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 การค้นหาคำาสำาคัญ
ค้นหาคำาสำาคัญ อย่างเช่น “แบตเตอรี่” และ “ติดตั้ง” เพื่อค้นหาหัวข้อนั้น หากคุณใช้ Adobe 
Acrobat Reader เพื่ออ่านเอกสารนี ้โปรดกด Ctrl+F ใน Windows หรือ Command+F ใน Mac 
เพื่อเริ่มต้นค้นหา

 ไปที่หัวข้อ
ดูหัวข้อทั้งหมดในสารบัญ คลิกที่ชื่อหัวข้อเพื่อไปที่หัวข้อนั้น

 การพิมพ์เอกสารนี้
เอกสารนี้สามารถพิมพ์แบบความละเอียดสูงได้
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การใช้คู่มือนี้
คำ�อธิบ�ยภ�พ

ข้อสำาคัญ ข้อแนะนำาและเคล็ดลับ เอกสารอ้างอิง

อ่�นก่อนขึ้นบินครั้งแรก
กรุณาอ่านเอกสารต่อไปนี้ก่อนจะใช้งาน DJITM Mini 3:
1. คำาแนะนำาด้านความปลอดภัย
2. คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ
3. คู่มือการใช้งาน

ขอแนะนำาให้ชมวิดีโอสอนการใช้งานทั้งหมดที่เว็บไซต์ทางการของ DJI และอ่านคำาแนะนำาด้านความปลอดภัยก่อนจะใช้
งานจริงเป็นครั้งแรก เตรียมพร้อมบินครั้งแรกโดยการทบทวนคู่มือเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็วและอ้างถึงคู่มือการใช้งา
นนี้เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

วิดีโอสอนก�รใช้ง�น
ไปที่เว็บไซต์ด้านล่างหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อชมวิดีโอสอนการใช้งาน DJI Mini 3 ซึ่งจะสาธิตวิธีใช้งาน DJI Mini 3 
อย่างปลอดภัย:

ด�วน์โหลดแอป DJI Fly
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้แอป DJI Fly ระหว่างบิน สแกนคิวอาร์โค้ดด้านบน เพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด

 • รีโมทคอนโทรล DJI RC มีแอป DJI Fly ติดตั ้งไว้อยู ่แล้ว ผู ้ใช้จำาเป็นต้องดาวน์โหลด DJI Fly 
ลงในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตน เมื่อใช้รีโมทคอนโทรล DJI RC-N1
 • เวอร์ชัน Android ของ DJI Fly ใช้งานได้กับ Android v7.0 หรือใหม่กว่า เวอร์ชัน iOS ของ DJI Fly 
ใช้งานได้กับ iOS v11.0 หรือใหม่กว่า

*เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อหรือล็อกอินกับแอประหว่างการบิน การบินจะจำากัดไว้ที่ความสูง 98.4 ฟุต (30 เมตร) 
และระยะห่างที ่164 ฟุต (50 เมตร) คำาแนะนำานี้ใช้กับ DJI Fly และแอปทุกแอปที่ทำางานร่วมกับโดรนของ DJI ได้

ด�วน์โหลด DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)
ดาวน์โหลด DJI ASSISTANTTM 2 (Consumer Drones Series) ที ่https://www.dji.com/mini-3/downloads

 • อุณหภูมิที่ใช้งานได้สำาหรับผลิตภัณฑ์นี้คือ -10° ถึง 40° C ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานอุณหภู
มิการใช้งานระดับการทหาร (-55° ถึง 125° C) ซึ่งต้องทนทานต่อความหลากหลายของสภาวะแวดล้อมม
ากกว่า ใช้งานผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม และใช้งานเฉพาะกับสภาพอากาศที่อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ขอ
งผลิตภัณฑ์ระดับนี้เท่านั้น

DJI Fly App

https://s.dji.com/guide43

https://s.dji.com/guide43
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ร�ยละเอียดผลิตภัณฑ์
ส่วนนี�คือการแนะนำา DJI Mini 
3 และแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของโดรนและรีโมทคอนโทรล
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเบื้องต้น

DJI Mini 3 มีการออกแบบที่พับเก็บได้และน้ำาหนักเบากว่า 249 กรัม ด้วยระบบจับภาพวัตถุด้านล่างและระบบเซนเซ
อร์อินฟราเรด DJI Mini 3 สามารถบินอยู่กับที่และบินในร่มได้ดีเช่นเดียวกับการบินกลางแจ้งและบินกลับจุดขึ้นบิน 
(RTH) ได้อย่างอัตโนมัต ิโดรนมีระยะเวลาบินสูงสุด 38 นาทีเมื่อใช้แบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะ และระยะเวลาบินสูงสุด 51 
นาทีเมื่อใช้แบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะแบบพลัส
DJI Mini 3 สามารถใช้งานร่วมกับรีโมทคอนโทรล DJI RC และรีโมทคอนโทรล DJI RC-N1 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติ
มในส่วนรีโมทคอนโทรล

ลักษณะเด่น
กิมบอลและกล้อง: ด้วยกิมบอลกันสั ่นแบบอิสระ 3 แกนและเซนเซอร์กล้องขนาด 1/1.3 นิ ้ว DJI Mini 3 
สามารถถ่ายวิดีโอ 4K และภาพถ่ายที่มีความละเอียด 12MP ได ้นอกจากนี้ยังรองรับการสลับกันระหว่างโหมดแนวน
อนและโหมดแนวตั้งด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวใน DJI Fly

ก�รส่งวิด ีโอ: ด้วยเทคโนโลยีส ่งสัญญาณในระยะไกล  OCUSYNCTM 2.0 ของ DJI ทำาให้ DJI Mini 3 
มีระยะการส่งสัญญาณสูงสุด 10 กิโลเมตร และส่งสัญญาณวิดีโอจากตัวโดรนมาท่ีแอป DJI Fly ท่ีมีคุณภาพสูงสุดท่ี 
720p 30fps รีโมทคอนโทรลทำางานได้ทั้ง 2.4 GHz และ 5.8 GHz และยังเลือกช่องสัญญาณที่ดีที่สุดได้อัตโนมัติ
โหมดก�รบินอัจฉริยะ: เพลิดเพลินไปกับโหมด Intelligent Flight เช่น QuickShots และ Panorama ในขณะที่ 
QuickTransfer ทำาให้ดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • ระยะเวลาบินสูงสุดได้รับการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีลมที่ใกล้ระดับนำ�าทะเลในขณะที่บินด้วยความเ
ร็วคงที่ที ่13 ไมล์ต่อชั่วโมง (21.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
 • รีโมทคอนโทรลส่งสัญญาณได้ไกลที่สุด (โหมดตาม FCC) ในพื�นที่โล่งซึ่งไม่มีคลื่นแม่เหล็กรบกวนที่ระดับ
ความสูง 120 เมตร (400 ฟุต)
 • บางภูมิภาคไม่รองรับความถี ่5.8 GHz ซึ่งจะปิดใช้งานโดยอัตโนมัต ิขอให้ตรวจสอบกฎหมายและระเบีย
บปฏิบัติในท้องถิ่นเสมอ
 • แบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะแบบพลัสมีให้บริการในบางประเทศและภูมิภาคเท่านั�น 
เยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของ DJI ที่เป็นทางการเพ่ือรับข้อมูลเพ่ิมเติม
 • นำ�าหนักขึ�นบินสูงสุดจะมากกว่า 249 กรัมหากใช้โดรนร่วมกับแบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะแบบพลัส ตรวจสอ
บให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของท้องถิ่นเกี่ยวกับนำ�าหนักเมื่อขึ�นบิน

ก�รใช้ง�นครั้งแรก
เตรียมโดรนให้พร้อม
ก่อนที่โดรนจะบรรจุลงกล่อง แขนของโดรนทั้งหมดถูกพับเก็บไว้ กรุณาทำาตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกางตัวโดรนอ
อก
1. แกะตัวครอบกิมบอลออกจากกล้อง
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2. แบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะอยู่ในโหมดจำาศีล ก่อนการจัดส่งสินค้าเพื่อความปลอดภัย ต่อเครื่องชาร์จ USB 
เข้ากับช่องสำาหรับ USB-C บนโดรนเพื่อชาร์จและกระตุ้นแบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะเป็นครั้งแรก

3. กางแขนด้านหลังออก ตามด้วยแขนด้านหน้า จากนั�นใบพัดทั�งหมด

 • ขอแนะนำาให้ใช้เครื่องชาร์จ DJI 30W USB-C หรือเครื่องชาร์จ USB Power Delivery อื่น ๆ
 • แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุดสำาหรับช่องสำาหรับชาร์จโดรนคือ 15 โวลต์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดตัวป้องกันกิมบอลออกไปแล้วและขาโดรนทั้งหมดกางออกเรียบร้อยแล้ว 
ก่อนจะเปิดเครื่องโดรน ไม่เช่นนั้นอาจส่งผลกระทบกับระบบตรวจสอบอัตโนมัติของโดรน
 • ใส่ตัวป้องกันกิมบอลเมื่อไม่ได้ใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแขนทั้งหมดถูกพับก่อนที่จะใส่ตัวป้องกันกิมบอ
ลอีกครั้ง อันดับแรก ให้หมุนกล้องให้อยู่ในแนวนอนและหันไปข้างหน้า ① จากนั้นใส่สลักที่ส่วนบนของตัว
ป้องกันลงบนช่องเปิดบนโดรน ② และใส่หมุดระบุตำาแหน่งสองตัวเข้าไปในรูที่ด้านล่างของโดรน ③

1

2
3
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เตรียมรีโมทคอนโทรลให้พร้อม
ทำ�ต�มขั้นตอนด้�นล่�งเพื่อเตรียมรีโมทคอนโทรล DJI RC
1. แกะคันบังคับจากช่องเก็บและติดไว้บนรีโมทคอนโทรล

2. ต้องเปิดใช้งานรีโมทคอนโทรลก่อนการใช้งานครั้งแรก และต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดใช้งาน กด แล้วกด
ปุ่มเปิดปิดอีกครั้งและค้างไว้เพื่อเปิดรีโมทคอนโทรล ทำาตามคำาแนะนำาบนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานรีโมทคอนโทรล

ทำ�ต�มขั้นตอนด้�นล่�งเพื่อเตรียมใช้รีโมทคอนโทรล DJI RC-N1
1. แกะคันบังคับจากช่องเก็บและติดไว้บนรีโมทคอนโทรล
2. ดึงตัวยึดอุปกรณ์เคลื่อนที่ออกมา เลือกสายเคเบิลของรีโมทคอนโทรลที่เหมาะสมตามประเภทพอร์ตของอุปกร

ณ์เคลื่อนที่ของคุณ (สายเชื่อมต่อ Lightning, สาย Micro USB และสาย USB-C รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ)์ ใส่อุป
กรณ์เคลื่อนที่ของคุณไว้ในที่ยืด จากนั้นต่อปลายของสายเคเบิ้ลด้านที่ไม่มีโลโก้รีโมทคอนโทรลเข้ากับอุปกรณ์เ
คลื่อนที่ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณอยู่ในตำาแหน่งอย่างปลอดภัย

2

1

2

1

2

1

 • ถ้ามีคำาถามถึงการเชื่อมต่อ USB ปรากฏขึ�น เมื่อใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบแอนดรอยด ์
ให้เลือกตัวเลือกชาร์จอย่างเดียว ตัวเลือกอื่น ๆ อาจทำาให้การเชื่อมต่อล้มเหลว
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ก�รเปิดใช้ง�นโดรน DJI Mini 3
DJI Mini 3 ต้องมีการเปิดใช้งานก่อนการใช้งานครั้งแรก หลังจากเปิดเครื ่องโดรนและรีโมทคอนโทรลแล้ว 
ทำาตามคำาแนะนำาในจอ เพื่อเปิดใช้งาน DJI Mini 3 โดยใช ้DJI Fly ในการเปิดใช้งานต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ก�รเชื่อมโดรนเข้�กับรีโมท
หลังจากเปิดใช้งานแล้ว โดรนจะเชื ่อมต่อกับรีโมทคอนโทรลโดยอัตโนมัติ หากการเชื่อมต่ออัตโนมัติล้มเหลว 
ให้ทำาตามคำาแนะนำาบนหน้าจอบน DJI Fly เพื่อเชื่อมต่อโดรนและรีโมทคอนโทรลเข้าด้วยกันสำาหรับบริการรับประกันที่
ดีที่สุด

ก�รอัปเดตเฟิร์มแวร์
ข้อความแจ้งจะปรากฏขึ้นใน DJI Fly เมื่อมีเฟิร์มแวร์ใหม ่อัปเดตเฟิร์มแวร์ทุกครั้งที่ได้รับแจ้งเพื่อให้มั่นใจในประสบกา
รณ์ของผู้ใช้ที่ดีที่สุด

แผนภ�พ
โดรน

1. กิมบอลและกล้อง
2. ใบพัด
3. ไฟ LED แสดงสถ�นะโดรน
4. ส�ยรัดแบตเตอรี�
5. ระบบก�รมองเห็นด้�นล่�ง
6. ระบบเซนเซอร์อินฟร�เรด
7. มอเตอร์

8. เกียร์ลงจอด 
(เส�อ�ก�ศแบบในตัวเครื�อง)

9. ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี�
10. ป่�มเปิดปิด
11. พอร์ต USB-C
12. ช่องเสียบก�ร์ด microSD
13. แบตเตอรี�โดรนอัจฉริยะ

1

11

2

7

128

13

95 10

4

3

6



DJI Mini 3 คู่มือการใช้งาน

9 © 2022 DJI สงวนลิขสิทธิ  ์

รีโมทคอนโทรล DJI RC

1

6

11

16

2

7

12

17

3

8

13 18

4

9

14

5

10

15

11. ตัวปรับกิมบอล
 สำาหรับควบคุมความเอียงของกล้อง

12. ป่่มบันทึก
 กดหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มหรือหยุดการบันทึก

13. ป่่มหม่นควบค่มกล้อง
 สำาหรับควบคุมการซูม

14. ป่่มโฟกัส/ชัตเตอร์
 กดปุ่มลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสอัตโนมัติและกดลงจน

สุดเพื่อถ่ายภาพ

15. ลำ�โพง
 ส่งเสียง

16. ช่องเก็บคันโยกควบค่ม
 สำาหรับเก็บคันโยกควบคุม

17. ป่่ม C2 ที่ตั้งค่�ได้เอง
 สลับระหว่างโหมดแนวนอนและแนวตั้ง 

สามารถตั้งฟังก์ชันได้ใน DJI Fly

18. ป่่ม C1 ที่ตั้งค่�ได้เอง
 สลับระหว่างการปรับตำาแหน่งให้กิมบอลอยู่ต

รงศูนย์กลางหรือเอียงกิมบอลลงไปด้านล่าง 
สามารถตั้งฟังก์ชันได้ใน DJI Fly

1. คันโยกควบค่ม
 ใช้คันโยกควบคุมเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของโด

รน คันโยกควบคุมสามารถถอดออกและเก็บได้ง่าย 
ตั้งโหมดควบคุมการบินด้วย DJI Fly

2. ไฟ LED แสดงสถ�นะ
 แสดงสถานะของรีโมทคอนโทรล

3. ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่
 แสดงระดับแบตเตอรี่ปัจจุบันของรีโมทคอนโทรล

4. ป่่ม Flight Pause (หย่ดบินชั่วคร�ว)/Return 
to Home (RTH หรือกลับจ่ดขึ้นบิน)

 กดหนึ่งครั้งเพื่อเบรกโดรนและสั่งให้บินอยู่กับที ่
(เฉพาะเม่ือ GNSS หรือระบบการมองเห็นใช้งานได้) 
กดค้างไว้เพื่อเริ่มต้นการกลับจุดขึ้นบิน (RTH) 
กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก RTH

5. เปลี่ยนโหมดก�รบิน
 สลับระหว่างโหมด Cine, Normal และ Sport

6. ป่่มเปิดปิด
 กดหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบระดับแบต

เตอรี่ปัจจุบัน กดหนึ่งครั้งแล้วกดค้าง 
เพื่อเปิดหรือปิดรีโมทคอนโทรล 
เมื่อเปิดรีโมทคอนโทรลแล้ว กดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดห
รือปิดจอสัมผัส

7. จอสัมผัส
 แตะหน้าจอเพื่อใช้งานรีโมทคอนโท

รล โปรดทราบว่าจอสัมผัสไม่กันนำ้า 
ใช้งานด้วยความระมัดระวัง

8. พอร์ต USB-C
 ใช้ในการชาร์จและเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลกับคอม

พิวเตอร์ของคุณ

9.  ช่องเสียบก�ร์ด microSD
 สำาหรับใส่การ์ด microSD

10. ช่องเสียบ USB-C
 สำาหรับการเชื่อมต่อหูฟัง USB-C
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รีโมทคอนโทรล DJI RC-N1

1

6

11

2 7

12

3

8 13

4

9

14
5

10

15

1. ป่่มเปิดปิด
 กดหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบระดับแบต

เตอรี่ปัจจุบัน กดหนึ่งครั้งแล้วกดค้าง 
เพื่อเปิดหรือปิดรีโมทคอนโทรล

2. เปลี่ยนโหมดก�รบิน
 สลับระหว่างโหมด Sport, Normal และ Cine

3. ป่่ม Flight Pause (หย่ดบินชั่วคร�ว)/Return 
to Home (RTH หรือกลับจ่ดขึ้นบิน)

 กดหนึ่งครั้งเพื่อเบรกโดรนและสั่งให้บินอยู่กับที ่
(เฉพาะเม่ือ GNSS หรือระบบการมองเห็นใช้งานได้) 
กดค้างไว้เพื่อเริ่มต้นการกลับจุดขึ้นบิน (RTH) 
กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก RTH

4. ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่
 แสดงระดับแบตเตอรี่ปัจจุบันของรีโมทคอนโทรล

5. คันโยกควบค่ม
 คันโยกควบคุมสามารถถอดออกและเก็บได้ง่าย 

ตั้งโหมดควบคุมการบินด้วย DJI Fly

6. Customizable Button (ป่่มที่ตั้งค่�ได้เอง)
 สามารถตั้งฟังก์ชันของปุ่มได้ใน DJI Fly กดหนึ่งค

รั้งเพื่อปรับตำาแหน่งให้กิมบอลอยู่ตรงศูนย์กลางห
รือชี้กิมบอลลงไปด้านล่าง (การตั้งค่าเริ่มต้น)

7. Photo/Video Toggle (ก�รสลับโหมดภ�พถ่�ย/
วิดีโอ)

 กดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดระหว่างภาพถ่ายและ
วิดีโอ

8. ส�ยรีโมทคอนโทรล
 เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการส่งข้อมูลวิดีโอผ่

านสายรีโมทคอนโทรล เลือกสายตามชนิดพอร์ตบ
นอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

9. ที่จับอ่ปกรณ์เคลื่อนที่
 สำาหรับการยึดอุปกรณ์เคลื่อนที่กับตัวรีโมทคอนโท

รลให้มั่นคง

10. เส�อ�ก�ศ
 ส่งสัญญาณเพื่อการควบคุมโดรนและวิดีโอแบบไร้

สาย

11. พอร์ต USB-C
 ใช้ในการชาร์จและเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลกับคอม

