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การใช้คู่มือน้ี

คำาอธิบายภาพ

คำาเตอืน ส่ิงสำาคญั ข้อแนะนำาและเคล็ดลับ เอกสารอ้างอิง

อ่านก่อนขึน้บินครัง้แรก

กรณุาอ่านเอกสารตอ่ไปน้ีก่อนจะใช้งาน DJITM Mini 2 SE:

1. คูม่ือการใช้

2. คูม่ือเริม่ใช้งานฉบับย่อ

3. ข้อสงวนสิทธิ์และคำาแนะนำาดา้นความปลอดภัย

ขอแนะนำาใหช้มวดิโีอสอนการใชง้านทัง้หมดทีเ่วบ็ไซตท์างการของ DJI และอา่นขอ้สงวนสทิธิแ์ละคำาแนะนำาดา้นความปลอดภยักอ่นจะใชง้านจรงิเป็นครัง้แรก 

เตรยีมพรอ้มบินครัง้แรกโดยการทบทวนคูม่ือเริม่ใช้งานอย่างรวดเรว็และอ้างถึงคูม่ือการใช้งานน้ีเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ

วดีิโอสอนการใช้งาน

ไปที่เวบ็ไซต์ด้านล่างหรอืสแกนคิวอารโ์ค้ด เพื่อชมวดิีโอสอนการใช้งาน DJI Mini 2 SE ซึ่งจะสาธิตวธิีใช้งาน DJI Mini 2 
SE อย่างปลอดภัย:

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

ดาวน์โหลดแอป DJI Fly
ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ใช้แอป DJI Fly ระหวา่งบิน สแกนควิอารโ์คด้ดา้นบน เพื่อดาวน์โหลดเวอรชั์นล่าสุด

เวอร์ชัน Android ของ DJI Fly ใช้งานได้กับ Android v7.0 หรือใหม่กว่า เวอร์ชัน iOS ของ DJI Fly ใช้งานได้กับ 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 SE และแสดงส่วนป 

ระกอบตา่งๆ ของโดรนและรโีมทคอนโทรล
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเบือ้งต้น

DJI Mini 2 SE มีการออกแบบที่พับเก็บได้และน้ำ าหนักเบาสุด ๆ เพียง 246 กรมั ด้วยระบบจับภาพวตัถุด้านล่างและระบบเซนเซอรอ์ินฟ

ราเรด DJI Mini 2 SE สามารถบินอยู่กับที่และบินในร่มได้ดีเช่นเดียวกับการบินกลางแจ้งและบินกลับจุดขึน้บิน (RTH) ได้โดยอัตโนมัติ 
ด้วยกิมบอลกันสั่นแบบอิสระ 3 แกนและเซนเซอรก์ล้องขนาด 1/2.3” DJI Mini 2 SE ถ่ายวดิีโอ 2.7K และภาพถ่ายความละเอียด 12 
MP ได ้QuickShots โหมดการบินอัจฉรยิะมีโหมดย่อยห้าโหมด

เทคโนโลยีส่งสัญญาณในระยะไกลของ DJI Mini 2 SE คือ OCUSYNCTM 2.0 ได้บรรจุไว ้ในรีโมทคอนโทรล DJI RC-N1 
ซ่ึงจะสามารถส่งสัญญาณไดไ้กลถึง 6 ไมล ์ (10 กิโลเมตร) และแสดงวดิโีอจากตวัโดรนมาที่แอป DJI Fly ที่โทรศัพท์เคลือ่นที่ไดสู้งสุดที่ 720p 
รโีมทคอนโทรลทำางานไดท้ัง้ 2.4 GHz และ 5.8 GHz และยังเลือกช่องสัญญาณที่ดทีี่สุดไดอ้ัตโนมัต ิโดยไม่มีการหน่วงสัญญาณ สามารถควบคุ

มโดรนและกล้องไดอ้ย่างง่ายดายโดยใช้ปุ่มบนเครือ่ง

ความเรว็สูงสุดของ DJI Mini 2 SE คอื 36 ไมล์ตอ่ช่ัวโมง (57.6 กิโลเมตรตอ่ช่ัวโมง) และระยะเวลาการบินสูงสุดคอื 31 นาท ีในขณะที่ระย

ะเวลาการใช้งานสูงสุดของรโีมทคอนโทรลคอืหกช่ัวโมง

 ระยะเวลาการบนิสูงสุดไดร้บัการทดสอบในสภาวะแวดลอ้มทีไ่มม่ลีม โดยทำาการบนิแบบคงทีท่ี ่10.5 ไมลต์อ่ช่ัวโมง (17 กโิลเมตรตอ่ช่ัวโมง) 
และทดสอบความเรว็สูงสุดในการบนิทีร่ะดบันำ ้าทะเลโดยทีไ่มม่ลีม คณุลกัษณะเหลา่น้ีมไีวเ้พือ่อ้างองิเทา่น้ัน

 รโีมทคอนโทรลส่งสัญญาณไดไ้กลทีสุ่ด (FCC) ในพืน้ทีโ่ลง่ซ่ึงไมม่คีลืน่แมเ่หล็กรบกวนทีร่ะดบัความสูงประมาณ 400 ฟุต (120 เมตร) ระ

ยะการส่งขอ้มลูสูงสุดหมายถงึระยะทางสูงสุดทีโ่ดรนยงัคงสามารถส่งและรบัสัญญาณได ้ไมไ่ดห้มายถงึระยะทางสูงสุดทีโ่ดรนสามารถบนิไดใ้นการ

บนิหน่ึงเทีย่ว ระยะเวลาใช้งานสูงสุดมกีารทดสอบในสภาวะแวดลอ้มในห้องทดลองและไม่ไดช้ารจ์อปุกรณ์เคล่ือนที ่คณุลกัษณะน้ีมไีวเ้พือ่อา้ง

องิเทา่น้ัน

 คลืน่ 5.8 GHz อาจไมส่ามารถใช้ไดใ้นบางพืน้ที ่คลืน่ความถีน้ี่จะถกูปิดโดยอตัโนมัตใินภมูภิาคเหล่าน้ี กรณุาตรวจสอบกฎหมายและระเบยีบ

ปฏิบิตัใินทอ้งถิน่

คำาแถลง MTOM

DJI Mini 2 SE (รุน่ MT2SD) เป็นโดรนส่ีโรเตอร ์มวลน้ำ าหนักสูงสุดเมื่อบินขึน้ (MTOM) คอื 246 กรมั รวมการด์ microSD โปรดปฏิิ

บัตติามคำาแนะนำาดา้นล่างเพื่อความปลอดภัยในการบิน

1. ห้ามเพิ่มน้ำ าหนักบรรทุกใด ๆ ที่ตวัโดรน ซ่ึงไม่ไดม้ีอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดมิหรอืมีคณุสมบัตสิำาหรบัการใช้งานโดรน

2. ห้ามใช้ชิน้ส่วนอะไหล่ที่ไม่มีคณุสมบัตเิหมาะสม เช่น ใบพัด แบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะ เป็นตน้

3. ห้ามดดัแปลงโดรน
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คูม่ือการใช้งาน DJI Mini 2 SE

เตรยีมโดรนให้พรอ้ม

ก่อนที่โดรนจะบรรจุลงกล่อง แขนของโดรนทัง้หมดถูกพับเก็บไว ้กรณุาทำาตามขัน้ตอนดา้นล่างเพื่อกางตวัโดรนออก

1. ถอดที่ยึดใบพัด

2. แกะตวัครอบกิมบอลออกจากกล้อง

3. ทำาตามลำาดบัตอ่ไปน้ี กางขาโดรนดา้นหน้า ขาโดรนดา้นหลังและใบพัดทัง้หมด

 ขอแนะนำาให้ตดิตัง้ตวัป้องกันกิมบอล เพื่อป้องกันกิมบอลและใช้ที่ยึดใบพัดเพื่อยึดใบพัดเมื่อไม่ไดใ้ช้งานโดรน

 ที่ยึดใบพัดและที่ชารจ์ USB จะมีให้ในแพ็กเกจคอมโบเท่าน้ัน

 กางขาโดรนดา้นหน้าออกก่อนจะกางขาดา้นหลัง

 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่แกะตวัครอบกิมบอลออกไปแล้วและขาโดรนทัง้หมดกางออกเรยีบรอ้ยแล้ว ก่อนจะเปิดเครือ่งโดรน ไม่เช่นน้ันมันอาจส่งผล

กระทบกับระบบตรวจสอบอัตโนมัตขิองโดรน

4. แบตเตอรีโ่ดรนอจัฉรยิะอยูใ่นโหมดจำาศีล กอ่นการจดัส่งสินคา้เพ่ือความปลอดภยั ใช้เครือ่งชารจ์ทีใ่หม้าเพือ่ชารจ์และกระตุน้แบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะเป็นครัง้แรก
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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 ปรากฏิขึน้ เมื่อใช้กับโทรศัพท์เคลือ่นที่แบบแอนดรอยด ์ให้เลือกชารจ์อย่างเดยีว ไม่เช่นน้ัน 

อาจส่งผลให้การเช่ือมตอ่ล้มเหลว

2

1
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แผนภาพโดรน

แผนภาพรโีมทคอนโทรล

1. กิมบอลและกล้อง

2. ปุ่มพาวเวอร์

3. ไฟ LED แสดงระดบัแบตเตอรี่

4. ระบบจับภาพดา้นล่าง

5. ระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรด

6. มอเตอร์

7. ใบพัด

8. เสาอากาศ

9. ฝาครอบแบตเตอรีโ่ดรน

10.  พอรต์ USB-C
11.  ช่องเสียบการด์ microSD
12.   ไฟแสดงสถานะโดรน

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

1
2

3

6 7

8

12

9
10 11

5
4
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คูม่ือการใช้งาน DJI Mini 2 SE

การเปิดใช้งาน DJI Mini 2 SE
DJI Mini 2 SE ตอ้งมีการเปิดใช้งานก่อนการใช้งานครัง้แรก หลงัจากเปิดเครือ่งโดรนและรโีมทคอนโทรลแลว้ ทำาตามคำาแนะนำาทีอ่ยูบ่นจอเพือ่เปิดใ

ช้งาน DJI Mini 2 SE 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 SE มีระบบควบคมุการบิน 

ระบบส่งสัญญาณวดิโีอ ระบบจับภาพวตัถุ ระบบขับเคลือ่น 

และแบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะ
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โดรน
DJI Mini 2 SE มีระบบควบคมุการบิน ระบบส่งสัญญาณวดิโีอ ระบบจับภาพวตัถ ุระบบขับเคลื่อน และแบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะ

โหมดการบิน

DJI Mini 2 SE มโีหมดการบินสามรปูแบบ รวมถงึโหมดการบนิแบบทีส่ี่ ซ่ึงโดรนจะมกีารเปลีย่นไปตามสถานการณ์ โหมดการบนิสามารถเปลีย่นได ้
โดยใช้สวติช์โหมดการบินทีอ่ยูบ่นรโีมทคอนโทรล

