญญาณ GPS ต่ำา) โดยอตัโนมตั ิเมือ่ระบบจบัภาพวตัถดุา้นลา่งใชง้านไมไ่ด ้
มกีารปิดใช้งานหรอืเมือ่สัญญาณ GPS ออ่น หรอืเข็มทศิโดนรบกวน เมือ่ระบบจบัภาพดา้นลา่งใช้งานไม่ได ้โดรนจะไมส่ามารถหาตำาแหน่งตวัเองหรอืเบรคอัตโนมตัไิ

ด ้ซ่ึงจะเพ่ิมความเส่ียงท่ีจะเกิดอนัตรายในการบนิ ใน ATTI mode โดรนจะโดนสภาวะแวดลอ้มรบกวนไดง่้ายย่ิงขึน้ ปัจจยัของสภาวะแวดล้อม เช่น ลม จะส่งผลใ

หเ้กิดการเปลีย่นทศิตามแนวราบ ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กดิอนัตรายได ้โดยเฉพาะเมือ่บนิในพืน้ทีจ่ำากดั

 อัตราความเรว็สูงสุดและระยะห่างในการเบรคของโดรนจะเพิ่มขึน้อย่างมากใน Sport mode ระยะห่างในการเบรคต่ำาที่สุด 30 

เมตรตอ้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีลม
 ความเรว็จะเพิ่มขึน้อย่างมากใน Sport mode ระยะห่างในการเบรคต่ำาที่สุด 10 เมตรตอ้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีลม
 การตอบสนองของโดรนจะเพิ่มขึน้อย่างมากใน Sport mode 

ซ่ึงหมายถึงเพียงคณุขยับจอยสติก๊เล็กน้อยบนรโีมทคอนโทรลก็จะทำาให้โดรนเคลือ่นที่ไปไดไ้กลมาก 

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่คณุมีพืน้ที่เพียงพอในการบิน
 ระหวา่งโหมดวดิโีอในโหมดปกตหิรอืโหมด Cine ความเรว็ในการบินจะถูกจำากัด เมื่อระยะห่างของกิมบอลใกล้ 

-90°หรอื 0° เพื่อให้แน่ใจวา่การถ่ายวดิโีอมีความเสถียร หากมีลมแรง ข้อจำากัดจะถูกปิดใช้งานเพื่อปรบัความตา้นทานลมของโดรน 

ซ่ึงอาจทำาให้กิมบอลส่ันขณะบันทึกวดิโีอได้
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คูม่ือการใช้งาน DJI Mini 2

ตัวแสดงสถานะโดรน

DJI Mini 2 มีไฟ LED ดา้นหน้าและไฟแสดงสถานะโดรน

ลักษณะของตัวแสดงสถานะโดรน

สภาวะปกติ

     B  

P    

ไฟกะพรบิเป็นสีแดง เหลือง เขียว น้ำ าเงิน 

และม่วงสลับกัน
เปิดเครือ่งและทดสอบการวเิคราะห์ตนเองของโดรน

สถานะไฟ LED ด้านหน้า

เมื่อเปิดเครือ่งอยู่

W  กะพรบิเป็นสีขาว สถานะเริม่ตน้ (ปรบัแตง่ไดใ้น DJI Fly)

B    กะพรบิเป็นสีน้ำ าเงินช้าๆ การสลับระหวา่งการเช่ือมตอ่ Wi-Fi และการเช่ือมตอ่การส่งวดิโีอ OcuSync 2.0

B  กะพรบิเป็นสีน้ำ าเงิน เปลีย่นเป็นการเช่ือมตอ่ Wi-Fi และรอการเช่ือมตอ่กับโทรศัพท์เคลือ่นที่

B — สีน้ำ าเงินคา้ง เปลีย่นเป็นการเช่ือมตอ่ Wi-Fi และเช่ือมตอ่กับโทรศัพท์เคลือ่นที่

B   กะพรบิเป็นสีน้ำ าเงินเรว็ ๆ เปลีย่นเป็นการเช่ือมตอ่ Wi-Fi และดาวน์โหลดดว้ยความเรว็สูง

— สีแดงคา้ง ไม่สามารถเปลีย่นไปใช้การเช่ือมตอ่ Wi-Fi

  กะพรบิเป็นสีแดงช้า ๆ ESC ส่งเสียงบี๊บขณะใช้ Find My Drone

เมื่อปิดเครือ่งอยู่

W  กะพรบิเป็นสีขาว การชารจ์

W — สีขาวคา้ง การชารจ์เสรจ็สมบูรณ์

กดปุ่ม QuickTransfer คา้งไวเ้พื่อสลับระหวา่งโหมด QuickTransfer (การเช่ือมตอ่ Wi-Fi) และโหมดบิน (การเช่ือมตอ่การส่งสัญญา 
ณวดิโีอ OcuSync 2.0) หากเฟิรม์แวรไ์ม่ไดอ้ัปเดตเป็น v1.1.0.0 ขึน้ไป ให้กดปุ่ม QuickTransfer สองครัง้

 หากไฟ LED ด้านหน้ายังคงกะพริบเป็นสีน้ำ าเงินอย่างช้า ๆ เมื่อเปลี่ยนจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi เป็นการเชื่อมต่อการส่งสัญญาณวิดีโอ 

OcuSync 2.0 แสดงวา่การเปลี่ยนการเช่ือมตอ่ล้มเหลว เปิดโดรนใหม่อีกครัง้ โดรนจะเข้าสู่โหมดการบิน (การเชื่อมตอ่การส่งสัญญาณวดิโีอ 

OcuSync 2.0) โดยคา่เริม่ตน้หลังจากรสีตารท์

ตวัแสดงสถานะโดรนบอกสถานะระบบควบคมุการบินของโดรน โปรดดทูี่ตารางดา้นล่างเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับตวัแสดงสถานะโดรน

ไฟ LED ดา้นหน้าแสดงทิศทางของโดรนและจะกะพรบิเป็นสีขาวเมื่อโดรนเปิดใช้งาน

ไฟแสดงสถานะโดรน/ปุ่ม QuickTransfer

ไฟแอลอีดดีา้นหน้า
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คูม่ือการใช้งาน DJI Mini 2

P    กะพรบิสีม่วงช้า ๆ กำาลังอุ่นเครือ่ง

         กะพรบิเป็นสีเขียวช้า ๆ เปิดใช้งาน GPS

 ×2    กะพรบิเป็นสีเขียวสองครัง้ซ้ำา ๆ เปิดใช้งานระบบจับภาพดา้นล่าง

         กะพรบิเป็นสีเหลืองช้า ๆ
ปิดใช้งานระบบ GPS และระบบจับภาพตา้นล่าง 

(เปิดใช้งานโหมด ATTI)

          กะพรบิเป็นสีเขียวเรว็ ๆ กำาลังเบรค

สภาวะส่งสัญญาณเตอืน

           กะพรบิเป็นสีเหลืองเรว็ ๆ สัญญาณจากรโีมทคอนโทรลขาดหาย

         กะพรบิเป็นสีแดงช้า ๆ แบตอ่อน

           กะพรบิเป็นสีแดงเรว็ ๆ แบตเตอรีใ่กล้หมด

       กะพรบิเป็นสีแดง IMU ผิดพลาด

— สีแดงคา้ง มีความผิดปกตริา้ยแรง

       กะพรบิสีแดงและสีเหลืองสลับกัน ตอ้งมีการปรบัเข็มทิศใหม่

QuickTransfer
DJI Mini 2 สามารถเชือ่มตอ่โดยตรงกบัโทรศพัทเ์คลือ่นทีผ่า่น Wi-Fi ทำาใหผู้ใ้ชส้ามารถดาวน์โหลดภาพถา่ยและวดิโีอจากโดรนไปยงัโทรศพัทเ์คลือ่นทีผ่า่น 
DJI Fly โดยไมต่อ้งใช้รโีมทคอนโทรล ผู้ใช้ยงัไดเ้พลดิเพลนิกบัการดาวน์โหลดท่ีรวดเรว็และสะดวกสบายยิง่ขึน้ดว้ยอตัราการส่งขอ้มลูสูงสุดถงึ 20 MB/s 

การใช้งาน

วธีิท่ี 1: เม่ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไม่ได้เช่ือมต่อกับรโีมทคอนโทรล

1. เปิดเครือ่งและรอจนกวา่การทดสอบวนิิจฉัยตนเองของโดรนจะเสรจ็สมบูรณ์ กดปุ่ม QuickTransfer คา้งไวส้องวนิาทีเพือ่เปลีย่นเป็นโหมด 
QuickTransfer (หากเฟิรม์แวรไ์ม่ไดอ้ัปเดตเป็น v1.1.0.0 ให้กดไฟแสดงสถานะโดรนสองครัง้) ไฟ LED ดา้นหน้าจะกะพรบิเป็นสีน้ำ าเ

งินช้า ๆ ก่อนที่จะกะพรบิเป็นสีน้ำ าเงินเมื่อการเปลีย่นโหมดสำาเรจ็

2. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่เปิดใช้งาน Bluetooth และ Wi-Fi บนอุปกรณ์มือถือแล้ว เปิดแอป DJI Fly และข้อความแจ้งจะปรากฏขึน้โดยอัตโ

นมัตใิห้เช่ือมตอ่กับโดรน

3. แตะเช่ือมตอ่ เมื่อเช่ือมตอ่สำาเรจ็ ไฟล์จากโดรนจะสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดไดด้ว้ยความเรว็สูง โปรดทราบวา่เมื่อเช่ือมตอ่โทรศัพท์เคลือ่น

ที่กับโดรนเป็นครัง้แรก คณุตอ้งกดปุ่ม QuickTransfer เพื่อยืนยัน

วิธีที ่2: เมื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่เชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรล

1. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่โดรนเช่ือมตอ่กับโทรศัพท์เคลือ่นที่ผ่านรโีมทคอนโทรลและมอเตอรย์ังไม่ไดส้ตารท์

2. เปิดใช้งาน Bluetooth และ Wi-Fi บนโทรศัพท์เคลือ่นที่

3. เปิด DJI Fly เข้าสู่การเล่นย้อนกลับ และแตะ  ที่มุมขวาบน เพื่อเข้าถึงไฟล์ที่โดรน เพื่อดาวน์โหลดดว้ยความเรว็สูง
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Return to Home (บินกลับจุดขึน้บิน)

ฟังก์ช ัน Return  to  Home  (RTH) ค ือการนำ าโดรนกล ับมาย ังจ ุดข ึ ้นบ ินท ี ่บ ันท ึกไว ้ล ่าส ุดและลงจอดเม ื ่อส ัญญาณ GPS 

แรงพอ มี RTH อยู ่สามประเภท: Smart RTH, Low Battery RTH (RTH แบบแบตเตอรี่ต่ ำา) และ Failsafe RTH (RTH 

แบบสูญเสียการเชื ่อมต่อ) หากโดรนบันทึกจุดขึน้บินได้สำาเร็จและสัญญาณ GPS แรง RTH จะทำางานเมื่อผู ้ใช้เริ ่มใช้ Smart RTH 

หรอืแบตเตอรีโ่ดรนอยู่ในระดบัต่ำา หรอืสัญญาณระหวา่งรโีมทคอนโทรลกับโดรนสูญหาย RTH จะทำางานดว้ยเช่นกันในสถานการณ์ที่ผิดปกตอิื่น ๆ 

เช่น หากสัญญาณการส่งวดิโีอหายไป

GPS รายละเอียด

จุดขึน้บิน 10

จดุขึน้บินท่ีเป็นคา่เริม่ตน้คอืจดุแรกท่ีโดรนไดร้บัสัญญาณ GPS แรงหรอืปานกลาง (เมือ่ไอคอนเป็นสีขาว) แนะนำาใหร้อ

จนกระทัง่จดุขึน้บนิไดร้บัการบนัทกึเรยีบรอ้ยแลว้กอ่นทีจ่ะบนิออก หลงัจากจดุขึน้บนิไดร้บัการบนัทกึแลว้ ไฟบอกสถานะ

โดรนจะกะพรบิเป็นสีเขยีว และจะมขีอ้ความแจง้ปรากฏขึน้ใน DJI Fly หากจำาเป็นตอ้งอปัเดตจดุขึน้บนิในระหวา่งการ

บิน (เช่น หากผู้ใช้เปลีย่นตำาแหน่ง) สามารถอปัเดตไดด้ว้ยตนเองในส่วนความปลอดภยัในการตัง้คา่ระบบใน DJI Fly

Smart RTH
ถา้สัญญาณ GPS ไมพ่อ สามารถเปิดใช้ Smart RTH เพือ่นำาโดรนกลับมายงัจุดขึน้บินได ้เปิดใช้งาน Smart RTH ไดท้ัง้การแตะ  ที ่DJI Fly 

หรอืการกดคา้งทีปุ่่ม RTH บนรโีมทคอนโทรล การออกจาก Smart RTH ทำาไดโ้ดยแตะ  ที ่DJI Fly หรอืกดปุ่ม RTH บนรโีมทคอนโทรล 

Low Battery RTH
เมื ่อระดับแบตเตอร ี ่อ ัจฉร ิยะของโดรนต่ ำาเก ินไปและไม่ม ีพลังงานเพียงพอที ่จะบินกลับจุดขึ ้นบิน ให้นำ าโดรนลงจอดโดยเร ็วที ่ส ุด 

มิฉะนั้นโดรนจะตกเมื่อแบตเตอรี่หมด ซึ่งจะส่งผลให้โดรนได้รับความเสียหายและเกิดอันตรายอื ่น ๆ ได้ เพือ่หลีกเลีย่งอันตรายทีไ่ม่จำาเป็น 

เน่ืองจากแบตเตอรีไ่มเ่พยีงพอ DJI Mini 2 จะตรวจสอบอยา่งชาญฉลาดวา่ระดบัแบตเตอรีใ่นปัจจบุนัเพียงพอที่จะบินกลับจุดขึน้บินจากตำาแหน่ง

ปัจจุบันได้หรือไม่ Low  Battery RTH จะเริ่มขึน้เมื่อแบตเตอรี่อัจฉริยะลดลงถึงจุดที่การบินกลับอย่างปลอดภัยของโดรนอาจเกิดอันตราย  

ผู้ใช้โดรนสามารถยกเลิก RTH ได้โดยการกดปุ่ม RTH หรอืปุ่มหยุดบินช่ัวคราวบนรโีมทคอนโทรล ถ้ามีการยกเลิก RTH แล้วตามมาด้วยการเตือนระดับแบตเตอรีอ่่อน 

แบตเตอรีโ่ดรนอจัฉรยิะอาจมพีลงังานไมเ่พยีงพอใหโ้ดรนลงจอดอยา่งปลอดภยั ซึง่อาจสง่ผลใหโ้ดรนตกหรอืสญูหายได ้ โดรนจะลงจอดโดยอัตโนมัต ิ

หากระดับแบตเตอรี่ปัจจุบันยังให้พลังงานกับโดรนนานพอในการลดระดับลงจากความสูงปัจจุบัน การลงจอดอัตโนมัติไม่สามารถยกเลิกได ้

แตจ่ะยังใช้รโีมทคอนโทรลเพื่อปรบัเปลีย่นทิศทางของโดรนระหวา่งการลงจอดได้

Failsafe RTH (RTH แบบสูญเสยีการเช่ือมต่อ)

ถ้าจุดขึน้บินมีการบันทึกไวอ้ย่างสมบูรณ์และเข็มทิศทำางานปกต ิFailsafe RTHจะทำางานโดยอัตโนมัตหิ

ลังจากสัญญาณของรโีมทคอนโทรลหายไปนานกวา่ 11 วนิาที เมื่ออัปเดตเฟิรม์แวรเ์ป็น v1.1.0.0 ขึน้ไป 