พิวเตอร์ของคุณ

12. ช่องเก็บคันโยกควบค่ม
 สำาหรับเก็บคันโยกควบคุม

13. ตัวปรับกิมบอล
 สำาหรับควบคุมความเอียงของกล้อง กดปุ่มปรับแ

ต่งค้างไว้เพื่อใช้ตัวปรับกิมบอลเพื่อควบคุมการซูม

14. Shutter/Record Button (ป่่มชัตเตอร/์บันทึก)
 กดหนึ่งครั้งเพื่อถ่ายภาพ หรือเริ่ม/

หยุดการบันทึกวิดีโอ

15. ช่องเสียบอ่ปกรณ์เคลื่อนที่
 เพื่อรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนที่
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โดรน
DJI Mini 3 มีระบบควบคุมการบิน 
ระบบส่งสัญญาณวิดีโอ ระบบการมองเห็น 
ระบบเซนเซอร์อินฟราเรด ระบบขับเคล่ือน 
และแบตเตอร่ีโดรนอัจฉริยะ
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โดรน
DJI Mini 3 มีระบบควบคุมการบิน ระบบส่งสัญญาณวิดีโอ ระบบการมองเห็นด้านล่าง ระบบเซนเซอร์อินฟราเรด 
ระบบขับเคลื่อน และแบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะ

โหมดก�รบิน
DJI Mini 3 มีโหมดการบินสามรูปแบบ รวมถึงโหมดการบินแบบที่สี่ ซึ่งโดรนจะมีการเปลี่ยนไปตามสถานการณ ์
โหมดการบินสามารถเปลี่ยนได ้โดยใช้สวิตช์โหมดการบินที่อยู่บนรีโมทคอนโทรล

โหมด Normal: โดรนจะใช้ GNSS และระบบการมองเห็นด้านล่าง และระบบเซนเซอร์อินฟราเรดเพื่อระบุตำาแหน่งที่
อยู่ของตนเองและรักษาระดับ เมื่อสัญญาณ GNSS แรง โดรนจะใช ้GNSS เพื่อระบุตำาแหน่งตนเองและรักษาระดับ 
เมื่อสัญญาณ GNSS อ่อน แต่สภาพแสงและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เพียงพอ โดรนจะใช้ระบบการมองเห็นด้านล่าง 
เมื่อสภาพแสงและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เพียงพอ มุมอียงสูงสุดจะเป็น 25° และความเร็วสูงสุดในการบินจะเป็น 10 
เมตร/วินาที

โหมด Sport: ในโหมดกีฬา โดรนจะใช ้GNSS และระบบจับภาพวัตถุด้านล่างในการหาตำาแหน่ง ในโหมด Sport การ
ตอบรับของโดรนจะมีการปรับเพื่อความคล่องตัวและทำาความเร็วเพื่อให้ตอบสนองกับการบังคับของคันบังคับได้มา
กยิ่งขึ้น ความเร็วสูงสุดในการบินสูงถึง 16 เมตร/วินาที

โหมด Cine: โหมด Cine จะอิงตามโหมด Normal และความเร็วในการบินจะจำากัด เพื่อทำาให้โดรนทรงตัวได้นิ่งมาก
ขึ้นระหว่างที่ถ่ายทำา ความเร็วสูงสุดในการบินอยู่ที ่6 เมตร/วินาที

โดรนจะมีการเปลี่ยนเป็น Attitude (ATTI) mode (โหมดบินในตัวอาคารที่มีสัญญาณ GPS ต่ำา) โดยอัตโนมัติ เมื่
อระบบจับภาพวัตถุด้านล่างใช้งานไม่ได้ มีการปิดใช้งานหรือเมื่อสัญญาณ GNSS อ่อน หรือเข็มทิศโดนรบกวน 
ในโหมด  ATTI โดรนจะถ ูกรบกวนจากสภาวะแวดล ้อมได ้ง ่ ายข ึ ้น  ป ัจจ ัยด ้านส ิ ่งแวดล ้อม  เช ่น  ลม 
อาจส่งผลให้มีการเคลื่อนในแนวนอน ไม่สามารถใช้โหมดการบินอัจฉริยะหรือฟังก์ชันบินกลับจุดขึ้นบินได ้โดรนจะไม่
สามารถหาตำาแหน่งตัวเองหรือเบรคอัตโนมัติได้ ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายในการบินได้ เพื่อหลีกเลี่ยงก
ารเปลี่ยนเป็นโหมด ATTI ผู้ใช้ควรหลีกเลี่ยงการบินในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณ GNSS ไม่ดีหรือสภาพแสงที่ไม่ด ี
และอย่าบินในพื้นที่จำากัด

 • อัตราความเร็วสูงสุดและระยะห่างในการเบรกของโดรนจะเพ่ิมขึ�นอย่างมากในโหมด Sport 
ต้องมีระยะห่างในการเบรกตำ่าสุด 30 เมตรในสภาวะที่ไม่มีลม
 • ระยะห่างในการเบรกขั�นตำ่า 10 เมตรเป็นส่ิงจำาเป็นในสภาวะที่ไม่มีลมในขณะที่โดรนบินขึ�นและลงในโหมด 
Sport หรือโหมด Normal
 • การตอบสนองของโดรนจะเพ่ิมขึ�นอย่างมากในโหมด Sport ซึ่งหมายถึงเพียงคุณขยับคันโยกควบคุมเ
ล็กน้อยบนรีโมทคอนโทรลก็จะทำาให้โดรนเคลื่อนที่ไปได้ไกลมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีพื�นที่เพียงพอ
ในการบิน
 • ทั�งความเร็วการบินและความสูงจะถูกจำากัดเมื่อโดรนกำาลังบินไปทางซ้ายหรือขวาเพ่ือให้มั่นใจถึงความนิ่ง
ในการถ่ายภาพ การจำากัดถึงค่าสูงสุดเมื่อกิมบอลเอียงคือ -90° หากมีลมแรง ข้อจำากัดจะถูกปิดใช้งานเ
พ่ือปรับความต้านทานลมของโดรน ดังนั�นกิมบอลอาจส่ันขณะถ่ายภาพได้
 • ผู้ใช้อาจได้รับประสบการณ์ภาพส่ันไหวเล็กน้อยในวิดีโอที่บันทึกในโหมด Sport
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ไฟแสดงสถ�นะโดรน
DJI Mini 3 มีไฟแสดงสถานะโดรนสองตัว

ไฟแสดงสถานะโดรน

ไฟแสดงสถานะโดรน

โปรดดูท่ีตารางด้านล่างเพ่ือทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับไฟแสดงสถานะโดรน

คำ�อธิบ�ยไฟแสดงสถ�นะโดรน
สภ�วะปกติ

         กะพริบสีม่วงช้า ๆ อุ่นเคร่ือง

  ไฟสีแดง สีเขียวและสีเหลืองสลับกัน เปดิเคร่ืองและทดสอบการวิเคราะห์ตนเองของโดรน

         กะพริบเปน็สีเขียวช้า ๆ เปดิใช้งาน GNSS

 ×2   กะพริบเปน็สีเขียวสองครั�งเปน็ช่วง ๆ เปดิใช้งานระบบจับภาพด้านล่าง

           กะพริบเปน็สีเหลืองช้า ๆ ปดิใช้งานระบบ GNSS และระบบจับภาพต้านล่าง 
(เปดิใช้งานโหมด ATTI)

           กะพริบเปน็สีนำ�าเงินช้า ๆ การสลับระหว่างการเช่ือมต่อ Wi-Fi 
และการเช่ือมต่อการส่งวิดีโอ OcuSync 2.0

 ×2   กะพริบเปน็สีนำ�าเงินสองครั�งเปน็ช่วง ๆ เปล่ียนเปน็การเช่ือมต่อ Wi-Fi และรอการเช่ือมต่อกั
บโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

 ——       สีนำ�าเงินค้าง เปล่ียนเปน็การเช่ือมต่อ Wi-Fi และเช่ือมต่อกับโทรศั
พท์เคล่ือนท่ี

           กะพริบเปน็สีนำ�าเงินเร็ว ๆ เปล่ียนเปน็การเช่ือมต่อ Wi-Fi 
และดาวน์โหลดด้วยความเร็วสูง

 ——       สีแดงค้าง ไม่สามารถเปล่ียนไปใช้การเช่ือมต่อ Wi-Fi

         กะพริบเปน็สีแดงช้า ๆ ESC ส่งเสียงบี�บขณะใช้ Find My Drone

สภ�วะส่งสัญญ�ณเตือน

           กะพริบเปน็สีเหลืองเร็ว ๆ สัญญาณจากรีโมทคอนโทรลขาดหาย 

         กะพริบเปน็สีแดงช้า ๆ แบตเตอร่ีอ่อน

           กะพริบเปน็สีแดงเร็ว ๆ แบตเตอร่ีใกล้หมด

       กะพริบเปน็สีแดงเปน็ช่วง ๆ IMU ผิดพลาด

 ——       สีแดงค้าง มีความผิดปกติร้ายแรง

      กะพริบสีแดงและสีเหลืองสลับกัน ต้องมีการปรับเข็มทิศใหม่
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QuickTransfer
DJI Mini 3 สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่าน Wi-Fi ทำาให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายและวิดีโ
อจากโดรนไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่าน DJI Fly โดยไม่ต้องใช้รีโมทคอนโทรล DJI RC-N1

ผู้ใช้ยังได้เพลิดเพลินกับการดาวน์โหลดที่รวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดถึง 25 MB/s

ก�รใช้ง�น
วิธีที ่1: เมื่ออ่ปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรล DJI RC-N1
1. เปิดเครื่องและรอจนกว่าการทดสอบวินิจฉัยตนเองของโดรนจะเสร็จสมบูรณ ์กดปุ่มเปิดปิดอย่างรวดเร็วสามค

รั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด QuickTransfer ไฟ LED แสดงสถานะของโดรนจะกะพริบเป็นสีน้ำาเงินเมื่อการเปลี่ยนโ
หมดเสร็จสมบูรณ์

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน Bluetooth และ Wi-Fi บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว เปิดแอป DJI Fly และข้อความ
แจ้งจะปรากฏขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับโดรน

3. แตะเชื่อมต่อ เมื่อเชื่อมต่อสำาเร็จ จะสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดไฟล์จากโดรนได้ด้วยความเร็วสูง โปรดทราบว่
าเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่กับโดรนเป็นครั้งแรก คุณต้องกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้เป็นเวลาสองวินาทีเพื่อยืนยัน

วิธีที ่2: เมื่ออ่ปกรณ์เคลื่อนที่เชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรล DJI RC-N1
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโดรนเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านรีโมทคอนโทรล DJI RC-N1 

และมอเตอร์ยังไม่ได้สตาร์ท
2. เปิดใช้งาน Bluetooth และ Wi-Fi บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3. เปิด DJI Fly เข้าสู่การเล่น แล้วแตะ  ที่มุมขวาบน เปลี่ยนเป็นโหมด QuickTransfer 

โดยปฏิบัติตามคำาแนะนำาใน DJI Fly ดาวน์โหลดไฟล์บนโดรนด้วยความเร็วสูงเมื่อการเปลี่ยนโหมดเสร็จสมบูรณ์

 • อัตราการดาวน์โหลดสูงสุดสามารถทำาได้เฉพาะในประเทศและภูมิภาคที่กฎหมายและข้อบังคับอนุญ
าตให้ใช้ความถี ่ 5.8 GHz เมื่อใช้อุปกรณ์ที่รองรับย่านความถี ่ 5.8 GHz และการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ
ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสัญญาณรบกวนหรือส่ิงกีดขวาง หากตามข้อบังคับท้องถิ่น (เช่น ในญี่ปุ่น) 
ไม่อนุญาตให้ใช้ย่านความถี ่5.8 GHz หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้จะไม่รองรับย่านความถี ่5.8 GHz หรื
อส่ิงแวดล้อมมีการรบกวนอย่างรุนแรง QuickTransfer จะใช้ย่านความถี ่2.4 GHz และอัตราการดาวน์
โหลดสูงสุดจะลดลงเป็น 6 MB/s
 • ก่อนจะใช ้QuickTransfer ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน Bluetooth, Wi-Fi และบริการระบุตำาแหน่
งบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว
 • เมื่อใช ้QuickTransfer ไม่จำาเป็นต้องป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi ในหน้าการตั�งค่าของโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือเชื่
อมต่อ เปิดแอป DJI Fly และข้อความแจ้งจะปรากฏขึ�นเพ่ือเชื่อมต่อกับโดรน
 • ใช ้QuickTransfer ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีส่ิงกีดขวางโดยไม่มีสัญญาณรบกวนและอยู่ห่างจากแหล่งที่
มาของสัญญาณรบกวน เช่น เราเตอร์ไร้สาย ลำาโพง Bluetooth หรือหูฟงั

Return to Home (กลับจ่ดขึ้นบิน)
ฟังก์ชั่นกลับจุดขึ้นบิน (RTH) จะนำาโดรนกลับไปยังจุดขึ้นบินที่บันทึกไว้ล่าสุดเมื่อระบบกำาหนดตำาแหน่งทำางานเป็นป
กต ิมีโหมด RTH สามโหมด: Smart RTH, Low Battery RTH (RTH แบบแบตเตอรี่ตำ่า) และ Failsafe RTH (RTH 
แบบสูญเสียการเชื่อมต่อ) โดรนจะบินกลับไปยังจุดขึ้นบินโดยอัตโนมัติและลงจอดเมื่อ Smart RTH เริ่มทำางาน 
โดรนเข้าสู่โหมด Low Battery RTH หรือสัญญาณรีโมทคอนโทรลและโดรนขาดหายไป RTH จะทำางานด้วยเช่นกันใ
นสถานการณ์ที่ผิดปกติอื่น ๆ เช่น เมื่อสัญญาณการส่งวิดีโอหายไป
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GNSS ร�ยละเอียด

จุดขึ�นบิน 10

จุดแรกท่ีโดรนได้รับสัญญาณ GNSS ท่ีแรงหรือแรงปานกลาง (บ่งช้ีด้วยไอคอนสีขาว) 
จะบันทึกเป็นจุดขึ้นบินเริ่มต้น แนะนำาให้รอจนกระทั่งจุดขึ้นบินได้รับการบันทึกเรียบร้อ
ยแล้วก่อนที่จะบิน หลังจากที่จุดขึ้นบินได้รับการบันทึกแล้ว จะมีข้อความปรากฏขึ้นใน 
DJI Fly สามารถอัปเดตจุดขึ้นบินก่อนขึ้นบินตราบใดที่โดรนได้รับสัญญาณ GNSS 
อื่นที่แรงหรือแรงปานกลาง หากสัญญาณอ่อน จะไม่สามารถอัปเดตจุดขึ้นบินได้ หาก
จำาเป็นต้องอัปเดตจุดขึ้นบินในระหว่างการบิน (เช่น หากผู้ใช้เปลี่ยนตำาแหน่ง) สามารถ
อัปเดตจุดขึ้นบินได้ด้วยตนเองในส่วนความปลอดภัยในการตั้งค่าระบบใน DJI Fly

Smart RTH
ถ้าสัญญาณ GNSS แรงพอ จะสามารถใช ้Smart RTH เพื่อนำาโดรนกลับมายังจุดขึ้นบินได ้เปิดใช้งาน Smart RTH 
ได้ทั้งการแตะ  ที ่DJI Fly หรือการกดค้างที่ปุ่ม RTH บนรีโมทคอนโทรลจนกว่าจะมีเสียงดังบี๊บ การออกจาก 
Smart RTH ทำาได้โดยแตะ  ใน DJI Fly หรือกดปุ่ม RTH บนรีโมทคอนโทรล 

Low Battery RTH
เมื่อระดับแบตเตอรี่อัจฉริยะของโดรนต่ำาเกินไปและไม่มีพลังงานเพียงพอที่จะบินกลับจุดขึ้นบิน 
ให้นำาโดรนลงจอดโดยเร็วที่สุด มิฉะนั้นโดรนจะตกเมื่อแบตเตอรี่หมด ซึ่งจะส่งผลให้โดรนได้รับความเสียหายและเกิด
อันตรายอื่น ๆ ได้

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่ไม่จำาเป็น เนื่องจากแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ DJI Mini 3 จะตรวจสอบอย่างชาญฉลาดว่าระดับ
แบตเตอรี่ในปัจจุบันเพียงพอที่จะบินกลับจุดขึ้นบินจากตำาแหน่งปัจจุบันได้หรือไม ่การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นใน DJI 
Fly เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำาและเพียงพอสำาหรับการบิน RTH เท่านั้น

ผู้ใช้โดรนสามารถยกเลิก RTH ได้โดยการกดปุ่ม RTH หรือปุ่มหยุดบินชั่วคราวบนรีโมทคอนโทรล ถ้ามีการยกเลิก 
RTH แล้วตามมาด้วยการเตือนระดับแบตเตอรี่อ่อน แบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะอาจมีพลังงานไม่เพียงพอให้โดรนลงจอ
ดอย่างปลอดภัย ดังนั้นคุณอาจทำาให้โดรนตกหรือสูญหาย

หากระดับแบตเตอรี่ต่ำามาก โดรนจะลงจอดโดยอัตโนมัต ิการลงจอดอัตโนมัติไม่สามารถยกเลิกได ้แต่จะยังใช้รีโมทค
อนโทรลเพื่อปรับเปลี่ยนการเคลื่อนตามแนวนอนและความเร็วระยะบินลงของโดรนระหว่างการลงจอดได้

โดรนจะลงจอดโดยอัตโนมัต ิหากระดับแบตเตอรี่ปัจจุบันยังให้พลังงานกับโดรนนานพอในการลดระดับลงโดยตรงจ
ากความสูงปัจจุบัน ไม่สามารถยกเลิกการดำาเนินการนี้ได ้แต่สามารถใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อปรับเปลี่ยนการเคลื่อนที่ข
องโดรนในแนวนอนได้

Failsafe RTH (RTH แบบสูญเสียก�รเชื่อมต่อ)
การดำาเนินการที่โดรนจะทำางานเมื่อสัญญาณรีโมทคอนโทรลหายไปนั้นสามารถตั้งค่าเป็น Return to Home, Land 
หรือ Hover ใน DJI Fly ได ้หากการดำาเนินการถูกตั้งค่าเป็น Land หรือ Hover จะไม่มีการเปิดใช้งาน Failsafe RTH 
หากตั้งค่าการดำาเนินการเป็น Return to Home (กลับไปที่จุดขึ้นบิน) ล่วงหน้า และมีการบันทึกจุดขึ้นบิน สัญญาณ 
GNSS นั้นด ีและเข็มทิศทำางานปกต ิFailsafe RTH จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อสัญญาณรีโมทคอนโทรลหายไปน
านกว่า 11 วินาที