Normal Mode (โหมดปกต)ิ: โดรนใช้ GPS และระบบจบัภาพเพือ่ระบตุำาแหน่งตวัเองและเพือ่รกัษาระดบั ระบบการบนิอจัฉรยิะใช้งานไดโ้ห

มดน้ี เมือ่สัญญาณ GPS แรง โดรนจะใช้ GPS เพือ่ระบตุำาแหน่งตนเองและรกัษาระดบั เมือ่สัญญาณ GPS ออ่น และสภาพแวดลอ้มมแีสงน้อย 
โดรนจะใช้ระบบจับภาพวตัถุดา้นลา่ง เพือ่ระบตุำาแหน่งตนเองและรกัษาระดบั เมือ่ระบบจบัภาพวตัถดุา้นลา่งเปิดใช้งานและสภาพแวดลอ้มมแีสงเพี

ยงพอ มมุการบนิทีค่วามสูงเต็มทีจ่ะอยูท่ี ่25° และความเรว็สูงสุดในการบนิอยูท่ี ่10 เมตร/วนิาที

Sport Mode (โหมด Sport): ในโหมด Sport โดรนใช้ GPS และระบบจบัภาพวตัถดุา้นลา่งในการหาตำาแหน่ง การตอบรบัของโดรนจะมกี

ารปรบัเพือ่ความคลอ่งตวัและทำาความเรว็เพือ่ใหต้อบสนองกบัการบงัคบัของคนับงัคบัไดม้ากยิง่ขึน้ ความเรว็สูงสุดในการบนิคอื 16 เมตร/วนิาท ีระ

ดบัการเพิม่ระดบัการบินสูงสุดคอื 5 เมตร/วนิาท ีและระดบัการลดระดบัการบนิสูงสุดคอื 3.5 เมตร/วนิาที

Cine Mode (โหมด Cine): โหมด Cine จะองิตามโหมด Normal และความเรว็ในการบนิจะจำากดั เพือ่ทำาใหโ้ดรนทรงตวัไดน่ิ้งมากขึน้ระ

หวา่งทีถ่า่ยทำา ความเรว็สูงสุดในการบนิคอื 6 เมตร/วนิาท ีระดบัการเพิม่ระดบัการบนิสูงสุดคอื 2 เมตร/วนิาท ีและระดบัการลดระดบัการบนิสูงสุ

ดคอื 1.5 เมตร/วนิาที 

โดรนจะมกีารเปลีย่นเป็นโหมด Attitude (ATTI) (โหมดบนิในตวัอาคารทีม่สัีญญาณ GPS ตำา่) โดยอตัโนมตั ิ เมือ่ระบบจบัภาพวตัถดุา้นลา่ง

ใช้งานไม่ได ้ มกีารปิดใช้งานหรอืเมือ่สัญญาณ GPS ออ่น หรอืเข็มทศิโดนรบกวน ในโหมด ATTI โดรนจะถกูรบกวนจากสภาวะแวดลอ้มไดง้า่ย

ขึน้ ปัจจยัของสภาวะแวดล้อม เช่น ลม จะส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นทศิตามแนวราบ ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กดิอนัตรายได ้โดยเฉพาะเมือ่บนิในพืน้ทีจ่ำากดั 
ในโหมดน้ี โดรนจะไมส่ามารถวางตำาแหน่งตวัเองหรอืเบรกอตัโนมตัไิด ้ดงัน้ันนักบนิควรลงจอดโดรนโดยเรว็ทีสุ่ดเพือ่หลกีเลีย่งอบุตัเิหตุ

 โดรนไม่สามารถตรวจจับส่ิงกีดขวางบนเส้นทางโดยอัตโนมัต ินักบินตอ้งตืน่ตวัอยู่เสมอเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโดยรอบและควบคมุโดรนเพื่อหลีก

เลีย่งส่ิงกีดขวาง

 อัตราความเรว็สูงสุดและระยะห่างในการเบรกของโดรนจะเพิ่มขึน้อย่างมากในโหมด Sport ตอ้งมีระยะห่างในการเบรกตำา่สุด 30 
เมตรในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีลม

 ความเรว็จะเพิ่มขึน้อย่างมากในโหมด Sport ตอ้งมีระยะห่างในการเบรกตำา่สุด 10 เมตรในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีลม

 การตอบสนองของโดรนจะเพิ่มขึน้อย่างมากในโหมด Sport ซ่ึงหมายถึงเพียงคณุขยับจอยสติก๊เล็กน้อยบนรโีมทคอนโทรลก็จะทำาให้โดรนเคลือ่

นที่ไปไดไ้กลมาก ตรวจสอบให้แน่ใจวา่คณุมีพืน้ที่เพียงพอในการบิน

 ระหวา่งโหมดวดิโีอในโหมดปกตหิรอืโหมด Cine ความเรว็ในการบินจะถูกจำากัด เมื่อระยะห่างของกิมบอลใกล ้-90°หรอื 0° เพื่อให้แน่ใจวา่กา

รถ่ายวดิโีอมีความเสถียร หากมีลมแรง ข้อจำากัดจะถูกปิดใช้งานเพื่อปรบัความตา้นทานลมของโดรน ซ่ึงอาจทำาให้กิมบอลส่ันขณะบันทึกวดิโีอได้
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คูม่ือการใช้งาน DJI Mini 2 SE

ไฟแสดงสถานะโดรน

DJI Mini 2 SE มตีวัแสดงสถานะโดรนซ่ึงจะแสดงสถานะระบบควบคมุการบนิของโดรน โปรดดทูีต่ารางดา้นลา่งเพือ่ทราบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่ว

กบัตวัแสดงสถานะโดรน

ลักษณะของไฟแสดงสถานะโดรน

สภาวะปกติ

     B  P    
ไฟกะพรบิเป็นสีแดง เหลอืง เขยีว นำ ้าเงนิ 
และมว่งสลบักนั

เปิดเครือ่งและทดสอบการวเิคราะหต์นเองขอ

งโดรน

P    กะพรบิสีมว่งช้า ๆ อุน่เครือ่ง

         กะพรบิเป็นสีเขยีวช้า ๆ เปิดใช้งาน GPS

 ×2    กะพรบิเป็นสีเขยีวสองครัง้ซำา้ ๆ เปิดใช้งานระบบจบัภาพดา้นลา่ง

         กะพรบิเป็นสีเหลอืงช้า ๆ
ปิดใช้งานระบบ GPS และระบบจบัภาพตา้นลา่ง 
(เปิดใช้งานโหมด ATTI)

          กะพรบิเป็นสีเขยีวเรว็ ๆ กำาลงัเบรค

สภาวะส่งสัญญาณเตอืน

           กะพรบิเป็นสีเหลอืงเรว็ ๆ สัญญาณจากรโีมทคอนโทรลขาดหาย

         กะพรบิเป็นสีแดงช้า ๆ แบตเตอรีอ่อ่น

           กะพรบิเป็นสีแดงเรว็ ๆ แบตเตอรีใ่กลห้มด

       กะพรบิเป็นสีแดง IMU ผดิพลาด

— สีแดงคา้ง มคีวามผดิปกตริา้ยแรง

       กะพรบิสีแดงและสีเหลอืงสลบักนั ตอ้งมกีารคาลิเบรตเข็มทศิใหม่

ไฟแสดงสถานะโดรน
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Return to Home (กลับจุดขึน้บิน)
ฟังก์ชัน Return to Home (RTH) คอืการนำาโดรนกลบัมายงัจดุขึน้บนิทีบ่นัทกึไวล้า่สุดและลงจอดเมือ่สัญญาณ GPS แรงพอ RTH 
มกีารทำางานสามประเภท ไดแ้ก:่ Smart RTH, Low Battery RTH (RTH แบบแบตเตอรีต่ำา่) และ Failsafe RTH (RTH 
แบบสูญเสียการเช่ือมตอ่) หากโดรนบนัทกึจดุขึน้บนิไดส้ำาเรจ็และสัญญาณ GPS แรง RTH จะทำางานเมือ่ผูใ้ช้เริม่ใช้ Smart RTH 
หรอืแบตเตอรีโ่ดรนอยูใ่นระดบัตำา่ หรอืสัญญาณระหวา่งรโีมทคอนโทรลกบัโดรนสูญหาย RTH จะทำางานดว้ยเช่นกนัในสถานการณ์ทีผ่ดิปกตอิืน่ ๆ 
เช่น หากสัญญาณการส่งวดิโีอหายไป

GPS รายละเอยีด

จดุขึน้บนิ 10

จดุขึน้บนิทีเ่ป็นคา่เริม่ตน้คอืจดุแรกทีโ่ดรนไดร้บัสัญญาณ GPS แรงหรอืปานกลาง (เมือ่ไอคอนเป็นสีขาว) แน

ะนำาให้รอจนกระทัง่จดุขึน้บนิไดร้บัการบนัทกึเรยีบรอ้ยแลว้กอ่นทีจ่ะบิน หลังจากจุดขึน้บนิไดร้บัการบนัทกึแล้ว 
ไฟบอกสถานะโดรนจะกะพรบิเป็นสีเขยีว และจะมขีอ้ความแจ้งปรากฏิขึน้ใน DJI Fly หากจำาเป็นตอ้งอปัเดต

จดุขึน้บนิในระหวา่งการบนิ (เช่น หากผูใ้ช้เปลีย่นตำาแหน่ง) สามารถอปัเดตไดด้ว้ยตนเองในส่วนความปลอดภยั

ในการตัง้คา่ระบบใน DJI Fly  

Smart RTH
ถ้าสัญญาณ GPS ไม่พอ สามารถเปิดใช้ Smart RTH เพื่อนำาโดรนกลับมายังจุดขึน้บินได ้ เปิดใช้งาน Smart RTH ไดท้ัง้การแตะ  
ที ่ DJI Fly หรอืการกดคา้งที่ปุ่ม RTH บนรโีมทคอนโทรล การออกจาก Smart RTH ทำาไดโ้ดยแตะ  ที ่ DJI Fly หรอืกดปุ่ม RTH 
บนรโีมทคอนโทรล 

Low Battery RTH
เพือ่หลกีเลีย่งอนัตรายทีไ่มจ่ำาเป็น เน่ืองจากแบตเตอรีไ่มเ่พยีงพอ DJI Mini 2 SE จะตรวจสอบอยา่งชาญฉลาดวา่ระดบัแบตเตอรีใ่นปัจจบุนัเพยี

งพอทีจ่ะบนิกลบัจุดขึน้บนิจากตำาแหน่งปัจจบุนัไดห้รอืไม ่Low Battery RTH จะเริม่ขึน้เมือ่แบตเตอรีอ่จัฉรยิะลดลงถงึจดุทีก่ารบนิกลบัอยา่งป

ลอดภยัของโดรนอาจเกิดอันตราย

ผูใ้ช้โดรนสามารถยกเลกิ RTH ไดโ้ดยการกดปุ่ม RTH หรอืปุ่มหยดุบนิช่ัวคราวบนรโีมทคอนโทรล ถา้มกีารยกเลกิ RTH แลว้ตามมาดว้ยการเ