โดรนจะบินถอยหลังเป็นระยะทาง 50 ม. ในเส้นทางบินเดมิและขึน้สู่ระดบัความสูง RTH ที่กำาหนดไวล้่วงหน้าเพื่อเข้าสู่โหมด Straight 
Line RTH โดรนจะเข้าสู่โหมด Straight Line RTH หากสัญญาณรโีมทคอนโทรลกลับคนืมาใหม่ระหวา่งอยู่ในโหมด 

 อัตราการดาวน์ โหลดสูงสุดสามารถทำาได้เฉพาะในประเทศและภูมิภาคที ่กฎหมายและข้อบังคับอนุ ญาตให้ใช้ความถี ่ 5.8 GHz 
เมื่อใช้อุปกรณ์ที่รองรับย่านความถี่ 5.8 GHz และการเชื่อมต่อ Wi-Fi และในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสัญญาณรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง 
หากตามข้อบังคับท้องถิ่น (เช่น ในญี่ปุ่ น) ไม่อนุญาตให้ใช้ย่านความถี่ 5.8 GHz โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้จะไม่รองรับย่านความถี่ 5.8 
GHz มิฉะน้ันสภาพแวดล้อมจะมีสัญญาณรบกวนอย่างรนุแรง ภายใตส้ถานการณ์เหล่าน้ี QuickTransfer จะเปลี่ยนเป็นย่านความถี่ 2.4 
GHz โดยอัตโนมัตแิละอัตราการดาวน์โหลดสูงสุดจะลดลงเหลือ 6 MB/s
 ก่อนจะใช้ QuickTransfer ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไดเ้ปิดใช้งานบลูทูธ, Wi-Fi และบรกิารระบุตำาแหน่งบนโทรศัพท์เคลือ่นที่แล้ว

 เม ื ่อใช ้ QuickTransfer ไม ่จ ำ าเป็ นต ้องป้ อนรห ัสผ ่าน Wi-Fi ในหน้ าการต ั ้งค ่าของโทรศัพท ์เคล ื ่อนท ี ่ เพ ื ่อเช ื ่อมต ่อ 
หลังจากเปลีย่นโดรนให้เข้าสู่โหมด QuickTransfer แล้ว ให้เปิดแอป DJI Fly จากน้ันจะมีข้อความแจ้งให้เช่ือมตอ่โดรน

 โดรนจะเข้าสู่โหมดการบินโดยอัตโนมัตติามคา่เริม่ตน้หลังจากรสีตารท์ หากจำาเป็น ตอ้งเข้าสู่ QuickTransfer ดว้ยตนเองอีกครัง้

 ใช้ QuickTransfer ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสิ ่งกีดขวางโดยไม่มีสัญญาณรบกวนและอยู่ห่างจากแหล่งที่มาของสัญญาณรบกวน เช่น 
เราเตอรไ์รส้าย ลำาโพงบลูทูธ หรอืหูฟัง
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Failsafe RTH เมื่อโดรนบินถอยหลังตามเส้นทางการบินเดมิและระยะห่างจากจุดขึน้บิน (Home Point) น้อยกวา่ 20 เมตร 

โดรนจะหยุดบินย้อนกลับในเส้นทางการบินเดมิ และเข้าสู่ Straight Line RTH ที่ระดบัความสูงปัจจุบัน

หากระดบัแบตเตอรีต่่ำามาก โดรนจะลงจอดโดยอัตโนมัต ิไม่สามารถยกเลิกการกระทำาน้ีได ้แตย่ังสามารถใช้รโีมทคอนโทรลเพือ่ลดความเรว็ลงหรอืปรั

บทิศทางของโดรนได้

โดรนจะลงจอดโดยอัตโนมัต ิหากระดบัแบตเตอรีป่ัจจุบันยังให้พลังงานกับโดรนนานพอในการลดระดบัลงโดยตรงจากความสูงปัจจุบัน 

ไม่สามารถยกเลิกการกระทำาน้ีได ้แตจ่ะยังใช้รโีมทคอนโทรลเพื่อปรบัเปลีย่นทิศทางของโดรนระหวา่งการลงจอดได้

สถานการณ์ RTH อ่ืน ๆ

หากสัญญาณวดิโีอขาดหายระหวา่งการบิน ขณะที่รโีมทคอนโทรลยังคงควบคมุการเคลือ่นไหวของโดรนได ้จะมีข้อความแจ้งให้เริม่เข้าโหมด RTH 

สามารถยกเลิก RTH ได้

ขัน้ตอนของ RTH (Straight Line)

1. มีการบันทึกจุดขึน้บินไวเ้รยีบรอ้ยแล้ว

2. RTH เริม่ทำางาน

3. หากโดรนอยู่ห่างจากจุดขึน้บินน้อยกวา่ 20 เมตรเมื่อ RTH เริม่ขึน้ โดรนจะบินอยู่กับที่และไม่กลับไปที่จุดขึน้บิน (ตอ้งใช้เฟิรม์แวรเ์วอรชั์น 

v1.1.0.0 มิฉะน้ันโดรนจะลงจอดทันที)

 หากโดรนอยู่ห่างจากจุดขึน้บินมากกวา่ 20 เมตรเมื่อ RTH เริม่ตน้ โดรนจะบินกลับจุดขึน้บินดว้ยความเรว็แนวนอน 10.5 m/s
4. หลังจากถึงจุดขึน้บิน โดรนจะลงจอดและมอเตอรจ์ะหยุดทำางาน

 โดรนไม่สามารถบินกลับไปยังจุดขึน้บินได ้หากสัญญาณ GPS อ่อนหรอืไม่มีสัญญาณ หากสัญญาณ GPS อ่อนหรอืไม่มีสัญญาณหลังจากที่มีการ

กระตุน้ให้เข้าสู่โหมด RTH โดรนจะบินอยู่กับที่ระยะหน่ึงก่อนจะลงจอด
 การตัง้ระดบัความสูงในโหมด RTH ที่เหมาะสมก่อนการบินเป็นส่ิงสำาคญั เปิด DJI Fly และตัง้ระดบัความสูง RTH ใน Smart RTH และ 

Low Battery RTH (RTH แบตเตอรีต่่ำา) หากระดบัความสูงปัจจุบันของโดรนน้อยกวา่ระดบัความสูง RTH โดรนจะขึน้ไปที่ระดบัความสูง 

RTH ก่อนโดยอัตโนมัต ิหากความสูงปัจจุบันสูงเท่าหรอืสูงกวา่ระดบัความสูง RTH โดรนจะบินไปยังจุดขึน้บินในระดบัความสูงปัจจุบัน
 หากโดรนอยู่ที่ระดบัความสูง 65 ฟุต (20 ม.) หรอืสูงกวา่และยังไม่ถึงระดบัความสูง RTH สามารถเลือ่นคนับังคบั throttle เพื่อหยุดโดรนจาก

การเพิ่มระดบัความสูงและโดรนจะบินไปยังจุดขึน้บินที่ระดบัความสูงปัจจุบัน (ใช้ไดเ้ฉพาะกับเฟิรม์แวร ์v1.0.0.0 เท่าน้ัน ฟังก์ชันน้ีใช้ไม่ไดเ้มื่อ

อัพเดตเฟิรม์แวรเ์ป็น v1.1.0.0 หรอืใหม่กวา่)
 ระหวา่งอยู่ในโหมด RTH ระดบัความเรว็ ระดบัความสูง และทิศทางของโดรนควบคมุไดโ้ดยใช้รโีมทคอนโทรล ถ้าหากสัญญาณรโีมทคอนโทรลเป็

นปกต ิอย่างไรก็ตาม ไม่สามารถใช้รโีมทคอนโทรลเพื่อแพนไปทางซ้ายหรอืขวาได ้เมื่อโดรนบินขึน้หรอืบินไปข้างหน้า ผู้ใช้สามารถดนัคนับังคบัไป

ในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อออกจาก RTH และให้โดรนบินอยู่กับที่ี
่

 GEO zones จะมีผลตอ่ RTH ถ้าโดรนบินเข้าไปยัง GEO zone โดรนจะลอยตวัอยู่กับที่ หากบินเข้าไปในพืน้ที่ควบคมุการบิน 

ระหวา่งการบินกลับจุดขึน้บิน
 เมื่อความเรว็ลมแรงเกินไป โดรนอาจจะไม่สามารถบินกลับไปยังจุดขึน้บินได ้บินอย่างระมัดระวงั
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ระยะในการตรวจจับ

ระบบจับภาพวตัถุดา้นล่างทำางานไดด้ทีี่สุด เมื่อโดรนอยู่ในระดบัความสูง 0.5 ถึง 10 เมตร และระยะทางที่ใช้งานไดอ้ยู่ในช่วง 0.5 ถึง 30 เมตร 

ระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรด

ระบบจับภาพดา้นล่าง

Landing Protection (การสแกนพืน้ดินก่อนลงจอด)

การสแกนพืน้ดนิก่อนลงจอดจะเปิดใช้เมื่ออยู่ในโหมด Smart RTH

1. ในช่วงการสแกนพืน้ดนิก่อนลงจอด โดรนจะตรวจสอบอัตโนมัตแิละลงจอดบนจุดที่เหมาะสม

2. หากตรวจสอบพืน้ดนิแล้ววา่ไม่เหมาะสมในการลงจอด DJI Mini 2 จะบินอยู่กับที่และรอคำาส่ังยืนยันจากนักบิน

3. ถ้าการสแกนพืน้ดินก่อนลงจอดใช้งานไม่ได้ DJI Fly จะแสดงคำาเตือนการลงจอด เมื่อโดรนลดระดับลงต่ำากว่า 0.5 เมตร แตะยืนย 

ันหรอืดงึคนับังคบั throttle ลงเพื่อลงจอด

ระบบจับภาพวตัถุและระบบเซนเซอรอิ์นฟราเรด

DJI Mini 2 มีทัง้ระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรดและระบบจับภาพวตัถุดา้นล่างระบบจับภาพวตัถุดา้นล่างประกอบไปดว้ยกล้องหน่ึงตวั 

และระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรด ซ่ึงมีกล้อง 3 มิตแิบบอินฟราเรดสองตวั ระบบจับภาพวตัถุดา้นล่างและระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรดช่วยให้โดรนคง

ตำาแหน่งปัจจุบัน บินอยู่กับที่ไดแ้ม่นยำายิ่งขึน้ และสามารถบินในรม่หรอืในสภาวะแวดล้อมอื่นที่ไม่มีสัญญาณ GPS

71°56°
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ใช้ระบบจับภาพวตัถุ

เมือ่ระบบ GPS ใช้การไม่ได้ ระบบจับภาพวตัถุด้านล่างจะเปิดใช้งาน ถ้าหากพืน้ดินเรยีบและมีแสงเพียงพอระบบจับภาพวตัถุดานล่างทำางา ้

นได้ดีทีสุ่ด เมือ่โดรนอยูท่ีร่ะดับความสูง 0.5 - 10 เมตร ถ้าระดับความสูงของโดรนเกิน 10 เมตร ระบบจับภาพวตัถุอาจจะได้รบัผลกระทบ 

ดงัน้ันตอ้งใช้ความระมัดระวงัเป็นพเิศษ

ทำาตามขัน้ตอนด้านล่างน้ีเพ่ือใช้ระบบจับภาพวตัถุด้านล่าง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่โดรนอยู่ในโหมด Normal หรอื Cine เปิดเครือ่งโดรน

2. หลังจากโดรนบินขึ ้นไปแล้วก็จะบินอยู่กับที่  ไฟแสดงสถานะโดรนกะพริบเป็นไฟสีเขียวสองครั ้ง บจับภาพวัตถุด้านล่างกำาลังทำางาน

 ใส่ใจกับสภาพแวดล้อมในการบินระบบจับภาพวตัถุดา้นล่างและระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรดทำางานภายใตเ้งือ่นไขที่จำากัดเท่าน้ันและไม่สามารถแทนที่การ 

ควบคมุและการตดัสินใจ ของมนุษย์ได ้ในระหวา่งการบิน ให้ใส่ใจกับสภาพแวดล้อมโดยรอบและคำาเตอืนบนแอป DJI Fly รวมถึงรบัผิดชอบและรกัษาการ 

ควบคมุโดรนอยู่ต ลอดเวลา

 ถ้าไม่มีสัญญาณ GPS ระดบัความสูงสูงสุดของโดรนคอื 5 เมตร ระบบจับภาพวตัถุด้

 เมื่อโดรนบินเหนือน้ำ า ระบบจับภาพวตัถุดา้นล่างอาจทำางานไดไ้ม่ดเีท่าที่ควร ดงัน้ันเมื่อลงจอด โดรนอาจไม่สามารถหลบหลีกผิวน้ำ าดา้นล่างไดอ้ย่างเต็มที่ ขอแนะ

นำาให้รกัษาการควบคมุการบินตลอดเวลา ใช้ดลุยพินิจอย่างสมเหตสุมผลตามสภาพแวดล้อมโดยรอบและหลีกเลีย่งการพึ่งพาระบบจับภาพวตัถุดา้นล่าง

 โปรดทราบวา่เมื่อโดรนบินเรว็เกินไปอาจทำาให้ระบบจับภาพวตัถุดา้นล่างและระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรดทำางานไดไ้ม่ดเีท่าที่ควร 

ระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรดจะมีผลเฉพาะเมื่อความเรว็ในการบินไม่เกิน 12 m/s
 ระบบจับภาพวตัถุดา้นล่างจะทำางานไดไ้ม่ดเีท่าที่ควรกับพืน้ผิวที่มีลวดลายไม่ชัดเจนหรอืสภาพแสงน้อย 

ระบบจับภาพวตัถุดา้นล่างจะทำางานไดไ้ม่ดเีท่าที่ควรในสถานการณ์ดงัตอ่ไปน้ี ขอให้ควบคมุโดรนอย่างระมัดระวงั

ก) บินเหนือพืน้ผิวที่เป็นสีเดยีว (เช่น สีดำาล้วน สีขาวล้วน สีเขียวล้วน)

ข) บินเหนือพืน้ผิวที่สะท้อนแสงอย่างมาก

ค) บินเหนือผิวน้ำ าหรอืพืน้ผิวที่โปรง่แสง

ง) บินเหนือพืน้ผิวหรอืวตัถุที่เคลือ่นที่

จ) บินในพืน้ที่ที่แสงมีการเปลีย่นแปลงบ่อยหรอืเปลีย่นแบบตา่งกันมาก

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

ช) บินเหนือพืน้ผิวที่สะท้อนอย่างมากหรอืพืน้ผิวที่ซึมซับแสงอินฟราเรด (เช่น กระจก)

ซ) บินเหนือพืน้ผิวที่มีลวดลายหรอืผิวหน้าที่ไม่ชัดเจน (เช่น เสาไฟฟ้า)

ฌ) บินเหนือพืน้ผิวที่มีลวดลายหรอืผิวหน้าที่เหมือนกันซ้ำาไปซ้ำามา (เช่น กระเบือ้งที่มีลวดลายเดยีวกัน)

ญ) บินเหนือส่ิงกีดขวางที่มีพืน้ผิวเล็ก ๆ (เช่น กิ่งไม้)
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โหมดการบินอัจฉรยิะ

QuickShot (ถ่ายด่วน)

โหมด QuickShot รวมถึง Dronie, Rocket, Circle, Helix และ Boomerang การบันทึกภาพของ DJI Mini 2 

ขึน้อยู่กับการเลือกโหมดการถ่ายทำาและจะเป็นการบันทึกวดิโีอสัน้โดยอัตโนมัต ิวดิโีอสามารถรบัชม ตดัตอ่ หรอืแชรไ์ปทีโ่ซเชียลมีเดยีได ้