โดรนจะบินกลับเป็นระยะทาง 50 เมตรในเส้นทางการบินเดิม และบินขึ้นสู่ระดับความสูงของ RTH ที่ตั้งค่าไว้แล้วล่ว
งหน้าเพื่อเข้าสู่โหมด Straight Line RTH โดรนจะเข้าสู่โหมด Straight Line RTH หากสัญญาณรีโมทคอนโทรลก
ลับคืนมาใหม่ระหว่างอยู่ในโหมด Failsafe RTH เมื่อโดรนบินถอยหลังตามเส้นทางการบินเดิมและระยะห่างจากจุดขึ้
นบิน (Home Point) น้อยกว่า 20 เมตร โดรนจะหยุดบินย้อนกลับในเส้นทางการบินเดิม และเข้าสู ่Straight Line 
RTH ที่ระดับความสูงปัจจุบัน
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สถ�นก�รณ ์RTH อื่น ๆ
หากสัญญาณวิดีโอขาดหายระหว่างการบิน ขณะที่รีโมทคอนโทรลยังคงควบคุมการเคลื่อนไหวของโดรนได ้
จะมีข้อความแจ้งให้เริ่มเข้าโหมด RTH สามารถยกเลิก RTH ได้

ขั้นตอนของ RTH (Straight Line)
1. มีการบันทึกจุดขึ้นบินไว้เรียบร้อยแล้ว
2. RTH เริ่มทำางาน
3. หากโดรนอยู่ห่างจากจุดขึ้นบินน้อยกว่า 20 เมตรเมื่อ RTH เริ่มต้น โดรนจะลอยตัวขึ้นและไม่บินกลับไปยังจุดขึ้น

บิน หากโดรนอยู่ห่างจากจุดขึ้นบินมากกว่า 20 เมตรเมื่อ RTH เริ่มต้น โดรนจะบินกลับจุดขึ้นบินด้วยความเร็วแ
นวนอน 10.5 m/s

4. หลังจากถึงจุดขึ้นบิน โดรนจะลงจอดและมอเตอร์จะหยุดทำางาน

 • โดรนไม ่สามารถบินกล ับไปย ังจ ุดข ึ ้นบ ินได ้  หากสัญญาณ  GNSS อ่อนหร ือไม ่ม ีส ัญญาณ 
โดรนอาจเข้าสู่โหมด ATTI หากสัญญาณ GNSS อ่อนหรือไม่สามารถใช้งานได้ หลังจากเข้าสู่โหมด 
Failsafe RTH โดรนจะบินอยู่กับที่เป็นระยะเวลาหนึ่ง ก่อนจะลงจอด
 • การต ั ้งระด ับความส ูงในโหมด  RTH ท ี ่ เหมาะสมก ่อนการบ ินเป ็นส ิ ่งส ำาค ัญ  เป ิด  DJI  Fly 
และตั้งระดับความสูง RTH ใน RTH หากระดับความสูงปัจจุบันของโดรนน้อยกว่าระดับความสูง RTH 
โดรนจะขึ้นไปที่ระดับความสูง RTH ก่อนโดยอัตโนมัต ิหากความสูงปัจจุบันของโดรนสูงเท่าหรือสูงกว่าระ
ดับความสูง RTH โดรนจะบินไปยังจุดขึ้นบินในระดับความสูงปัจจุบัน
 • ระหว่างอยู่ในโหมด RTH ระดับความเร็วและระดับความสูงของโดรนสามารถควบคุมได้โดยใช้รีโมทคอนโ
ทรล หากสัญญาณรีโมทคอนโทรลเป็นปกต ิอย่างไรก็ตามโดรนไม่สามารถเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาได ้เมื่
อโดรนกำาลังบินขึ้นหรือกำาลังบินไปข้างหน้า ให้ดันคันบังคับไปในทิศทางตรงกันข้ามให้สุดเพื่อออกจากโห
มด RTH และโดรนจะเบรกและบินอยู่กับที่
 • GEO zone อาจส่งผลต่อ RTH หลีกเลี่ยงการบินใกล้กับ GEO zone
 • เมื่อความเร็วลมแรงเกินไป โดรนอาจจะไม่สามารถบินกลับไปยังจุดขึ้นบินได ้บินด้วยความระมัดระวัง

ก�รสแกนพื้นดินก่อนลงจอด
การสแกนพื้นดินก่อนลงจอดจะเปิดใช้เมื่ออยู่ในโหมด Smart RTH
1.  ในช่วงการสแกนพื้นดินก่อนลงจอด โดรนจะตรวจสอบอัตโนมัติและลงจอดบนจุดที่เหมาะสม
2.  หากตรวจสอบพื้นดินแล้วว่าไม่เหมาะสมในการลงจอด DJI Mini 3 จะบินอยู่กับที่และรอคำาสั่งยืนยันจากนักบิน
3.  ถ้าการปกป้องการลงจอดใช้งานไม่ได ้DJI Fly จะแสดงคำาเตือนการลงจอด เมื่อโดรนลดระดับลงไปที ่0.5 

เมตรจากพื้น แตะยืนยันหรือดึงคันบังคับ throttle ลงเพื่อลงจอด
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ระยะก�รตรวจจับ
ระบบจับภาพวัตถุด้านล่างทำางานได้ดีท่ีสุด เม่ือโดรนอยู่ในระดับความสูง 0.5 เมตร ถึง 10 เมตร และระยะทางท่ีใช้งาน
ได้อยู่ในช่วง 0.5 เมตร ถึง 30 เมตร FOV คือ 56˚ (ซ้ายและขวา) และ 71˚ (ด้านหน้าและด้านหลัง)

ก�รใช้ระบบก�รมองเห็น
เม่ือระบบ GNSS ใช้การไม่ได้ ระบบการมองเห็นเพ่ือหลบหลีกส่ิงกีดขวางด้านล่างจะเปิดใช้งาน หากพื�นดินเรีย
บและมีแสงท่ีเพียงพอ ระบบจับภาพวัตถุด้านล่างทำางานได้ดีท่ีสุด เม่ือโดรนอยู่ท่ีระดับความสูง 0.5 - 10 เมตร 
ถ้าระดับความสูงของโดรนเกิน 10 เมตร ระบบจับภาพวัตถุอาจจะได้รับผลกระทบ ดังนั�นต้องใช้ความระมัดระวังเป็น
พิเศษ

ระบบการมองเห็นด้านล่าง

ระบบเซนเซอร์อินฟราเรด

56° 71°

ระบบจับภ�พวัตถ่และระบบเซนเซอร์อินฟร�เรด
DJI Mini 3 มีทั้งระบบเซนเซอร์อินฟราเรดและระบบจับภาพวัตถุด้านล่าง ระบบจับภาพวัตถุด้านล่างประกอบไปด้วย
กล้องหนึ่งตัว และระบบเซนเซอร์อินฟราเรด ซึ่งมีกล้อง 3 มิติแบบอินฟราเรดสองตัว ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลี
กสิ่งกีดขวางด้านล่างและระบบเซนเซอร์อินฟราเรดช่วยให้โดรนคงตำาแหน่งปัจจุบัน บินอยู่กับที่ได้แม่นยำายิ่งขึ้น และ
สามารถบินในร่มหรือในสภาวะแวดล้อมอื่นที่ไม่มีสัญญาณ GNSSa
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 • ใส่ใจกับสภาพแวดล้อมในการบิน ระบบจับภาพวัตถุด้านล่างและระบบเซนเซอร์อินฟราเรดทำางานภายใต้เ
งื่อนไขที่จำากัดเท่านั้นและไม่สามารถแทนที่การควบคุมและการตัดสินใจของมนุษย์ได ้ในระหว่างการบิน ให้
ใส่ใจกับสภาพแวดล้อมโดยรอบและคำาเตือนบนแอป DJI Fly รวมถึงรับผิดชอบและรักษาการควบคุมโดร
นอยู่ตลอดเวลา
 • โดรนมีเพดานบินสูงสุด 5 เมตร หากไม่มีสัญญาณ GNSS
 • เมื่อโดรนบินเหนือน้ำา ระบบการมองเห็นด้านล่างอาจทำางานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นเมื่อลงจอด โดรนอาจไ
ม่สามารถหลบหลีกผิวน้ำาด้านล่างได้อย่างเต็มที ่ขอแนะนำาให้รักษาการควบคุมการบินตลอดเวลา ใช้ดุลย
พินิจอย่างสมเหตุสมผลตามสภาพแวดล้อมโดยรอบและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาระบบจับภาพวัตถุด้านล่าง
 • โปรดทราบว่าเมื่อโดรนบินเร็วเกินไปอาจทำาให้ระบบจับภาพวัตถุด้านล่างและระบบเซนเซอร์อินฟราเรดทำา
งานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ระบบเซนเซอร์อินฟราเรดจะมีผลเฉพาะเมื่อความเร็วในการบินไม่เกิน 12 m/s
 • ระบบจับภาพวัตถุด้านล่างจะทำางานได้ไม่ดีเท่าที่ควรกับพื้นผิวที่มีลวดลายไม่ชัดเจนหรือสภ
าพแสงน้อย ระบบจับภาพวัตถุด้านล่างจะทำางานได้ไม่ดีเท่าที่ควรในสถานการณ์ดังต่อไปนี ้
ขอให้ควบคุมโดรนอย่างระมัดระวัง
ก) บินเหนือพื้นผิวที่เป็นสีเดียว (เช่น สีดำาล้วน สีขาวล้วน สีเขียวล้วน)
ข) บินเหนือพื้นผิวที่สะท้อนแสงอย่างมาก
ค) บินเหนือผิวนำ้าหรือพื้นผิวที่โปร่งแสง
ง) บินเหนือพื้นผิวหรือวัตถุที่เคลื่อนที่
จ) บินในพื้นที่ที่แสงมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือเปลี่ยนแบบต่างกันมาก
ฉ) บินเหนือพื้นผิวที่มืดสนิท (< 10 lux) หรือสว่างมาก (> 40,000 lux)
ช) บินเหนือพื้นผิวที่สะท้อนอย่างมากหรือพื้นผิวที่ซึมซับแสงอินฟราเรด (เช่น กระจก)
ซ) บินเหนือพื้นผิวที่มีลวดลายหรือผิวหน้าที่ไม่ชัดเจน (เช่น เสาไฟฟ้า)
ฌ) บินเหนือพื้นผิวที่มีลวดลายหรือผิวหน้าที่เหมือนกันซำ้าไปซำ้ามา (เช่น กระเบื้องที่มีลวดลายเดียวกัน)
ญ) บินเหนือสิ่งกีดขวางที่มีพื้นผิวเล็ก ๆ (เช่น กิ่งไม)้

 • โปรดรักษาความสะอาดของเซนเซอร์อยู่เสมอ ห้ามดัดแปลงเซนเซอร ์ห้ามใช้โดรนในสภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่
นมากหรือมีความชื้นสูง อย่าให้มีสิ่งใดกีดขวางระบบเซนเซอร์อินฟราเรด
 • ห้ามบินในวันที่ฝนตก มีหมอกหนาหรือทัศนวิสัยไม่ชัดเจน
 • ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อนขึ้นบินทุกครั้ง:
ก) ตรวจดูว่าไม่มีสติกเกอร์หรือสิ่งกีดขวางอื่นใดติดบนระบบเซนเซอร์อินฟราเรดหรือระบบจับภาพวัตถุ

ด้านล่าง
ข) ถ้ามีสิ่งสกปรก ฝุ่น หรือน้ำา ติดบนระบบเซนเซอร์อินฟราเรดหรือระบบจับภาพวัตถุด้านล่าง 

ให้เช็ดออกด้วยผ้านิ่ม ๆ ห้ามใช้น้ำายาทำาความสะอาดที่ผสมแอลกอฮอล์
ค) ติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของ DJI หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับกระจกของระบบเซนเซอร์อินฟราเรดแ

ละระบบจับภาพวัตถุด้านล่าง
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โหมดก�รบินอัจฉริยะ
QuickShots (ถ่�ยด่วน)
โหมดถ่ายภาพของ QuickShots ได้แก ่Dronie, Rocket, Circle, Helix และ Boomerang DJI Mini 3 บันทึกตา
มโหมดการถ่ายทำาที่เลือกและจะสร้างวิดีโอสั้นโดยอัตโนมัต ิวิดีโอสามารถรับชม ตัดต่อ หรือแชร์ไปที่โซเชียลมีเดียได ้
จากการเปิดชมย้อนหลัง

Dronie (บินเดินหน้�และถอยหลัง): โดรนบินถอยหลังและบินขึ�น โดยท่ีกล้องยังจับอยู่ท่ีตัววัตถุ

Rocket (บินตรงสู่อ�ก�ศ): โดรนบินขึ�นโดยท่ีกล้องหันลงมาทางด้านล่าง

Circle (บินวน): โดรนบินวนรอบวัตถุ

Helix (บินวนเป็นเกลียว): โดรนบินขึ�นและบินวนเปน็เกลียวรอบวัตถุ
Boomerang  (บ ูมเมอแรง ) :  โดรนบ ินรอบว ัตถ ุ เป ็นวงร ี  โดยบ ินข ึ ้น เม ื ่ อ ไปจากจ ุดต ั ้ งต ้น 
และบินร่อนลงมาตอนบินกลับ จุดตั้งต้นของโดรนทำาให้เกิดปลายด้านหนึ่งของรูปทรงไข่แบบยาว ในขณะที่อี
กด้านอยู่ฝั่งตรงข้ามของวัตถุจากจุดเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอเมื่อใช้โหมด Boomerang 
ตรวจสอบให้มีพื้นที่รัศมีอย่างน้อย 99 ฟุต (30 เมตร) รอบโดรนและอย่างน้อย 33 ฟุต (10 เมตร) เหนือโดรน

ก�รใช ้QuickShots
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่การบินชาร์จมาเพียงพอแล้ว ขึ้นบินและบินอยู่กับที่อย่างน้อย 6.6 ฟุต (2 เมตร) 

เหนือพื้นดิน

2. ใน DJI Fly แตะไอคอนโหมดถ่ายภาพ เพ่ือเลือก QuickShots แล้วทำาตามคำาแนะนำา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้า
ใจว่าจะใช้งานโหมดถ่ายภาพอย่างไร และไม่มีส่ิงกีดขวางในพื�นท่ีรอบข้าง

2 m
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3. เลือกโหมดที่ต้องการถ่าย เลือกวัตถุเป้าหมายในมุมมองกล้อง โดยแตะวงกลมที่วัตถุหรือวาดรูปกล่องรอบวัตถุ 
และแตะ Start เพื่อเริ่มถ่าย (แนะนำาให้เลือกใช้มนุษย์สำาหรับเป็นวัตถุเป้าหมายแทนอาคาร) โดรนบินจะกลับไปยัง
ตำาแหน่งแรกเมื่อถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อย

4. แตะ  เพื่อเข้าถึงวิดีโอสั้น ๆ หรือวิดีโอต้นฉบับ หลังจากดาวน์โหลดวิดีโอแล้ว คุณสามารถตัดต่อวิดีโอหรือแช
ร์ไปยังโซเชียลมีเดียได้

ออกจ�กโหมด QuickShots
กดปุ่มหยุดบินชั่วคราว/RTH หนึ่งครั้งหรือแตะ  ที ่DJI Fly เพื่อออกจากโหมด QuickShots โดรนจะบินอยู่กับที่
หากคุณขยับคันควบคุมโดยไม่ได้ตั้งใจ โดรนจะออกจากโหมด QuickShots และโหมดลอยอยู่กับที่เช่นกัน

 • ใช ้QuickShots ในบริเวณที่ไม่มีอาคารหรือสิ่งกีดขวางอื่นใด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีมนุษย ์สัตว ์หรือสิ่
งกีดขวางอื่นใดในเส้นทางบิน 
 • หมั่นสังเกตวัตถุรอบ ๆ โดรน และใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้โดรนเข้าไปชน
 • ห้ามใช ้QuickShots ในสถานการณ์ดังต่อไปนี:้ 
ก) เมื่อวัตถุถูกกีดขวางในช่วงเวลาหนึ่ง หรือคุณมองไม่เห็นวัตถุ
ข) เมื่อวัตถุอยู่ไกลจากโดรนเกิน 50 เมตร
ค) เมื่อวัตถุมีสีหรือลวดลายใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อม
ง) เมื่อวัตถุอยู่บนอากาศ
จ) เมื่อวัตถุกำาลังเคลื่อนที่เร็ว
ฉ) เมื่อสภาพแสงน้อยมาก (<300 lux) หรือ สว่างมาก (>10,000 lux)
 • ห้ามใช ้QuickShots ในบริเวณใกล้กับตัวอาคาร หรือบริเวณที่สัญญาณ GNSS อ่อน ไม่เช่นนั้นเส้นทาง
การบินจะไม่เสถียร
 • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำาตามกฎหมายและข้อกำาหนดด้านความเป็นส่วนตัวในท้องถิ่นเมื่อใช้งาน 
QuickShots

บันทึกข้อมูลก�รบิน
ข้อมูลการบิน รวมถึงการรับส่งข้อมูลทางไกล ข้อมูลสถานะโดรน และตัวแปรอื่น ๆ มีการบันทึกอัตโนมัติไปที่ตัวเก็บข้
อมูลภายในโดรน ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยใช ้DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)

ใบพัด
มีใบพัดแบบเสียงเบาอยู่สองแบบซึ่งออกแบบมาเพื่อให้หมุนไปในทิศทางแตกต่างกัน เครื่องหมายใช้เพื่อแนะนำาว่าคว
รใช้ใบพัดแบบไหนเพื่อติดกับมอเตอร์แบบไหน ใบพัดสองใบที่ติดอยู่กับมอเตอร์ตัวเดียวกันคือใบพัดแบบเดียวกัน

ใบพัด มีเครื�องหม�ย ไม่มีเครื�องหม�ย

ภาพประกอบ   

ตำาแหน่งติดใบพัด ติดมอเตอร์เข้ากับ 
แขนท่ีมีเคร่ืองหมาย

ติดมอเตอร์เข้ากับ 
แขนท่ีไม่มีเคร่ืองหมาย



DJI Mini 3 คู่มือการใช้งาน

21 © 2022 DJI สงวนลิขสิทธิ  ์

ก�รติดตั้งใบพัด
ติดใบพัดที่มีเครื่องหมายกับมอเตอร์ที่มีเครื่องหมาย และใบพัดที่ไม่มีเครื่องหมายกับมอเตอร์ที่ไม่มีเครื่องหมาย ใช้ไข
ควงจากบรรจุภัณฑ์ของโดรนเพื่อติดใบพัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบพัดเข้าที่แน่นหนาแล้ว

มีเคร่ืองหมาย ไม่มีเคร่ืองหมาย 

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้เฉพาะไขควงจากบรรจุภัณฑ์ของโดรนสำาหรับติดตั้งใบพัด การใช้ไขควงอื่น ๆ 
อาจทำาให้สกรูเสียหายได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูอยู่ในแนวตั้งเสมอในขณะที่ขันให้แน่น สกรูไม่ควรทำามุมเอียงกับพื้นผิวยึด 
หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบว่าสกรูอยู่ในระดับเดียวกันหรือไม่และหมุนใบพัดเพื่อตรวจสอบควา
มต้านทานที่ผิดปกติ