ตอืนระดบัแบตเตอรีอ่อ่น แบตเตอรีโ่ดรนอจัฉรยิะอาจมพีลงังานไมเ่พยีงพอให้โดรนลงจอดอยา่งปลอดภยั ซ่ึงอาจส่งผลใหโ้ดรนตกหรอืสูญหายได ้

หากระดบัแบตเตอรีต่ำา่มาก โดรนจะลงจอดโดยอตัโนมตั ิ ไมส่ามารถยกเลกิการลงจอดอตัโนมตัไิด ้แตส่ามารถใช้รโีมตคอนโทรลเพือ่ปรบัเปลีย่นการ

เคลือ่นทีใ่นแนวนอนและความเรว็ระยะบนิลงของโดรนระหวา่งลงจอด (ไมส่ามารถปรบัความเรว็ระยะบนิลงได ้ ในกรณีทีร่ะดบัแบตเตอรีส่ามารถอยู่

ไดน้านพอทีจ่ะลงจากระดบัความสูงในปัจจบุนัเทา่น้ัน)

เมือ่ระดบัแบตเตอรีอ่จัฉรยิะของโดรนตำา่เกนิไปและไมม่พีลังงานเพยีงพอทีจ่ะบินกลับจุดขึน้บนิ ใหน้ำาโดรนลงจอดโดยเรว็ทีสุ่ด มฉิะน้ันโดรนจะตกเมือ่

แบตเตอรีห่มด ซ่ึงจะส่งผลให้โดรนไดร้บัความเสียหายและเกดิอนัตรายอืน่ ๆ ได้

Failsafe RTH (RTH แบบสูญเสยีการเช่ือมต่อ)
ใน DJI Fly ผู้ใช้สามารถตัง้คา่การดำาเนินการของโดรนเป็น Return to Home, Land หรอื Hover ได ้ เมือ่สัญญาณรโีมทคอนโทรลหายไป 
หากตัง้คา่การดำาเนินการเป็น Return to Home (กลบัจุดขึน้บนิ) และมกีารบันทกึจดุขึน้บนิ สัญญาณ GPS น้ันด ีและเข็มทศิทำางานปกต ิFailsafe 
RTH จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัตหิลงัจากทีสั่ญญาณรโีมทคอนโทรลหายไปนานกวา่ 11 วนิาที

โดรนจะบนิกลบัเป็นระยะทาง 50 เมตรในเส้นทางการบนิเดมิ และบนิขึน้สู่ระดบัความสูงของ RTH ปัจจบุนัเพือ่เขา้สู่โหมด Straight Line 
RTH เมือ่โดรนบินถอยหลังตามเส้นทางการบินเดมิและมรีะยะหา่งจากจดุขึน้บนิ (Home Point) น้อยกวา่ 20 เมตร โดรนจะหยดุบนิยอ้นกลบั

ในเส้นทางการบินเดมิ และเขา้สู่ Straight Line RTH ทีร่ะดบัความสูงปัจจบุนั

โดรนจะเข้าสู่หรอืยงัคงอยูใ่นโหมด Straight Line RTH หากทำาใหสั้ญญาณรโีมทคอนโทรลกลบัมาทำางานตามปกตใินระหวา่งอยูใ่นโหมด RTH
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สถานการณ์ RTH อ่ืน ๆ
หากสัญญาณวดิโีอขาดหายระหวา่งการบนิ ขณะทีร่โีมทคอนโทรลยงัคงควบคมุการเคลือ่นไหวของโดรนได ้ จะมขีอ้ความแจง้ใหเ้ริม่เขา้โหมด RTH 
สามารถยกเลิก RTH ได้

ขัน้ตอนของ RTH (Straight Line)
1. มกีารบันทกึจุดขึน้บนิไวเ้รยีบรอ้ยแลว้

2. RTH เริม่ทำางาน

3. a. หากโดรนอยูห่่างจากจดุขึน้บนิน้อยกวา่ 20 เมตรเมือ่ RTH เริม่ตน้ โดรนจะลอยตวัขึน้และไม่บนิกลบัไปยงัจดุขึน้บนิ

 b. หากโดรนอยูห่่างจากจุดขึน้บินมากกวา่ 20 เมตรเมือ่ RTH เริม่ตน้ โดรนจะบนิขึน้ไปทีร่ะดบัความสูง RTH ปัจจุบนัและบนิกลบัจุดขึน้บนิด้

วยความเรว็แนวราบ 10.5 เมตร/วนิาท ีหากความสูงปัจจบุนัสูงกวา่ความสูงของ RTH โดรนจะบนิไปยังจุดขึน้บนิในระดบัความสูงปัจจุบนั

4. หลงัจากถึงจดุขึน้บนิ โดรนจะลงจอดและมอเตอรจ์ะหยดุทำางาน

 โดรนไมส่ามารถบนิกลบัไปยงัจดุขึน้บนิได ้หากสัญญาณ GPS ออ่นหรอืไมม่สัีญญาณ หากสัญญาณ GPS ออ่นหรอืไม่มีสัญญาณหลงัจากทีม่กีา

รกระตุน้ให้เขา้สู่โหมด RTH โดรนจะบินอยูกั่บทีร่ะยะหน่ึงกอ่นจะลงจอด
 การตัง้ระดบัความสูงในโหมด RTH ทีเ่หมาะสมกอ่นการบินเป็นส่ิงสำาคญั เปิด DJI Fly และตัง้ระดบัความสูง RTH ใน Smart RTH และ 
Low Battery RTH (RTH แบตเตอรีต่ำา่) หากระดบัความสูงปัจจบุนัของโดรนน้อยกวา่ระดบัความสูง RTH โดรนจะขึน้ไปทีร่ะดบัความสูง 
RTH กอ่นโดยอตัโนมตั ิหากความสูงปัจจบุนัสูงเทา่หรอืสูงกวา่ระดบัความสูง RTH โดรนจะบนิไปยังจดุขึน้บนิในระดบัความสูงปัจจุบนั

 ระหวา่งอยูใ่นโหมด RTH ระดบัความเรว็ ระดบัความสูง และทิศทางของโดรนควบคมุไดโ้ดยใช้รโีมทคอนโทรล ถา้หากสัญญาณรโีมทคอนโทรลเ

ป็นปกต ิอยา่งไรก็ตาม ไมส่ามารถใช้รโีมทคอนโทรลเพือ่แพนไปทางซ้ายหรอืขวาได ้เมือ่โดรนบินขึน้หรอืบนิไปข้างหน้า ผู้ใช้สามารถดนัคนับงัคบั

ไปในทศิทางตรงกนัขา้มเพือ่ออกจาก RTH และให้โดรนบนิอยูกั่บที่

 GEO zones จะมผีลตอ่ RTH หากโดรนบินเขา้ไปในพืน้ทีค่วบคมุการบนิ ระหวา่งการบนิกลับจุดขึน้บนิ โดรนจะลอยตวัอยูกั่บที่

 เมือ่ความเรว็ลมแรงเกนิไป โดรนอาจจะไมส่ามารถบนิกลบัไปยงัจดุขึน้บนิได ้บนิดว้ยความระมดัระวงั

Landing Protection (การสแกนพืน้ดินก่อนลงจอด)

การสแกนพืน้ดนิก่อนลงจอดจะเปิดใช้เมื่ออยู่ในโหมด Smart RTH

1. ในช่วงการสแกนพืน้ดนิก่อนลงจอด โดรนจะตรวจสอบอัตโนมัตแิละลงจอดบนจุดที่เหมาะสม

2. หากตรวจสอบพืน้ดนิแล้ววา่ไม่เหมาะสมในการลงจอด DJI Mini 2 SE จะบินอยู่กับที่และรอคำาส่ังยืนยันจากนักบิน

3. ถ้าการสแกนพืน้ดินก่อนลงจอดใช้งานไม่ได้ DJI Fly จะแสดงคำาเตือนการลงจอด เมื่อโดรนลดระดับลงต่ำากว่า 0.5 เมตร แตะยืนย 

ันหรอืดงึคนับังคบั throttle ลงเพื่อลงจอด
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ระยะในการตรวจจับ

ระบบจับภาพวตัถุดา้นล่างทำางานไดด้ทีี่สุด เมื่อโดรนอยู่ในระดบัความสูง 0.5 ถึง 10 เมตร และระยะทางที่ใช้งานไดอ้ยู่ในช่วง 0.5 ถึง 30 เมตร 

ระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรด

ระบบจับภาพดา้นล่าง

ระบบจับภาพวตัถุและระบบเซนเซอรอิ์นฟราเรด

DJI Mini 2 SE มีทัง้ระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรดและระบบจับภาพวตัถุดา้นล่างระบบจับภาพวตัถุดา้นล่างประกอบไปดว้ยกล้องหน่ึงตวั 

และระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรด ซ่ึงมีกล้อง 3 มิตแิบบอินฟราเรดสองตวั ระบบจับภาพวตัถุดา้นล่างและระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรดช่วยให้โดรนคงตำา

แหน่งปัจจุบัน บินอยู่กับที่ไดแ้ม่นยำายิ่งขึน้ และสามารถบินในรม่หรอืในสภาวะแวดล้อมอื่นที่ไม่มีสัญญาณ GPS

ใช้ระบบจับภาพวตัถุ

เมือ่ระบบ GPS ใช้การไม่ได้ ระบบจับภาพวตัถุด้านล่างจะเปิดใช้งาน ถ้าหากพืน้ดินเรยีบและมีแสงเพียงพอระบบจับภาพวตัถุดานล่างทำางา ้

นได้ดีทีสุ่ด เมือ่โดรนอยูท่ีร่ะดับความสูง 0.5 - 10 เมตร ถ้าระดับความสูงของโดรนเกิน 10 เมตร ระบบจับภาพวตัถุอาจจะได้รบัผลกระทบ 

ดงัน้ันตอ้งใช้ความระมัดระวงัเป็นพเิศษ

71°56°
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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 ระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรดจะมีผ

ลเฉพาะเมื่อความเรว็ในการบินไม่เกิน 12 m/s
 ระบบจับภาพวตัถุดา้นล่างจะทำางานไดไ้ม่ดเีท่าที่ควรกับพืน้ผิวที่มีลวดลายไม่ชัดเจนหรอืสภาพแสงน้อย ระบบจับภาพวตัถุดา้นล่างจะทำางานไดไ้ม่ดเีท่าที่ควรในส

ถานการณ์ดงัตอ่ไปน้ี 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)

 กรณุาดแูลให้เซนเซอรส์ะอาดอยู่เสมอ ห้ามดดัแปลงเซนเซอร ์ห้ามใช้โดรนในสภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นมากหรอืมีความชืน้สูง ห้ามมีส่ิงกีดขวางระบ

บเซนเซอรอ์ินฟราเรด

 ห้ามบินเมื่อฝนตก มีหมอกควนั หรอืมีทัศนวสัิยต่ำากวา่ 100 เมตร

 ตรวจสอบส่ิงตอ่ไปน้ีก่อนขึน้บินทุกครัง้:

ก) ตรวจดวูา่ไม่มีสตกิเกอรห์รอืส่ิงกีดขวางอื่นใดตดิบนระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรดหรอืระบบจับภาพวตัถุดา้นล่าง