จากการเปิดชมย้อนหลัง

Dronie (บินเดินหน้าและถอยหลัง): โดรนบินถอยหลังและบินขึน้ โดยที่กล้องยังจับอยู่ที่ตวัวตัถุ

Rocket (บินตรงสูอ่ากาศ): โดรนบินขึน้โดยที่กล้องหันลงมาทางดา้นล่าง

Circle (บินวน): โดรนบินวนรอบวตัถุ

Helix (บินวนเป็นเกลียว): โดรนบินขึน้และบินวนเป็นเกลียวรอบวตัถุ

Boomerang: โดรนบินรอบวตัถุเป็นวงรปูไข่ บินขึน้เมื่อไปจากจุดตัง้ตน้ และบินรอ่นลงมาตอนบินกลับ 

จุดตัง้ตน้ของโดรนทำาให้เกิดปลายดา้นหน่ึงของรปูทรงไข่แบบยาว ในขณะที่อีกดา้นอยู่ฝ ่ งตรงข้ามของวตัถุจากจุดเริม่ตน้ 

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่มีพืน้ที่เพียงพอเมื่อใช้โหมด Boomerang ตรวจสอบให้มีพืน้ที่รศัมีอย่างน้อย 99 ฟุต (30 เมตร) 

รอบโดรนและอย่างน้อย 33 ฟุต (10 เมตร) เหนือโดรน

การใช้ QuickShot
1. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่แบตเตอรีก่ารบินชารจ์มาเพียงพอแล้ว ขึน้บินและบินอยู่กับที่อย่างน้อย 6.6 ฟุต (2 เมตร) เหนือพืน้ดนิ

2 เมตร

 กรณุาดแูลให้เซนเซอรส์ะอาดอยู่เสมอ ห้ามดดัแปลงเซนเซอร ์ห้ามใช้โดรนในสภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นมากหรอืมีความชืน้สูง 

ห้ามมีส่ิงกีดขวางระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรด

 ห้ามบินในวนัที่ฝนตก มีหมอกหนาหรอืทัศนวสัิยไม่ชัดเจน

 ตรวจสอบส่ิงตอ่ไปน้ีก่อนขึน้บินทุกครัง้:

ก) ตรวจดวูา่ไม่มีสตกิเกอรห์รอืส่ิงกีดขวางอื่นใดตดิบนระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรดหรอืระบบจับภาพวตัถุดา้นล่าง

ข) ถ้ามีส่ิงสกปรก ฝุ่น หรอืน้ำ า ตดิบนระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรดหรอืระบบจับภาพวตัถุดา้นล่าง ให้เช็ดออกดว้ยผ้าน่ิม ๆ 

ห้ามใช้น้ำ ายาทำาความสะอาดที่ผสมแอลกอฮอล์

ค) ตดิตอ่ฝ่ายดแูลลูกคา้ของ DJI หากมีความเสียหายเกิดขึน้กับกระจกของระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรดและระบบจับภาพวตัถุดา้นล่าง
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2. ใน DJI Fly แตะไอคอนโหมดถา่ยภาพ เพ่ือเลอืก QuickShots แลว้ทำาตามคำาแนะนำา ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุเขา้ใจวา่จะใช้งานโหมดถา่ยภาพอยา่งไร 

และไมมี่ส่ิงกดีขวางในพืน้ทีร่อบขา้ง

3. เลือกโหมดที่ต้องการถ่าย เลือกวัตถุเป้าหมายในมุมมองกล้อง โดยแตะวงกลมที่วัตถุหรือวาดรูปกล่องรอบวัตถุ และแตะ Start เพื่อเริ่มถ่าย 

โดรนบินกลับไปยังตำาแหน่งแรก เมื่อถ่ายภาพเสรจ็เรยีบรอ้ย

4. แตะ  เพื่อเข้าถึงวดิโีอสัน้ ๆ หรอืวดิโีอตน้ฉบับ หลังจากดาวน์โหลดวดิโีอแล้ว คณุสามารถตดัตอ่วดิโีอหรอืแชรไ์ปยังโซเชียลมีเดยีได้

ออกจากโหมด QuickShots
กดปุ่มหยุดบินช่ัวคราว/RTH หน่ึงครัง้หรอืแตะ  ที่ DJI Fly เพื่อออกจากโหมด QuickShots โดรนจะบินอยู่กับที่ 

 ใช้ QuickShots ในบรเิวณทีไ่มม่ตีกึรามบา้นช่องหรอืส่ิงกดีขวางอืน่ใด ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่มีนุษย ์สัตว ์หรอืส่ิงกดีขวางอื่นใดในเส้นทางบิน 

 หมั่นสังเกตวตัถุรอบ ๆ โดรน และใช้รโีมทคอนโทรลเพื่อหลีกเลีย่งไม่ให้โดรนเข้าไปชน

 ห้ามใช้ QuickShots ในสถานการณ์ดงัตอ่ไปน้ี: 

ก) เมื่อวตัถุถูกกีดขวางในช่วงเวลาหน่ึง หรอืคณุมองไม่เห็นวตัถุ

ข) เมื่อวตัถุอยู่ไกลจากโดรนเกิน 50 เมตร

ค) เมื่อวตัถุมีสีหรอืลวดลายใกล้เคยีงกับสภาพแวดล้อม

ง) เมื่อวตัถุอยู่บนอากาศ

จ) เมื่อวตัถุเคลือ่นที่เรว็

ฉ) เมื่อสภาพแสงน้อยมาก (<300 lux) หรอื สวา่งมาก (>10,000 lux)

 ห้ามใช้ QuickShots ในบรเิวณใกล้กับตวัอาคาร หรอืบรเิวณที่สัญญาณ GPS อ่อน ไม่เช่นน้ันเส้นทางการบินจะไม่เสถียร

 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจวา่คณุทำาตามกฎหมายและข้อกำาหนดดา้นความเป็นส่วนตวัในท้องถิ่นเมื่อใช้งาน QuickShots
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บันทึกข้อมูลการบิน

ข้อมูลการบิน รวมถึงการรับส่งข้อมูลทางไกล ข้อมูลสถานะโดรน และตัวแปรอื ่น ๆ มีการบันทึกอัตโนมัติไปที ่ตัวเก็บข้อมูลภายในโดรน 
ขอ้มลูสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยใช้ DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)

ใบพัด

มีใบพัดแบบเสียงเบาของ DJI Mini 2 อยู่สองแบบซ่ึงออกแบบมาเพื่อให้หมุนไปในทิศทางแตกตา่งกัน เครือ่งหมายใช้เพื่อแนะนำาวา่ควรใช้ใบพัด

แบบไหนเพื่อตดิกับมอเตอรแ์บบไหน ใบพัดสองใบที่ตดิอยู่กับมอเตอรต์วัเดยีวกันคอืใบพัดแบบเดยีวกัน 

ใบพัด มีเครือ่งหมาย ไม่มีเครือ่งหมาย

ภาพประกอบ   

ตำาแหน่งตดิใบพัด ตดิใบพัดเข้ากับมอเตอรท์ี่มีเครือ่งหมาย ตดิใบพัดเข้ากับมอเตอรท์ี่ไม่มีเครือ่งหมาย

ติดใบพัด

ติดใบพัดที ่มีเครื ่องหมายกับมอเตอร์ที ่มีเคร ื ่องหมาย และใบพัดที ่ไม่มีเครื ่องหมายกับมอเตอร์ที ่ไม่มีเครื ่องหมาย ใช้ไขควงขันใบพัด 

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ใบพัดเข้าที่แน่นหนาแล้ว 

ถอดใบพัด

ใช้ไขควงเพื่อถอดใบพัดออกจากมอเตอร์

 ใบพัดมีความคม กรณุาระมัดระวงัดว้ย
 ไขควงใช้เพื่อไขใบพัดเท่าน้ัน ห้ามใช้ไขควงเพื่อแยกส่วนโดรน 

 ถ้าใบพัดแตกหัก ให้ถอดใบพัดสองใบและสกรทูี่ตดิอยู่กับมอเตอรอ์อกแล้วทิง้ไป ใช้ใบพัดสองใบจากแพ็กเกจเดยีวกัน ห้ามนำาใบพัดจากแพ็กเกจ

อื่นมาใช้รว่มกัน
 ใช้เฉพาะใบพัดของ DJI อย่างเป็นทางการเท่าน้ัน ห้ามใช้ใบพัดตา่งชนิดกัน

 หากจำาเป็นให้ซือ้ใบพัดแยกตา่งหาก

 ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการบินแต่ละครัง้วา่ใบพัดติดตัง้อย่างแน่นหนา ตรวจสอบวา่สกรขูองใบพัดขันแน่นหนาเมื่อบินไปแล้วทุก ๆ 30 ชั่วโมง 

(เมื่อบินประมาณ 60 ครัง้)

มีเครือ่งหมายไม่มีเครือ่งหมาย
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 ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการบินแตล่ะครัง้วา่ใบพัดทัง้หมดอยู่ในสภาพด ีห้ามใช้ใบพัดที่เก่า บิ่น หรอืแตกหัก
 เพื่อหลีกเลีย่งการบาดเจ็บ อย่าเข้าใกล้ใบพัดที่กำาลังหมุนและมอเตอร์

 จัดเก็บโดรนอย่างถูกตอ้ง ขอแนะนำาให้ใช้ที่ยึดใบพัดเพื่อยึดใบพัด ห้ามบีบหรอืบิดใบพัดระหวา่งการขนส่งหรอืการเก็บ
 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่มอเตอรต์ดิอย่างแน่นหนาและหมุนอย่างราบรืน่ ถ้ามอเตอรต์ดิขัดและไม่สามารถหมุนไดอ้ย่างอิสระ ให้จอดโดรนทันที
 ห้ามปรบัแตง่ส่วนประกอบของมอเตอร์
 ห้ามแตะตอ้งหรอืปล่อยให้มือหรอืรา่งกายคณุสัมผัสกับมอเตอรห์ลังการบิน เพราะมันอาจจะรอ้นมาก
 ห้ามปิดช่องระบายลมบนมอเตอรห์รอืบนตวัโดรน
 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่เสียง ESCs ปกตเิมื่อเปิดเครือ่ง

แบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะ

แบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะของ DJI Mini 2 เป็นแบตเตอรีค่วามจุ 7.7 V, 2250 mAh ที่มีฟังก์ชันสมารท์ชารจ์และคายประจุแบตเตอรี่

คุณลักษณะของแบตเตอรี่

1. การชารจ์อย่างสมดลุ: ระหวา่งการชารจ์ แรงดนัไฟฟ้าในแบตเตอรีจ่ะสมดลุโดยอัตโนมัติ

2. ฟังก์ช่ันคายประจุอัตโนมัต:ิ เพือ่ป้องกันไม่ให้แบตเตอรีบ่วม เม่ือไม่มีการใช้งานหน่ึงวนั แบตเตอรีจ่ะคายประจุอัตโนมัตใิห้เหลือประมาณ 96% 
และเมื่อไม่มีการใช้งานเก้าวนั แบตเตอรีจ่ะคายประจุอัตโนมัตใิห้เหลือประมาณ 72% ระหวา่งกระบวนการคายประจุ แบตเตอรีอ่าจปล่อยความ

รอ้นปานกลางออกมาเป็นปกติ

3. ป้องกันการชารจ์มากเกินไป: เมื่อชารจ์เต็มแล้ว แบตเตอรีจ่ะหยุดชารจ์อัตโนมัติ

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

ระหวา่งที่ชารจ์อยู่ การชารจ์จะหยุดโดยอัตโนมัต ิหากอุณหภูมิของแบตเตอรีเ่กิน 50°C (122°F)

5. ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน: เมื่อมีการตรวจจับพบวา่มีกระแสไฟฟ้าเกิน แบตเตอรีจ่ะหยุดชารจ์

6. ป้องกันการคายประจุมากเกินไป: เมื่อแบตเตอรี่ไม่มีการใช้งาน จะมีการหยุดการคายประจุอัตโนมัติเพื ่อป้องกันการคายประจุมากเกินไป 

เมื่อแบตเตอรีม่ีการใช้งาน จะไม่สามารถใช้การป้องกันการคายประจุมากเกินไปได้

7. ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร: หากมีการตรวจพบวา่เกิดการลัดวงจร จะมีการตดัจากแหล่งจ่ายไฟโดยอัตโนมัติ

8. การป้องกันแบตเตอรีเ่สียหาย DJI Fly จะแสดงข้อความเตอืนเมื่อมีการตรวจจับพบวา่แบตเตอรีเ่สียหาย

9. โหมดจำาศีล: หากแรงดนัแบตเตอรีต่่ำากวา่ 3.0 V หรอืแบตเตอรีเ่หลือน้อยกวา่ 10%แบตเตอรีจ่ะเข้าสู่โหมดพักการทำางานเพื่อป้องกันการคาย  

ประจุมากเกินไป ชารจ์แบตเตอรีเ่พื่อกระตุน้แบตเตอรีใ่ห้ออกจากโหมดพักการทำางาน

10. การส่งข้อมูล: ข้อมูลเกี่ยวกับแรงดนัไฟฟ้า ความจุ และกระแสไฟของแบตเตอรีจ่ะถูกส่งไปยังโดรน
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 โปรดอ่านข้อสงวนสิทธิ์และคำาแนะนำาดา้นความปลอดภัยของ DJI Mini 2 และสตกิเกอรท์ี่แบตเตอรีก่่อนใช้งาน 

ผู้ใช้ตอ้งรบัผิดชอบทัง้หมดในการดำาเนินการและการใช้งาน
 ข้อมูลจำาเพาะของแบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะ สำาหรบัเวอรช่ั์นญี่ปุ่นน้ันแตกตา่งกัน โปรดดทูี่ส่วนข้อมูลจำาเพาะสำาหรบัข้อมูลเพิ่มเตมิ 

คณุสมบัตแิบตเตอรีอ่ัจฉรยิะของ DJI Mini 2 เหมือนกันทุกเวอรช่ั์น

การใช้แบตเตอรี่

ตรวจสอบระดบัแบตเตอรี่

กดปุ่มพาวเวอรห์น่ึงครัง้เพื่อตรวจสอบระดบัแบตเตอรี่

ไฟแสดงระดบัแบตเตอรีจ่ะแสดงระดบัพลังงานของแบตเตอรีร่ะหวา่งการชารจ์และการคายประจุ สถานะของไฟแสดงระดบักำาหนดไวด้งัน้ี:

  ไฟ LED เปิดอยู่      ไฟ LED กะพรบิ     ไฟ LED ดบั 

LED1 LED2 LED3 LED4 ระดบัแบตเตอรี่

ระดบัแบตเตอรี ่> 88%

75% < ระดบัแบตเตอรี ่≤ 88%

63% < ระดบัแบตเตอรี ่≤ 75%

50% < ระดบัแบตเตอรี ่≤ 63%

38% < ระดบัแบตเตอรี ่≤ 50%

25% < ระดบัแบตเตอรี ่≤ 38%

13% < ระดบัแบตเตอรี ่≤ 25%

0% < ระดบัแบตเตอรี ่≤ 13%

ปุ่มพาวเวอรเ์ปิด/ปิด

กดปุ่ มพาวเวอรห์น่ึงครัง้ จากนั้นกดอีกครัง้ ค้างไวส้องวนิาทีเพื่อเปิดหรอืปิดแบตเตอรี ่ ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรีจ่ะแสดงระดับแบตเตอรี ่

เมื่อมีการกดปุ่มเปิดโดรน 

กดปุ่ มเปิดปิดหนึ่ งครั ง้และไฟ LED ระดับแบตเตอรี ่สี ่ดวงจะกะพริบเป็นเวลาสามวินาที หากไฟ LED 3 และ 4 กะพริบพร้อมกัน 