ก�รถอดใบพัด
ใช้ไขควงจากบรรจุภัณฑ์ของโดรนเพื่อคลายสกรูและถอดใบพัดออกจากมอเตอร์

 • ใบพัดมีความคม โปรดระมัดระวังด้วย
 • ไขควงมีไว้สำาหรับติดใบพัดเท่านั้น ห้ามใช้ไขควงเพื่อแยกส่วนโดรน
 • ถ ้ า ใบพ ัดแตกห ั ก  ใ ห ้ ถอด ใบพ ัดสอง ใบแล ะสกร ู ท ี ่ ต ิ ดอย ู ่ ก ั บมอ เตอร ์ ออกแล ้ วท ิ ้ ง ไป 
ใช้ใบพัดสองใบจากแพ็กเกจเดียวกัน ห้ามนำาใบพัดจากแพ็กเกจอื่นมาใช้ร่วมกัน
 • ใช้เฉพาะใบพัดของ DJI อย่างเป็นทางการเท่านั้น ห้ามใช้ใบพัดต่างชนิดกัน
 • ซื้อใบพัดเพิ่มเติมหากจำาเป็น
 • ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการบินแต่ละครั้งว่าใบพัดและมอเตอร์ติดตั้งอย่างแน่นหนา ตรวจสอบว่าสกรูบนใ
บพัดขันแน่นเมื่อบินไปแล้วทุก ๆ 30 ชั่วโมง (เมื่อบินประมาณ 60 ครั้ง)
 • ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการบินแต่ละครั้งว่าใบพัดทั้งหมดอยู่ในสภาพด ีห้ามใช้ใบพัดที่เก่า บิ่น หรือแตกหัก
 • ยืนให้ห่างและอย่าแตะต้องใบพัดหรือมอเตอร์เมื่อใบพัดกำาลังหมุน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
 • ห้ามบีบหรืองอใบพัดระหว่างการขนส่งหรือการเก็บ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอเตอร์ติดอย่างแน่นหนาและหมุนอย่างราบรื่น ถ้ามอเตอร์ติดขัดและไม่สามารถหมุ
นได้อย่างอิสระ ให้จอดโดรนทันที
 • ห้ามปรับแต่งส่วนประกอบของมอเตอร์
 • ห้ามแตะหรือปล่อยให้มือหรือร่างกายคุณสัมผัสกับมอเตอร์หลังการบิน เนื่องจากมอเตอร์อาจจะร้อน
 • ห้ามปิดช่องระบายอากาศที่มอเตอร์หรือที่ตัวโดรน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียง ESCs ปกติเมื่อเปิดเครื่อง
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แบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะ
โดรน DJI Mini 3 สามารถใช้้งานร่่วมกัับทั้้ง DJI Mini 3 Pro Intelligent Flight Battery (BWX162-2453-7.38)

และ DJI Mini 3 Pro Intelligent Flight Battery Plus (BWX162-3850-7.38)

แบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะ DJI Mini 3 Pro เป็นแบตเตอรี่ 7.38 V, 2453 mAh แบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะแบบพลัส 
DJI Mini 3 Pro เป็นแบตเตอรี ่ 7.38 V, 3850 mAh แบตเตอรี ่สองก้อนมีโครงสร้างและขนาดเดียวกัน 
แต่มีน้ำาหนักและความจุแตกต่างกัน แบตเตอรี่ทั้งสองได้รับการติดตั้งพร้อมกับฟังก์ชันการชาร์จและการคายประจุอั
จฉริยะ

ค่ณลักษณะของแบตเตอรี่
1. การชาร์จอย่างสมดุล: ระหว่างการชาร์จ แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่จะสมดุลโดยอัตโนมัติ
2. ฟังก์ชันการคายประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติ: เพื่อป้องกันอาการบวม แบตเตอรี่จะคายประจุโดยอัตโนมัติไปที่ประม

าณ 96% ของระดับแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาหนึ่งวัน และประมาณ 60% เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 9 วัน 
ขณะที่แบตเตอรี่กำาลังคายประจ ุอาจรู้สึกว่าแบตเตอรี่มีความร้อนปานกลางได้ตามปกติ

3. การป้องกันการชาร์จมากเกินไป: เมื่อชาร์จเต็มแล้ว แบตเตอรี่จะหยุดชาร์จอัตโนมัติ
4. การตรวจจับอุณหภูมิ: แบตเตอรี่จะชาร์จเฉพาะที่อุณหภูมิระหว่าง 5°C ถึง 40°C (41°F ถึง 104°F) เท่านั้น 

เพื่อป้องกันความเสียหาย ระหว่างที่ชาร์จอยู่ การชาร์จจะหยุดโดยอัตโนมัติ หากอุณหภูมิของแบตเตอรี่เกิน 
55°C (131° F)

5. การป้องกันกระแสไฟเกิน: เมื่อมีการตรวจจับพบว่ามีกระแสไฟฟ้าเกิน แบตเตอรี่จะหยุดชาร์จ
6. การป้องกันการคายประจุมากเกินไป: เมื่อแบตเตอรี่ไม่มีการใช้งาน จะมีการหยุดการคายประจุอัตโนมัติเพื่อป้อง

กันการคลายประจุมากเกินไป เมื่อแบตเตอรี่มีการใช้งาน จะไม่สามารถใช้การป้องกันการคายประจุมากเกินไปได้
7. การป้องกันการลัดวงจร: หากมีการตรวจจับพว่าเกิดการลัดวงจร จะมีการตัดจากแหล่งจ่ายไฟโดยอัตโนมัติ
8. การป้องกันแบตเตอรี่เสียหาย: DJI Fly จะแสดงข้อความเตือนเมื่อมีการตรวจจับพบว่าแบตเตอรี่เสียหาย
9. Hibernation Mode (โหมดพักการทำางาน): หากแรงดันแบตเตอรี่ต่ำากว่า 3.0 V หรือระดับแบตเตอรี่น้อยกว่า 

10% แบตเตอรี่จะเข้าสู่โหมดพักการทำางานเพื่อป้องกันการคายประจุมากเกินไป ชาร์จแบตเตอรี่เพื่อกระตุ้นแบ
ตเตอรี่ให้ออกจากโหมดพักการทำางาน

10. การสื่อสาร: ข้อมูลเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า ความจ ุและกระแสของแบตเตอรี่จะถูกส่งไปยังโดรน

 • โปรดดูแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยสำาหรับ DJI Mini 3 และสติกเกอร์ที่แบตเตอรี่ก่อนใช้งาน ผู้ใช้ย
อมรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำาหรับการฝ่าฝืนข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยที่ระบุไว้บนฉลาก
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ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี ่จะแสดงระดับพลังงานของแบตเตอรี ่ระหว่างการชาร์จและการคายประจ ุ
สถานะของไฟ LED กำาหนดไว้ด้านล่าง:

ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่
 : ไฟ LED ติด    : ไฟ LED กะพริบ   : ไฟ LED ดับ

LED1 LED2 LED3 LED4 ระดับแบตเตอรี่
88%-100%

75%-87%

63%-74%

50%-62%

38%-49%

25%-37%

13%-24%

1%-12%

ก�รเปิด/ปิดเครื่อง
กดปุ่มเปิด/ปิดหนึ่งครั้ง จากนั้นกดอีกครั้งค้างไว้สองวินาทีเพื่อเปิดหรือปิดโดรน ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่จะแ
สดงระดับแบตเตอรี ่เมื่อมีการกดปุ่มเปิดโดรน ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่จะดับลงเมื่อโดรนปิดการทำางาน
เมื่อโดรนเปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิดปิดหนึ่งครั้งและไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่สี่ดวงจะกะพริบเป็นเวลาสาม
วินาที หากไฟ LED 3 และ 4 กะพริบพร้อมกัน โดยไม่ได้กดปุ่มเปิดปิดแสดงว่าแบตเตอรี่กำาลังทำางานผิดปกติ 
ถอดแบตเตอรี่ออกจากโดรน ใส่แบตเตอรี่อีกครั้ง แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแน่นดีแล้ว

คำ�เตือนอ่ณหภูมิตำ่�
1. เมื่อบินในสภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิตำ่าตั้งแต ่-10° - 5°C (14° - 41°F) จะทำาให้ความจุของแบตเตอรี่ลดลงอย่า

งมาก ขอแนะนำาให้โดรนบินอยู่กับที่ก่อนเพื่ออุ่นเครื่องแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่เต็มที่แล้ว
ก่อนขึ้นบิน

2. แบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานได้ในสภาวะแวดล้อมที่ตำ่ากว่า -10° C (14° F)
3. เพื่อให้แน่ใจถึงสมรรถนะการทำางานสูงสุด ขอให้ดูแลให้แบตเตอรี่อยู่ในอุณหภูมิสูงกว่า 20° C (68° F)
4. ความจุของแบตเตอรี่ที ่ลดลงในสภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิตำ่าจะลดประสิทธิภาพการต้านแรงลมของโดรน  

บินด้วยความระมัดระวัง

ก�รใช้แบตเตอรี่
ก�รตรวจสอบระดับแบตเตอรี่
กดปุ่มเปิดปิดหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรี่

LED1

ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอร่ี
ปุม่เปดิปดิ

LED2
LED3
LED4
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5. บินด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษที่ความสูงจากระดับนำ้าทะเล

 ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น ให้ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในช่องใส่แบตเตอรี่และเปิดโดรนเพื่ออุ่นเครื่องก่อนที่จะ
ขึ้นบิน

ก�รช�ร์จแบตเตอรี่
ชาร ์จแบตเตอร ี ่ ให ้ เต ็มก ่อนการใช ้งานแต่ละคร ั ้ง  ขอแนะน ำาให ้ ใช ้อ ุปกรณ์ชาร ์จท ี ่  DJI จ ัดหาให ้  เช ่น 
ฮับสำาหรับชาร์จแบบสองทาง DJI Mini 3 Pro, เครื่องชาร์จ DJI 30W USB-C หรือที่ชาร์จ USB Power Delivery 
อื่น ๆ ทั้งฮับสำาหรับชาร์จแบบสองทาง DJI Mini 3 Pro และเครื่องชาร์จ DJI 30W USB-C ล้วนเป็นอุปกรณ์เสริม 
เยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของ DJI ที่เป็นทางการเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

 เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งเข้ากับโดรนหรือใส่ลงใน DJI Mini 3 Pro Two-Way Charging Hub กำา
ลังไฟสูงสุดในการชาร์จที่รองรับคือ 30 วัตต์

ก�รใช้ฮับสำ�หรับก�รช�ร์จ
เมื่อใช้ร่วมกับที่ชาร์จ USB ฮับสำาหรับชาร์จแบบสองทาง DJI Mini 3 Pro สามารถชาร์จแบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะหรื
อแบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะแบบพลัสได้สูงสุดสามก้อนตามลำาดับตั้งแต่ระดับพลังงานสูงไปตำ่า เมื่อใช้ร่วมกับที่ชาร์จ 
DJI 30W USB-C ฮับสำาหรับการชาร์จสามารถชาร์จแบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะได้เต็มหนึ่งก้อนภายในเวลาประมาณ 56 
นาท ีและแบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะแบบพลัสหนึ่งก้อนภายในเวลาประมาณ 78 นาที
เมื่อเชื่อมต่อฮับสำาหรับการชาร์จกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับผ่านเครื่องชาร์จ USB ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อทั้งแบต
เตอรี่โดรนอัจฉริยะและอุปกรณ์ภายนอก (เช่น รีโมทคอนโทรลหรือสมาร์ทโฟน) เข้ากับฮับเพื่อชาร์จ แบตเตอรี่จะได้รั
บการชาร์จก่อนอุปกรณ์ภายนอกตามค่าเริ่มต้น เมื่อฮับสำาหรับการชาร์จไม่ได้ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ ให้เ
สียบแบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะเข้าไปในฮับและเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับพอร์ต USB เพื่อชาร์จอุปกรณ ์โดยใช้แ
บตเตอรี่โดรนอัจฉริยะเป็นพาวเวอร์แบงก ์โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ใช้ฮับสำาหรับการชาร์จแบบสองทาง 
DJI Mini 3 Pro

1234

1. พอร์ต USB
2. พอร์ตพลังงาน 

(USB-C)

1234
3. ปุม่ฟงัก์ช่ัน
4. ไฟ LED แสดงสถานะ
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วิธีก�รช�ร์จ
1. ใส่แบตเตอรี่ลงในฮับสำาหรับการชาร์จจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก
2. ต่อฮับสำาหรับชาร์จเข้ากับเต้ารับ (100-240V, 50/60 Hz) โดยใช้สาย USB-C และเครื่องชาร์จ DJI 30W 

USB-C หรือเครื่องชาร์จ USB Power Delivery อื่น ๆ
3. แบตเตอรี ่ท ี ่ม ีระดับพลังงานสูงสุดจะถูกชาร์จก่อน ส่วนที ่เหลือจะถูกชาร์จตามลำาดับตามระดับพลั

งงานของแบตเตอรี ่ ไฟ LED แสดงสถานะที ่เกี ่ยวข้องจะแสดงสถานะการชาร์จ (ดูตารางด้านล่าง) 
หลังจากชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟ LED ที่เกี่ยวข้องจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวไม่กระพริบ

คำ�อธิบ�ยไฟ LED แสดงสถ�นะ
สถานะการชาร์จ

รูปแบบก�รกะพริบ ร�ยละเอียด
ไฟ LED แสดงสถานะในอาร์เรย์กระพริบตามล
ำาดับ (อย่างรวดเร็ว)

แบตเตอรี่ในพอร์ตแบตเตอรี่ที่สอดคล้องกันกำาลังได้รับการชาร์จโด
ยใช้เครื่องชาร์จแบบชาร์จเร็ว

ไฟ LED แสดงสถานะในอาร์เรย์กะพริบตามลำา
ดับ (ช้า ๆ)

แบตเตอรี่ในพอร์ตแบตเตอรี่ที่สอดคล้องกันกำาลังได้รับการชาร์จโด
ยใช้เครื่องชาร์จปกติ

ไฟ LED แสดงสถานะในอาร์เรย์ไม่กระพริบ แบตเตอรี่ในพอร์ตแบตเตอรี่ที่สอดคล้องกันได้รับการชาร์จเต็มแล้ว
ไฟ LED 
แสดงสถานะทั้งหมดกะพริบตามลำาดับ ไม่มีการใส่แบตเตอรี่

ระดับแบตเตอรี่
พอร์ตสำาหรับแบตเตอรี่แต่ละพอร์ตของฮับสำาหรับการชาร์จมีแถวไฟ LED แสดงสถานะที่สอดคล้องกัน ตั้งแต ่
LED1 ถึง LED4 (จากซ้ายไปขวา) ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่โดยกดปุ่มฟังก์ชั่นหนึ่งครั้ง สถานะของไฟ LED แสดงร
ะดับแบตเตอรี่จะเหมือนกับสถานะบนโดรน สำาหรับรายละเอียด โปรดดูที่สถานะไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่ของโด
รนและคำาอธิบาย

สถ�นะที่ผิดปกติ
สถานะของไฟ LED สำาหรับความผิดปกติของแบตเตอรี่จะเหมือนกับสถานะบนโดรน โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อกลไ
กการปกป้องแบตเตอรี่

 • ขอแนะนำาให้ใช้เครื่องชาร์จ DJI 30W USB-C หรือเครื่องชาร์จ USB Power Delivery อื่น ๆ เพื่อให้กำาลั
งแก่ฮับสำาหรับการชาร์จ
 • อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความเร็วในการชาร์จ การชาร์จจะเร็วขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศถ่ายเทไ
ด้ดีที ่25°C
 • ฮับสำาหร ับการชาร ์จสามารถใช ้ได ้ก ับแบตเตอรี ่ส ำาหร ับการอัจฉร ิยะ BWX162-2453-7.38 
และแบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะแบบพลัส BWX162-3850-7.38 เท่านั้น อย่าใช้ฮับสำาหรับการชาร์จกับแบตเ
ตอรี่รุ่นอื่น ๆ
 • วางฮับสำาหรับการชาร์จบนพื้นผิวราบและมั่นคงเมื่อใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มีฉนวนกันความ
ร้อนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายจากเพลิงไหม้
 • ห้ามสัมผัสขั้วโลหะบนฮับสำาหรับการชาร์จ
 • ทำาความสะอาดขั้วโลหะด้วยผ้าแห้งที่สะอาด หากมีฝุ่นเกาะสะสมที่สังเกตเห็นได้
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ก�รใช้เครื่องช�ร์จ
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องบนโดรนแล้ว
2. เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ USB เข้ากับช่อง AC (100-240V, 50/60 Hz) หากจำาเป็นให้ใช้อะแดปเตอร์
3. เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ USB เข้ากับพอร์ตชาร์จบนโดรนโดยใช้สาย USB-C
4. ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่จะแสดงระดับของแบตเตอรี่ระหว่างที่กำาลังชาร์จ
5. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่จะสว่างไม่กระพริบ ถอดที่ชาร์จออกหลังจากการชา

ร์จเสร็จ

 • หากโดรนเปิดอยู่แบตเตอรี่จะไม่สามารถชาร์จได้
 • แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุดสำาหรับช่องสำาหรับชาร์จโดรนคือ 15 โวลต์
 • ห้ามชาร์จแบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะทันทีหลังจากเพิ่งบินเสร็จ เนื่องจากอุณหภูมิอาจสูงเกินไป ปล่อยให้แบ
ตเตอรี่เย็นลงไปที่อุณหภูมิห้องก่อนที่จะชาร์จอีกครั้ง
 • เครื่องชาร์จจะหยุดชาร์จแบตเตอรี ่เมื่ออุณหภูมิของแบตเตอรี่ไม่อยู่ในช่วง 5° ถึง 40° C (41° ถึง 104° 
F) อุณหภูมิที่เหมาะสมในการชาร์จคือตั้งแต ่22° ถึง 28° C (71.6° ถึง 82.4° F)
 • ควรชาร ์จแบตเตอร ี ่ ให ้ เต ็มอย ่างน ้อยหน ึ ่งคร ั ้ งท ุกสามเด ือนเพ ื ่อ ให ้แบตเตอร ี ่ ไม ่ เส ื ่ อม 
ขอแนะนำาให้ใช้เครื่องชาร์จ DJI 30W USB-C หรือเครื่องชาร์จ USB Power Delivery อื่น ๆ

 • เมื่อใช้เครื่องชาร์จ DJI 30W USB-C ระยะเวลาในการชาร์จสำาหรับแบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะ Mini 3 Pro 
อยู่ท่ีประมาณ 1 ช่ัวโมง 4 นาที ในขณะท่ีแบตเตอร่ีโดรนอัจฉริยะแบบพลัส Mini 3 Pro จะใช้เวลาประมาณ 
1 ชั่วโมง 41 นาที
 • เพื่อความปลอดภัย ให้แบตเตอรี่มีระดับพลังงานต่ำาในระหว่างการขนส่ง ขอแนะนำาให้คายประจุแบตเตอรี่ใ
ห้เหลือ 30% หรือต่ำากว่า ก่อนการขนส่ง 

ตารางด้านล่างแสดงสถานะของไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่ระหว่างที่กำาลังชาร์จ

LED1 LED2 LED3 LED4 ระดับแบตเตอรี�

1%-50%

51%-75%

76%-99%

100%

 • ความถี่ในการกะพริบของไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่จะแตกต่างกันโดยขึ�นอยู่กับเครื่องชาร์จ USB 
ที่ใช ้หากความเร็วในการชาร์จรวดเร็ว ไฟ LED ระดับแบตเตอรี่จะกระพริบอย่างรวดเร็ว
 • หากใส่แบตเตอรี่ลงไปในแบบโดรนไม่ถูกต้อง ไฟ LED 3 และ 4 จะกะพริบพร้อมกัน ใส่แบตเตอรี่ใหม่อีกครั�
งและตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดแน่นดี
 • เมื่อไฟ LED ส่ีดวงกะพริบพร้อมกันบ่งชี�ว่าแบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย
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 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่โดยมีเสียงคลิกเข้าที ่ ห้ามเปิดโดรนเมื่อแบตเตอรี่ไม่ได้ติดแน่น เนื่องจา
กอาจทำาให้เกิดการสัมผัสที่ไม่ดีระหว่างแบตเตอรี่กับโดรนและเป็นอันตรายได้