ข) ถ้ามีส่ิงสกปรก ฝุ่น หรอืน้ำ า ตดิบนระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรดหรอืระบบจับภาพวตัถุดา้นล่าง ให้เช็ดออกดว้ยผ้าน่ิม ๆ ห้ามใช้น้ำ ายาทำาความสะอ

าดที่ผสมแอลกอฮอล์

ค) ตดิตอ่ฝ่ายดแูลลูกคา้ของ DJI หากมีความเสียหายเกิดขึน้กับกระจกของระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรดและระบบจับภาพวตัถุดา้นล่าง
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โหมดการบินอัจฉรยิะ

QuickShot (ถ่ายด่วน)

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

ลือกโหมดการถ่ายทำาและจะเป็นการบันทึกวดิโีอสัน้โดยอัตโนมัต ิวดิโีอสามารถรบัชม ตดัตอ่ หรอืแชรไ์ปที่โซเชียลมีเดยีได ้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

2. ใน DJI Fly แตะไอคอนโหมดถา่ยภาพ เพ่ือเลอืก QuickShots แลว้ทำาตามคำาแนะนำา ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุเขา้ใจวา่จะใช้งานโหมดถา่ยภาพอยา่งไร 

และไมมี่ส่ิงกดีขวางในพืน้ทีร่อบขา้ง



© 2023 DJI สงวนลิขสิทธิ์   19

คูม่ือการใช้งาน DJI Mini 2 SE

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 SE อยู่สองแบบซ่ึงออกแบบมาเพื่อให้หมุนไปในทิศทางแตกตา่งกัน เครือ่งหมายใช้เพื่อแนะนำาวา่ควรใช้ใ

บพัดแบบไหนเพื่อตดิกับมอเตอรแ์บบไหน 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 SE 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

 โปรดอ่านข้อสงวนสิทธิ์และคำาแนะนำาดา้นความปลอดภัยของ DJI Mini 2 SE และสตกิเกอรท์ี่แบตเตอรีก่่อนใช้งาน ผู้ใช้ตอ้งรบัผิดชอบทัง้ห

มดในการดำาเนินการและการใช้งาน
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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
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  ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น ใส่แบตเตอรีเ่ข้าไปในช่องใส่แบตเตอรีแ่ละเปิดโดรนเพื่ออุ่นเครือ่งก่อนที่จะขึน้บิน

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

3. ความจุของแบตเตอรีท่ี่ลดลงในสภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ำาจะลดประสิทธิภาพการตา้นแรงลมของโดรน บินอย่างระมัดระวงั

4. บินดว้ยความระมัดระวงัเป็นพิเศษที่ความสูงจากระดบัน้ำ าทะเล

การชารจ์แบตเตอรี่

ชารจ์แบตเตอรีโ่ดรนอจัฉรยิะใหเ้ต็มก่อนทีจ่ะทำาการบนิในแตล่ะครัง้ ขอแนะนำาใหใ้ช้อปุกรณ์ชารจ์ที ่DJI จดัหาให ้เช่น ฮับสำาหรบัชารจ์แบบสองทาง 
DJI Mini 2 SE เครือ่งชารจ์ DJI 30W USB-C หรอืทีช่ารจ์ USB Power Delivery อืน่ ๆ 

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

2. เช่ือมตอ่โดรนกบัเครือ่งชารจ์ USB
3. ไฟ LED แสดงระดบัแบตเตอรีจ่ะแสดงระดบัของแบตเตอรีร่ะหวา่งทีก่ำาลงัชารจ์

4. เมือ่ไฟ LED บอกระดบัดบั แสดงวา่แบตเตอรีโ่ดรนอจัฉรยิะชารจ์เต็มแลว้ ถอดอะแดปเตอรอ์อก เมือ่แบตเตอรีช่ารจ์เต็มแลว้

 หากโดรนเปิดอยู ่แบตเตอรีจ่ะไม่สามารถชารจ์ได้

 ห้ามชารจ์แบตเตอรีท่ันทีหลังจากเพิ่งบินเสรจ็ เพราะอุณหภูมิอาจจะสูงเกินไป รอให้อุณหภูมิของแบตเตอรีล่ดลงมาอยู่ที่อุณหภูมิห้องก่อนจะชา

รจ์ใหม่

 อะแดปเตอรจ์ะหยุดชารจ์แบตเตอรี ่เมื่ออุณหภูมิของแบตเตอรีไ่ม่อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ชารจ์ไดค้อื 5° - 40° เซลเซียส (41° - 104° 
ฟาเรนไฮต)์ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการชารจ์คอื 22° - 28° C (71.6° - 82.4° ฟาเรนไฮต)์

 ควรชารจ์แบตเตอรีใ่ห้เต็มอย่างน้อยหน่ึงครัง้ทุกสามเดอืนเพื่อให้แบตเตอรีไ่ม่เส่ือม

 ขอแนะนำาให้ใช้เครือ่งชารจ์ USB QC2.0 หรอื PD2.0 ในการชารจ์ DJI ไม่รบัผิดชอบใด ๆ ตอ่ความเสียหายที่เกิดจากการใช้เครือ่งชารจ์

ที่ไม่ตรงตามข้อกำาหนดที่ระบุ

 เมื่อใช้เครือ่งชารจ์ USB DJI 18W เวลาในการชารจ์จะอยู่ที่ประมาณ 1 ช่ัวโมง 22 นาที

 ขอแนะนำาให้คายประจุแบตเตอรีใ่ห้เหลือ 30% หรอืต่ำากวา่ระหวา่งการขนส่งหรอืการจัดเก็บ ซ่ึงสามารถทำาไดโ้ดยการบินโดรนนอกอาคารจนก

ระทั่งเหลือแบตเตอรีน้่อยกวา่ 30%

 ฮับชารจ์แบตเตอรีส่ามารถชารจ์แบตเตอรีไ่ดสู้งสุดสามก้อน เยีย่มชม DJI Online Store อย่างเป็นทางการสำาหรบัข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับฮับ

ชารจ์แบตเตอรี่
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กลไกการป้องกันแบตเตอรี่

ไฟ LED แสดงระดบัแบตเตอรีส่ามารถแสดงคำาเตอืนเพื่อป้องกันแบตเตอรีจ่ากสภาวะในการชารจ์ที่ผิดปกตไิด้

ถ ้ าม ีการเ ปิ ดใช ้ งานกลไกการป้ องก ันแบตเตอร ี ่หนึ ่ งอย ู ่  ให ้ถอดปล ั ๊ ก เคร ื ่องชาร ์จ  แล ้ วค ่อยเส ี ยบใหม ่อ ีกคร ั ้ง เพ ื ่ อชาร ์จต ่อ 

หากอุณหภูมิในการชารจ์ผิดปกต ิโปรดรอให้อุณหภูมิกลับเป็นปกตกิ่อน และแบตเตอรีจ่ะกลับไปเริม่ชารจ์ใหม่เองโดยอัตโนมัต ิโดยไม่จำาเป็นตอ้งถอ

ดปลัก๊และเสียบปลัก๊ใหม่อีกครัง้

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 SE ช่วยกันส่ัน ทำาให้กล้องมีความน่ิง ทำาให้คณุไดภ้าพและวดิโีอที่ชัดเจนและไรค้วามส่ันไหว 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

มปรากฏิขึน้ แล้วลากวงกลมขึน้และลงเพื่อควบคมุการเอียงของกล้อง

โหมดการใช้งานกิมบอล

มีโหมดการใช้งานกิมบอลอยู่สองแบบ เปลีย่นโหมดการใช้งานที่แตกตา่งกันดว้ย DJI Fly

Follow Mode: มุมทิศทางของกิมบอลและดา้นหน้าโดรนคงที่ตลอดเวลา

FPV Mode: กิมบอลปรบัไปตามการเคลือ่นที่ของโดรนเพื่อนำาเสนอประสบการณ์การบินแบบมุมมองบุคคลที่หน่ึง

เช่ือมตอ่สมบูรณ์ไม่เช่ือมตอ่
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คุณลักษณะของกล้อง

DJI  Mini  2 SE  ใช ้ เซนเซอร ์กล ้องขนาด 1/2 .3"  CMOS  ซ ึ ่ งสามารถถ ่ายว ิด ี โอได ้ถ ึง  2.7K  และถ ่ายภาพได ้  12  MP 

รวมถึงมีโหมดถ่ายภาพตา่ง 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 SE รองรับการใช้ microSD card เพื่อบันทึกรูปและวิดีโอของคุณ ควรใช้ microSD card แบบ UHS-I Speed 

Grade 3 ขึน้ไปเพือ่ให้การอ่านข้อมูลและการบันทึกข้อมูลทำาไดร้วดเรว็ ซ่ึงเป็นส่ิงจำาเป็นสำาหรบัข้อมูลวดิโีอความละเอียดสูง โปรดดทูีส่่วนข้อมูลจำา

เพาะสำาหรบัข้อมูลเพิ่มเตมิ เกี่ยวกับการแนะนำาให้ใช้ 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

ดาวน์โหลดรปูภาพและวดีิโอ

1. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่โดรนเช่ือมตอ่กับโทรศัพท์เคลือ่นที่ผ่านรโีมทคอนโทรลและมอเตอรย์ังไม่ไดส้ตารท์

2. เปิด DJI Fly เข้าสู่การเล่นย้อนกลับ และแตะ  ที่มุมซ้ายบน เพื่อเข้าถึงไฟล์เพื่อทำาการดาวน์โหลด
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รีโมทคอนโทรล

ส่วนน้ีอธิบายถึงคณุลักษณะของรโีมทคอนโทรล รวมถึงคำาแ

นะนำาสำาหรบัการควบคมุโดรนและกล้อง



28 © 2023 DJI สงวนลิขสิทธิ์  

รโีมทคอนโทรล

คุณลักษณะรโีมทคอนโทรล

DJI Mini 2 SE มาพร้อมกับร ีโมทคอนโทรล DJI RC-N1 ซึ ่งมีเทคโนโลยีส่งข้อมูลระยะไกล OcuSync 2.0 ของ DJI 
ซ่ึงสามารถส่งข้อมูลไดไ้กลที่สุด 6 ไมล์ (10 กิโลเมตร) และแสดงวดิโีอจากโดรนมาที่ DJI Fly บนโทรศัพท์เคลือ่นที่ของคณุไดม้ากถึง 720p คว

บคมุโดรนและกล้องไดอ้ย่างง่ายดายโดยใช้ปุ่มบนเครือ่ง จอยสติก๊ควบคมุที่ถอดออกไดท้ำาให้รโีมทคอนโทรลจัดเก็บไดง้่ายยิ่งขึน้ 

ในพ ื ้นท ี ่ เ ปิ ดโล ่งท ี ่ ไม ่ม ีคล ื ่นแม ่ เหล ็กรบกวน OcuSync 2.0  จะถ ่ ายทอดส ัญญาณว ิด ี โอได ้มากถ ึง  720p  อย ่ างราบร ื ่น 

รโีมทคอนโทรลทำางานไดท้ัง้คลืน่ 2.4 GHz และ 5.8 GHz โดยจะเลือกช่องสัญญาณที่ดทีี่สุดเองอัตโนมัต ิ