โดยไม่ไดก้ดปุ่มเปิดปิดแสดงวา่แบตเตอรีผ่ิดปกต ิใส่แบตเตอรีอ่ัจฉรยิะใหม่อีกครัง้และตรวจสอบให้แน่ใจวา่ล็อกตดิกับตวัโดรนอย่างแน่นหนา

คำาเตอืนอุณหภูมิต่ำา

1. เมื ่อบินในสภาวะแวดล้อมที ่อุณหภูมิต่ ำา 0° - 5° เซลเซียส (32° - 41° ฟาเรนไฮต์) จะทำาให้ความจุของแบตเตอรี ่ลดลงอย่างมาก 

ขอแนะนำาให้โดรนบินอยู่กับที่ก่อนเพื่ออุ่นเครือ่งแบตเตอรี ่ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ชารจ์แบตเตอรีเ่ต็มที่แล้วก่อนขึน้บิน

LED1
LED2
LED3
LED4

ปุ่มพาวเวอร์ไฟ LED แสดงระดบัแบตเตอรี่



© 2021 DJI สงวนลิขสิทธิ์   23

คูม่ือการใช้งาน DJI Mini 2

การชารจ์แบตเตอรี่

ชารจ์แบตเตอรีใ่ห้เต็มก่อนใช้งานครัง้แรก

1. เช่ือมตอ่เครือ่งชารจ์ USB เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC (100-240V, 50/60 Hz) หากจำาเป็นให้ใช้อะแดปเตอร์

2. เช่ือมตอ่โดรนกับเครือ่งชารจ์ USB
3. ไฟ LED แสดงระดบัแบตเตอรีจ่ะแสดงระดบัของแบตเตอรีร่ะหวา่งที่กำาลังชารจ์

4. เมื่อไฟ LED บอกระดบัดบั แสดงวา่แบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะชารจ์เต็มแล้ว ถอดอะแดปเตอรอ์อก เมื่อแบตเตอรีช่ารจ์เต็มแล้ว

  ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น ใส่แบตเตอรีเ่ข้าไปในช่องใส่แบตเตอรีแ่ละเปิดโดรนเพื่ออุ่นเครือ่งก่อนที่จะขึน้บิน

 หากโดรนเปิดเครือ่งอยู่ จะไม่สามารถชารจ์แบตเตอรีไ่ดแ้ละไม่สามารถเปิดเครือ่งโดรนขณะชารจ์ได้

 ห้ามชารจ์แบตเตอรีท่ันทีหลังจากเพิ่งบินเสรจ็ เพราะอุณหภูมิอาจจะสูงเกินไป 

รอให้อุณหภูมิของแบตเตอรีล่ดลงมาอยู่ที่อุณหภูมิห้องก่อนจะชารจ์ใหม่

 อะแดปเตอรจ์ะหยุดชารจ์แบตเตอรี ่เม่ืออุณหภูมิของแบตเตอรีไ่ม่อยู่ในช่วงอุณหภูมิท่ีชารจ์ไดค้อื 5° - 40° เซลเซียส (41° - 104° ฟาเรนไฮต)์ 

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการชารจ์คอื 22° - 28°C (71.6° - 82.4°F)

 ฮับชารจ์แบตเตอรี ่(ไม่ไดร้วมอยู่ดว้ย) สามารถชารจ์แบตเตอรีไ่ดถ้ึงสามก้อน เยีย่มชม DJI Online Store 

อย่างเป็นทางการสำาหรบัข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับฮับชารจ์แบตเตอรี่

 ควรชารจ์แบตเตอรีใ่ห้เต็มอย่างน้อยหน่ึงครัง้ทุกสามเดอืนเพื่อให้แบตเตอรีไ่ม่เส่ือม

 หากเฟิรม์แวรไ์ดร้บัการอัปเดตเป็น v1.1.0.0 ขึน้ไป ขอแนะนำาให้ใช้อุปกรณ์ชารจ์ USB QC2.0 หรอื PD2.0 เพื่อชารจ์ DJI 
ไม่รบัผิดชอบใด ๆ ตอ่ความเสียหายที่เกิดจากการใช้เครือ่งชารจ์ที่ไม่ตรงตามข้อกำาหนดที่ระบุ

 เมื่อใช้เครือ่งชารจ์ USB DJI 18W เวลาในการชารจ์จะอยู่ที่ประมาณ 1 ช่ัวโมง 22 นาที

 ขอแนะนำาให้คายประจุแบตเตอรีใ่ห้เหลือ 30% หรอืต่ำากวา่ระหวา่งการขนส่งหรอืการจัดเก็บซ่ึงสามารถทำาไดโ้ดยการบนโิดรนนอกอาคารจนกระ 

ทั่งเหลือแบตเตอรีน้่อยกวา่ 30%

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

3. ความจุของแบตเตอรีท่ี่ลดลงในสภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ำาจะลดประสิทธิภาพการตา้นแรงลมของโดรน บินอย่างระมัดระวงั

4. บินดว้ยความระมัดระวงัเป็นพิเศษที่ความสูงจากระดบัน้ำ าทะเล
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กลไกการป้องกันแบตเตอรี่

ไฟ LED แสดงระดบัแบตเตอรีส่ามารถแสดงคำาเตอืนเพื่อป้องกันแบตเตอรีจ่ากสภาวะในการชารจ์ที่ผิดปกตไิด้

หากเปิดใช้งานการป้องกันอุณหภูมิในการชารจ์ เมื่ออุณหภูมิอยู่ในระดบัที่ใช้งานได ้แบตเตอรีจ่ะกลับมาชารจ์ไดอ้ีกครัง้ ถ้าหน่ึงในกลไกการป้องกัน

แบตเตอรีท่ำางาน การจะชารจ์ใหม่อีกครัง้จำาเป็นต้องกดปุ่มพาวเวอรเ์พื่อปิดแบตเตอรีก่่อน ถอดปลั๊กที่ชารจ์แบต จากน้ันค่อยเสียบปลั๊กใหม่อีกครัง้ 
หากอุณหภูมิในการชารจ์ผิดปกต ิ โปรดรอให้อุณหภูมิกลับเป็นปกตกิ่อน และแบตเตอรีจ่ะกลับไปเริม่ชารจ์ใหม่เองโดยอัตโนมัต ิ โดยไม่จำาเป็นตอ้งถ

อดปลัก๊และเสียบปลัก๊ใหม่อีกครัง้

การใส/่ถอดแบตเตอรี่

ใส่แบตเตอรีอ่ัจฉรยิะเข้าไปในโดรนก่อนใช้งาน ใส่แบตเตอรีใ่นช่องใส่แบตเตอรีแ่ละล็อกตวัยึดแบตเตอรีใ่ห้แน่นหนา เสียงคลิกแสดงวา่แบตเตอรีเ่

ข้าที่เรยีบรอ้ยแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ใส่แบตเตอรีล่งไปอย่างแน่นหนาแล้วและฝาปิดช่องใส่แบตเตอรีแ่น่นดี

LED1 LED2 LED3 LED4 ระดบัแบตเตอรี่

0% < ระดบัแบตเตอรี ่≤ 50%

50% < ระดบัแบตเตอรี ่≤ 75%

  75% < ระดบัแบตเตอรี ่< 100%

ชารจ์เต็มแล้ว

ตารางดา้นล่างแสดงให้เห็นถึงระดบัแบตเตอรีร่ะหวา่งที่กำาลังชารจ์ 

 เม่ือใช้เครือ่งชารจ์ USB ท่ีแตกตา่งกัน ความถ่ีในการกะพรบิของไฟ LED บอกระดบัแบตเตอรีจ่ะแตกตา่งกัน หากความเรว็ในการชารจ์รวดเรว็ 

ไฟ LED ระดับแบตเตอรี่จะกระพริบอย่างรวดเร็ว หากความเร็วในการชาร์จช้ามาก ระดับไฟ LED ของแบตเตอรี่จะกระพริบช้าๆ (ทุก ๆ 

สองวนิาที) ขอแนะนำาให้เปลีย่นสายเคเบิล USB-C หรอือุปกรณ์ชารจ์ USB
 หากใส่แบตเตอรีล่งไปในแบบโดรนไม่ถูกตอ้ง ไฟ LED 3 และ 4 จะกะพรบิพรอ้มกันใส่แบตเตอรีอ่ัจฉรยิะใหม่อีกครัง้และตรวจสอบให้แน่ใจวา่ 

ล็อกตดิกับตวัโดรนอย่างแน่นหนา

 เมื่อไฟ LED ส่ีดวงกะพรบิพรอ้มกัน เป็นการแจ้งวา่แบตเตอรีไ่ดร้บัความเสียหาย

กลไกการป้องกันแบตเตอรี่

LED1 LED2 LED3 LED4 รปูแบบการกะพรบิ รายการป้องกันแบตเตอรี่

LED2 กะพรบิสองครัง้ตอ่วนิาที ตรวจพบกระแสไฟเกิน

LED2 กะพรบิสามครัง้ตอ่วนิาที ตรวจพบการลัดวงจร

LED3 กะพรบิสองครัง้ตอ่วนิาที ตรวจพบการชารจ์มากเกินไป

LED3 กะพรบิสามครัง้ตอ่วนิาที ตรวจพบไฟเกินที่อะแดปเตอร์

LED4 กะพรบิสองครัง้ตอ่วนิาที อุณหภูมิในการชารจ์ต่ำาไป

LED4 กะพรบิสามครัง้ตอ่วนิาที อุณหภูมิในการชารจ์สูงไป 
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-90°

0°

20°

 ห้ามถอดแบตเตอรี ่เมื่อเปิดเครือ่งโดรนแล้ว
 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่แบตเตอรีเ่สียบเข้าที่อย่างแน่นหนา

กิมบอลและกล้อง

ลักษณะของกิมบอล

กิมบอล 3 แกนของ DJI Mini 2 ช่วยกันสั่น ทำาให้กล้องมีความน่ิง ทำาให้คุณได้ภาพและวดิีโอที่ชัดเจนและไรค้วามสั่นไหว ช่วงการเอียง (tilt) 
ของตวัควบคมุคอื -90° ถึง + 20° ขอบเขตการควบคมุ tilt ที่มีการตัง้คา่ไวค้อื -90˚ ถึง 0˚ และขอบเขต tilt สามารถเพิ่มขึน้ไปไดเ้ป็น -90˚ ถึง 

+20˚ โดยการเปิดใช้ “Allow Upward Gimbal Rotation” (อนุญาตให้มีการหมุนกิมบอลขึน้ไปดา้นบน) ใน DJI Fly

กดตวัยึดแบตเตอรีแ่ล้วถอดแบตเตอรีอ่อกจากช่องใส่แบตเตอรีเ่พื่อถอดออก

ใช้ตวับังคบักิมบอลบนรโีมทคอนโทรลเพื่อควบคมุการเอียงของกล้อง หรอือีกทางหน่ึงคอืเข้าสู่มุมมองกล้องใน DJI Flyกดหน้าจอจนกระทั่งมีวงกล

มปรากฏขึน้ แล้วลากวงกลมขึน้และลงเพื่อควบคมุการเอียงของกล้อง

โหมดการใช้งานกิมบอล

มีโหมดการใช้งานกิมบอลอยู่สองแบบ เปลีย่นโหมดการใช้งานที่แตกตา่งกันดว้ย DJI Fly

Follow Mode: มุมทิศทางของกิมบอลและดา้นหน้าโดรนคงที่ตลอดเวลา

FPV Mode: กิมบอลปรบัไปตามการเคลือ่นที่ของโดรนเพื่อนำาเสนอประสบการณ์การบินแบบมุมมองบุคคลที่หน่ึง

เช่ือมตอ่สมบูรณ์ไม่เช่ือมตอ่
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คุณลักษณะของกล้อง

DJI Mini 2 ใช้เซนเซอรก์ล้องขนาด 1/2.3" CMOS ซึ่งสามารถถ่ายวดิีโอได้ถึง 4K และถ่ายภาพได้ 12 MP รวมถึงมีโหมดถ่ายภาพต่าง ๆ 

เช่น Single, AEB, Timed Shot และ Panorama 

รรูบัแสงของกล้องคอื F2.8 และสามารถถ่ายได ้1 เมตรถึงระยะอนันต์

 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่อุณหภูมิและความชืน้เหมาะสมสำาหรบักล้อง ทัง้ระหวา่งการใช้งานและในการเก็บรกัษา
 ใช้น้ำ ายาทำาความสะอาดเลนส์เพื่อทำาความสะอาดเลนส์ เพื่อป้องกันการเสียหาย

 ห้ามปิดกัน้รรูะบายอากาศที่กล้อง เพราะเมื่อความรอ้นเพิ่มขึน้อาจทำาให้อุปกรณ์เสียหายและผู้ใช้บาดเจ็บได้

การบันทึกรปูภาพและวดีิโอ

DJI Mini 2 รองรับการใช้ microSD card เพื ่อบันทึกรูปและวิดีโอของคุณ ควรใช้ microSD card แบบ UHS-I Speed 

Grade 3 ข ึ ้นไปเพื ่อให้การอ่านข้อมูลและการบันทึกข้อมูลทำาได้รวดเร ็ว ซึ ่งเป็ นสิ ่งจ ำาเป็ นสำาหร ับข้อมูลว ิด ีโอความละเอียดสูง 

โปรดดทูี่ส่วนข้อมูลจำาเพาะสำาหรบัข้อมูลเพิ่มเตมิ เกีย่วกับการแนะนำาให้ใช้ microSD cards
หากไม่ใส่การด์ microSD ผู้ใช้ยังสามารถถ่ายภาพหรอืบันทึกวดิโีอ 720p ปกตไิด ้ไฟล์จะถูกจัดเก็บโดยตรงบนโทรศัพท์เคลือ่นที่

 เมื่อเปิดเครือ่งแล้ว ห้ามถอด microSD card จากโดรน ไม่เช่นน้ัน microSD card อาจเสียหายได้

 เพื่อให้แน่ใจถึงความเสถียรของระบบกล้อง การบันทึกวดิโีอแตล่ะครัง้จำากัดไวท้ี่ 30 นาที

 ตรวจสอบการตัง้คา่กล้องก่อนใช้งานเพื่อให้แน่ใจวา่การกำาหนดคา่ถูกตอ้ง

 ก่อนถ่ายภาพหรอืวดิโีอสำาคญั กรณุาทดสอบถ่ายภาพสองสามภาพเพื่อทดสอบวา่กล้องทำางานไดถู้กตอ้งก่อน

 หากโดรนปิดเครือ่งอยู่ จะไม่สามารถส่งภาพถ่ายหรอืวดิโีอจากการด์ microSD ของโดรนโดยใช้ DJI Fly ได้

 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ปิดโดรนอย่างถูกต้องแล้ว ไม่เช่นนั้นพารามิเตอรก์ล้องของคุณอาจไม่ได้บันทึกไวแ้ละวดิีโอที่คุณบันทึกไวอ้าจเสียหายได ้

DJI ไม่รบัผิดชอบตอ่ความล้มเหลวใดในการบันทึกภาพหรอืวดิโีอหรอืที่บันทึกไวใ้นแบบที่อุปกรณ์ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้

 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไม่มีสตกิเกอรห์รอืวตัถุใด ๆ บนกิมบอลก่อนทำาการบิน เมื่อโดรนเปิดเครือ่งแล้ว ห้ามแตะหรอืเคาะกิมบอล 

เพื่อป้องกันกิมบอลในช่วงขึน้บิน กรณุาขึน้บินจากพืน้ที่โล่งและราบเรยีบ
 ความแม่นยำาของกิมบอลอาจเสียหายไดจ้ากการชนหรอืกระแทก ซ่ึงอาจทำาให้กิมบอลทำางานผิดปกติ
 อย่าให้ฝุ่นหรอืทรายเกาะบนกิมบอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าให้เข้าไปในมอเตอรข์องกิมบอล
 ข้อผิดพลาดของมอเตอรข์องกิมบอลอาจเกิดขึน้ไดใ้นสถานการณ์ตอ่ไปน้ี: ก. โดรนอยู่บนพืน้ที่ไม่เสมอกันหรอืกิมบอลโดนกีดขวาง ข. 