กลไกก�รป้องกันแบตเตอรี่
ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่สามารถแสดงการแจ้งเตือนเพื่อการปกป้องแบตเตอรี่ตามสภาวะในการชาร์จที่ผิดปก
ติได้

กลไกก�รป้องกันแบตเตอรี�
LED1 LED2 LED3 LED4 รูปแบบก�รกะพริบ สถ�นะ

LED2 กะพริบสองครั�งต่อวินาที ตรวจพบกระแสไฟเกิน

LED2 กะพริบสามครั�งต่อวินาที ตรวจพบการลัดวงจร

LED3 กะพริบสองครั�งต่อวินาที ตรวจพบการชาร์จมากเกินไป

LED3 กะพริบสามครั�งต่อวินาที ตรวจพบไฟเกินท่ีอะแดปเตอร์

LED4 กะพริบสองครั�งต่อวินาที อุณหภูมิในการชาร์จตำ่าไป

LED4 กะพริบสามครั�งต่อวินาที อุณหภูมิในการชาร์จสูงไป 

ถ้ากลไกการป้องกันแบตเตอรี่ทำางาน การจะชาร์จใหม่อีกครั้งจำาเป็นต้องถอดแบตเตอรี่จากอะแดปเตอร์ออกก่อน 
จากนั้นค่อยเสียบใหม่อีกครั้ง หากอุณหภูมิในการชาร์จผิดปกต ิโปรดรอให้อุณหภูมิกลับเป็นปกติก่อน และแบตเตอรี่
จะกลับไปเริ่มชาร์จใหม่เองโดยอัตโนมัต ิโดยไม่จำาเป็นต้องถอดปลั๊กและเสียบปลั๊กเครื่องชาร์จใหม่อีกครั้ง

ก�รใส่แบตเตอรี่อัจฉริยะ
ใส่แบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะหรือแบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะแบบพลัสลงไปในช่องเสียบแบตเตอรี่ของโดรน ตรวจสอบให้แ
น่ใจว่าใส่แบตเตอรี่จนสุดพร้อมกับมีเสียงคลิก ซึ่งบ่งชี้ว่าหัวสายรัดแบตเตอรี่ยึดแน่นดีแล้ว
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ก�รถอดแบตเตอรี่อัจฉริยะ
กดปลดล็อกตัวล็อกตรงส่วนของหัวสายรัดแบตเตอรี ่ตรงส่วนที ่ เป ็นลวดลายด้านข้างของแบตเตอรี  ่
เพื่อถอดออกจากช่องใส่

 • ห้ามใส่หรือถอดแบตเตอรี่ในขณะที่โดรนเปิดอยู่
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ได้รับการติดตั�งอย่างแน่นหนา

2
1
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กิมบอลและกล้อง
ลักษณะของกิมบอล
กิมบอล 3 แกนของ DJI Mini 3 ทำาให้กล้องมีความนิ่ง ทำาให้คุณได้ภาพที่ชัดและนิ่ง และวิดีโอที่ความเร็วในการบินสูง 
กิมบอลมีช่วงความเอียงการที่ควบคุมที่ -90 ̊ ถึง +60 ̊ และมุมหมุนที่ควบคุมสองมุมที่ -90 ̊ (แนวตั้ง) และ 0 ̊ 
(แนวนอน)

ใช้ตัวปรับกิมบอลบนรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมการเอียงของกล้อง หรืออีกทางหนึ่งคือทำาผ่านมุมมองกล้
องใน DJI Fly กดหน้าจอจนกระทั ่งแถบปรับตั ้งปรากฎ และลากขึ ้นและลงเพื ่อควบคุมการเอียงของกล้อง 
แตะที่สวิตช์โหมดแนวนอน/แนวตั้งใน DJI Fly เพื่อสลับระหว่างมุมหมุนของกิมบอลสองมุม แกนหมุนจะหมุนไปที ่
-90° เมื่อเปิดใช้งานโหมดแนวตั้ง และจะกลับไปที ่0° ในโหมดแนวนอน

โหมดกิมบอล
มีโหมดการใช้งานกิมบอลอยู่สองแบบ เปลี่ยนโหมดการใช้งานที่แตกต่างกันด้วย DJI Fly

Follow Mode (โหมดติดตาม): มุมทิศทางของกิมบอลและด้านหน้าโดรนคงที่ตลอดเวลา ผู้ใช้สามารถปรับความเอีย
งของกิมบอลได ้โหมดนี้เหมาะสำาหรับการถ่ายภาพนิ่ง

FPV Mode (โหมดมุมมองบุคคลที่หนึ่ง): เมื่อโดรนกำาลังบินไปข้างหน้า กิมบอลปรับไปตามการเคลื่อนที่ของโดรนเพื่
อนำาเสนอประสบการณ์การบินแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสติกเกอร์หรือวัตถุใด ๆ บนกิมบอลก่อนทำาการบิน เมื่อโดรนเปิดเครื่องแล้ว 
ห้ามแตะหรือเคาะกิมบอล ขึ้นบินจากพื้นที่โล่งและราบเรียบเพื่อปกป้องกิมบอล
 • ความแม่นยำาของกิมบอลอาจเสียหายได้จากการชนหรือกระแทก ซึ่งอาจทำาให้กิมบอลทำางานผิดปกติ
 • อย่าให้ฝุ่นหรือทรายเกาะบนกิมบอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าให้เข้าไปในมอเตอร์ของกิมบอล
 • มอเตอร์กิมบอลอาจเข้าสู่โหมดป้องกันตัวเองในสถานการณ์ต่อไปนี:้ ก. โดรนอยู่บนพื้นที่ไม่เสมอกันหรือ
กิมบอลได้รับผลกระทบ ข. กิมบอลเจอกับแรงกระแทกด้านนอกอย่างแรง เช่น การชน
 • ห้ามกระแทกกิมบอลหลังจากที่เปิดกิมบอลแล้ว ห้ามเพิ่มนำ้าหนักใดก็ตามกับกิมบอล เนื่องจากอาจทำาให้กิ
มบอลทำางานผิดปกติหรืออาจทำาให้มอเตอร์เสียหายถาวรได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดตัวครอบกิมบอลออกก่อนจะเปิดเครื่องโดรน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ตัวครอบกิ
มบอลแล้ว หลังจากไม่ได้ใช้งานโดรน
 • การบินในสภาวะหมอกหนาหรือเมฆครึ้มอาจทำาให้กิมบอลเปียก ซึ่งทำาให้กิมบอลใช้การไม่ได้ชั่วคราว 
เมื่อกิมบอลแห้งแล้ว กิมบอลจะกลับสู่สภาวะปกติ

กล้อง
DJI Mini 3 ใช้เซ ็นเซอร์ CMOS ขนาด 1/1.3 นิ ้ว รูร ับแสงของกล้องคือ F1.7 และสามารถถ่ายได้ 1 
เมตรถึงระยะอนันต์

กล้อง DJI Mini 3 สามารถถ่ายภาพนิ่งได้ 12MP และรองรับโหมดการถ่ายภาพ เช่น Single, AEB, Timed Shot 
และ Panorama นอกจากนี้ยังรองรับการบันทึกวิดีโอ 4K 

-90°

0°
60°
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 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิและความชื�นเหมาะสมสำาหรับกล้องในระหว่างการใช้งานและในการเก็บรัก
ษา
 • ใช้นำ�ายาทำาความสะอาดเลนส์เพ่ือทำาความสะอาดเลนส์เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายหรือคุณภาพภาพที่ไม่ดี
 • ห้ามปิดกั�นรูระบายอากาศที่กล้อง เพราะเมื่อความร้อนเพ่ิมขึ�นอาจทำาให้อุปกรณ์เสียหายและผู้ใช้บาดเจ็บ
ได้

ก�รจัดเก็บภ�พภ�พและวิดีโอ
DJI Mini 3 รองรับการใช้ microSD card เพื่อบันทึกรูปและวิดีโอของคุณ จำาเป็นต้องใช้ microSD card แบบ 
UHS-I Speed Grade 3 ขึ้นไปเพื่อให้การอ่านข้อมูลและการบันทึกข้อมูลทำาได้รวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับข้อมู
ลวิดีโอความละเอียดสูง โปรดดูข้อมูลจำาเพาะสำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการแนะนำาให้ใช้การ์ด microSD

หากไม่มีการ์ด microSD อยู่ในช่องบรรจุการ์ด microSD ของโดรน:

 • เมื่อใช้รีโมทคอนโทรล DJI RC-N1 ผู้ใช้ยังสามารถถ่ายภาพเดี่ยวหรือบันทึกวิดีโอ 720p ได ้ไฟล์จะถูกจัดเก็บในอุป
กรณ์เคลื่อนที่
 • เม ื ่อใช ้ร ีโมทคอนโทรล DJI RC ผู ้ ใช ้ไม ่สามารถถ่ายภาพถ่ายหรือบันทึกว ิด ีโอได้ ใส ่การ ์ด microSD 
ที่แนะนำาลงในช่องใส่การ์ด microSD ของโดรนไว้ล่วงหน้า

 • เมื่อเปิดเครื่องแล้ว ห้ามถอดการ์ด microSD จากโดรน มิฉะนั้นการ์ด microSD อาจได้รับความเสียหาย
 • ตรวจสอบการตั้งค่ากล้องก่อนใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าไว้อย่างถูกต้องแล้ว
 • ก่อนถ่ายภาพหรือวิดีโอสำาคัญ กรุณาทดสอบถ่ายภาพสองสามภาพเพื่อทดสอบว่ากล้องทำางานได้ถูกต้
อง
 • หากโดรนปิดเครื่องอยู ่จะไม่สามารถส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอจากการ์ด microSD ของโดรนโดยใช ้DJI Fly 
ได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดโดรนอย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นพารามิเตอร์กล้องของคุณอาจไม่ได้บันทึกไว้และวิดี
โอที่คุณบันทึกไว้อาจได้รับผลกระทบได ้DJI ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ อันเนื่องมาจากภาพหรือวิ
ดีโอที่บันทึกไว้ในแบบที่อุปกรณ์ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้
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รีโมทคอนโทรล
ส่วนนี�อธิบายถึงคุณลักษณะของรีโมทคอนโทรล 
รวมถึงคำาแนะนำาสำาหรับการควบคุมโดรนและกล้
อง
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รีโมทคอนโทรล
DJI RC

เม ื ่ อ ใช ้ก ับ  DJ I  Mini  3 ร ี โมทคอนโทรลของ  DJ I  RC จะม ีการส ่งส ัญญาณว ิด ี โอ  OcuSync 2.0 
จะทำางานที่ย่านความถี่ทั้ง 2.4 GHz และ 5.8 GHz สามารถเลือกช่องทางการส่งสัญญาณที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติแ
ละสามารถส่งมุมมองสดขนาด 720p 30fps HD จากโดรนไปยังรีโมทคอนโทรลได้ในระยะสูงสุด 10 กม. (6 ไมล์) 
(สอดคล้องตามมาตรฐาน FCC และวัดในพื้นที่โล่งกว้างโดยไม่มีสัญญาณรบกวน) 

DJI RC ยังติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด 5.5 นิ้ว (ความละเอียด 1920×1080 พิกเซล) และการควบคุมที ่หลา
กหลายและปุ่มที ่ปรับได้ ซึ่งทำาให้ผู ้ใช้สามารถควบคุมโดรนและเปลี่ยนการตั้งค่าโดรนจากระยะไกลได้อย่างง่
ายดาย แบตเตอรี ่ขนาด 5200 mAh ในตัวพร้อมกำาลังไฟ 18.72 Wh ให้เวลาในการใช้งานสูงสุดของรีโม
ทคอนโทรลนานสี่ชั ่วโมง DJI RC มาพร้อมกับฟังก์ชันอื่น ๆ มากมาย เช่น การเชื่อมต่อ Wi-Fi, GNSS ในตัว 
(GPS+BEIDOU+GALILEO), Bluetooth, ลำาโพงในตัว, คันบังคับที่ถอดออกได ้และพื้นที่เก็บข้อมูล microSD

ก�รใช้ง�นรีโมทคอนโทรล
ก�รเปิด/ปิดเครื่อง
กดปุ่มเปิดปิดหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ปัจจุบัน
กดหนึ่งครั้งและกดค้างอีกครั้งเพื่อเปิดหรือปิดรีโมทคอนโทรล

ก�รช�ร์จแบตเตอรี่
ใช้สาย USB-C เพื่อต่อที่ชาร์จ USB เข้ากับพอร์ต USB-C ของรีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่สามารถชาร์จได้เต็มในเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ด้วยพลังงานการชาร์จสูงสุด 15 W (5V/3A)

 • ขอแนะนำาให้ใช้เครื่องชาร์จ USB Power Delivery
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ก�รควบค่มโดรน
คันโยกควบคุมจะควบคุมทิศทางการหันของโดรน (Pan), การเดินหน้า/ถอยหลัง (Pitch), ระดับความสูง (Throttle) 
และการบินไปทางซ้าย/ขวา (Roll) โหมดคันโยกควบคุมกำาหนดฟังก์ชันการทำางานของการเคลื่อนไหวของคันโยกคว
บคุมแต่ละแบบ โหมดที่ตั้งโปรแกรมไว้แล้วสามโหมดคือ (โหมด 1, โหมด 2 และ โหมด 3) ซึ่งพร้อมใช้งานและมีโหมดที่
ปรับแต่งได้เองซึ่งสามารถตั้งค่าได้ใน DJI Fly

ก�รควบค่มกิมบอลและกล้อง
ป่�มโฟกัส/ชัตเตอร์: กดลงคร่ึงหน่ึงเพ่ือโฟกัสอัตโ
นมัติและกดลงจนสุดเพ่ือถ่ายภาพ
ป่�มบันทึก: กดหน่ึงครั�งเพ่ือเร่ิมหรือหยุดการบันทึก
ป่�มหม่นควบค่มกล้อง: ปรับการซูม
ตัวปรับกิมบอล: ควบคุมความเอียงของกิมบอล

ตัวปรับกิมบอล

ปุ่มบันทึก

ปุม่หมุนควบคุมกล้อง

ปุ่มโฟกัส/ชัตเตอร์

ขึ้น

ลง

ซ้าย ขวา

ซ้าย ขวา

ซ้าย ขวา

ย้อนกลับ

ข้างหน้า

ลง

ขึ้น

ย้อนกลับ

ข้างหน้า

ลง

ขึ้น
ข้างหน้า

ย้อนกลับ

คันโยกซ้าย คันโยกขวา

คันโยกขวาคันโยกซ้าย

คันโยกขวาคันโยกซ้าย
โหมด 1

โหมด 2

โหมด 3

เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา

เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา

เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา
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โหมดควบคุมท่ีเปน็ค่าเร่ิมต้นของรีโมทคอนโทรลคือ โหมด 2 ในคู่มือนี� จะใช้โหมด 2 เปน็ตัวอย่างเพ่ือแสดงวิธีการใช้
คันบังคับ

	• ตำ�แหน่งกล�งของคันบังคับ: คันบังคับอยู่ตรงกลาง
	• ก�รขยับคันบังคับ: ดันคันบังคับออกจากตำาแหน่งกึ่งกลาง

รีโมทคอนโทรล
(โหมด 2)

โดรน 
(  แสดงทิศท�งก�รหันหน้�) หม�ยเหต่ 

Throttle Stick: การขยับคันโยกซ้ายขึ้น
หรือลงจะเป็นการเปลี่ยนระดับความสูงขอ
งโดรน ผลักคันโยกขึ้นเพื่อเพิ่มระดับความ
สูง ดันคันโยกลงเพื่อลดระดับ ยิ่งคันโยกถู
กผลักออกไปห่างจากศูนย์กลางเท่าไร โด
รนก็จะเปลี่ยนระดับความสูงเร็วขึ้นเท่านั้น 
ผลักคันโยกอย่างนุ่มนวลเสมอ เพื่อป้องกันการเ
ปลี่ยนระดับอย่างทันทีทันใดหรือไม่คาดคิด

Yaw Stick: ขยับคันโยกซ้ายไปทา
งซ้ายหรือขวาคือการควบคุมทิศทา
งของโดรน ผลักคันโยกไปทางซ้าย 
จะหมุนโดรนทวนเข็มนาฬิกา และไปทางขวา
จะเป็นการหมุนโดรนตามเข็มนาฬิกา ยิ่งคัน
โยกถูกผลักออกไปห่างจากศูนย์กลางเท่าไร 
โดรนก็จะหมุนเร็วขึ้นเท่านั้น

Pitch Stick: การขยับคันโยกขวาขึ้นหรือ
ลงจะเปลี่ยนระหว่างการเคลื่อนไปข้างหน้า/
หลังของโดรน ผลักคันโยกขึ้นเพื่อบินไปข้า
งหน้า หรือผลักลงเพื่อบินถอยหลัง ยิ่งคันโ
ยกถูกผลักออกไปห่างจากศูนย์กลางเท่าไร 
โดรนก็จะบินไปเร็วขึ้นเท่านั้น

Roll Stick: การขยับคันโยกขวาไปทางซ้าย
หรือขวาจะเปลี่ยนระหว่างการบินไปทางซ้าย/
ขวาของโดรน ผลักคันโยกไปทางซ้ายเพื่อบินไป
ทางซ้าย และผลักไปทางขวาเพื่อบินไปทางขวา ยิ่
งคันโยกถูกผลักออกไปห่างจากศูนย์กลางเท่าไร 
โดรนก็จะบินไปเร็วขึ้นเท่านั้น 
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ป่่ม Flight Pause (หย่ดบินชั่วคร�ว)/RTH (กลับจ่ดขึ้นบิน)
กดหนึ่งครั้งเพื่อทำาให้โดรนเบรกและบินอยู่กับที ่กดปุ่มค้างไว้จนกระทั่งรีโมทคอนโทรลส่งเสียงบี๊บเพื่อเริ่ม RTH โดร
นจะกลับไปที่จุดขึ้นบินที่บันทึกไว้ล่าสุด กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิกคำาสั่ง RTH และกลับไปควบคุมโดรนอีกครั้ง

เปลี่ยนโหมดก�รบิน
เลื่อนสวิตช์เพื่อเลือกโหมดการบินที่ต้องการ

ตำ�แหน่ง โหมดก�รบิน
S โหมด Sport
N โหมด Normal
C โหมด Cine

C N S

ป่่มที่ตั้งค่�ได้เอง
ไปที่การตั้งค่าระบบ DJI Fly แล้วเลือก Control เพื่อกำาหนดค่าการทำางานของปุ่ม C1 และ C2 ที่ตั้งได้นี้

คำ�อธิบ�ยไฟ LED แสดงสถ�นะและไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่
ไฟ LED แสดงสถ�นะ