แบตเตอรีใ่นตวัมีความจุ 5200 mAh และใช้งานไดเ้ต็มที่ 6 ช่ัวโมง รโีมทคอนโทรลชารจ์โทรศัพท์เคลือ่นที่ไดด้ว้ยความสามารถในการชารจ์ 500 
mA@5V รโีมทคอนโทรลจะชารจ์อุปกรณ์แอนดรอยดอ์ัตโนมัต ิหากตอ้งการชารจ์อุปกรณ์ iOS ให้ตรวจสอบให้แน่ใจวา่เปิดใช้งานฟังก์ชันการชาร์

จใน DJI Fly ในแตล่ะครัง้ที่เปิดรโีมทคอนโทรล (การชารจ์สำาหรบัอุปกรณ์ iOS ถูกปิดใช้งานตามคา่เริม่ตน้)

 การกำากับดแูล: ผู้ใช้รโีมทคอนโทรลตอ้งทำาตามข้อกำาหนดในท้องถิ่น

 โหมด Control Stick: โหมดคนับังคบักำาหนดฟังก์ช่ันการทำางานของการเคลือ่นไหวของคนับังคบัแตล่ะแบบมีโหมดทีตัง้โปรแ่

กร 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) 

คำาเตือนของรโีมทคอนโทรล

ไฟ LED แสดงระดบัแบตเตอรีจ่ะเริม่กะพรบิช้า ๆ หลังจากตดัการเช่ือมตอ่กับโดรน รโีมทคอนโทรลจะส่งเสียงบี๊บและปิดโดยอัตโนมัตหิลังจากหยุ

ดการเช่ือมตอ่กับโดรนหรอืไม่ทำางานเป็นเวลานาน

 หล ีกเล ี ่ ยงการเก ิดส ัญญาณรบกวนระหว ่างร ี โมทคอนโทรลและอ ุปกรณ์ ไร ้สายอ ื ่น  ๆ  ตรวจสอบให ้แน่ ใจว ่า ได ้ ปิ ด Wi-Fi 
ที่โทรศัพท์เคลือ่นที่ของคณุแล้ว นำาโดรนลงจอดโดยเรว็ที่สุดหากมีสัญญาณรบกวนอย่างรนุแรง

 ห้ามใช้โดรน หากสภาพแสงสวา่งเกินไปหรอืมืดเกินไปในการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อตรวจสอบการบิน ผู้ใช้มีหน้าที่รบัผิดชอบในการปรบัความสวา่

งของจอแสดงผลให้ถูกตอ้งและนักบินจะตอ้งระมัดระวงัไม่ให้แสงแดดส่องตรงมาที่จอภาพในระหวา่งการบิน

 หยุดใช้คนับังคบัหรอืกดปุ่ม Flight Pause (หยุดบินช่ัวคราว) หากมีการดำาเนินการที่ไม่คาดคดิเกิดขึน้
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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
ชมภาพถ่ายและวดิโีอจาก DJI Fly และโทรศัพท์เคลือ่นที่ของคณุ คณุสามารถสรา้งและดวูดิโีอ QuickShot ไดห้ลังจากดาวน์โหลดไปยังโทรศัพ

ท์เคลือ่นที่และการแสดงผล มีทัง้แบบ Templates และ Pro เทมเพลตแก้ไขวดิโีอที่นำาเข้าโดยอัตโนมัต ิPro จะทำาให้คณุปรบัแตง่คลิปที่ถ่ายม

าไดต้ามที่คณุตอ้งการ

SkyPixel
เข้าสู่โหมด SkyPixel เพื่อชมวดิโีอและภาพที่ผู้ใช้อื่นแชรไ์ว้

Profile 

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

1 2 3 4 5 6

13 121415
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1. โหมดการบิน

N Mode: แสดงโหมดการบินปัจจุบัน 

2. แสดงสถานะระบบ

In Flight: แสดงสถานะโดรนและแสดงคำาเตอืนหลาย ๆ แบบ แตะเพื่อดขู้อมูลเพิ่มเตมิ เมื่อข้อความเตอืนปรากฏิขึน้

3. ข้อมูลแบตเตอรี่

80  24'26": แสดงระดบัแบตเตอรีป่ัจจุบันและเวลาบินที่เหลือ แตะเพื่อดขู้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับแบตเตอรี่

4. สัญญาณความแรงของการเช่ือมตอ่วดิโีอ
RC : แสดงความแรงของสัญญาณเช่ือมตอ่วดิโีอระหวา่งโดรนกับรโีมทคอนโทรล

5. สถานะ GPS
20 : แสดงสถานะความแรงของสัญญาณ GPS ในปัจจุบัน 

6. การตัง้คา่ระบบ

: แตะเพื่อดขู้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย การควบคมุ กล้อง และการส่งข้อมูล

ความปลอดภัย

RTH: แตะเพื่อตัง้คา่ Return to Home Altitude (กลับไปที่ความสูงของจุดขึน้บิน) และอัปเดต Home Point (จุดขึน้บิน)
Flight Protection: แตะเพื่อตัง้คา่ความสูงสูงสุดและระยะทางสูงสุดสำาหรบัการบิน

Sensors: แตะเพื่อดสูถานะเข็มทิศและ IMU และหากจำาเป็นจะเริม่ทำาการคาลิเบรต

Unlock GEO Zone: แตะเพื่อดขู้อมูลเกี่ยวกับการปลดล็อก GEO Zone
Find My Drone: ใช้แผนที่ในการหาตำาแหน่งที่โดรนอยู่บนพืน้ดนิ

Advanced Safety Setting: รวมถึงการตัง้คา่ลักษณะการทำางานของโดรนเมื่อสัญญาณหายไป โหมดหยุดใบพัดฉุกเฉิน และโหมด Payload 
เมื่อสัญญาณรโีมทขาดหายไป สามารถตัง้ค่าลักษณะการทำางานของโดรนเป็น Return to Home (กลับจุดขึน้บิน), Descend (ลดระดับ) และ 
Hover (บินอยู่กับที่) ได้

“Emergency Only” (ฉุกเฉินเท่านั ้น) แสดงว่ามอเตอร์จะหยุดกลางอากาศเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั ้น เช่น เมื ่อเกิดการชน 
มอเตอรห์ยุดกลางคนั โดรนหมุนกลางอากาศ หรอืโดรนเสียการควบคมุ และยกระดบัหรอืลดระดบัอย่างรวดเรว็ “Anytime” (เมื่อใดก็ได)้ หมายถึงมอเต

อรส์ามารถหยุดกลางอากาศเมื่อใดก็ได ้เมื่อผู้ใช้ส่ังการดว้ยการควบคมุคนับังคบัแบบผสมผสาน (CSC)
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เมื่อตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิเข้ากับโดรน โหมด Payload จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัตเิมื่อตรวจพบน้ำ าหนักบรรทุก เมื่อบินโดยมีน้ำ าหนักบรรทุก ประสิทธิภาพ

การบินจะลดลงตามไปดว้ย เมื่อเปิดใช้งานโหมด Payload โปรดทราบวา่เพดานการบินสูงสุดเหนือระดบัน้ำ าทะเลคอื 2,000 เมตร และความเรว็สูงสุด

และระยะสูงสุดในการบินจะถูกจำากัด

การหยดุมอเตอรก์ลางอากาศจะทำาใหโ้ดรนชนได้

การควบคมุ

Aircraft Settings: แตะเพื่อตัง้ระบบการวดั

Gimbal Settings: แตะเพื่อตัง้โหมดกิมบอล ปล่อยให้กิมบอลหมุน ปรบัจุดศนูย์กลางกิมบอลใหม ่และคาลิเบรตกิมบอล การตัง้คา่กิมบอลขัน้สูงรวมถึ

งความเรว็และความราบรืน่สำาหรบัระดบัเสียงและการหันเห

Remote Controller Settings: แตะเพื่อตัง้ฟังก์ชันของปุ่มแบบปรบัแตง่เอง เพื่อคาลิเบรตรโีมทคอนโทรล เพื่อทำาให้ชารจ์โทรศัพท์ไดเ้มื่อเมื่อมีก

ารเช่ือมตอ่อุปกรณ์ของ 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

สามารถเลือกแพลตฟอรม์การสตรมีสดเพื่อแพรภ่าพมุมมองของกล้องในแบบเรยีลไทม์

เกี่ยวกับ

ดขู้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลเฟิรม์แวร ์เวอรช่ั์นของแอป เวอรช่ั์นของแบตเตอรี ่และอื่น ๆ 

7. โหมดถ่ายภาพ

 ภาพถ่าย: Single, AEB และ Timed Shot
Video: ความละเอียดวดิโีอสามารถตัง้คา่เป็น 2.7K 24/25/30 fps และ 1080p 24/25/30/48/50/60 fps
Pano: ทรงกลม, 180 ° และมุมกวา้ง โดรนจะถ่ายภาพหลายภาพโดยอัตโนมัต ิตามการเลือกประเภทของพาโน และจะสรา้งภาพพาโนราม่าภาพหน่ึงขึ ้

นมา

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

8. ซูม

 : ไอคอนแสดงอัตราส่วนการซูม แตะเพื่อเปลีย่นอัตราส่วนการซูม แตะไอคอนคา้งไวเ้พื่อขยายแถบการซูมและเลือ่นแถบเพื่อปรบัอัตราส่วน

การซูม

9. ปุ่มชัตเตอร/์บันทึก

 : แตะเพื่อถ่ายภาพหรอืเริม่/หยุดการบันทึกวดิโีอ

10. เล่นย้อนกลับ

 : แตะเพื่อเข้าสู่การเล่นย้อนกลับและดตูวัอย่างภาพถ่ายและวดิโีอทันทีที่ถ่ายไว้

11. เปลีย่นโหมดกล้อง

: เลือกระหวา่งโหมด Auto และ Manual เมื่ออยู่ในโหมดถ่ายภาพ ในโหมด Manual ชัตเตอร ์และ ISO สามารถตัง้คา่ได ้ในโหมด Auto 
AE lock และ EV สามารถตัง้คา่ได ้

12. พารามิเตอรก์ารถ่าย
RES&FPS
2.7K 30

EV

+0.7
 : แสดงพารามิเตอรก์ารถ่ายภาพในปัจจุบัน แตะเพื่อเข้าถึงการตัง้คา่พารามิเตอร์
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13. ข้อมูลการด์ microSD
การจัดเก็บ
1:30:30 : แสดงจำานวนภาพถ่ายหรอืเวลาบันทึกวดิโีอที่เหลืออยู่ของการด์ microSD ปัจจุบัน แตะเพื่อดคูวามจุที่มีอยู่ของการด์ microSD

14. การรบัส่งข้อมูลทางไกลในการบิน

D 80m, H 150m, 5.6m/s, 3m/s: แสดงระยะทางระหว่างโดรนและจุดขึน้บิน ความสูงจากจุดขึน้บิน ความเร็วแนวราบของโดรน 
และความเรว็แนวดิง่ของโดรน