กิมบอลเจอกับแรงกระแทกดา้นนอกอย่างแรง เช่น การชน
 ห้ามกระแทกกิมบอลหลังจากที่เปิดกิมบอลแล้ว ห้ามเพิ่มน้ำ าหนักใดก็ตามกับกิมบอล 

เน่ืองจากอาจทำาให้กิมบอลทำางานผิดปกตหิรอือาจทำาให้มอเตอรเ์สียหายถาวรได้
 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ถอดตวัครอบกิมบอลออกก่อนจะเปิดเครือ่งโดรน รวมถึงตรวจสอบวา่ใส่ตวัครอบกิมบอลแล้ว หลังจากไม่ไดใ้ช้งานโดรน
 การบินในสภาวะหมอกหนาหรอืเมฆครึม้อาจทำาให้กิมบอลเปียก ซ่ึงทำาให้กิมบอลใช้การไม่ไดช่ั้วคราว เมื่อกิมบอลแห้งแล้ว 

กิมบอลจะกลับสู่สภาวะปกติ
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รีโมทคอนโทรล

ส่วนน้ีอธิบายถึงคณุลักษณะของรโีมทคอนโทรล รวมถึงคำาแ

นะนำาสำาหรบัการควบคมุโดรนและกล้อง
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คุณลักษณะรโีมทคอนโทรล

DJI Mini 2 มาพรอ้มกับรโีมทคอนโทรล DJI RC-N1 ซึ่งมีเทคโนโลยีส่งข้อมูลระยะไกล OcuSync 2.0 ของ DJI ซึ่งสามารถส่งข้อม 
ูลไดไ้กลที่สุด 6 ไมล ์(10 กิโลเมตร) และแสดงวดิโีอจากโดรนมาที่ DJI Fly บนโทรศัพท์เคลือ่นที่ของคณุไดม้ากถึง 720p โดรนและกล้องสาม

ารถควบคมุไดอ้ย่างง่ายดายโดยใช้ปุ่มบนเครือ่ง จอยสติก๊ควบคมุที่ถอดออกไดท้ำาให้รโีมทคอนโทรลจัดเก็บไดง้่ายยิ่งขึน้ 
ในพืน้ที ่เปิดโล่งที ่ไม่มีคลื ่นแม่เหล็กรบกวน OcuSync 2.0 จะถ่ายทอดสัญญาณวิดีโอได้มากถึง 720p อย่างราบรื ่น รีโมทคอนโทร 
ลทำางานไดท้ัง้คลืน่ 2.4 GHz และ 5.8 GHz โดยจะเลือกช่องสัญญาณที่ดทีี่สุดเองอัตโนมัต ิ
OcuSync 2.0 ลดความหน่วงลงถึงประมาณ 200 ms โดยปรบัปรงุประสิทธิภาพของกล้องผ่านการถอดรหัสอัลกอรธิึมและการเช่ือมตอ่ไรส้าย

แบตเตอรีใ่นตัวมีความจุ 5200 mAh และใช้งานได้เต็มที่ 6 ชั่วโมง รโีมทคอนโทรลชารจ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ด้วยความสามารถในการชารจ์ 
500 mA@5V รโีมทคอนโทรลจะชารจ์อุปกรณ์แอนดรอยด์อัตโนมัติ สำาหรบัอุปกรณ์ iOS ก่อนอื่นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจวา่อนุญาตให้ DJI 
Fly ชารจ์ได ้การชารจ์อุปกรณ์ iOS ปิดใช้งานไวใ้นการตัง้คา่เริม่ตน้และตอ้งมีการเปิดใช้งานทุกครัง้ที่เปิดรโีมทคอนโทรล

 การกำากับดแูล: ผู้ใช้รโีมทคอนโทรลตอ้งทำาตามข้อกำาหนดในท้องถิ่น

 โหมด Control Stick: โหมดคนับังคบักำาหนดฟังก์ช่ันการทำางานของการเคลือ่นไหวของคนับังคบัแตล่ะแบบมีโหมดทีตัง้โปรแ่กร 

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

โหมดอัตโนมัตคิอื โหมด 2 

การใช้งานรโีมทคอนโทรล

ปุ่มพาวเวอรเ์ปิด/ปิด

กดปุ่มพาวเวอรห์น่ึงครัง้เพื่อตรวจสอบระดบัแบตเตอรีป่ัจจุบัน ถ้าระดบัแบตเตอรีต่่ำาเกินไป กรณุาชารจ์ก่อนใช้งานกดหนึงครัง้่และกดคา้งอีกครัง้เ

พื่อเปิดหรอืปิดรโีมทคอนโทรล

การชารจ์แบตเตอรี่

ใช้สาย USB-C เพื่อตอ่ที่ชารจ์ USB เข้ากับพอรต์ USB-C ของรโีมทคอนโทรล อาจใช้เวลาประมาณส่ีช่ัวโมงเพื่อชารจ์รโีมทคอนโทรลเต็มที่

การควบคุมกิมบอลและกล้อง

1. Shutter/Record Button: กดหน่ึงครัง้เพื่อถ่ายภาพ หรอืเพื่อเริม่หรอืหยุดบันทึกวดิโีอ

2. Photo/Video Toggle: กดหน่ึงครัง้เพื่อเปลีย่นโหมดระหวา่งภาพน่ิงและวดิโีอ 
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การควบคุมโดรน

คนับังคบัควบคมุทิศทางของโดรน (pan) เคลือ่นที่ไปข้างหน้า/ถอยหลัง (pitch) ระดบัความสูง (throttle) และเคลือ่นที่ไปทางซ้าย/ขวา (roll) 
โหมดคนับังคบักำาหนดฟังก์ช่ันการทำางานของการเคลือ่นไหวของคนับังคบัแตล่ะแบบ

Gimbal Dial (ปุ่มควบคมุกิมบอล)

Customizable Button (ปุ่มที่ตัง้คา่ไดเ้อง)

Shutter/Record Button (ปุ่มชัตเตอร/์บันทึก)

Photo/Video Toggle (การสลับโหมดภาพน่ิง/วดิโีอ)

3. Gimbal Dial: ใช้ควบคมุความเอียงของกิมบอล 

4. กดปุ่มปรบัแตง่คา้งไวเ้พื่อให้สามารถใช้แป้นหมุนกิมบอลเพื่อปรบัการซูมในโหมดวดิโีอ

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

โหมด 1 จอยสติก๊ซ้าย    ดา้นหน้า

ดา้นหน้า

  ดา้นหน้า

   ดา้นหลัง

ดา้นหลัง

  ดา้นหลัง

เลีย้วซ้าย

เลีย้วซ้าย

เลีย้วซ้าย

ขึน้

     ลง

ซ้าย

ซ้าย

ซ้าย

เลีย้วขวา

เลีย้วขวา

เลีย้วขวาขวา

ขวา

ขวา

ขึน้

ขึน้

    ลง

ลง

จอยสติก๊ขวา

จอยสติก๊ขวา

จอยสติก๊ขวา

จอยสติก๊ซ้าย

จอยสติก๊ซ้าย

โหมด 2

โหมด 3
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โหมดที่ตัง้โปรแกรมไวแ้ล้วสามโหมดคือ (โหมด 1, โหมด 2 และ โหมด 3) ซึ่งพรอ้มใช้งานและมีโหมดที่ปรบัแต่งได้เองซึ่งสามารถตัง้ค่าได้ใน  
DJI Fly โหมดอัตโนมัตคิอื โหมด 2 รปูดา้นล่างอธิบายวธิีใช้คนับังคบัแตล่ะอันโดยใช้โหมด 2 เป็นตวัอย่าง

 Stick Neutral/Center Point: คนับังคบัอยู่ในตำาแหน่งกึ่งกลาง

 การขยับคนับังคบั: ดนัคนับังคบัออกจากตำาแหน่งกึ่งกลาง

รโีมทคอนโทรล

(โหมด 2)

โดรน 

(  แสดงทิศทางของ Nose)
หมายเหต ุ

Throttle Stick: ขยับคนัโยกทางซ้าย ขึน้หรอืลง 

เพื่อเปลีย่นแปลงระดบัความสูงของโดรน

ผลักคนัโยกขึน้เพื่อเพิ่มระดบัความสูง ดนัคนัโยกลงเพื่อลดระดบั 

ยิ่งคนัโยกถูกผลักออกไปห่างจากศนูย์กลางเท่าไหร ่โดรนก็จะ

เปลีย่นระดบัความสูงเรว็ขึน้เท่าน้ัน 

กรณุาผลักคนัโยกอย่างนุ่มนวลเสมอ 

เพื่อป้องกันการเปลีย่นระดบัอย่างทันทีทันใดหรอืไม่คาดคดิ

Yaw Stick: ขยับคนัโยกทางซ้าย ไปทางซ้ายหรอืขวาคอืการควบ 

คมุทิศทางของโดรน

ผลักคนัโยกไปทางซ้าย จะหมุนโดรนทวนเข็มนาฬิกา และไปทางข 

วาจะเป็นการหมุนโดรนตามเข็มนาฬิกา 

ยิ่งคนัโยกถูกผลักออกไปห่างจากศนูย์กลางเท่าไหร ่โดรนก็จะหมุน 

เรว็ขึน้เท่าน้ัน

Pitch Stick: ขยับคันโยกทางขวา ขึน้หรือลง จะเปลี่ยนทิศทา 

งหน้า/หลังของโดรน

ผลักคนัโยกขึน้เพื่อบินไปข้างหน้า หรอืผลักลงเพื่อบินถอยหลัง 

ย่ิงคนัโยกถูกผลักออกไปห่างจากศนูย์กลางเท่าไหร ่โดรนก็จะบินไปเ 

รว็ขึน้เท่าน้ัน

Roll Stick: ขยับคันโยกทางขวา ไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อเปลี่ย 

นทิศทางซ้าย/ขวาของโดรน

ผลักคันโยกไปทางซ้าย เพื่อบินไปทางซ้าย และทางขวา เพื่อบินไ 

ปทางขวา 

ยิ่งคันโยกถูกผลักออกไปห่างจากศูนย์กลางเท่าไหร่ โดรนก็จะบิน 

ไปเรว็ขึน้เท่าน้ัน 
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ปุ่ม Flight Pause/RTH (ปุ่มหยุดบินช่ัวคราว/ปุ่มบินกลับจุดขึน้บิน)

กดหน่ึงครัง้เพื่อทำาให้โดรนเบรคและบินอยู่กับที่ ถ้าโดรนอยู่ในโหมด QuickShots, RTH หรอืลงจอดอัตโนมัติ กดหน่ึงครัง้เพื่อออกจากโหมด 

ก่อนจะเบรค

กดปุ่ ม RTH ค้างไว้จนกว่ารีโมทคอนโทรลจะส่งเสียงบี๊บ เพื่อเริ ่มต้นโหมด RTH กดปุ่ มนี้อีกครัง้เพื่อยกเลิกคำาสั ่ง RTH และกลับไปค 

วบคมุโดรนอีกครัง้ อ่านรายละเอียดในหัวข้อ Return to Home (บินกลับจุดขึน้บิน) เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ RTH

เปล่ียนโหมดการบิน

เลือ่นสวทิช์เพื่อเลือกโหมดการบินที่ตอ้งการ

ตำาแหน่ง โหมดการบิน

Sport โหมดกีฬา

Normal (ปกต)ิ โหมดปกติ

Cine โหมด Cine

ปุ่มท่ีตัง้ค่าได้เอง

ไปที่การตัง้คา่ระบบ DJI Fly แล้วเลือก Control เพื่อตัง้คา่ฟังก์ช่ันสำาหรบัปุ่มนฟังก์ช่ันที่ปรบัแตง่ไดร้วมถึงการปรบัจุดศนูย์กลางกิมบอลใหม่และ 

การสลับระหวา่งแผนที่และมุมมองสด

การเตือนจากรโีมทคอนโทรล

รโีมทคอนโทรลจะส่งเสียงเตอืนระหวา่ง RTH ไม่สามารถยกเลิกการแจ้งเตอืนได ้รโีมทคอนโทรลจะส่งเสียงเตอืน เมื่อแบตเตอรีอ่่อน (6% - 15%) 

การเตอืนiระดบัแบตเตอรีอ่่อนปิดไดด้ว้ยการกดปุ่มพาวเวอร ์การเตอืนแบตเตอรีอ่่อนมาก (น้อยกวา่ 5%) ไม่สามารถปิดได้

Normal (ปกติ)

CINE SPORT
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Optimal Transmission Zone (บรเิวณสง่สญัญาณ)

สัญญาณระหวา่งโดรนกับรโีมทคอนโทรลจะดทีี่สุด เมื่อเสาสัญญาณอยู่ในตำาแหน่งสอดคล้องกับโดรนตามภาพดา้นล่าง

การเช่ือมต่อกับรโีมทคอนโทรล

ร ี โมทคอนโทรลเช ื ่ อมต ่อก ับโดรนก ่อนส ่ งข ้อม ูล  การเช ื ่ อมต ่อนั ้ นต ้องท ำ า เม ื ่ อ ใช ้ ร ี โมทคอนโทรลใหม ่ เ ป็ นคร ั ้งแรกเท ่ านั ้ น 

ทำาตามขัน้ตอนตอ่ไปน้ีเพื่อเช่ือมตอ่รโีมทคอนโทรลใหม่:

1. กดปุ่มพาวเวอรท์ี่รโีมทคอนโทรล และที่ตวัโดรน

2. เปิดแอป DJI Fly 

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

4. กดปุ่มพาวเวอรท์ี่โดรนคา้งไวน้านกวา่ส่ีวนิาที โดรนจะส่งเสียงบี๊บหน่ึงครัง้ เพื่อแสดงวา่โดรนพรอ้มจะเชื่อมตอ่แล้ว โดรนจะส่งเสียงบี๊บสองครัง้ 

เพื่อแสดงวา่การเช่ือมตอ่เสรจ็สมบูรณ์ ไฟ LED บอกระดบัแบตเตอรีข่องรโีมทคอนโทรลจะเปล่งแสง

 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่รโีมทคอนโทรลอยู่ในระยะ 0.5 เมตรกับโดรนระหวา่งการเช่ือมตอ่

 รโีมทคอนโทรลจะยกเลิกการเช่ือมตอ่กับโดรนอัตโนมัต ิถ้ารโีมทคอนโทรลใหม่มีการเช่ือมตอ่กับโดรนลำาเดยีวกัน

 ปิดบลูทูธ และ Wi-Fi เมื่อใช้การเช่ือมตอ่การส่งวดิโีอ OcuSync 2.0 มิฉะน้ันอาจส่งผลตอ่การส่งวดิโีอ

 ชารจ์รโีมทคอนโทรลให้เต็มก่อนการบินทุกครัง้ รโีมทคอนโทรลจะส่งเสียงเตอืน เมื่อแบตเตอรีอ่่อน 

 ถ้ารีโมทคอนโทรลเปิดอยู่และไม่ได้ใช้งานห้านาที จะมีเสียงเตือน หลังจากหกนาที โดรนจะปิดเองอัตโนมัติ ขยับคันบังคับหรือกดปุ่ มใดก็ได ้