รูปแบบก�รกะพริบ ร�ยละเอียด

 ——  สีแดงค้าง ตัดการเช่ือมต่อกับโดรน

   สีแดงกะพริบ ระดับแบตเตอร่ีของโดรนตำ่า

 ——    สีเขียวค้าง เช่ือมต่อกับโดรน

    สีนำ�าเงินกะพริบ รีโมทคอนโทรลกำาลังเช่ือมต่อกับโดรน

 ——  สีเหลืองค้าง การอัปเดตเฟร์ิมแวร์ล้มเหลว

 ——  สีนำ�าเงินค้าง อัปเดตเฟร์ิมแวร์สำาเร็จ

  สีเหลืองกะพริบ ระดับแบตเตอร่ีของรีโมทคอนโทรลตำ่า

  สีไซอันกะพริบ คันโยกไม่อยู่ตรงกลาง
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ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่

รูปแบบก�รกะพริบ ระดับแบตเตอรี�
75%~100%

50%~75%

25%~50%

1%~25%

ก�รเตือนจ�กรีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรลส่งเสียงบี ๊ปเมื ่อมีข้อผิดพลาดหรือคำาเตือน ให้ความสนใจเมื ่อข้อความเตือนปรากฏขึ ้นบ
นจอสัมผัสหรือใน DJI Fly เลื ่อนลงจากด้านบนและเลือก ปิดเสียง เพื ่อปิดใช้งานการแจ้งเตือนทั ้งหมด 
หรือเลื่อนแถบระดับเสียงไปที ่0 เพื่อปิดใช้งานการแจ้งเตือนบางอย่าง

รีโมทคอนโทรลจะส่งเสียงเตือนระหว่าง RTH ไม่สามารถยกเลิกการแจ้งเตือน RTH รีโมทคอนโทรลส่งเสียงเตือนเมื่
อระดับแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลมีระดับต่ำา (6% - 10%) สามารถปิดการเตือนระดับแบตเตอรี่อ่อนได้ด้วยการกด
ปุ่มเปิด/ปิด การแจ้งเตือนระดับแบตเตอรี่วิกฤติซึ่งจะดังขึ้นเมื่อระดับแบตเตอรี่น้อยกว่า 5% นั้นไม่สามารถยกเลิกได้

Optimal Transmission Zone (บริเวณก�รส่งสัญญ�ณที่เหม�ะสม)
สัญญาณระหว่างโดรนกับรีโมทคอนโทรลจะน่าเชื่อถือที่สุดเมื่อรีโมทคอนโทรลอยู่ในตำาแหน่งไปทางโดรนตามภาพด้า
นล่าง

การส่งสัญญาณท่ีเหมาะสม

 • ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สายอื่นที่ทำางานด้วยความถี่เดียวกับรีโมทคอนโทรล มิฉะนั้น 
รีโมทคอนโทรลจะมีสัญญาณรบกวน
 • ข้อความเตือนจะแสดงใน DJI Fly หากสัญญาณการส่งอ่อนในระหว่างการบิน ปรับทิศทางของรีโมทคอน
โทรลเพื่อให้แน่ใจว่าโดรนอยู่ในระยะการส่งสัญญาณที่เหมาะสม

สัญญาณอ่อน
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ก�รเชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรลเชื่อมต่อกับโดรนแล้วเมื่อซื้อรวมกันแบบคอมโบ หรือทำาตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเชื่อมรีโมทคอนโทรล
กับโดรนหลังจากเปิดใช้งาน
1. เปิดเครื่องโดรนและรีโมทคอนโทรล
2. เปิดแอป DJI Fly
3. ในมุมมองจากกล้อง แตะ  แล้วเลือก Control จากนั้น Pair to Aircraft (Link)
4. กดปุ่มเปิดปิดที่โดรนค้างไว้นานกว่าสี่วินาที โดรนจะส่งเสียงบี๊ปหนึ่งครั้งเมื่อโดรนพร้อมจะเชื่อมต่อแล้ว 

หลังจากการเชื่อมต่อสำาเร็จ โดรนจะส่งเสียงบี๊บสองครั้ง และไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
จะปรากฏขึ้นและสว่างโดยไม่กะพริบ 

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทคอนโทรลอยู่ในระยะ 0.5 เมตรของโดรนในระหว่างการเชื่อมต่อ
 • รีโมทคอนโทรลจะยกเลิกการเชื่อมต่อกับโดรนอัตโนมัต ิ ถ้ารีโมทคอนโทรลใหม่มีการเชื่อมต่อกับโดรนลำาเ
ดียวกัน
 • ปิด Bluetooth และ Wi-Fi ของรีโมทคอนโทรลเพ่ือการส่งสัญญาณวิดีโอที่ดีที่สุด

 • ชาร์จรีโมทคอนโทรลให้เต็มก่อนการบินทุกครั�ง รีโมทคอนโทรลจะส่งเสียงเตือน เมื่อแบตเตอรี่อ่อน
 • ถ้ารีโมทคอนโทรลเปิดอยู่และไม่ได้ใช้งานห้านาท ีจะมีเสียงเตือน หลังจาก 6 นาท ีรีโมทคอนโทรลจะปิดเอง
โดยอัตโนมัต ิขยับคันโยกควบคุมหรือกดปุ่มใดก็ได้เพ่ือยกเลิกการแจ้งเตือน
 • ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอย่างน้อยหนึ่งครั�งทุกสามเดือนเพ่ือให้แบตเตอรี่ไม่เส่ือม

ก�รใช้ง�นหน้�จอสัมผัส
Home
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ก�รตั�งค่�ด่วน

เล่ือนลงมาจากด้านบนของหน้าจอเพ่ือเปดิแถบ
แสดงสถานะเม่ืออยู่ใน DJI Fly
แถบแสดงสถานะแสดงเวลา สัญญาณ Wi-Fi 
และระดับแบตเตอร่ีของรีโมทคอนโทรล ฯลฯ

เล่ือนลงสองครั�งจากด้านบนของห
น้าจอเพ่ือเปดิการตั�งค่าด่วนเม่ืออยู่
ใน DJI Fly

×2

ก�รใช้ง�น

เล่ือนจากซ้ายหรือขวาไปตรงกลางของ
หน้าจอเพ่ือกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

เล่ือนขึ�นจากด้านล่างของหน้าจอเพ่ือก
ลับไปท่ีหน้า DJI Fly

1. ก�รแจ้งเตือน
 แตะเพื่อตรวจสอบการแจ้งเตือนของระบบ

2

3

4

5

1
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2. ก�รตั้งค่�ระบบ
 แตะเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าระบบและกำาหนดค่า Bluetooth ระดับเสียง เครือข่าย ฯลฯ นอกจากนี้คุณยังสามารถ

ดูคู่มือเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมและไฟ LED แสดงสถานะต่าง ๆ

3. ท�งลัด
 :  แตะเพื่อเปิดหรือปิด Wi-Fi กดค้างไว้เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าและเชื่อมต่อหรือเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi

 :  แตะเพื่อเปิดหรือปิด Bluetooth กดค้างไว้เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth 
ใกล้เคียง

 :  แตะเพื่อเปิดใช้งานโหมด Airplane (ใช้งานในโดรน) Wi-Fi และ Bluetooth จะถูกปิดใช้งาน
 :  แตะเพื่อปิดการแจ้งของระบบและปิดใช้งานการแจ้งเตือนทั้งหมด
 :  แตะเพื่อเริ่มบันทึกภาพหน้าจอ ฟังก์ชันนี้จะใช้งานได้หลังจากใส่การ์ด microSD ในช่องเสียบ microSD 

บนรีโมทคอนโทรลแล้วเท่านั้น
 :  แตะเพื่อถ่ายภาพหน้าจอ ฟังก์ชันนี้จะใช้งานได้หลังจากใส่การ์ด microSD ในช่องเสียบ microSD 

บนรีโมทคอนโทรลแล้วเท่านั้น

4. ก�รปรับคว�มสว่�ง
 เลื่อนแถบเพื่อปรับความสว่างของหน้าจอ

5. ก�รปรับระดับเสียง
 เลื่อนแถบเพื่อปรับระดับเสียง

ค่ณลักษณะขั้นสูง
ค�ลิเบรตเข็มทิศ
อาจต ้องคาล ิ เบรตเข ็มท ิศ  หล ังจากใช ้ ร ี โมทคอนโทรลในพ ื ้ นท ี ่ ท ี ่ ม ี คล ื ่ นแม ่ เหล ็ก ไฟฟ ้ ารบกวน 
จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้น หากต้องคาลิเบรตเข็มทิศของรีโมทคอนโทรล แตะที่ข้อความเตือนเพื่อเริ่มคาลิเบรต 
ในกรณีอื่น ๆ ให้ทำาตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อคาลิเบรตรีโมทคอนโทรลของคุณ

1. เปิดรีโมทคอนโทรลและเข้าสู่การตั้งค่าด่วน
2. แตะ  เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระบบ เลื่อนลงและแตะที ่Compass (เข็มทิศ)
3. ทำาตามคำาแนะนำาบนหน้าจอเพื่อปรับเทียบเข็มทิศ
4. การแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อการปรับเทียบสำาเร็จ
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DJI RC-N1
เมื่อใช้กับ DJI Mini 3 DJI RC-N1 จะมีการส่งสัญญาณวิดีโอ OcuSync 2.0 ทำางานทั้งย่านความถี่ 2.4 GHz และ 
5.8 GHz สามารถเลือกช่องทางการส่งสัญญาณที่ดีที่สุดได้โดยอัตโนมัติ และให้การส่งสัญญาณถ่ายทอดสด 
720p 30fps HD จากโดรนไปยัง DJI Fly ในอุปกรณ์เคลื ่อนที ่ (ขึ ้นอยู ่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์เคลื ่
อนที ่) ที่ระยะการส่งสัญญาณสูงสุด 10 กม. (6 ไมล์) (สอดคล้องตามมาตรฐานของ FCC และวัดในพื้นที ่
โล่งกว้างที ่ไม่มีการรบกวน) ผู ้ใช้สามารถควบคุมโดรนและเปลี ่ยนการตั ้งค่าได้อย่างง่ายดายภายในระยะนี ้ 
แบตเตอรี่ในตัวมีความจุ 5200 mAh และกำาลัง 18.72 Wh และใช้งานได้เต็มที่ 6 ชั่วโมง รีโมทคอนโทรลชาร์จอุ
ปกรณ์เคลื่อนที่ระบบ Android โดยอัตโนมัติด้วยอัตราการชาร์จ 500 mA@5 V การชาร์จสำาหรับอุปกรณ์ iOS 
ถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น หากต้องการชาร์จอุปกรณ์ iOS ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานฟังก์ชันการชาร์จใน 
DJI Fly ในแต่ละครั้งที่เปิดรีโมทคอนโทรล

ก�รเปิด/ปิดเครื่อง
กดปุ่มเปิดปิดหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ปัจจุบัน ถ้าระดับแบตเตอรี่ตำ่าเกินไป โปรดชาร์จก่อนใช้งาน
กดหนึ่งครั้งแล้วกดอีกครั้งค้างไว้สองวินาท ีเพื่อเปิดหรือปิดรีโมทคอนโทรล

ก�รช�ร์จแบตเตอรี่
ใช้สาย USB-C เพื่อต่อที่ชาร์จ USB เข้ากับพอร์ต USB-C ของรีโมทคอนโทรล

ก�รควบค่มกิมบอลและกล้อง
ป่�มชัตเตอร์/บันทึก: กดหน่ึงครั�งเพ่ือถ่ายภาพ 
หรือเร่ิม/หยุดการบันทึก
ก�รสลับโหมดภ�พนิ�ง/วิดีโอ: กดหน่ึงครั�งเพ่ื
อเปล่ียนโหมดระหว่างภาพถ่ายและวิดีโอ 
ตัวปรับกิมบอล: สำาหรับการควบคุมความเอีย
งของกิมบอล 
กดปุม่ท่ีตั�งค่าได้ค้างไว้และใช้ตัวปรับกิมบอลเ
พ่ือซูมเข้าหรือออก

Shutter/
Record Button 
(ปุม่ชัตเตอร์/บันทึก)

Photo/Video Toggle 
(การสลับโหมดภาพถ่าย/
วิดีโอ)

Gimbal Dial 
(ตััวปรัับกิิม

บอล)

Customizable 
Button 

(ปุม่ท่ีตั�งค่าได้เอง)
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ก�รควบค่มโดรน
คันโยกควบคุมจะควบคุมทิศทางการหันของโดรน (Pan), การเดินหน้า/ถอยหลัง (Pitch), ระดับความสูง (Throttle) 
และการบินไปทางซ้าย/ขวา (Roll) โหมดคันโยกควบคุมกำาหนดฟงัก์ชันการทำางานของการเคล่ือนไหวของคันโยกควบ
คุมแต่ละแบบ โหมดท่ีตั�งโปรแกรมไว้แล้วสามโหมดคือ (โหมด 1, โหมด 2 และ โหมด 3) ซ่ึงพร้อมใช้งานและมีโหมดท่ีปรั
บแต่งได้เองซ่ึงสามารถตั�งค่าได้ใน DJI Fly

ขึ้น

ลง

ซ้าย ขวา

ซ้าย ขวา

ซ้าย ขวา

ย้อนกลับ

ข้างหน้า

ลง

ขึ้น

ย้อนกลับ

ข้างหน้า

ลง

ขึ้น
ข้างหน้า

ย้อนกลับ

คันโยกซ้าย คันโยกขวา

คันโยกขวาคันโยกซ้าย

คันโยกขวาคันโยกซ้าย
โหมด 1

โหมด 2

โหมด 3

เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา

เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา

เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา
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โหมดควบคุมท่ีเปน็ค่าเร่ิมต้นของรีโมทคอนโทรลคือ โหมด 2 ในคู่มือนี� จะใช้โหมด 2 เปน็ตัวอย่างเพ่ือแสดงวิธีการใช้
คันบังคับ

ตำ�แหน่งกล�งของคันบังคับ: คันบังคับอยู่ตรงกลาง
ก�รขยับคันบังคับ: ดันคันบังคับออกจากตำาแหน่งก่ึงกลาง

รีโมทคอนโทรล
(โหมด 2)

โดรน 
(  แสดงทิศท�งก�รหันหน้�) หม�ยเหต่ 

Throttle Stick:  การขยับค ันโยกซ้ายข ึ ้น
หร ือลงจะเป ็นการเปลี ่ยนระด ับความสูงขอ
งโดรน ผลักคันโยกขึ ้นเพื ่อเพิ ่มระดับความ
สูง ดันคันโยกลงเพื ่อลดระดับ ยิ ่งคันโยกถู
กผล ักออกไปห ่างจากศ ูนย ์กลางเท ่าไร  โด
รนก็จะเปลี ่ยนระด ับความสูงเร ็วข ึ ้นเท ่าน ั ้น 
ผลักคันโยกอย่างนุ่มนวลเสมอ เพื่อป้องกันการเ
ปลี่ยนระดับอย่างทันทีทันใดหรือไม่คาดคิด

Y a w  S t i c k :  ข ย ั บ ค ั น โ ย ก ซ ้ า ย ไ ป ท า
ง ซ ้ า ย ห ร ื อ ข ว า ค ื อ ก า ร ค ว บ ค ุ ม ท ิ ศ ท า
ง ข อ ง โ ด ร น  ผ ล ั ก ค ั น โ ย ก ไ ป ท า ง ซ ้ า ย 
จะหมุนโดรนทวนเข็มนาฬิกา และไปทางขวา
จะเป็นการหมุนโดรนตามเข็มนาฬิกา ยิ ่งคัน
โยกถูกผลักออกไปห่างจากศูนย์กลางเท่าไร 
โดรนก็จะหมุนเร็วขึ้นเท่านั้น

Pitch Stick: การขยับคันโยกขวาขึ ้นหร ือ
ลงจะเปลี ่ยนระหว่างการเคลื ่อนไปข้างหน้า/
หลังของโดรน ผลักคันโยกขึ ้นเพื ่อบินไปข้า
งหน้า หรือผลักลงเพื ่อบินถอยหลัง ยิ ่งคันโ
ยกถูกผลักออกไปห่างจากศูนย์กลางเท่าไร 
โดรนก็จะบินไปเร็วขึ้นเท่านั้น

Roll Stick: การขยับคันโยกขวาไปทางซ้าย
หรือขวาจะเปลี ่ยนระหว่างการบินไปทางซ้าย/
ขวาของโดรน ผลักคันโยกไปทางซ้ายเพื่อบินไป
ทางซ้าย และผลักไปทางขวาเพื่อบินไปทางขวา ยิ่
งคันโยกถูกผลักออกไปห่างจากศูนย์กลางเท่าไร 
โดรนก็จะบินไปเร็วขึ้นเท่านั้น 
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ตำ�แหน่ง โหมดก�รบิน
Sport โหมด Sport

Normal โหมด Normal
Cine โหมด Cine

ป่่ม Flight Pause (หย่ดบินชั่วคร�ว)/RTH (กลับจ่ดขึ้นบิน)
กดหนึ่งครั้งเพื่อทำาให้โดรนเบรกและบินอยู่กับที่ กดปุ่มค้างไว้จนกว่ารีโมทคอนโทรลจะส่งเสียงบี๊ป เพื่อเริ่มต้นโหมด 
RTH โดรนจะบินกลับมายัง Home Point (จุดขึ้นบิน) ล่าสุดที่บันทึกไว้ กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิกคำาสั่ง RTH 
และกลับไปควบคุมโดรนอีกครั้ง

เปลี่ยนโหมดก�รบิน
เลื่อนสวิตช์เพื่อเลือกโหมดการบินที่ต้องการ

Customizable Button (ป่่มที่ตั้งค่�ได้เอง)
ไปที่การตั้งค่าระบบ DJI Fly แล้วเลือก Control เพื่อตั้งค่าฟังก์ชั่นสำาหรับปุ่มนี ้ฟังก์ชั่นที่ปรับแต่งได้รวมถึงการปรับ
จุดศูนย์กลางกิมบอลใหม่และการสลับระหว่างแผนที่และมุมมองสด

ก�รเตือนจ�กรีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรลจะส่งเสียงเตือนระหว่าง RTH ไม่สามารถยกเลิกการแจ้งเตือน RTH รีโมทคอนโทรลส่งเสียงเตือนเมื่
อระดับแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลมีระดับต่ำา (6% - 10%) สามารถปิดการเตือนระดับแบตเตอรี่อ่อนได้ด้วยการกด
ปุ่มเปิด/ปิด การแจ้งเตือนระดับแบตเตอรี่วิกฤติซึ่งจะดังขึ้นเมื่อระดับแบตเตอรี่น้อยกว่า 5% นั้นไม่สามารถยกเลิกได้
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Optimal Transmission Zone (บริเวณก�รส่งสัญญ�ณที่เหม�ะสม)
สัญญาณระหว่างโดรนกับรีโมทคอนโทรลจะน่าเชื่อถือที่สุดเมื่อรีโมทคอนโทรลอยู่ในตำาแหน่งไปทางโดรนตามภาพด้า
นล่าง