15. แผนที่

แสดงข้อมูล เช่น การวางแนวและมุมเอียงของโดรน ตำาแหน่งของรโีมทคอนโทรล และตำาแหน่งของจุดขึน้บิน

ยุบ

เปล่ียนเป็นแผนทีข่นาดย่อ

มมุเอยีงของโดรน
จดุขึน้บิน

ตำาแหน่งของรโีมทคอนโทรล

ทศิทางของโดรน

เปลีย่นเป็นขอบฟ้าจำาลอง

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

แตะ  เพื่อเริม่โหมด Smart RTH และทำาให้โดรนบินกลับมายังจุดขึน้บินที่บันทึกไวล้่าสุด

17. ย้อนกลับ

: แตะเพื่อย้อนกลับไปยังหน้า home 

กดหน้าจอจนกระทั่งมีวงกลมปรากฏิขึน้ 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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การบิน

ส่วนน้ีอธิบายถึงการฝึกบินอย่างปลอดภัยและข้อกำาหนดดา้น

การบิน
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การบิน
เมือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ขอแนะนำาใหค้ณุฝึกทกัษะการบนิของคณุและฝึกบนิอยา่งปลอดภยั ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทุกการบนิน้ันทำาการบนิในพืน้ท่ีโ

ลง่ ปฏิบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถิน่อยา่งเครง่ครดัเมือ่บนิ อยา่ลมือา่นคำาแนะนำาดา้นความปลอดภยัเพือ่ทำาความเขา้ใจประกาศดา้นความปลอดภยักอ่นบนิ

ข้อกำาหนดสภาวะแวดล้อมทางการบิน

1. ห้ามใช้โดรนในสภาวะแวดล้อมที่รนุแรง รวมถึงเมื่อแรงลมเกิน 10.7 เมตร/วนิาท ีหิมะตก ฝนตก และหมอกลง

2. บินในพืน้ที่เปิดโล่งเท่าน้ัน อาคารสูงและส่ิงก่อสรา้งที่เป็นโลหะขนาดใหญ่อาจส่งผลกับความถูกตอ้งของเข็มทิศที่ตวัโดรนและระบบ GPS ได ้
ขอแนะนำาให้โดรนอยู่ห่างจากอาคารเหล่าน้ันอย่างน้อย 5 เมตร 

3. หลบหลีกส่ิงกีดขวาง ฝูงชน สายไฟฟ้าแรงสูง ตน้ไม ้และแหล่งนำ ้า ขอแนะนำาให้โดรนอยู่เหนือนำ ้าอย่างน้อย 3 เมตร

4. ลดส่ิงรบกวนให้น้อยที่สุด โดยการหลีกเลี่ยงพืน้ที่ที่มีกระแสแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง เช่น บรเิวณใกล้สายไฟฟ้า สถานีจ่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย 
และอาคารที่มีการกระจายสัญญาณเสียงหรอืภาพ

5. สมรรถนะของโดรนและแบตเตอรี ่ขึน้อยู่กับปัจจัยของสภาวะแวดล้อม เช่น ความหนาแน่นของอากาศและอุณหภูม ิ เพดานสูงสุดเหนือระดบั

น้ำ าทะเลของโดรนคอื 13,123 ฟุต (4,000 ม.) เมื่อบินดว้ยแบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะ มิฉะน้ันประสิทธิภาพของแบตเตอรีแ่ละโดรนอาจลด

ลง

6. โดรนไมส่ามารถใช้ GPS ไดใ้นแถบภูมภิาคขัว้โลก เมือ่ตอ้งบินในบรเิวณเช่นน้ัน ใหใ้ช้ระบบการมองเห็นเพ่ือหลบหลกีส่ิงกดีขวางดา้นลา่ง

7. ห้ามขึน้บินจากพืน้ที่ที่มีการเคลือ่นที่ เช่น เรอืหรอืรถที่กำาลังแล่น

8. ห้ามใช้โดรนใกล้กับอุบัตเิหต ุเพลิงไหม ้การระเบิด น้ำ าท่วม สึนาม ิเสาอากาศ หิมะถล่ม ดนิถล่ม แผ่นดนิไหว ฝุ่น หรอืพายุทราย

9. ใช้ฮับชารจ์แบตเตอรีท่ี่ช่วงอุณหภูม ิ5° ถึง 40°C (41° ถึง 104°F)
10. ใช้งานโดรน แบตเตอรี ่รโีมทคอนโทรล และฮับชารจ์แบตเตอรีใ่นสภาพแวดล้อมที่แห้ง

11. ห้ามใช้ฮับชารจ์แบตเตอรีใ่นสภาพอากาศที่รนุแรง เช่น สภาพอากาศที่มีหิมะ ฝน น้ำ าแข็ง ลูกเห็บ หรอืหมอก

12. ห้ามใช้โดรน รโีมตคอนโทรล แบตเตอรี ่และฮับชารจ์แบตเตอรีใ่นบรเิวณที่มีละอองเกลือ ฝูงนก หรอืระหวา่งพายุฝนฟ้าคะนองและพายุทราย

การใช้งานโดรนอย่างมีความรบัผิดชอบ

เพื่อหลีกเลีย่งการบาดเจ็บสาหัสและความเสียหายตอ่ทรพัย์สิน ให้ปฏิิบัตติามกฎตอ่ไปน้ี:

1. โปรดแน่ใจวา่คณุไม่ไดใ้ช้ยาระงบัความรูสึ้ก ดืม่แอลกอฮอล ์ใช้ยาหรอืกำาลงัมอีาการวงิเวยีนศีรษะ ออ่นเพลีย คลืน่ไส้ หรอืมอีาการไมส่บายอืน่ใด ไมว่า่

จะเป็นอาการทางรา่งกายหรอืจิตใจ ซ่ึงอาจส่งผลใหค้วามสามารถในการควบคมุโดรนของคณุอยา่งปลอดภยัแยล่ง

2. เมื่อลงจอด ให้ปิดโดรนก่อน จากน้ันจึงปิดรโีมทคอนโทรล

3. ห้ามปล่อย เปิด ยิง หรอืขับเคลือ่นของที่บรรทุกไวซ่ึ้งเป็นอันตรายลงบนหรอืที่ตวัอาคาร บุคคล หรอืสัตวใ์ด ๆ หรอืที่อาจทำาให้เกิดการบาดเจ็บห

รอืความเสียหายตอ่ทรพัย์สิน

4. ห้ามใช้โดรนที่ตกหรอืเสียหายจากอุบัตเิหต ุหรอืโดรนที่อยู่ในสภาพไม่ดี

5. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่คณุไดร้บัการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและมีแผนฉุกเฉินสำาหรบัสถานการณ์ฉุกเฉินหรอืเมื่อเกิดอุบัตเิหตุ

6. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่มีแผนการบินและอย่าบินโดรนโดยประมาท

7. เคารพความเป็นส่วนตัวของผู ้อื ่นเมื ่อใช้กล้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิิบัติตามกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัว ระเบียบข้อบังคับ 
และมาตรฐานทางศีลธรรมในท้องถิน่

8. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ด้วยเหตุผลอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานส่วนตัวทั่วไป ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม (เช่น 
การสอดแนม การปฏิิบัตกิารทางทหาร หรอืการสืบสวนที่ไม่ไดร้บัอนุญาต)

9. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์น้ีเพือ่หมิ่นประมาท ละเมิด ก่อกวน ตดิตาม ข่มขู ่หรอืละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมาย (เช่น สิทธิ์ในความเป็นส่วนตวัและช่ือเสียง) 
ของผู้อื่น

10. ห้ามบุกรกุทรพัย์สินส่วนตวัของผู้อื่น
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คูม่ือการใช้งาน DJI Mini 2 SE

ข้อจำากัดการบินและ GEO Zone (พืน้ท่ีควบคุมการบิน)

ระบบ GEO (Geospatial Environment Online)
ระบบ Geospatial Environment Online (GEO) ของ DJI เป็นระบบสารสนเทศระดบัโลกทีใ่หข้อ้มูลแบบเรยีลไทมเ์กีย่วกบัความปลอด

ภยัของการบนิและการอัปเดตขอ้จำากัด และป้องกนั UAVs ไมใ่ห้บนิในน่านฟ้าทีจ่ำากดั ภายใตส้ถานการณ์พเิศษ สามารถปลดล็อกพืน้ทีท่ีจ่ำากดัเพ่ืออนุ

ญาตใหบ้นิเขา้ได ้กอ่นหน้าน้ัน ผูใ้ชจ้ะส่งคำาขอปลดล็อกตามระดบัขอ้จำากดัปัจจบุนัในพืน้ทีก่ารบนิทีต่อ้งการ ระบบ GEO อาจไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้บงัคบัทอ้งถิน่อยา่งสมบรูณ์ ผูใ้ช้จะตอ้งรบัผดิชอบในความปลอดภยัของการบนิของตนเองและตอ้งปรกึษากบัหน่วยงานของทอ้งถิน่เกีย่วกบัขอ้กำา

หนดทางกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ก่ียวขอ้งกอ่นทีจ่ะขอปลดล็อกการบินในพืน้ทีจ่ำากดั สำาหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัระบบ GEO โปรดไปที ่http://
www.dji.com/flysafe

ขีดจำากัดการบิน

ผูค้วบคมุอากาศยานไรนั้กบนิ (UAV) ควรปฏิบิตัติามกฎระเบยีบจากองคก์รกำากบัดแูลตนเอง เชน่ องคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ 
องคก์ารบรหิารการบนิแหง่ชาต ิและหน่วยงานการบินทอ้งถิน่ ดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั การจำากดัดา้นการบนิมกีารเปิดใช้งานโดยคา่เริม่ตน้ เพ่ือช่วยให้

ผูใ้ช้บนิโดรนลำาน้ีไดอ้ยา่งปลอดภยัและถกูกฎหมาย ผูใ้ช้สามารถตัง้คา่ขดีจำากดัการบินไดท้ัง้ความสูงและระยะทาง

ขอ้จำากดัดา้นระดบัความสงู ขอ้จำากดัดา้นระยะทาง และฟังกช์นั GEO zones จะทำางานพรอ้มกนัเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัในการบนิเมือ่ GPS 
ใช้งานได ้มเีพยีงระดบัความสูงเทา่น้ันท่ีถกูจำากดั เมือ่ GPS ใช้งานไมไ่ด้

ข้อจำากัดด้านระดับความสูงและระยะทาง

ข้อจำากัดดา้นระดบัความสูงและระยะทางสามารถปรบัเปลีย่นไดใ้น DJI Fly เมื่อพิจารณาจากการตัง้คา่เหล่าน้ี โดรนจะบินในขอบเขตจำากัดตามทีแ่

สดงดา้นล่าง: 

ระดบัความสูงเต็มที่
รศัมีที่ไกลที่สุด

จุดขึน้บิน
ความสูงของโดรนเมื่อเปิดเครือ่ง

http://www.dji.com/flysafe
http://www.dji.com/flysafe
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คูม่ือการใช้งาน DJI Mini 2 SE