เพื่อปิดเสียงเตอืน 

 ปรบัที่ยึดโทรศัพท์เคลือ่นที่เพื่อให้แน่ใจวา่โทรศัพท์ยึดไวเ้ข้าที่แน่นหนาแล้ว

 ควรชารจ์แบตเตอรีใ่ห้เต็มอย่างน้อยหน่ึงครัง้ทุกสามเดอืนเพื่อให้แบตเตอรีไ่ม่เส่ือม

แรง

อ่อน

อ่อน
Optimal Transmission Zone (บรเิวณส่งสัญญาณ) 
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แอป DJI Fly 

ส่วนน้ีจะแนะนำาฟังก์ช่ันหลักของ แอป DJI Fly
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แอป DJI Fly
Home

เปิดแอป DJI Fly แล้วเข้าสู่หน้า home

จุดบิน

ชมหรอืแบ่งปันเที่ยวบินและสถานที่ถ่ายทำาในบรเิวณใกล้เคียง เรยีนรูเ้พิ่มเติมเกี่ยวกับโซน GEO และชมภาพถ่ายทางอากาศของสถานที่ต่าง ๆ 

ที่ถ่ายโดยผู้ใช้รายอื่น

Academy
แตะไอคอนที่มุมขวาบนเพื่อเข้าสู่ Academy และดบูทแนะนำาผลิตภัณฑ์ เคล็ดลับการบิน ความปลอดภัยในการบินและเอกสารคูม่ือ 

Album
ชมภาพถ่ายและวิดีโอจาก DJI Fly และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ รองรับ Trimmed Download เมื่อดาวน์โหลดวิดีโอ เลือกคลิปที่ 

จะดาวน์โหลด คุณสามารถสร้างและดูว ิดีโอ QuickShot ได้หลังจากดาวน์โหลดไปยังโทรศัพท์เคลื ่อนที ่และการแสดงผล มีทั ง้แบบ 

Templates และ Pro เทมเพลตแก้ไขวดิโีอที่นำาเข้าโดยอัตโนมัต ิPro จะทำาให้คณุปรบัแตง่คลิปที่ถ่ายมาไดต้ามที่คณุตอ้งการ

SkyPixel
เข้าสู่โหมด SkyPixel เพื่อชมวดิโีอและภาพที่ผู้ใช้อื่นแชรไ์ว้

Profile 

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

AcademyFly Spots

GO FLYSkypixelAlbum

Altitude Zone (120m)

Profile 
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Camera View (มุมมองกล้อง)

1. โหมดการบิน

N Mode: แสดงโหมดการบินปัจจุบัน 

2. แสดงสถานะระบบ

In Flight: แสดงสถานะโดรนและแสดงคำาเตอืนหลาย ๆ แบบ แตะเพื่อดขู้อมูลเพิ่มเตมิ เมื่อข้อความเตอืนปรากฏขึน้

3. ข้อมูลแบตเตอรี่

80  24'26": แสดงระดบัแบตเตอรีป่ัจจุบันและเวลาบินที่เหลือ แตะเพื่อดขู้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับแบตเตอรี่

4. สัญญาณความแรงของการเช่ือมตอ่วดิโีอ
RC : แสดงความแรงของสัญญาณเช่ือมตอ่วดิโีอระหวา่งโดรนกับรโีมทคอนโทรล 

5. สถานะ GPS
20 : แสดงสถานะความแรงของสัญญาณ GPS ในปัจจุบัน 

6. การตัง้คา่ระบบ

: แตะเพื่อดขู้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย การควบคมุ กล้อง และการส่งข้อมูล

ไม่รองรบั Trimmed Download ในสถานการณ์ตอ่ไปน้ี:

 ความยาวของวดิโีอน้อยกวา่ 5 วนิาที

 ไม่มีวดิโีอแคชในโทรศัพท์เคลือ่นที่ที่ตรงกับวดิโีอตน้ฉบับ อย่าลืมดาวน์โหลดโดยใช้โทรศัพท์เคลือ่นที่ที่ใช้ในการถ่ายภาพ

 ความแตกต่างของระยะเวลาระหว่างวิดีโอแคชในโทรศัพท์เคลื ่อนที ่และวิดีโอต้นฉบับจากการ์ด microSD ของโดรนมากเกินไป 

ส่ิงน้ีอาจเกิดขึน้เน่ืองจากสาเหตตุอ่ไปน้ี:

ก) ออกจาก DJI Fly ขณะกำาลังบันทึก เช่น รบัสายโทรศัพท์หรอืตอบกลับข้อความ

ข) การส่งวดิโีอถูกตดัการเช่ือมตอ่ขณะบันทึก

AEAE
+1.0+1.0
EVEV4K 304K 30

80 2626 2020RCRC24

1:30:26
1.6m/s

D
7.9m/s
H 625m5m

In FlightN Mode

1 2 3 4 5 6

111213

14

15

8

7

9

10
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ความปลอดภัย

Flight Protection: แตะเพื่อตัง้ระดบัความสูงที่สูงที่สุด ระยะห่างที่สุด ระดบัความสูง RTH อัตโนมัต ิและเพื่ออัปเดต Home Point (จุดขึน้บิน) 

Sensors: ด ูIMU และสถานะเข็มทิศ และหากจำาเป็นจะเริม่ทำาการคาลิเบรต

Advanced Settings: รวมถึงโหมดหยุดใบพัดฉุกเฉิน และโหมด Payload “Emergency Only” (ฉุกเฉินเท่าน้ัน) แสดงวา่มอเตอรจ์ะหยุด

กลางอากาศในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่าน้ัน เช่น เมื่อเกิดการชน มอเตอรห์ยุดกลางคนั โดรนหมุนกลางอากาศ หรอืโดรนเสียการควบคมุ และยกระดบัหรอืล

ดระดบัอย่างรวดเรว็ “Anytime” (เมื่อใดก็ได)้ หมายถึงมอเตอรส์ามารถหยุดกลางอากาศเมื่อใดก็ได ้เมื่อผู้ใช้ส่ังการดว้ยการควบคมุคนับังคบัแบบผสมผส

าน (CSC) การหยุดมอเตอรก์ลางอากาศจะทำาให้โดรนชนได ้

หากมีการตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิ เช่น ตวัป้องกันใบพัด เข้ากับโดรน แนะนำาให้เปิดใช้งานโหมด Payload เพื่อให้ปลอดภัยมากยิ่งขึน้ หากตรวจพบวา่โดรน

มีการรบัน้ำ าหนักส่ิงของหลังจากเริม่บิน โหมด Payload จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัต ิเมื่อบินโดยมีน้ำ าหนักบรรทุก ประสิทธิภาพการบินจะลดลงตามไปดว้ย 

เมื่อเปิดใช้งานโหมด Payload โปรดทราบวา่เพดานการบินสูงสุดเหนือระดบัน้ำ าทะเลคอื 2,000 เมตร และความเรว็สูงสุดและระยะสูงสุดในการบินจะ

ถูกจำากัด

ฟีเจอร ์Find My Drone ช่วยให้หาตำาแหน่งที่โดรนอยู่บนพืน้ดนิได ้

การควบคมุ

Aircraft Settings: แตะเพื่อตัง้ระบบการวดั

Gimbal Settings: แตะเพื่อตัง้โหมดกิมบอล ปล่อยให้กิมบอลหมุน ปรับจุดศูนย์กลางกิมบอลใหม่ และคาลิเบรตกิมบอล การตัง้ค่า gimbal 
ขัน้สูงรวมถึงความเรว็และความราบรืน่สำาหรบัระดบัเสียงและการหันเห

Remote Controller Settings: แตะเพื่อตัง้ฟังก์ชันของปุ่มแบบปรบัแตง่เอง เพื่อคาลิเบรตรโีมทคอนโทรล เพื่อทำาให้ชารจ์โทรศัพท์ไดเ้มื่อเมื่อมีกา

รเช่ือมตอ่อุปกรณ์ของ iOS และเพื่อเปลีย่นโหมดของคนับังคบั ตรวจสอบให้แน่ใจวา่เข้าใจโหมดการใช้งานของคนับังคบั ก่อนจะเปลีย่นโหมดคนับังคบั

Beginner Flight Tutorial: ดบูทช่วยสอนการบิน 

Connect to Aircraft: เมื่อโดรนไม่ไดเ้ช่ือมตอ่กับรโีมทคอนโทรล ให้แตะเพื่อเริม่การเช่ือมตอ่

กล้อง

Photo: แตะเพื่อกำาหนดขนาดรปูภาพ 

General Settings: แตะเพื่อชมและตัง้ค่ากราฟความถี่ (histogram), overexposure warning (การเตือนแสงจ้าเกินไป), gridlines, 

white balance และการซิงคภ์าพ HD อัตโนมัติ

Storage: แตะเพื่อตรวจสอบความจุและรปูแบบการด์ microSD
Cache Settings: แตะเพื่อตัง้คา่เป็น cache เมื่อบันทึกภาพและความจุสูงสุดของ cache ของวดิโีอ

Reset Camera Settings: แตะเพื่อกู้คนืการตัง้คา่กล้องทัง้หมดให้เป็นคา่เริม่ตน้ 

การส่งข้อมูล

ความถีแ่ละการตัง้คา่โหมดช่องสัญญาณ

เกี่ยวกับ

ดขู้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลเฟิรม์แวร ์เวอรช่ั์นของแอป เวอรช่ั์นของแบตเตอรี ่และอื่น ๆ 

7. โหมดถ่ายภาพ

 ภาพถ่าย: Single, AEB และ Timed Shot
Video: ความละเอยีดวดิโีอสามารถตัง้คา่เป็น 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 

น่ึงขึน้มา

QuickShots: เลือกจากโหมด Dronie, Circle, Helix, Rocket และ Boomerang

8. ปุ่มชัตเตอร/์บันทึก

 : แตะเพื่อถ่ายภาพหรอืเริม่/หยุดการบันทึกวดิโีอ

ระหวา่งการบันทึกวดิีโอรองรบัการซูมดิจิตอลสูงสุด 4 เท่า แตะ 1x  เพื่อเปลี่ยนอัตราส่วนการซูม 1080P รองรบัการซูมดิจิตอล 4x, 2.7K รองรบักา 

รซูมดจิิตอล 3x และ 4K รองรบัการซูมดจิิตอล 2 เท่า  ในโหมดภาพถ่าย ผู้ใช้ยังสามารถใช้ซูม 2 เท่าไดด้ว้ย

9. เล่นย้อนกลับ

 : แตะเพื่อเข้าสู่การเล่นย้อนกลับและชมภาพและวดิโีอทันทีที่โดรนถ่ายไวไ้ด้

หลังจากเข้าสู่อัลบัม้แล้ว ให้แตะ  เพื่อสลับระหว่างโหมด QuickTransfer (การเชื่อมต่อ Wi-Fi) และโหมดการบิน (การเชื่อมต่อการส่งวิดีโอ 

OcuSync 2.0)

10. เปลีย่นโหมดกล้อง

 : เลือกระหวา่งโหมด Auto และ Manual เมื่ออยู่ในโหมดถ่ายภาพ ในโหมด Manual ชัตเตอร ์และ ISO สามารถตัง้คา่ได ้ในโหมด Auto 

น้ัน AE lock และ EV สามารถตัง้คา่ได ้
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11. ข้อมูลการด์ microSD
: แสดงจำานวนภาพถ่ายหรอืเวลาบันทึกวดิโีอที่เหลืออยู่ของการด์ microSD ปัจจุบัน แตะเพื่อดคูวามจุที่มีอยู่ของการด์ microSD

12. การรบัส่งข้อมูลทางไกลในการบิน

D 12m, H 6m, 1.6m/s, 1m/s: แสดงระยะทางระหว่างโดรนและจุดขึน้บิน ความสูงจากจุดขึน้บิน ความเร็วแนวราบของโดรน 

และความเรว็แนวดิง่ของโดรน

13. ขอบฟ้าจำาลอง

แสดงข้อมูล เช่น การวางแนวและมุมเอียงของโดรน ตำาแหน่งของรโีมทคอนโทรล และตำาแหน่งของจุดขึน้บิน

ล้มเหลว

เปลีย่นเป็นแผนที่ขนาดย่อ

มุมเอียงของโดรน
จุดขึน้บิน

ตำาแหน่งของรโีมทคอนโทรล

ทิศทางของโดรน

เปลีย่นเป็นขอบฟ้าจำาลอง

14. ขึน้บินอัตโนมัต/ิลงจอด/RTH
 /   : แตะที่ไอคอน เมื่อมีคำาเตอืนขึน้มา กดปุ่มคา้งไวเ้พื่อเริม่ขึน้บินหรอืลงจอดอัตโนมัติ

แตะ  เพื่อเริม่โหมด Smart RTH และทำาให้โดรนบินกลับมายังจุดขึน้บินที่บันทึกไวล้่าสุด

15. ย้อนกลับ

 : แตะเพื่อย้อนกลับไปยังหน้า home 

กดหน้าจอจนกระทั่งมีวงกลมปรากฏขึน้ แล้วลากวงกลมขึน้และลงเพื่อควบคมุการเอียงของกิมบอล

 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ชารจ์โทรศัพท์เคลือ่นที่ของคณุเต็มแล้วก่อนจะเปิดแอป DJI Fly
 ตอ้งใช้โหมด Mobile cellular data เมื่อใช้แอป DJI Fly ตดิตอ่กับผู้ให้บรกิารเครอืข่ายของคณุเพื่อทราบคา่ใช้จ่าย

 ถ้าคณุใช้โทรศัพท์เคลือ่นที่เป็นจอภาพ ห้ามรบัสายที่โทรเข้ามาหรอืใช้คณุสมบัตกิารรบัส่งข้อความระหวา่งการบิน

 อ่านเคล็ดลับด้านความปลอดภัย คำาเตือน และข้อสงวนสิทธิ์อย่างถี่ถ้วน รับทราบและจดจำาข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องในพืน้ที่ของคุณเอาไว ้

คณุคอืผู้รบัผิดชอบผู้เดยีวเท่าน้ันที่ตอ้งรบัทราบถึงข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง และการบินแบบที่ไดร้บัอนุญาต

ก) อ่านและทำาความเข้าใจข้อความเตอืนตา่ง ๆ ก่อนใช้การขึน้บินอัตโนมัตแิละการลงจอดอัตโนมัติ

ข) อ่านและทำาความเข้าใจถึงข้อความเตอืนตา่ง ๆ และข้อสงวนสิทธิ์ ก่อนจะตัง้คา่ระดบัความสูงที่อยู่เกินจากการตัง้คา่เริม่ตน้

ค) อ่านและทำาความเข้าใจถึงข้อความเตอืนตา่ง ๆ และข้อสงวนสิทธิ์ ก่อนจะสลับใช้โหมดการบินแบบตา่ง ๆ

ง) อ่านและทำาความเข้าใจถึงข้อความเตอืนตา่ง ๆ และคำาเตอืนข้อสงวนสิทธิ์ ก่อนจะเข้าไปหรอืเข้าใกล้ GEO zone
จ) อ่านและทำาความเข้าใจถึงข้อความเตอืนตา่ง ๆ ก่อนใช้โหมดการบินอัจฉรยิะ

 หากมีคำาเตอืนขึน้ในแอป ให้จอดโดรนของคณุทันที ณ ตำาแหน่งที่ปลอดภัย

 ทบทวนข้อความเตอืนทัง้หมดที่อยู่ในรายการที่แสดงในแอปก่อนขึน้บินทุกครัง้

 ใช้การสอนใช้งานในแอปเพื่อฝึกทักษะการบินของคุณ หากคุณยังไม่เคยบินโดรนมาก่อน 

หรือมีประสบการณ์ไม่เพียงพอที่จะบินโดรนอย่างมั่นใจ

 ทำาการ cache ข้อมูลแผนที่ของบรเิวณที่คณุตอ้งการบินโดรน โดยเช่ือมตอ่กับอินเทอรเ์น็ตก่อนขึน้บินทุกครัง้ 