บริเวณการส่งสัญญาณท่ีเหมาะสม

สัญญาณอ่อน

ก�รเชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรลเชื่อมต่อกับโดรนแล้วเมื่อซื้อรวมกันแบบคอมโบ หรือทำาตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเชื่อมรีโมทคอนโทรล
กับโดรนหลังจากเปิดใช้งาน
1. เปิดเครื่องโดรนและรีโมทคอนโทรล
2. เปิดแอป DJI Fly
3. ในมุมมองจากกล้อง แตะ  แล้วเลือก Control จากนั้น Pair to Aircraft (Link) 
4. กดปุ่มเปิดปิดที่โดรนค้างไว้นานกว่าสี่วินาที โดรนจะส่งเสียงบี๊ปหนึ่งครั้งเมื่อโดรนพร้อมจะเชื่อมต่อแล้ว 

หลังจากการเชื่อมต่อสำาเร็จ โดรนจะส่งเสียงบี๊บสองครั้ง และไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
จะปรากฏขึ้นและสว่างโดยไม่กะพริบ 

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทคอนโทรลอยู่ในระยะ 0.5 เมตรของโดรนในระหว่างการเชื่อมต่อ
 • รีโมทคอนโทรลจะยกเลิกการเชื่อมต่อกับโดรนอัตโนมัต ิ ถ้ารีโมทคอนโทรลใหม่มีการเชื่อมต่อกับโดรนลำาเ
ดียวกัน
 • ปิด Bluetooth และ Wi-Fi ของอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการส่งสัญญาณวิดีโอที่ดีที่สุด

 • ชาร์จรีโมทคอนโทรลให้เต็มก่อนการบินทุกครั�ง รีโมทคอนโทรลจะส่งเสียงเตือน เมื่อแบตเตอรี่อ่อน
 • ถ้ารีโมทคอนโทรลเปิดอยู่และไม่ได้ใช้งานห้านาท ีจะมีเสียงเตือน หลังจาก 6 นาท ีรีโมทคอนโทรลจะปิดเอง
โดยอัตโนมัต ิขยับคันโยกควบคุมหรือกดปุ่มใดก็ได้เพ่ือยกเลิกการแจ้งเตือน
 • ปรับที่ยึดอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ยึดไว้เข้าที่แน่นหนาแล้ว
 • ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอย่างน้อยหนึ่งครั�งทุกสามเดือนเพ่ือให้แบตเตอรี่ไม่เส่ือม
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แอป DJI Fly

ส่วนนี�จะแนะนำาฟงัก์ชันหลักของ แอป DJI Fly
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แอป DJI Fly

Home
เปิดแอป DJI Fly แล้วเข้าสู่หน้า home

FlySpots
ชมหรือแบ่งปันการบินที่เหมาะสมและสถานที่ที่ถ่ายภาพในบริเวณใกล้เคียง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซน GEO และชม
ภาพถ่ายทางอากาศของสถานที่ต่าง ๆ ที่ถ่ายโดยผู้ใช้คนอื่น

Academy
แตะไอคอนที่มุมขวาบนเพื่อเข้าสู ่Academy และดูบทแนะนำาผลิตภัณฑ ์เคล็ดลับการบิน ความปลอดภัยในการบินแล
ะเอกสารคู่มือต่าง ๆ

Album
ดูภาพถ่ายและวิดีโอบนโดรนและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณหรือบนรีโมทคอนโทรล DJI RC แตะ Create และเลือก 
Templates หรือ Pro Templates มีโหมดปรับแต่งอัตโนมัติสำาหรับคลิปที่นำาเข้า Pro จะทำาให้คุณปรับแต่งคลิปที่ถ่
ายมาได้ตามที่คุณต้องการ

 • รีโมทคอนโทรล DJI RC รองรับการดูภาพถ่ายและวิดีโอบนโดรนและรีโมทคอนโทรลเท่านั้น ฟังก์ชัน 
Create ไม่สามารถใช้งานได้บนรีโมทคอนโทรล DJI RC

SkyPixel
เข้าสู่โหมด SkyPixel เพื่อชมวิดีโอและภาพถ่ายที่ผู้ใช้อื่นแชร์ไว้

Profile
ดูข้อมูลบัญช ีบันทึกการบิน ไปที่ฟอรั่ม DJI ร้านค้าออนไลน ์เข้าถึงคุณสมบัต ิFind My Drone และการตั้งค่าอื่น ๆ 
เช่น การอัปเดตเฟิร์มแวร ์มุมมองกล้อง ข้อมูลแคช ความเป็นส่วนตัวของบัญช ีตลอดจนภาษา
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Camera View (ม่มมองกล้อง)

1. โหมดก�รบิน
 โหมด N: แสดงโหมดการบินปัจจุบัน

2. แสดงสถ�นะระบบ
 In-Flight : แสดงสถานะการบินของโดรนและแสดงข้อความเตือนต่าง ๆ แตะเพื ่อดูข้อมูลเพิ ่มเติม 

เมื่อข้อความเตือนปรากฏขึ้น

3. ข้อมูลแบตเตอรี่
 80  24'17" : แสดงระดับแบตเตอรี่ปัจจุบันและเวลาบินที่เหลือ

4. สัญญ�ณคว�มแรงของก�รเชื่อมต่อวิดีโอ
 RC : แสดงความแรงของสัญญาณเชื่อมต่อวิดีโอระหว่างโดรนกับรีโมทคอนโทรล

5. สถ�นะ GNSS

20  : แสดงความแรงของสัญญาณ GNSS ปัจจุบัน แตะเพื่อตรวจสอบสถานะสัญญาณ GNSS จุดขึ้นบินส
ามารถอัปเดตได้เมื่อไอคอนเป็นสีขาว ซึ่งบ่งชี้ว่าสัญญาณ GNSS นั้นแรง

6. ก�รตั้งค่�ระบบ
 : การตั้งค่าระบบจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย การควบคุม กล้อง และการส่งสัญญาณ

	• คว�มปลอดภัย
RTH: แตะเพื่อตั้งค่า Return to Home Altitude (กลับไปที่ความสูงของจุดขึ้นบิน) และอัปเดต Home Point 
(จุดขึ้นบิน)
ก�รป้องกันในก�รบิน: แตะเพื่อตั้งค่าความสูงสูงสุดและระยะทางสูงสุดสำาหรับการบิน
เซนเซอร:์ แตะเพื่อด ูIMU และสถานะเข็มทิศ และหากจำาเป็นจะเริ่มทำาการปรับเทียบ
ปลดล็อก GEO Zone: แตะเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการปลดล็อก GEO Zone
คุณลักษณะ Find My Drone ใช้แผนที่ในการหาตำาแหน่งที่โดรนอยู่บนพื้นดิน

1 2 3 4 5 6
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แบตเตอรี:่ แตะเพื่อดูข้อมูลแบตเตอรี ่เช่น สถานะเซลล์แบตเตอรี ่หมายเลขซีเรียล และจำานวนครั้งที่ชาร์จ
การตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูง รวมถึงการตั้งค่าสิ่งที่โดรนต้องทำา เมื่อสัญญาณจากรีโมทคอนโทรลหายไปแล
ะเมื่อใบพัดหยุดระหว่างบินในกรณีฉุกเฉิน
พฤติกรรมของโดรนเมื่อสัญญาณรีโมทขาดหายไปนั้นสามารถตั้งค่าเป็น Return to Home (กลับจุดขึ้นบิน), 
Descend (ลดระดับ) หรือ Hover (บินอยู่กับที)่ ได้
“Emergency Only” (ฉุกเฉินเท่านั้น) แสดงว่ามอเตอร์สามารถหยุดกลางอากาศในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น 
เช่น เมื่อเกิดการชน มอเตอร์หยุดกลางคัน โดรนหมุนกลางอากาศ หรือโดรนเสียการควบคุม และยกระดับหรือล
ดระดับอย่างรวดเร็ว “Anytime” (เมื่อใดก็ได)้ หมายถึงมอเตอร์สามารถหยุดกลางอากาศเมื่อใดก็ได ้เมื่อผู้ใช้สั่
งการด้วยการควบคุมคันบังคับแบบผสมผสาน (CSC) โปรดทราบว่าผู้ใช้จำาเป็นต้องกดคันบังคับค้างไว้เป็นเวลา 
2 วินาทีในขณะที่ทำา CSC เพื่อหยุดมอเตอร์ในระหว่างการบิน

 • การหยุดมอเตอร์กลางอากาศจะทำาให้โดรนชนได้

	• ก�รควบค่ม
ก�รตั้งค่�โดรน: ตั้งค่าหน่วยวัด
ก�รตั ้งค่�ก ิมบอล: แตะเพื ่อตั ้งค ่าโหมดกิมบอล  ป้อนการตั ้งค ่าข ั ้นส ูง  ทำาการปรับเท ียบกิมบอล 
และปรับศูนย์กลางหรือเอียงกิมบอล
ก�รตั้งค่�รีโมทคอนโทรล: แตะเพื่อตั้งค่าฟังก์ชันของปุ่มที่สามารถกำาหนดเองได้ ปรับเทียบรีโมทคอนโทรล 
สลับโหมดคันบังคับ (โหมด 1 โหมด 2 โหมด 3 หรือโหมดที่กำาหนดเอง) หรือตั้งค่าขั้นสูงของรีโมทคอนโทรล
วิดีโอสอนก�รบินสำ�หรับผู้เริ่มต้น: ชมวิดีโอสอนการบิน
เชื่อมต่อกับโดรน: แตะเพื่อเริ่มการเชื่อมต่อเมื่อโดรนไม่ได้เชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรล

	• กล้อง
ก�รตั้งค่�พ�ร�มิเตอร์ของกล้อง: แสดงการตั้งค่าที่แตกต่างกัน ตามแต่โหมดถ่ายภาพ
ก�รตั้งค่�ทั่วไป: แตะเพื่อชมและตั้งค่ากราฟความถี่ การเตือนการเปิดรับแสงเกิน ระดับสูงสุด เส้นตาราง 
และสมดุลสีขาว
ตำ�แหน่งก�รจัดเก็บ: แตะเพื่อตรวจสอบความจุและรูปแบบการ์ด microSD เลือกซิงโครไนซ์ภาพถ่าย HD ไปยั
งอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งานแคชระหว่างการบันทึกและปรับการตั้งค่าความจุสูงสุดของแคช
วิดีโอ
รีเซ็ตก�รตั้งค่�กล้อง: แตะเพื่อกู้คืนพารามิเตอร์ของกล้องไปเป็นค่าเริ่มต้น

 • รีโมทคอนโทรล DJI RC ไม่รองรับฟงัก์ชัน Auto Sync HD Photos

	• ก�รส่งข้อมูล 
สามารถเลือกแพลตฟอร์มการสตรีมสดเพื่อแพร่ภาพมุมมองของกล้องในแบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ยังสามารถตั้งย่านความถี่และโหมดช่องสัญญาณในการตั้งค่าระบบส่งข้อมูล

 • รีโมทคอนโทรล DJI RC ไม่รองรับฟงัก์ชั่นสตรีมมิงแบบสด

	• เกี่ยวกับ
ดูข้อมูลอุปกรณ ์ข้อมูลเฟิร์มแวร ์เวอร์ชั่นของแอป เวอร์ชั่นของแบตเตอรี ่และอื่น ๆ

7. โหมดถ่�ยภ�พ
 ภ�พถ่�ย: ช็อตเดียว, AEB, ช็อตจับเวลา
 วิดีโอ
 QuickShots (ถ่�ยด่วน): เลือกจากโหมด Dronie, Rocket, Circle, Helix และ Boomerang
 Panorama: เลือกระหว่างโหมด Sphere, 180° และ Wide Angle
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8. ก�รเปลี่ยนโหมดแนวนอน/แนวตั้ง
  : แตะเพื่อสลับระหว่างโหมดแนวนอนและแนวตั้ง กล้องจะหมุน 90 องศาเมื่อเปลี่ยนเป็นโหมดแนวตั้งสำาหรับ

การถ่ายภาพและวิดีโอแนวตั้ง

9. ซูม
  : ไอคอนแสดงอัตราส่วนการซูม แตะเพื่อเปลี่ยนอัตราส่วนการซูม แตะไอคอนค้างไว้เพื่อขยายแถบการซูมแล

ะเลื่อนแถบเพื่อปรับอัตราส่วนการซูม

10. Shutter/Record Button (ป่่มชัตเตอร/์บันทึก)
   : แตะเพื่อถ่ายภาพหรือเพื่อเริ่ม/หยุดการบันทึกวิดีโอ

11. ป่่มโฟกัส
 AF  / MF  : แตะที่ไอคอนเพื่อเปลี่ยนโหมดโฟกัส แตะที่ไอคอนค้างไว้เพื่อขยายแถบโฟกัสและเลื่อนแถบเพื่อโฟกัสก

ล้อง

12. เล่นย้อนกลับ
   : แตะเพื่อเข้าสู่การเล่นย้อนกลับและดูตัวอย่างภาพถ่ายและวิดีโอทันทีที่ถ่ายไว้

13. เปลี่ยนโหมดกล้อง
  : เลือกระหว่างโหมด Auto และ Pro เมื่ออยู่ในโหมดถ่ายภาพ พารามิเตอร์จะแตกต่างกันไปตามแต่ละโหมด

14. พ�ร�มิเตอร์ก�รถ่�ย
 RES&FPS

4K 30
EV
+0.7

 : แสดงพารามิเตอร์การถ่ายภาพในปัจจุบัน แตะเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าพารามิเตอร์

15. ข้อมูลก�ร์ด microSD 

 
การจัดเก็บ
1:30:30  : แสดงจำานวนภาพถ่ายหรือเวลาบันทึกวิดีโอที่เหลืออยู่ของการ์ด microSD ปัจจุบัน แตะเพื่อดูควา

มจุที่มีอยู่ของการ์ด microSD

16. ก�รรับส่งข้อมูลท�งไกลในก�รบิน
 ความสูง 150 ม. : ระยะทางแนวตั้งจากโดรนไปยังจุดขึ้นบิน
 ระยะทาง 80 ม. : ระยะทางแนวนอนจากโดรนไปยังจุดขึ้นบิน
 3 ม./วินาท ี: ความเร็วแนวตั้งของโดรน
 5.6 ม./วินาท ี: ความเร็วแนวนอนของโดรน

17. แผนที่
  : แตะเพื ่อเปลี ่ยนเป็นขอบฟ้าจ ำาลอง ซึ ่งแสดงข้อมูล เช ่น การวางแนวและมุมเอ ียงของโดรน 

ตลอดจนตำาแหน่งของรีโมทคอนโทรล และตำาแหน่งของจุดขึ้นบิน

ยุบ

เปล่ียนเปน็แผนท่ีขนาดย่อ

มุมเอียงของโดรน
จุดขึ�นบิน

ตำาแหน่งของรีโมทคอนโทรล

ทิศทางของโดรน

เปล่ียนเปน็ขอบฟา้จำาลอง

18. ขึ้นบินอัตโนมัต/ิลงจอด/RTH
  /  : แตะที่ไอคอน เมื่อมีคำาเตือนขึ้นมา กดปุ่มค้างไว้เพื่อเริ่มขึ้นบินหรือลงจอดอัตโนมัติ
  : แตะเพื่อเริ่มโหมด Smart RTH และทำาให้โดรนบินกลับมายังจุดขึ้นบินที่บันทึกไว้ล่าสุด

19. ย้อนกลับ
  : แตะเพื่อย้อนกลับไปยังหน้า Home
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แตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอค้างไว้ในมุมมองกล้องจนกว่าแถบปรับกิมบอลจะปรากฏขึ้น เลื่อนแถบเพื่อปรับมุมกิมบอล

แตะที่หน้าจอเพื่อเปิดใช้งานการวัดแสงที่จุดโฟกัสหรือการวัดแสงแบบจุด การวัดแสงที่จุดโฟกัสหรือการวัด
แสงแบบจุดจะแสดงผลแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับโหมดโฟกัส โหมดค่ารับแสง และโหมดการวัดแสงแบบจุด 
หลังจากใช้การวัดแสงแบบจุดแล้ว ให้แตะบนหน้าจอค้างไว้เพื่อล็อกค่ารับแสง หากต้องการปลดล็อกค่ารับแสง 
ให้แตะบนหน้าจอค้างไว้อีกครั้ง

 • ชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณให้เต็มก่อนเปิดแอป DJI Fly
 • จำาเป็นต้องใช้เน็ตมือถือเมื่อใช้แอป DJI Fly ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณเพื่อขอทราบค่าใช้จ่
ายสำาหรับเน็ต
 • ถ้าค ุณใช ้ โทรศ ัพท ์ เคล ื ่อนท ี ่ เป ็นอ ุปกรณ์แสดงผล  ห้ามร ับสายท ี ่ โทรเข ้ามา  ตอบข้อความ 
หรือใช้ฟังก์ชั่นมือถืออื่น ๆ ในระหว่างการบิน
 • อ่านข้อความแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย ข้อความเตือน และข้อสงวนสิทธิ์ทั้งหมดให้ละเอียด รับทราบแ
ละจดจำาข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของคุณเอาไว ้คุณคือผู้รับผิดชอบผู้เดียวเท่านั้นที่ต้องรับทราบถึง
ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง และการบินแบบที่ได้รับอนุญาต
ก) อ่านและทำาความเข้าใจข้อความเตือนต่าง ๆ ก่อนใช้การขึ้นบินอัตโนมัติและการลงจอดอัตโนมัติ
ข) อ่านและทำาความเข้าใจถึงข้อความเตือนต่าง ๆ และข้อสงวนสิทธิ์ก่อนจะตั้งค่าระดับความสูงที่อยู่เกิน

จากการตั้งค่าเริ่มต้น
ค) อ่านและทำาความเข้าใจถึงข้อความเตือนต่าง ๆ และข้อสงวนสิทธิ์ก่อนจะสลับใช้โหมดการบินแบบต่าง 

ๆ
ง) อ่านและทำาความเข้าใจข้อความเตือนต่าง ๆ และคำาเตือนข้อสงวนสิทธิ์เมื่ออยู่ใกล้หรืออยู่ใน GEO 

Zone
จ) อ่านและทำาความเข้าใจถึงข้อความเตือนต่าง ๆ ก่อนใช้โหมดการบินอัจฉริยะ
 • หากมีคำาเตือนขึ้นในแอป ให้จอดโดรนของคุณทันท ีณ ตำาแหน่งที่ปลอดภัย
 • ทบทวนข้อความเตือนทั้งหมดที่อยู่ในรายการที่แสดงในแอปก่อนขึ้นบินทุกครั้ง
 • ใช้การสอนใช้งานในแอปเพื่อฝึกทักษะการบินของคุณ หากคุณยังไม่เคยบินโดรนมาก่อน หรือถ้าคุณยังมี
ประสบการณ์ไม่เพียงพอที่จะบินโดรนอย่างมั่นใจ
 • แคชข้อมูลแผนที่ของบริเวณที่คุณต้องการบินโดรน โดยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนขึ้นบินทุกครั้ง
 • แอปนี ้ออกแบบมาเพื ่อช่วยคุณในการใช้งาน ใช้ว ิจารณญาณของคุณ และอย่าพึ ่งแอปเพื ่อคว
บคุมโดรนของคุณ การใช้งานแอปนี ้ของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดการใช้งานของ DJI Fly 
และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ DJI อ่านทั้งหมดอย่างละเอียดได้ในแอป
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ก�รบิน