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

 ถ้าโดรนถึงขีดจำากัดความสูงหรอืรศัมี คณุจะยังควบคมุโดรนได ้แตจ่ะไม่สามารถบินตอ่ไปได ้ถ้าโดรนบินออกไปนอกขอบเขตไกลที่สุด มันจะบิน

กลับเข้ามาอยู่ภายในขอบเขตโดยอัตโนมัต ิ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 หากโดรนของคณุเข้าใกล้ GEO zone และโดรนจะถูกจำากัดไม่ให้บินเข้าไปในพืน้ที่

เมื่อ GPS ใช้งานได้
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รายการตรวจสอบก่อนขึน้บิน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไดถ้อดตวัป้องกันกิมบอลออกแล้ว

2. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่รโีมทคอนโทรล อุปกรณ์เคลือ่นที่ และแบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะตอ้งชารจ์เต็มที่

3. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่แบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะและใบพัดล็อกตดิกับตวัโดรนอย่างแน่นหนาและใบพัดกางออกแล้ว

4. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่แขนของโดรนกางออกแล้ว

5. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่กิมบอลและกล้องทำางานปกติ

6. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไม่มีอะไรกีดขวางมอเตอรแ์ละมอเตอรท์ำางานปกติ

7. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ DJI Fly เช่ือมตอ่กับโดรนไดเ้รยีบรอ้ย

8. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่เลนส์กล้องและเซนเซอรร์ะบบจับภาพวตัถุดา้นล่างสะอาด

9. ใช้เฉพาะอะไหล่และอุปกรณ์แท้ของ DJI เท่าน้ัน อะไหล่ที่ไม่ใช่ของ DJI หรอือะไหล่จากโรงงานที่ DJI ไม่ไดร้บัรองอาจทำาให้ระบบทำางานผิ

ดปกตแิละเกิดอันตรายได้

10. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ระดบัความสูงสูงสุดของการบนิไดร้บัการตัง้คา่อยา่งถูกตอ้งตามระเบยีบขอ้บงัคบัของทอ้งถิน่

11. ห้ามบินเหนือที่ที่มีประชากรหนาแน่น

12. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่โดรนและรโีมทคอนโทรลทำางานเป็นปกติ

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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ดับเครือ่งมอเตอร์

การดบัเครือ่งมอเตอรท์ำาไดส้องวธิี

วธิทีี ่1: เมือ่โดรนลงจอดแล้ว กดก้านควบคมุลงและคา้งไว ้มอเตอรจ์ะหยดุหลงัจากน้ันสามวนิาที

วธิทีี ่2: เมือ่โดรนลงจอดแลว้ ใหก้ดคนับงัคบัลงและดำาเนินการ CSC แบบเดยีวกบัทีใ่ช้ในการสตารท์มอเตอรเ์ป็นเวลา 2 วนิาท ีปลอ่ยคนัโยกทั ้

งสองทนัททีีม่อเตอรด์บั

ติดเครือ่ง/ดับเครือ่งมอเตอร์

การติดเครือ่งมอเตอร์

คำาสัง่จากคนัโยกแบบผสมผสาน (CSC) ใชเ้พือ่เริม่การทำางานของมอเตอร ์ดนัคนัโยกทัง้สองอนัลงไปทีม่มุดา้นใน หรอืปัดออกไปทีม่มุดา้นนอก 
เพือ่เริม่การทำางานของมอเตอร ์เมือ่มอเตอรเ์ริม่หมนุแล้ว ปล่อยกา้นควบคมุทัง้สองอนัพรอ้มกนั

หรอื

หรอื

วธิทีี ่1 วธิทีี ่2

หากมอเตอรเ์ริม่ทำางานโดยไมค่าดคดิ ใหด้ำาเนินการ CSC แบบเดยีวกนัเพือ่ดบัเครือ่งมอเตอรท์นัที

ดับเครือ่งมอเตอรร์ะหวา่งบิน

การดบัเครือ่งมอเตอรร์ะหวา่งบนิควรทำาก็เฉพาะเมือ่เกดิเหตกุารณ์ฉุกเฉินเทา่น้ัน เช่น เกดิการชน หรอืเมือ่โดรนควบคมุไมไ่ดแ้ละกำาลงัจะบินขึน้หรอืบนิดิง่ลงอย่า

งรวดเรว็ โดรนหมนุกลางอากาศ หรอืมอเตอรส์ะดดุดบั หากตอ้งการดบัเครือ่งมอเตอรร์ะหวา่งบิน ใหใ้ช้ขัน้ตอน CSC แบบเดยีวกบัการสตารท์เครือ่งมอเตอรเ์ป็น

เวลา 2 วนิาที การตัง้คา่เริม่ตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดใ้น DJI Fly 

 การดบัเครือ่งมอเตอรร์ะหวา่งบนิอาจทำาใหโ้ดรนตกได้
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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

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
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก

ข้อมูลจำาเพาะ

โดรน

ความเรว็ใบพดัสูงสุด 16928 RPM
นำ ้าหนักสูงสุดเมือ่บนิขึน้ 246 กรมั (รวมถงึแบตเตอรีอ่จัฉรยิะสำาหรบัการบนิ ใบพดั และการด์ microSD)

ขนาด

เมือ่พับไว:้ 138×81×58 มม.
เมือ่กางออก: 159×203×56 มม.
เมือ่กางออก (รวมใบพดั): 245×289×56 มม.

ระยะทางแนวทแยง 213 มม.

ความเรว็เพิม่ขึน้สูงสุด

5 m/s (โหมด Sport)
3 m/s (โหมด Normal) 
2 m/s (โหมด Cine) 

ความเรว็ลดลงสูงสุด

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

ความเรว็สูงสุด (ใกลเ้คยีงกบัระดบันำ ้าทะเล 
ไมม่ลีม)

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

ใช้งานไดสู้งสุดทีเ่หนือระดบันำ ้าทะเล พรอ้มแบตเตอรีโ่ดรนอจัฉรยิะ: 13,123 ฟุต (4,000 ม.)
ระยะเวลาบนิไดน้านทีสุ่ด 31 นาที (วดัระหวา่งบนิที ่17 kph ในสภาพแวดลอ้มทีไ่มมี่ลม)
การตา้นความเรว็ลมสูงสุด 10.7 เมตร/วนิาท ี(Scale 5)

มมุเอยีงสูงสุด

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

ความเรว็แบบมมุสูงสุด

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

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

GNSS GPS+GLONASS+Galileo
ความถีใ่นการทำางาน 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz

กำาลังการส่งสัญญาณ (EIRP)
2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5.8 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)

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

กมิบอล

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

ขอบเขตการควบคมุ Tilt: -90° to 0° (ตัง้คา่เริม่ตน้) -90° to +20° (ตัง้คา่เพิม่เตมิ)
กนัส่ัน 3-axis (Tilt, Roll, Pan)
ความเรว็ควบคมุสูงสุด (Tilt) 100°/s
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ขอบเขตการส่ันสะเทือนเชิงมมุ ±0.01°
ระบบรบัรูส้ิง่กีดขวาง

ดา้นลา่ง ขอบเขตการบินอยูกั่บที:่ 0.5-10 เมตร

สภาพแวดล้อมในการใช้งาน
พืน้ผวิทีไ่มส่ะทอ้นแสงและมองเห็นไดโ้ดยมี
 การสะท้อนแสงแบบกระจาย > 20% 
แสงเพยีงพอที ่lux >15

กล้อง

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

เลนส์ 
FOV: 83°
ฟอรแ์มต 35 มม. เทียบเท่ากบั: 24 มม.
รรูบัแสง: f/2.8
ระยะโฟกสั: 1 เมตรถงึระยะอนันต์

ระยะ ISO วดิโีอ 100-3200
รปูภาพ 100-3200

สปีดชัตเตอรอ์เิล็กทรอนิกส์ 4-1/8000 s
ขนาดภาพถ่ายสูงสุด 4000×3000

โหมดถ่ายภาพน่ิง

ถา่ยภาพเดยีว
ช่วงเวลา: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s (JPEG)

5/7/10/15/20/30/60 s (JPGE+RAW)
ถา่ยครอ่มคา่แสงอตัโนมัต ิ(AEB): 3 Frames at 2/3 EV Step

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

อตัราบิตของวดิโีอสูงสุด 100 Mbps

รปูแบบไฟล์ทีร่องรบั FAT32 (≤ 32 GB)
exFAT (> 32 GB)

ฟอรแ์มตภาพถ่าย JPEG/DNG (RAW)
รปูแบบวดิโีอ MP4 (H.264/MPEG-4 AVC)
รโีมทคอนโทรล (รุน่: RC231)
ความถีใ่นการทำางาน 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
ระยะการส่งสัญญาณไกลทีสุ่ด (ไมม่ส่ิีงกดีขวาง 
ไมโ่ดนรบกวน) 10 กโิลเมตร (FCC), 6 กโิลเมตร (CE/SRRC/MIC)

ระยะการส่งขอ้มลู (ในสถานการณ์ทัว่ไป)
สัญญาณรบกวนทีร่นุแรง (เช่น ใจกลางเมอืง): 3 กม.
สัญญาณรบกวนปานกลาง (เช่น ชานเมอืง บรเิวณเมอืงเล็ก ๆ): ประมาณ 6 กม.
ไมม่ส่ิีงรบกวน (เช่น พืน้ทีช่นบท ชายหาด): ประมาณ 10 กม.

อณุหภมูใินการทำางาน -10° ถงึ 40°C (14° ถงึ 104°F)

กำาลังในการส่งสัญญาณ (EIRP)
2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5.8 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)

ความจแุบตเตอรี่ 5200 mAh

กระแส/แรงดนัไฟฟ้าในการทำางาน
1200 mA@3.6 V (กบัอปุกรณ์ Android)
700 mA@3.6 V (กบัอปุกรณ์ iOS)

ขนาดอปุกรณ์เคลือ่นทีสู่งสุดทีส่นับสนุน 180×86×10 มม. (ความสูง×ความกวา้ง×ความหนา)
ประเภท USB Port ทีร่องรบั Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C
ระบบการส่งวดิโีอ OcuSync 2.0
คณุภาพมุมมองสดขณะถา่ย 720p@30fps
Max Bitrate 8 Mbps
ความหน่วง (ขึน้อยูก่บัปัจจยัของสภาวะแวดลอ้
มและโทรศัพทเ์คลือ่นที)่ 200 ms



48 © 2023 DJI สงวนลิขสิทธิ์  

คูม่ือการใช้งาน DJI Mini 2 SE

เครือ่งชารจ์

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

ความจแุบตเตอรี่ 2250 mAh
แรงดนัไฟ 7.7 V
ขดีจำากัดแรงดนัไฟฟ้าในการชารจ์ 8.8 V
ชนิดของแบตเตอรี่ Li-ion
พลงังาน 17.32 Wh
นำ ้าหนัก 82.5 ก
อณุหภมูสิภาพแวดล้อมในการชารจ์ 5° ถงึ 40°C (41° ถงึ 104°F)
กำาลังไฟในการชารจ์สูงสุด 29 W
แอป

แอป DJI Fly
ระบบปฏิบิตักิารทีใ่ช้งานได้ iOS v11.0 หรอืสูงกวา่ Android v7.0 หรอืสูงกวา่