 แอปน้ีออกแบบมาเพื่อช่วยคณุในการบิน ใช้วจิารณญาณของคณุ และห้ามพึ่งแอปเพื่อควบคมุโดรนของคณุ 

การใช้งานแอปน้ีของคณุตอ้งเป็นไปตามข้อกำาหนดการใช้งานของ DJI Fly และนโยบายความเป็นส่วนตวัของ DJI 
อ่านทัง้หมดอย่างละเอียดไดใ้นแอป
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ส่วนน้ีอธิบายถึงการฝึกบินอย่างปลอดภัยและข้อกำาหนดดา้น

การบิน



© 2021 DJI สงวนลิขสิทธิ์   39

การบิน
เมื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนบินเรยีบรอ้ยแล้ว ขอแนะนำาให้คณุฝึกทักษะการบินของคณุและฝึกบินอย่างปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ทุกการบินน้ัน

ทำาการบินในพืน้ที่โล่ง ความสูงในการบินจำากัดไวท้ี่ 500 ม. ห้ามเกินความสูงน้ี ปฏิบัตติามกฎหมายและข้อบังคบัท้องถิ่นอย่างเครง่ครดัเมื่อบิน อย่

าลืมอ่านข้อสงวนสิทธิ์และคำาแนะนำาดา้นดา้นความปลอดภัยของ DJI Mini 2 เพื่อทำาความเข้าใจประกาศดา้นความปลอดภัยก่อนบิน

ข้อกำาหนดสภาวะแวดล้อมทางการบิน

1. อย่าใช้โดรนในสภาวะแวดล้อมที่รนุแรง รวมถึงเมื่อแรงลมเกิน 10 m/s หิมะตก ฝนตก และหมอกลง

2. บินในพืน้ที่เปิดโล่งเท่าน้ัน อาคารสูงและส่ิงก่อสรา้งที่เป็นโลหะขนาดใหญ่อาจส่งผลกับความถูกตอ้งของเข็มทิศทีต่วัโดรนและระบบ GPS ได ้
ขอแนะนำาให้โดรนอยู่ห่างจากอาคารเหล่าน้ันอย่างน้อย 5 เมตร 

3. หลีกเลีย่งส่ิงกีดขวาง ฝูงชน สายไฟฟ้าแรงสูง ตน้ไม ้และแหล่งน้ำ า ขอแนะนำาให้โดรนอยู่เหนือน้ำ าอย่างน้อย 3 เมตร

4. ลดส่ิงรบกวนให้น้อยที่สุด โดยการหลีกเลี่ยงพืน้ที่ที่มีกระแสแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง เช่น บรเิวณใกล้สายไฟฟ้า สถานีจ่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย 
และอาคารที่มีการกระจายสัญญาณเสียงหรอืภาพ

5. สมรรถนะของโดรนและแบตเตอรี ่ขึน้อยูกั่บปัจจยัของสภาวะแวดล้อม เช่น ความหนาแน่นของอากาศและอณุหภมู ิห้ามบินโดรนที่ระดบัความสูง 
4,000 เมตร (13,123 ฟุต) หรอืสูงกวา่ระดบัน้ำ าทะเล มิฉะน้ันประสิทธิภาพของแบตเตอรีแ่ละเครือ่งบินอาจลดลง

6. โดรนไม่สามารถใช้ GPS ไดใ้นแถบภูมิภาคขัว้โลก เมื่อตอ้งบินในบรเิวณเช่นน้ันให้ใช้ระบบจับภาพวตัถุดา้นล่าง

7. ถ้าหากขึน้บินจากพืน้ที่ที่มีการเคลือ่นที่ เช่น เรอืที่กำาลังแล่น หรอืยานยนต ์ให้บินดว้ยความระมัดระวงั

ข้อจำากัดการบิน และ GEO Zones (พืน้ท่ีควบคุมการบิน)
ผู้ควบคุมอากาศยานไร้นักบิน (UAV) ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบจากองค์กรกำากับดูแลตนเอง เช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
องค์การบรหิารการบินแห่งชาต ิและหน่วยงานการบินท้องถิ่น ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย การจำากัดด้านการบินมีการเปิดใช้งานโดยค่าเริม่ต้น 
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บินโดรนลำาน้ีไดอ้ย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย ผู้ใช้สามารถตัง้คา่การจำากัดการบินไดท้ัง้ความสูงและระยะทาง

ข้อจำากัดดา้นระดบัความสูง ข้อจำากัดดา้นระยะทาง และฟังก์ชัน GEO zones จะทำางานพรอ้มกันเพือ่ให้เกิดความปลอดภัยในการบินเมือ่ GPS 
ใช้งานได ้มีเพียงระดบัความสูงเท่าน้ันที่ถูกจำากัด เมื่อ GPS ใช้งานไม่ได้

ข้อจำากัดด้านระดับความสูงและระยะทาง

ข้อจำากัดดา้นระดบัความสูงและระยะทางสามารถปรบัเปลีย่นไดใ้น DJI Fly เมื่อพิจารณาจากการตัง้คา่เหล่าน้ี โดรนจะบินในขอบเขตจำากัดตามทีแ่

สดงดา้นล่าง: 

ระดบัความสูงเต็มที่
รศัมีที่ไกลที่สุด

จุดขึน้บิน
ความสูงของโดรนเมื่อเปิดเครือ่ง
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การจำากัดดา้นการบิน แอป DJI Fly ตวัแสดงสถานะโดรน

ระดบัความสูงที่สูงที่สุด
ระดบัความสูงของโดรนไม่สามารถเกิ

นจากคา่ที่ระบุ
คำาเตอืน: ถึงขีดจำากัดความสูงแล้ว

ไฟกะพรบิสีเขียวและแดงสลับกัน

รศัมีที่ไกลที่สุด
ระยะห่างของโดรนตอ้งอยู่ในขอบเขต

ที่ไกลที่สุด
คำาเตอืน: ถึงจุดไกลที่สุดที่จำากัดไว้

เมื่อสัญญาณ GPS อ่อน

การจำากัดดา้นการบิน แอป DJI Fly ตวัแสดงสถานะโดรน

ระดบัความสูงที่สูงที่สุด

ความสูงถูกจำากัดไวท้ี่ 16 ฟุต (5 ม.) เมื่อสัญญาณ 

GPSอ่อนและเปิดใช้งานระบบเซ 

นเซอรอ์ินฟราเรด

ความสูงถูกจำากัดไวท้ี่ 98 ฟุต (30 ม.) เมื่อสัญญาณ

GPSอ่อนและระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรดถูก 

ปิดใช้งาน

คำาเตอืน: 

ถึงขีดจำากัดความสูงแล้ว

ไฟกะพรบิสีเขียวและ

แดงสลับกัน

รศัมีที่ไกลที่สุด ข้อจำากัดของรศัมีถูกปิดใช้งานและไม่สามารถรบัการแจ้งเตอืนในแอปได้

 เมื่อโดรนเปิดเครื่อง จะไม่มีการจำากัดระดับความสูง หากสัญญาณ GPS อ่อนระหว่างบิน ตราบใดที่สัญญาณ GPS แรงมากกว่าอ่อน 

(แถบสัญญาณสีขาวหรอืสีเหลือง)

 ถ้าโดรนอยู่ใน GEO zone และไม่มีสัญญาณ GPS หรอืสัญญาณอ่อน ตวับอกสถานะโดรนจะขึน้ไฟสีแดงเป็นเวลาห้าวนิาที ทุกสิบสองวนิาที

 ถ้าโดรนถึงขีดจำากัดความสูงหรือรัศมี คุณจะยังควบคุมโดรนได้ แต่จะไม่สามารถบินต่อไปได้ ถ้าโดรนบินออกไปนอกขอบเขตไกลที่สุด 

มันจะบินกลับเข้ามาอยู่ภายในขอบเขตโดยอัตโนมัต ิเมื่อสัญญาณ GPS แรง

 เพือ่ความปลอดภยั อย่าบนิใกลส้นามบนิ ทางดว่น สถานีรถไฟ รางรถไฟ เขตเมอืงหรอืพืน้ทีเ่ส่ียงอ่ืน ๆ บนิโดรนใหอ้ยูใ่นระยะทีค่ณุมองเห็นเทา่น้ัน

GEO Zones
GEO Zones ทุกแห่งมีแจ้งไวใ้นเวบ็ไซต์ทางการของ DJI ที่ http://www.dji.com/flysafe GEO zones แบ่งเป็นหลายประเภท 
รวมถึงพืน้ที่ เช่น สนามบิน พืน้ที่ซ่ึงมีเครือ่งบินบินในระดบัต่ำา พรมแดนระหวา่งประเทศ และพืน้ที่เส่ียง เช่น โรงไฟฟ้า

คณุจะไดร้บัข้อความแจ้งใน DJI Fly หากโดรนของคณุเข้าใกล ้GEO zone และโดรนจะถูกจำากัดไม่ให้บินเข้าไปในพืน้ที่

รายการตรวจสอบก่อนขึน้บิน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่รโีมทคอนโทรล โทรศัพท์เคลือ่นที่ และแบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะตอ้งชารจ์เต็มที่

2. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่แบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะและใบพัดล็อกตดิกับตวัโดรนอย่างแน่นหนาและใบพัดกางออกแล้ว

3. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่แขนของโดรนกางออกแล้ว

4. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่กิมบอลและกล้องทำางานปกติ

เมื่อ GPS ใช้งานได้
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5. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไม่มีอะไรกีดขวางมอเตอรแ์ละมอเตอรท์ำางานปกติ

6. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ DJI Fly เช่ือมตอ่กับโดรนไดเ้รยีบรอ้ย

7. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่เลนส์กล้องและเซนเซอรร์ะบบจับภาพวตัถุดา้นล่างสะอาด

8. ใช้เฉพาะอะไหล่และอุปกรณ์แท้ของ DJI เท่าน้ัน อะไหล่ที่ไม่ใช่ของ DJI หรอือะไหล่จากโรงงานที่ DJI ไม่ไดร้บัรองอาจทำาให้ระบบทำา 
งานผิดปกตแิละเกิดอันตรายได้

ขึน้บิน/ลงจอด แบบอัตโนมัติ

ขึน้บินอัตโนมัติ

ใช้การขึน้บินอัตโนมัตเิมื่อตวัแจ้งเตอืนสถานะของโดรนกะพรบิเป็นสีเขียว

1. เปิดแอป DJI Fly และเข้าสู่มุมมองกล้อง

2. ทำาตามทุกขึน้ตอนในรายการตรวจสอบก่อนขึน้บินให้ครบถ้วน

3. แตะ  ถ้าสภาพแวดล้อมปลอดภัยในการขึน้บิน กดคา้งที่ปุ่มเพื่อยืนยัน

4. โดรนจะขึน้บินและบินอยู่กับที่เหนือพืน้ดนิ 3.9 ฟุต (1.2 เมตร)

  ไฟแสดงสถานะโดรนกะพรบิเป็นสีเขียวซ้ำา ๆ 

สองครัง้เพื่อแสดงวา่โดรนพึ่งพาระบบจับภาพวตัถุดา้นล่างในการบินและสามารถบินไดอ้ย่างเสถียรที่ระดบัความสูงต่ำากวา่ 30 เมตรเท่าน้ัน 

ขอแนะนำาให้รอจนกวา่ไฟแสดงสถานะเครือ่งบินจะกะพรบิเป็นสีเขียวช้า ๆ ก่อนที่จะส่ังให้บินขึน้อัตโนมัติ

 ห้ามขึน้บินจากพืน้ที่ที่มีการเคลือ่นที่ เช่น เรอืหรอืรถที่กำาลังแล่น

จอดอัตโนมัติ

ใช้การลงจอดอัตโนมัตเิมื่อตวับอกสถานะโดรนกะพรบิเป็นไฟสีเขียว

1. แตะ  ถ้าสภาพแวดล้อมปลอดภัยที่จะลงจอด กดปุ่มคา้งไวเ้พื่อยืนยัน

2. การลงจอดอัตโนมัตสิามารถยกเลิกไดโ้ดยการแตะ  
3. ถ้าระบบจับภาพวตัถุดา้นล่างทำางานเป็นปกต ิการป้องกันการลงจอดจะใช้งานได้

4. มอเตอรห์ยุดหลังจากลงจอด

 เลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการลงจอด
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ทดสอบการบิน

ขัน้ตอนขึน้บิน/ลงจอด

1. วางโดรนไวใ้นพืน้ที่โล่ง ราบเรยีบโดยที่ตวัแสดงสถานะโดรนชีม้าทางคณุ

2. กดปุ่มพาวเวอรท์ี่รโีมทคอนโทรล และที่ตวัโดรน

3. เปิด DJI Fly เช่ือมตอ่โทรศัพท์เคลือ่นที่กับโดรนและเข้าสู่มุมมองกล้อง

4. รอจนกวา่ตวัแสดงสถานะโดรนกะพรบิสีเขียวช้า ๆ เพื่อบ่งชีว้า่มีการบันทึกจุดขึน้บินไวเ้รยีบรอ้ยแล้วและบัดน้ีโดรนปลอดภัยในการขึน้บิน

5. กดคนับังคบั throttle เบา ๆ เพื่อขึน้บินหรอืใช้โหมดขึน้บินอัตโนมัติ

6. ดงึคนับังคบั throttle หรอืใช้โหมดลงจอดอัตโนมัตเิพื่อลงจอด

7. หลังจากการลงจอด กดคนับังคบั throttle ลงและคา้งไว ้มอเตอรจ์ะดบัหลังจากสามวนิาที

8. ปิดโดรนและปิดรโีมทคอนโทรล

ดับเครือ่งมอเตอร์

การดบัเครือ่งมอเตอรท์ำาไดส้องวธิี

วธิีที่ 1: เมื่อโดรนลงจอดแล้ว กดคนัโยก throttle ลงและคา้งไว ้มอเตอรจ์ะหยุดหลังจากน้ันสามวนิาที

วธิีที่ 2: เมื่อโดรนลงจอดแล้ว ให้กดคันโยก throttle ลงและดำาเนินการ CSC แบบเดียวกับที่ใช้ในการสตารท์มอเตอร ์ปล่อยคันโยกทัง้สองอัน 

ทันทีที่มอเตอรด์บั

ติดเครือ่ง/ดับเครือ่งมอเตอร์

ติดเครือ่งมอเตอร์

คำาสั่งจากคันบังคับแบบผสมผสาน (CSC) ใช้เพื่อติดเครื่องมอเตอร์ ลากคันบังคับทัง้สองอันลงไปที่มุมด้านใน หรือปัดออกไปที่มุมด้านนอก 

เพื่อตดิเครือ่งมอเตอร ์เมื่อมอเตอรเ์ริม่หมุนแล้ว ปล่อยคนับังคบัทัง้สองอันพรอ้มกัน

หรอื

หรอื

วธิีที่ 1 วธิีที่ 2

ดับเครือ่งมอเตอรร์ะหวา่งบิน

การดบัเครือ่งมอเตอรร์ะหวา่งบินควรทำาก็เฉพาะเมื่อเกิดเหตกุารณ์ฉุกเฉินเท่าน้ันเช่นเกิดการชนหรอืเมื่อโดรนควบคมุไม่ไดแ้ละกำาลังจะบินขึน้หร

ือบินดิง่ลงอย่างรวดเรว็ โดรนหมุนกลางอากาศ หรอืมอเตอรส์ะดดุดบั การดบัเครือ่งมอเตอรร์ะหวา่งบินใช้ขัน้ตอน CSC แบบเดยีวกับที่ทำาตอนตดิเ

ครือ่ง การตัง้คา่เริม่ตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดใ้น DJI Fly 

 การดบัเครือ่งมอเตอรร์ะหวา่งบินอาจทำาให้โดรนตกได้
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ส่ิงสำาคญัคอืตอ้งเข้าใจแนวทางการบินขัน้พืน้ฐานเพื่อความปลอดภัยของทัง้คณุและคนรอบข้าง

ตอ้งอ่านไฟล์ข้อสงวนสิทธิ์และคำาแนะนำาดา้นความปลอดภัย

วดีิโอแนะนำาการใช้งานและเคล็ดลับ

1. รายการตรวจสอบก่อนขึ ้นบินออกแบบมาเพื ่อช ่วยให้ค ุณบินได้อย ่างปลอดภัยและเพื ่อให้แน่ ใจว ่าค ุณถ่ายว ิด ีโอได ้ระหว ่างบิน 

ตรวจสอบรายการตรวจสอบก่อนขึน้บินให้ครบทุกข้อก่อนการบินทุกครัง้

2. เลือกโหมดการใช้งานกิมบอลที่ตอ้งการใน DJI Fly
3. ขอแนะนำาให้ถ่ายภาพหรอืบันทึกวดิโีอเมื่อบินในโหมด Normal หรอื Cine
4. ห้ามบินในสภาวะอากาศที่เลวรา้ย เช่น เมื่อฝนตกหรอืลมแรง

5. เลือกการตัง้คา่กล้องที่เหมาะกับความตอ้งการของคณุที่สุด 

6. ลองทดสอบการบินเพื่อสรา้งเส้นทางการบิน และเพื่อดสูภาพแวดล้อมก่อนบินจรงิ

7. กดคนับังคบัลงเบา ๆ เพื่อให้การเคลือ่นที่ของโดรนเป็นไปอย่างนุ่มนวลและไม่ส่ันไหว
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ข้อมูลจำาเพาะ

โดรน

น้ำ าหนักเมื่อขึน้บิน ＜ 249 ก. (เวอรชั์นสากล)

199 ก. (เวอรชั์นญี่ปุ่น)

ขนาด เวอรชั์นสากล

เมื่อพับไว:้ 138×81×58 มม.