การด์ SD
การด์ SD ทีร่องรบั microSD card ระดบั UHS-I Speed Grade 3 ขึน้ไป

การด์ microSD ทีแ่นะนำา

16 GB: SanDisk Extreme
32 GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Industrial, 
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 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 A2

 น้ำ าหนักโดรนในการบิน รวมถึงแบตเตอรี ่ใบพัดและการด์ microSD
 การลงทะเบียนโดรนจำาเป็นในบางประเทศและภูมิภาค ตรวจสอบกฎและข้อบังคบัในท้องถิ่นก่อนการใช้งาน

 ระยะการส่งข้อมูลในสถานการณ์ทั่วไปที่ระบุไวข้้างตน้เป็นคา่ทั่วไปที่ทดสอบในพืน้ที่ FCC โดยไม่มีส่ิงกีดขวาง

 ข้อมูลจำาเพาะเหล่าน้ีพิจารณาจากการทดสอบที่ดำาเนินการกับเฟิรม์แวรล์่าสุด การอัปเดตเฟิรม์แวรส์ามารถปรบัปรงุประสิทธิภาพได ้ขอแนะนำาเ

ป็นอย่างยิ่งให้ทำาการอัปเดตเฟิรม์แวรล์่าสุด
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คาลิเบรตเข็มทิศ

เมื่อบินนอกตวัอาคาร แนะนำาให้ทำาการคาลิเบรตเข็มทิศในสถานการณ์ตอ่ไปน้ี:

1. บินไปยังตำาแหน่งที่ไกลกวา่ 31 ไมล ์(50 กิโลเมตร) จากตำาแหน่งที่โดรนเคยบินไปล่าสุด

2. โดรนไม่ไดบ้ินมาเกิน 30 วนั

3. มีคำาเตอืนคลืน่รบกวนเข็มทิศปรากฏิขึน้ในแอป 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

 ถ้าไฟแสดงสถานะกะพรบิสีแดงและสีเหลืองสลับกันหลังจากการคาลิเบรตเสรจ็สมบูรณ์ แสดงวา่ตำาแหน่งปัจจุบันไม่เหมาะสำาหรบับินโดรน 

เน่ืองจากมีสัญญาณคลืน่แม่เหล็กรบกวน เลือกสถานที่ใหม่

 จะมีคำาเตอืนปรากฏิขึน้ที่แอป DJI Fly ถ้าตอ้งมีการคาลิเบรตเข็มทิศก่อนขึน้บิน

 โดรนสามารถขึน้บินไดท้ันทีหลังจากคาลิเบรตเรยีบรอ้ยแล้ว ถ้าคณุยังไม่ขึน้บินหลังการคาลิเบรตแล้วนานเกินสามนาที 

คณุอาจตอ้งคาลิเบรตใหม่อีกครัง้
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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

คำาแนะนำาในการบำารงุรกัษา

เพื่อหลีกเลีย่งการบาดเจ็บรา้ยแรงตอ่เด็กและสัตว ์โปรดปฏิิบัตติามกฎระเบียบดงัตอ่ไปน้ี:
1. ชิน้ส่วนขนาดเล็ก เช่น สายเคเบิลและสายรดั เป็นอันตรายหากกลืนเข้าไป เก็บชิน้ส่วนทัง้หมดให้พ้นมือเด็กและสัตว์

2. เก็บแบตเตอร ี ่โดรนอัจฉร ิยะและร ีโมทคอนโทรลไว ้ในที ่แห้งและเย็น ห่างจากแสงแดดโดยตรงเพื ่อให้แน่ใจว ่าแบตเตอร ี ่ LiPo 
ในตวัจะไมร่อ้นเกินไป อุณหภูมิการเก็บรกัษาทีแ่นะนำา:

 ระหวา่ง 22° ถงึ 28° C (71° ถงึ 82° F) สำาหรบัระยะเวลาการเก็บรกัษานานกวา่สามเดอืน หา้มเก็บในสภาพแวดลอ้มทีอ่ยูน่อกช่วงอณุหภมู ิ
-10° ถงึ 45° C (14° ถงึ 113° F)

3. อยา่ให้กลอ้งสัมผัสกับหรอืจุ่มลงในน้ำาหรอืของเหลวอืน่ ๆ หากเปียก ใหเ้ช็ดใหแ้หง้ดว้ยผา้เน้ือนุ่มทีซั่บน้ำาได ้การเปิดโดรนทีต่กลงในน้ำาอาจทำาใหส่้ว

นประกอบเสียหายอยา่งถาวร ห้ามใช้สารทีม่ส่ีวนผสมของแอลกอฮอล์ เบนซิน ทนิเนอร ์หรอืสารไวไฟอืน่ ๆ ในการทำาความสะอาดหรอืบำารงุรกัษากล้

อง หา้มเก็บกล้องไวใ้นพืน้ทีชื่น้หรอืมีฝุ่นมาก

4. หา้มเช่ือมตอ่ผลิตภัณฑ์น้ีกับอินเทอรเ์ฟซ USB ทีเ่กา่กวา่เวอรชั์น 3.0 หา้มเช่ือมตอ่ผลติภณัฑน้ี์กบั “พาวเวอร ์USB” หรอือุปกรณ์ทีค่ลา้ยกนั

5. ตรวจสอบชิน้ส่วนของโดรนทกุชิน้หลังจากเกดิการชนทกุ ๆ ครัง้ หรอืการถกูกระแทกอยา่งรนุแรง หากคณุมปีัญหาหรอืคำาถามใด ๆ โปรดตดิตอ่ตวั

แทนจำาหน่ายท่ีไดร้บัอนุญาตของ DJI
6. ตรวจสอบไฟแสดงระดบัแบตเตอรีอ่ย่างสม่ำาเสมอ เพื่อดรูะดบัแบตเตอรีป่ัจจุบันและอายุการใช้งานแบตเตอรีโ่ดยรวม แบตเตอรีช่ารจ์ได ้200 

ครัง้ ไม่แนะนำาให้ใช้งานตอ่หลังจากน้ัน

7. รายการตรวจสอบหลังเที่ยวบิน

a. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่แบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะและใบพัดอยู่ในสภาพดี

b. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่เลนส์กล้องและเซนเซอรร์ะบบจับภาพวตัถุสะอาด

c. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไดต้ดิตวัป้องกันกิมบอลก่อนจัดเก็บหรอืเคลือ่นย้ายโดรน

8. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไดเ้คลือ่นย้ายโดรนโดยพับขาโดรนเมื่อปิดเครือ่งแล้ว

9. แบตเตอรีจ่ะเข้าสู่โหมดสลีปหลังจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน ชารจ์แบตเตอรีเ่พื่อให้ออกจากโหมดสลีป

10. จัดเก็บโดรน รโีมทคอนโทรล แบตเตอรี ่และฮับชารจ์แบตเตอรีไ่วใ้นที่แห้ง
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11. ถอดแบตเตอรีอ่อกก่อนซ่อมบำารงุโดรน เช่น การทำาความสะอาด หรอืการตดิ/การถอดใบพัด ตรวจสอบให้แน่ใจวา่โดรนและใบพัดสะอาด หากมีส่ิงสกปรกหรอืฝุ่น 
ใหท้ำาความสะอาดดว้ยผา้นุ่ม อยา่ใช้นำา้ยาทำาความสะอาดทีผ่สมแอลกอฮอล ์หา้มทำาความสะอาดโดรนแบบเปียกน้ำา ของเหลวสามารถซึมผา่นตวัเครือ่งดา้นนอกขอ

งโดรนได ้ซ่ึงอาจทำาใหเ้กดิไฟฟ้าลดัวงจรและทำาลายอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ ของเหลวสามารถทำาลายอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ของโดรนได้

รายการสนิค้า รวมถึงอุปกรณ์เสรมิท่ีได้รบัการรบัรอง

รายการ นำ ้าหนัก ขนาด

ใบพดั DJI Mini 2 1.9 ก. (แตล่ะคู)่
119.38×66.04 มม. 
(เส้นผา่นศนูยก์ลาง×พทิช์)

แบตเตอรีโ่ดรนอจัฉรยิะ DJI Mini 2 82.5 กรมั 75×38.7×19.6 มม.
ชดุสรา้งสรรค ์Mavic Mini DIY ประมาณ 2 กรมั 14.6×8.3×0.3 มม.
microSD Card ประมาณ 0.3 กรมั (ไมเ่กนิ 1 กรมั) 15×11×1.0 มม.

รายการอะไหล่และชิน้สว่นอะไหล่

1. ใบพัด DJI Mini 2
2. แบตเตอรีโ่ดรนอัจฉรยิะ DJI Mini 2

รายการมาตรการป้องกัน

ดา้นล่างน้ีคอืรายการอุปกรณ์ป้องกันเชิงกลและการป้องกันการทำางานสำาหรบั DJI Mini 2 SE
1. สามารถใช้ Combination Stick Command (CSC) เพื่อหยุดใบพัดในกรณีฉุกเฉิน โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อ การเริ่มต้น/

การหยุดมอเตอร์

2. ฟังก์ชันการกลับจุดขึน้บิน (RTH) โปรดดรูายละเอียดที่หัวข้อ การกลับจุดขึน้บิน

3. ระบบการมองเห็นและระบบเซนเซอรอ์ินฟราเรด โปรดดรูายละเอียดที่หัวข้อ ระบบ Vision และระบบการตรวจจับอินฟราเรด

4. ระบบ GEO ของ DJI เป็นระบบสารสนเทศระดับโลกที่ให้ข้อมูลแบบเรยีลไทม์เกี่ยวกับความปลอดภัยของการบินและการอัปเดตข้อจำากัด 
และป้องกัน UAV ไม่ให้บินในน่านฟ้าที่จำากัด โปรดดรูายละเอียดที่หัวข้อ การจำากัดการบิน

ความเสีย่งและคำาเตือน

เมื่อโดรนตรวจพบความเส่ียงหลังจากเปิดเครือ่ง จะมีข้อความเตอืนใน DJI Fly ให้ความสนใจกับรายการสถานการณ์ดา้นล่าง

1. หากสถานที่ไม่เหมาะที่จะบินขึน้ DJI Fly จะแจ้งให้ทราบ

2. หากตำาแหน่งไม่เหมาะที่จะลงจอด DJI Fly จะแจ้งให้ทราบ

3. หากเข็มทิศและ IMU เกิดการรบกวนและจำาเป็นตอ้งคาลิเบรต DJI Fly จะแจ้งให้ทราบ

4. ปฏิิบัตติามคำาแนะนำาบนหน้าจอเมื่อไดร้บัแจ้ง

การกำาจัด

ปฏิิบัตติามกฎระเบียบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อตอ้งการทิง้โดรนและรโีมทคอนโทรล



ข้อความน้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้

ดาวน์โหลดเวอรชั์นล่าสุดจาก

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

หากคณุมคีำาถามเกีย่วกบัเอกสารฉบบัน้ี โปรดตดิตอ่ DJI โดยส่งขอ้ความไปท่ี 
DocSupport@dji.com
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