เมื่อกางออก: 159×203×56 มม.

เมื่อกางออก (รวมใบพัด): 245×289×56 มม.

(เวอรช่ั์นญี่ปุ่น)

เมื่อพับไว:้ 138×81×57 มม.

เมื่อกางออก: 159×202×55 มม.

เมื่อกางออก (รวมใบพัด): 245×289×55 มม.

ระยะทางแนวทแยง 213 มม.

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

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

ความเรว็สูงสุด (ใกลเ้คยีงกับระดบัน้ำ าทะเล 
ไม่มีลม)

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

ใช้งานไดสู้งสุดที่เหนือระดบัน้ำ าทะเล 4,000 ม. (เวอรชั์นสากล)

3,000 ม. (เวอรชั์นญี่ปุ่น)

ระยะเวลาบินไดน้านที่สุด 31 นาที (เวอรชั์นสากล (วดัระหวา่งบินที่ 17 kph ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีลม))

18 นาที (เวอรชั์นญี่ปุ่น (วดัระหวา่งบินที่ 17 kph ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีลม))

การตา้นกระแสลมไดสู้งสุด 10 m/s (Scale 5)

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

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

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

GNSS GPS+GLONASS+Galileo
ความถีท่ี่ใช้งาน 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
กำาลังการส่งสัญญาณ 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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ระยะความแม่นยำาในการบินอยู่กับที่ 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

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

ขอบเขตการควบคมุ Tilt: -90° to 0° (ตัง้คา่เริม่ตน้) -90° to +20° (ตัง้คา่เพิ่มเตมิ)

กันส่ัน 3-axis (tilt, roll, pan)

ควบคมุความเรว็สูงสุด (tilt) 100°/s
ขอบเขตการส่ันสะเทือนเชิงมุม ±0.01°

ระบบรบัรูส่ิ้งกีดขวาง

ดา้นล่าง ขอบเขตการบินอยู่กับที่: 0.5-10 เมตร

สภาพแวดล้อมในการใช้งาน พืน้ผิวที่ไม่สะท้อนแสงและมองเห็นไดโ้ดยมี
 การสะท้อนแสงแบบกระจาย > 20%; 
แสงเพียงพอที่ lux >15

กล้อง

เซนเซอร์ 1/2.3” CMOS, Effective Pixels: 12 เมตร

เลนส์ FOV: 83°
ฟอรแ์มต 35 mm เทียบเท่ากับ: 24 mm
รรูบัแสง: f/2.8
ระยะโฟกัส: 1 เมตรถึงระยะอนันต์

ระยะ ISO วดิโีอ 100-3200
รปูภาพ 100-3200

สปีดชัตเตอรอ์ิเล็กทรอนิกส์ 4-1/8000 s
ขนาดภาพถ่ายสูงสุด 4:3: 4000×3000

16:9: 4000×2250
โหมดถ่ายภาพน่ิง ถ่ายภาพเดยีว

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

ความละเอียดวดิโีอ 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

อัตราบิตของวดิโีอสูงสุด 100 Mbps
รปูแบบไฟล์ที่รองรบั FAT32 (≤ 32 GB)

exFAT (> 32 GB)

ฟอรแ์มตภาพถ่าย JPEG/DNG (RAW)

รปูแบบวดิโีอ MP4 (H.264/MPEG-4 AVC)

รโีมทคอนโทรล

ความถีท่ี่ใช้งาน 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
ระยะการส่งสัญญาณไกลที่สุด 
(ไม่มีส่ิงกีดขวาง ไม่โดนรบกวน) 10 กิโลเมตร (FCC); 6 กิโลเมตร (CE/SRRC/MIC)

ระยะการส่งข้อมูล (ในสถานการณ์ทั่วไป) สัญญาณรบกวนที่รนุแรง (เช่น ใจกลางเมือง): ประมาณ 3 กม.
สัญญาณรบกวนปานกลาง (เช่น ชานเมือง บรเิวณเมืองเล็ก ๆ ): ประมาณ 6 กม.
ไม่มีส่ิงรบกวน (เช่น พืน้ที่ชนบท ชายหาด): ประมาณ 10 กม.

อุณหภูมิใช้งาน -10° - 40°C (14° - 104°F)
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ไฟจากตวัส่งสัญญาณ (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)

ขนาดโทรศัพท์เคลือ่นที่สูงสุดที่สนับสนุน 180×86×10 มม  (ยาว×กวา้ง×สูง)
ประเภท USB Port ที่สนับสนุน Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C
ระบบการส่งวดิโีอ OcuSync 2.0
คณุภาพมุมมองสดขณะถ่าย 720p@30fps
Max Bitrate 8 Mbps
ความหน่วง (ขึน้อยู่กับปัจจัยของสภาวะแวด
ล้อมและโทรศัพท์เคลือ่นที่) 200 ms

อะแดปเตอร์

Input 100-240 V, 50/60 Hz, 0.5 A 

Output 12V 1.5A / 9V 2A / 5V 3A
กำาลังไฟ 18 W
แบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะ (เวอรชั์นสากล) 

ความจุแบตเตอรี่ 2250 mAh
แรงดนัไฟ 7.7 V
ขีดจำากัดแรงดนัไฟฟ้าในการชารจ์ 8.8 V
ชนิดแบตเตอรี่ LiPo 2S
พลังงาน 17.32 Wh
น้ำ าหนัก 82.5 ก

อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการชารจ์ 5° - 40° เซลเซียส (41° - 104° ฟาเรนไฮต)์

ชารจ์ไฟไดเ้ต็มที่ 29 W
แบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะ (เวอรชั์นญี่ปุ่น)

ความจุแบตเตอรี่ 1065 mAh
แรงดนัไฟ 7.6 V
ขีดจำากัดแรงดนัไฟฟ้าในการชารจ์ 8.7 V
ชนิดแบตเตอรี่ LiPo 2S
พลังงาน 8.09 Wh
น้ำ าหนัก 48.9 ก

อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการชารจ์ 5° - 40° เซลเซียส (41° - 104° ฟาเรนไฮต)์

ชารจ์ไฟไดเ้ต็มที่ 18 W
แอป

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

SD Cards
รองรบัการด์ SD microSD card ระดบั UHS-I Speed Grade 3 ขึน้ไป
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คาลิเบรตเข็มทิศ

เมื่อบินนอกตวัอาคาร แนะนำาให้ทำาการคาลิเบรตเข็มทิศในสถานการณ์ตอ่ไปน้ี:

1. บินไปยังตำาแหน่งที่ไกลกวา่ 31 ไมล ์(50 กิโลเมตร) จากตำาแหน่งที่โดรนเคยบินไปล่าสุด

2. โดรนไม่ไดบ้ินมาเกิน 30 วนั

3. มีคำาเตอืนคลืน่รบกวนเข็มทิศปรากฏขึน้ในแอป DJI Fly และ/หรอื ไฟแสดงสถานะโดรนกะพรบิสีแดงและเหลืองสลับกัน

 ห้ามคาลิเบรตเข็มทิศในสถานที่ที่อาจเกิดสัญญาณคลืน่แม่เหล็กรบกวน เช่น ใกล้กับแหล่งสะสมแมกนีไทต ์หรอือาคารที่มีโลหะขนาดใหญ่ เช่น 

อาคารที่จอดรถ ชัน้ใตด้นิที่มีการเสรมิเหล็ก สะพาน รถยนต ์หรอืน่ังรา้น

 ห้ามพกพาวตัถุที่มีวสัดเุป็นสารที่มีอำานาจแม่เหล็ก (เช่น โทรศัพท์เคลือ่นที่) เข้ามาอยู่ใกล้กับโดรน ระหวา่งที่ทำาการคาลิเบรต

 ไม่จำาเป็นตอ้งคาลิเบรตเข็มทิศ เมื่อบินในรม่

ขัน้ตอนการคาลิเบรต

อยู่ในพืน้ที่โล่งเพื่อทำาตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปน้ี

1. แตะท่ี System Settings ใน DJI Fly เลอืก Safety แลว้เลอืก Calibrate จากน้ันทำาตามคำาแนะนำาบนจอ ไฟแสดงสถานะโดรนสีเหลอืงจะตดิ

คา้ง แสดงให้เห็นวา่การคาลเิบรตเริม่ตน้แลว้

2. ถือโดรนในแนวราบแล้วหมุนโดรน 360 องศา ไฟแสดงสถานะโดรนจะเปลีย่นเป็นสีเขียว

3. ถือโดรนในแนวดิง่แล้วหมุนโดรน 360 องศา รอบแกนแนวดิง่

4. ถ้าไฟแสงสถานะกะพรบิสีแดง แสดงวา่การคาลิเบรตล้มเหลว เปลีย่นตำาแหน่งของคณุ แล้วลองทำาตามขัน้ตอนการคาลิเบรตอีกครัง้

 น้ำ าหนักโดรนในการบิน รวมถึงแบตเตอรี ่ใบพัดและการด์ microSD
 การลงทะเบียนโดรนจำาเป็นในบางประเทศและภูมิภาค ตรวจสอบกฎและข้อบังคบัในท้องถิ่นก่อนการใช้งาน

 ระยะการส่งข้อมูลในสถานการณ์ทั่วไปที่ระบุไวข้้างตน้เป็นคา่ทั่วไปที่ทดสอบในพืน้ที่ FCC โดยไม่มีส่ิงกีดขวาง

 ข้อมูลจำาเพาะเหล่าน้ีพิจารณาจากการทดสอบที่ดำาเนินการกับเฟิรม์แวรล์่าสุด การอัพเดตเฟิรม์แวรส์ามารถปรบัปรงุประสิทธิภาพได ้

ขอแนะนำาเป็นอย่างยิ่งให้ทำาการอัพเดตเฟิรม์แวรล์่าสุด

แนะนำาให้ใช้ 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
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 ถ้าไฟแสดงสถานะกะพรบิสีแดงและสีเหลืองสลับกันหลังจากการคาลิเบรตเสรจ็สมบูรณ์ แสดงวา่ตำาแหน่งปัจจุบันไม่เหมาะสำาหรบับินโดรน 

เน่ืองจากมีสัญญาณคลืน่แม่เหล็กรบกวน เลือกสถานที่ใหม่

 จะมีคำาเตอืนปรากฏขึน้ที่แอป DJI Fly ถ้าตอ้งมีการคาลิเบรตเข็มทิศก่อนขึน้บิน

 โดรนสามารถขึน้บินไดท้ันทีหลังจากคาลิเบรตเรยีบรอ้ยแล้ว ถ้าคณุยังไม่ขึน้บินหลังการคาลิเบรตแล้วนานเกินสามนาที 

คณุอาจตอ้งคาลิเบรตใหม่อีกครัง้

อัปเดตเฟิรม์แวร์

เมื ่อคุณเชื่อมต่อโดรนหรือรีโมทคอนโทรลกับแอป DJI Fly คุณจะได้รับการเตือน เมื่อมีเฟิร์มแวร์ใหม่พร้อมให้อัปเดต เพื่อเริ ่มอัปเดต 

เชื ่อมต่อโทรศัพท์เคลื ่อนที ่ของคุณกับอินเทอร์เน็ตและทำาตามคำาแนะนำ าบนจอ โปรดทราบว่าถ้าร ีโมทคอนโทรลไม่ได้เชื่อมต่อกับโดรน 

จะไม่สามารถอัปเดตเฟิรม์แวรไ์ด้

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำาตามขัน้ตอนทัง้หมดนี้เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ ไม่เช่นนั้นการอัปเดตอาจล้มเหลว โดรนจะปิดเครื ่องเองอัตโนมัต ิ

หลังจากอัปเดตเฟิรม์แวรเ์รยีบรอ้ย
 การอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจใช้เวลาประมาณ 10 นาที เป็นเรื่องปกติที่กิมบอลจะไม่ทำางาน ไฟแสดงสถานะโดรนกะพริบและโดรนจะรีบูตเอง 

รอจนกวา่การอัปเดตเสรจ็เรยีบรอ้ย

 ก่อนจะอัปเดต ตรวจสอบให้แน่ใจวา่แบตเตอรีช่ารจ์แล้วอย่างน้อย 15% และรโีมทคอนโทรลชารจ์แล้วอย่างน้อย 20%

 รโีมทคอนโทรลอาจยกเลิกการเช่ือมโยงจากโดรนหลังจากอัปเดตแล้วปิดโดรนและปิดรโีมทคอนโทรล เดตอาจรเีซ็ตการตัง้คา่ตวัควบคมุหลักตา่ง 

ๆ เช่นระดบัความสูง RTH และระยะทางสูงสุดของการบินให้เป็นการตัง้คา่เริม่ตน้ ก่อนจะทำาการอัปเดต จดบันทึกการตัง้คา่ DJI Fly 

ที่คณุตอ้งการและทำาการปรบัใหม่หลังจากการอัปเดต

ข้อมูลหลังการขาย

แวะไปที ่ https://www.dji.com/support เพื ่อทราบข้อมูลเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับนโยบายด้านการบริการหลังการขาย บริการซ่อมบ 

ำารงุและความช่วยเหลือ



ขอ้ความน้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้

ดาวน์โหลดเวอรชั์นล่าสุดจาก

http://www.dji.com/mini-2

หากคณุมคีำาถามเกีย่วกบัเอกสารฉบบัน้ี โปรดตดิตอ่ DJI โดยส่งขอ้ความไปท่ี 
DocSupport@dji.com

DJI เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ DJI
ลิขสิทธิ์ © 2021 DJI สงวนลิขสิทธิ์

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