ส่วนนี�อธิบายถึงการฝึกบินอย่างปลอดภัยและข้
อกำาหนดด้านการบิน
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การบิน
หลังจากเตรียมความพร้อมก่อนบินเรียบร้อยแล้ว ขอแนะนำาให้คุณฝึกทักษะการบินของคุณและฝึกบินอย่างปลอด
ภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกการบินนั้นทำาการบินในพื้นที่โล่ง ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นอย่างเคร่งครั
ดเมื่อบิน อ่านแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยก่อนบินเพื่อให้แน่ใจในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย

ข้อกำ�หนดสภ�วะแวดล้อมท�งก�รบิน
1. ห้ามใช้โดรนในสภาพอากาศท่ีรุนแรง รวมถึงเม่ือความเร็วลมเกิน 10.7 เมตร/วินาที หิมะตก ฝนตก และหมอกลง
2. บินในพื้นที่เปิดโล่งเท่านั้น อาคารสูงและสิ่งก่อสร้างที่เป็นโลหะขนาดใหญ่อาจส่งผลกับความถูกต้องของเข็มทิศ

ที่ตัวโดรนและระบบ GNSS ได ้ขอแนะนำาให้โดรนอยู่ห่างจากอาคารเหล่านั้นอย่างน้อย 10 เมตร
3. หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง ฝูงชน สายไฟฟ้าแรงสูง ต้นไม ้และแหล่งน้ำา (ความสูงที่แนะนำาควรสูงกว่าน้ำาอย่างน้อย 3 

เมตร)
4. ลดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุด โดยการหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีกระแสแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง เช่น บริเวณใกล้สายไฟฟ้า 

สถานีจ่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย และอาคารที่มีการกระจายสัญญาณเสียงหรือภาพ
5. สมรรถนะของโดรนและแบตเตอรี่ถูกจำากัดเมื่อบินที่ระดับความสูงที่สูง บินด้วยความระมัดระวัง เพดานสูงสุดเ

หนือระดับน้ำาทะเลของโดรนคือ 4,000 ม. (13,123 ฟุต) เมื่อบินด้วยแบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะ หากใช้แบตเตอรี่โด
รนอัจฉริยะแบบพลัส เพดานบริการสูงสุดเหนือระดับน้ำาทะเลจะตกลงมาที่ 3,000 ม. (9,843 ฟุต) หากติดตั้งตั
วป้องกันใบพัดไว้บนโดรนด้วยแบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะ เพดานบริการสูงสุดเหนือระดับน้ำาทะเลจะอยู่ที ่1,500 ม. 
(4,921 ฟุต)

6. ไม่สามารถใช ้GNSS กับโดรนได้ในแถบภูมิภาคขั้วโลก ใช้ระบบการมองเห็นแทน
7. อย่าขึ้นบินจากวัตถุที่กำาลังเคลื่อนที ่เช่น รถยนต์และเรือ
8. ห้ามใช้โดรนในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิด

ขีดจำ�กัดก�รบิน
ระบบ GEO (Geospatial Environment Online)
ระบบ Geospatial Environment Online (GEO) ของ DJI เป็นระบบสารสนเทศระดับโลกที่ให้ข้อมูลแบบเรีย
ลไทม์เกี่ยวกับความปลอดภัยของการบินและการอัปเดตข้อจำากัด และป้องกัน UAV ไม่ให้บินในน่านฟ้าที่จำากัด 
ภายใต้สถานการณ์พิเศษ สามารถปลดล็อกพื้นที่ที่จำากัดเพื่ออนุญาตให้บินเข้าได ้ก่อนหน้านั้น ผู้ใช้ต้องส่งคำาขอปลด
ล็อกตามระดับข้อจำากัดปัจจุบันในพื้นที่การบินที่ต้องการ ระบบ GEO อาจไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบัง
คับของท้องถิ่นอย่างครบถ้วน ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยของการบินของตนเองและต้องปรึกษากับหน่
วยงานของท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อกำาหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะขอปลดล็อกการบินในพื้นที่จำา
กัด สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ GEO โปรดไปที ่https://www.dji.com/flysafe

ขีดจำ�กัดก�รบิน
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ขีดจำากัดการบินมีการเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใช้งานโดรนนี้
ได้อย่างปลอดภัย ผู้ใช้สามารถตั้งค่าขีดจำากัดการบินได้ทั้งความสูงและระยะทาง ข้อจำากัดด้านระดับความสูง 
ข้อจำากัดด้านระยะทาง และฟังก์ชัน GEO Zone จะทำางานพร้อมกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบินเมื่อ GNSS 
ใช้งานได ้มีเพียงระดับความสูงเท่านั้นที่ถูกจำากัดได ้เมื่อ GNSS ใช้งานไม่ได้
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เมื่อ GNSS ใช้ง�นได้

ขีดจำ�กัดก�รบิน แอป DJI Fly ไฟแสดงสถ�นะโดรน

ระดับความสูงที่สูงที่สุด ระดับความสูงของโดรนไ
มส่ามารถเกนิจากคา่ที่ระบุ

คำาเตือน: 
ถึงขีดจำากัดความสูงแล้ว

ไฟกะพริบสีเขียวและแดงสลับกัน
รัศมีที่ไกลที่สุด ระยะห่างของโดรนต้องอ

ยู่ในขอบเขตที่ไกลที่สุด
คำาเตือน: 
ถึงจุดไกลที่สุดที่จำากัดไว้

เมื่อสัญญ�ณ GNSS อ่อน

ขีดจำ�กัดก�รบิน แอป DJI Fly ไฟแสดงสถ�นะโดรน

ระดับความสูงท่ีสูงท่ีสุด

ความสูงถูกจำากัดไว้ท่ี 16 
ฟุต (5 ม.) เม่ือสัญญาณ 
GNSS อ่อนและระบบเซ
นเซอร์อินฟราเรดกำาลัง
ทำางาน
ความสูงถูกจำากัดไว้ท่ี 
98 ฟุต (30 ม.) 
เม่ือสัญญาณ GNSS อ่อ
นและระบบเซนเซอร์อินฟร
าเรดไม่ได้กำาลังทำางาน

คำาเตือน: 
ถึงขีดจำากัดความสูงแล้ว ไฟกะพริบสีแดงและเขียวสลับกัน

รัศมีท่ีไกลท่ีสุด ข้อจำากัดของรัศมีถูกปดิใช้งานและไม่สามารถรับการแจ้งเตือนในแอปได้

 • เมื ่อโดรนเปิดเครื ่อง จะไม่ม ีการจำากัดระดับความสูง หากสัญญาณ GNSS อ่อนระหว่างบิน 
ตราบใดที่สัญญาณ GNSS แรงมากกว่าอ่อน (แถบสัญญาณสีขาวหรือสีเหลือง)
 • ถ้าโดรนอยู่ใน GEO zone และไม่มีสัญญาณ GNSS หรือสัญญาณอ่อน ตัวบอกสถานะโดรนจะขึ้นไฟสีแ
ดงเป็นเวลาห้าวินาท ีทุกสิบสองวินาที

ข้อจำ�กัดด้�นระดับคว�มสูงและระยะท�ง
ระดับความสูงสูงสุดในการบินจำากัดระดับความสูงในการบินของโดรนในขณะที่ระยะทางของการบินสูงสุดจะจำากัดรั
ศมีการบินรอบจุดขึ้นบินของโดรน สามารถตั้งค่าขีดจำากัดเหล่านี้ได้โดยใช้แอป DJI Fly เพื่อความปลอดภัยในการบิน
ที่เพิ่มขึ้น

จุดขึ�นบิน

ระดับความสูงท่ีสูงท่ีสุด

รัศมีท่ีไกลท่ีสุด

ความสูงของโดรนเม่ือขึ�นบิน

จุดขึ�นบินไม่ได้รับการอัปเดตด้วยตนเองในระหว่างการบิน 
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 • ถ้าโดรนถึงขีดจำากัดความสูงหรือรัศม ีคุณจะยังควบคุมโดรนได ้แต่จะไม่สามารถบินต่อไปได ้ถ้าโดรนบิน
ออกไปนอกขอบเขตไกลที่สุด มันจะบินกลับเข้ามาอยู่ภายในขอบเขตโดยอัตโนมัต ิ เมื่อสัญญาณ GNSS 
แรง
 • เพ่ือความปลอดภัย อย่าบินใกล้สนามบิน ทางด่วน สถานีรถไฟ รางรถไฟ เขตเมืองหรือพื�นที่เส่ียงอื่น ๆ บิ
นโดรนให้อยู่ในระยะที่คุณมองเห็นเท่านั�น

GEO Zone
GEO Zone ทุกแห่งมีแจ้งไว้ในเว็บไซต์ทางการของ DJI ที ่ http://www.dji.com/flysafe GEO zones 
แบ่งเป็นหลายประเภท รวมถึงพื้นที่ เช่น สนามบิน พื้นที่ซึ่งมีเครื่องบินบินในระดับต่ำา พรมแดนระหว่างประเทศ 
และพื้นที่เสี่ยง เช่น โรงไฟฟ้า
คุณจะได้รับข้อความแจ้งใน DJI Fly หากโดรนของคุณเข้าใกล้ GEO zone และโดรนจะถูกจำากัดไม่ให้บินเข้าไปในพื้
นที่

ร�ยก�รตรวจสอบก่อนขึ้นบิน
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทคอนโทรล อุปกรณ์เคลื่อนที ่และแบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะต้องชาร์จเต็มที่
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดตัวป้องกันกิมบอลออกแล้ว
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแขนของโดรนกางออกแล้ว
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะและใบพัดล็อกติดกับตัวโดรนอย่างแน่นหนา
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิมบอลและกล้องทำางานปกติ
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรกีดขวางมอเตอร์และมอเตอร์ทำางานปกติ
7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า DJI Fly เชื่อมต่อกับโดรนได้เรียบร้อย
8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ของกล้องและเซนเซอร์ทั้งหมดสะอาด
9. ใช้เฉพาะอะไหล่และอุปกรณ์แท้ของ DJI เท่านั้น อะไหล่ที่ไม่ใช่ของ DJI หรืออะไหล่จากโรงงานที ่DJI ไม่ได้รับรองอ

าจทำาให้ระบบทำางานผิดปกติและเกิดอันตรายได้

ขึ้นบิน/ลงจอดแบบอัตโนมัติ
ขึ้นบินอัตโนมัติ
ใช้ฟังก์ชั่นการขึ้นบินอัตโนมัต:ิ
1. เปิดแอป DJI Fly และเข้าสู่มุมมองกล้อง
2. ทำาตามทุกขึ้นตอนในรายการตรวจสอบก่อนขึ้นบินให้ครบถ้วน
3. แตะ  ถ้าสภาพแวดล้อมปลอดภัยในการขึ้นบิน กดค้างที่ปุ่มเพื่อยืนยัน
4. โดรนจะขึ้นบินและบินอยู่กับที่เหนือพื้นดินประมาณ 1.2 เมตร (3.9 ฟุต)

จอดอัตโนมัติ
ใช้ฟังก์ชันการลงจอดอัตโนมัต:ิ

1. แตะ  ถ้าสภาพแวดล้อมปลอดภัยที่จะลงจอด ให้กดปุ่มค้างไว้เพื่อยืนยัน
2. การลงจอดอัตโนมัติสามารถยกเลิกได้โดยการแตะ  
3. ถ้าระบบการมองเห็นด้านล่างทำางานเป็นปกต ิการป้องกันการลงจอดจะใช้งานได้
4. หลังจากลงจอดมอเตอร์จะหยุดโดยอัตโนมัติ

 เลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการลงจอด
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ติดเครื่อง/ดับเครื่องมอเตอร์
ก�รติดเครื่องมอเตอร์
ใช้คำาสั่งจากคันโยกแบบผสมผสาน (CSC) ดังแสดงด้านล่างเพื่อสตาร์ทมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์ติดและหมุนแล้ว 
ปล่อยคันโยกทั้งสองอันพร้อมกัน

ดับเครื่องมอเตอร์
เมื่อโดรนอยู่บนพื้นดินและมอเตอร์กำาลังหมุน มีวิธีในการหยุดมอเตอร์สองวิธ:ี

วิธีที ่1: ดันคันโยกการบินขึ้น/ลงแนวดิ่ง (Throttle) ลงล่างแล้วค้างไว ้มอเตอร์จะหยุดหลังจากผ่านไปหนึ่งวินาที

วิธีที ่2: ทำา CSC แบบเดียวกันกับที่ใช้เพื่อสตาร์ทมอเตอร์และค้างไว ้มอเตอร์จะดับหลังจากสองวินาที

ดับเครื่องมอเตอร์ระหว่�งบิน
การหยุดมอเตอร์กลางอากาศจะทำาให ้โดรนชนได้ อย่าด ับมอเตอร์ระหว ่างบิน เว ้นแต่เม ื ่อค ุณพบเหตุ
การณ์ฉุกเฉิน เช ่น เก ิดการชน หรือเมื ่อโดรนควบคุมไม่ได ้และกำาลังจะบินขึ ้นหรือบินลงอย่างรวดเร็ว 
หรือโดรนกำาลังหมุนกลางอากาศ การดับเครื่องมอเตอร์ระหว่างบินใช้ขั้นตอน CSC แบบเดียวกับที่ทำาตอนสตาร์ทมอ
เตอร์ โปรดทราบว่าผู้ใช้จำาเป็นต้องกดคันบังคับค้างไว้ 2 วินาทีในขณะที่ทำา CSC เพื่อหยุดมอเตอร์ การตั้งค่าเริ่มต้น
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ใน DJI Fly

หรือ

หรือ

วิธีที ่1 วิธีที ่2
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ทดสอบก�รบิน
ขั้นตอนขึ้นบิน/ลงจอด
1. วางโดรนไว้ในพื้นที่โล่งและราบเรียบโดยที่ท้ายของโดรนชี้มาทางคุณ
2. กดปุ่มเปิดปิดที่รีโมทคอนโทรล และที่ตัวโดรน
3. เปิดแอป DJI Fly และเข้าสู่มุมมองกล้อง
4. รอให ้การว ิน ิจฉ ัยตนเองของโดรนเสร ็จ  หาก  D J I  F ly  ไม ่แสดงค ำ า เต ือนความผ ิดปกต ิ ใด  ๆ 

คุณสามารถสตาร์ทมอเตอร์ได้
5. กดคันบังคับเบา ๆ เพื่อขึ้นบิน
6. ในการลงจอด ให้บินอยู่กับที่เหนือพื้นผิวที่เสมอกัน และค่อย ๆ ดันคันบังคับลงเพื่อลดระดับ
7. หลังจากลงจอดมอเตอร์จะหยุดโดยอัตโนมัติ
8. ปิดโดรนก่อนปิดรีโมทคอนโทรล

วิดีโอแนะนำ�ก�รใช้ง�นและเคล็ดลับ
1. รายการตรวจสอบก่อนขึ้นบินออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณบินได้อย่างปลอดภัยและเพื่อถ่ายวิดีโอระหว่างบิน ตรว

จสอบรายการตรวจสอบก่อนขึ้นบินให้ครบทุกข้อก่อนการบินทุกครั้ง
2. เลือกโหมดการใช้งานกิมบอลที่ต้องการใน DJI Fly
3. ขอแนะนำาให้ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอเมื่อบินในโหมด Normal หรือ Cine
4. ห้ามบินในสภาพอากาศที่เลวร้าย เช่น ในวันที่ฝนตกหรือวันที่มีลมแรง
5. เลือกการตั้งค่ากล้องที่เหมาะกับความต้องการของคุณที่สุด
6. ทำาการทดสอบการบินเพื่อสร้างเส้นทางการบิน และเพื่อดูสภาพแวดล้อมก่อนบินจริง
7. กดคันโยกควบคุมลงเบา ๆ เพื่อให้การเคลื่อนที่ของโดรนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางโดรนบนพื�นผิวราบและมั่นคงก่อนขึ�นบิน ห้ามบินขึ�นจากฝ่ามือหรือขณะที่ถือโ
ดรนด้วยมือของคุณ
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ภาคผนวก
ข้อมูลจำ�เพ�ะ

โดรน

นำ�าหนักเม่ือขึ�นบิน

248 กรัม
นำ�าหนักมาตรฐานของโดรน (รวม DJI Mini 3 Pro Intelligent Flight 
Battery, ใบพัด และการ์ด microSD) 
นำ�าหนักจริงของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามความแตกต่างของวัสดุท่ีใ
ช้ในการผลิตแต่ละชุดและปจัจัยภายนอก การลงทะเบียนอาจไม่จำาเป็นในบาง
ประเทศและภูมิภาค ตรวจสอบกฎและข้อบังคับในท้องถ่ินก่อนการใช้งาน
ด้วยแบตเตอร่ีโดรนอัจฉริยะแบบพลัสของ DJI Mini 3 Pro 
โดรนจะมีนำ�าหนักมากกว่า 249 กรัม (ประมาณ 290 กรัม) กรุณาตรวจสอบ
และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ินอย่างเคร่งครัดเม่ือบิน

ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)
เม่ือพับ (ไม่รวมใบพัด): 148×90×62 มม.
เม่ือกางออก (รวมใบพัด): 251×362×72 มม.

ระยะทางแนวทแยง 247 มม.

ความเร็วเพ่ิมขึ�นสูงสุด
โหมด S: 5 m/s
โหมด N: 3 m/s
โหมด C: 2 m/s

ความเร็วลดลงสูงสุด
โหมด S: 3.5 m/s
โหมด N: 3 m/s
โหมด C: 1.5 m/s

ความเร็วแนวราบสูงสุด 
(ใกล้เคียงกับระดับนำ�าทะเล ไม่มีลม)

โหมด S: 16 m/s
โหมด N: 10 m/s
โหมด C: 6 m/s

ความสูงในการบินขึ�นสูงสุดเม่ือบินอยู่
ท่ีระดับนำ�าทะเล

พร้อมแบตเตอร่ีโดรนอัจฉริยะ: 4,000 ม. (13,123 ฟุต)
พร้อมแบตเตอร่ีโดรนอัจฉริยะแบบพลัส: 3,000 ม. (9,843 ฟุต)
พร้อมแบตเตอร่ีโดรนอัจฉริยะและตัวปอ้งกันใบพัด: 1,500 ม. (4,921 ฟุต)

ระยะเวลาบินได้นานท่ีสุด

38 นาที (พร้อมแบตเตอร่ีโดรนอัจฉริยะและความเร็วในการบิน 21.6 กม./
ชม. ในสภาวะท่ีไม่มีลม)
51 นาที (พร้อมแบตเตอร่ีโดรนอัจฉริยะแบบพลัสและความเร็วในการบิน 
21.6 กม./ชม. ในสภาวะท่ีไม่มีลม)

เวลาในการบินอยู่กับท่ีสูงสุด 33 นาที (พร้อมแบตเตอร่ีโดรนอัจฉริยะและในสภาวะท่ีไม่มีลม)
44 นาที (พร้อมแบตเตอร่ีโดรนอัจฉริยะแบบพลัสและในสภาวะท่ีไม่มีลม)

ระยะทางบินได้ไกลท่ีสุด

18 กม. (พร้อมแบตเตอร่ีโดรนอัจฉริยะและวัดขณะบินท่ี 43.2 กม./ชม. 
ในสภาวะท่ีไม่มีลม)
25 กม. (พร้อมแบตเตอร่ีโดรนอัจฉริยะและวัดขณะบินท่ี 43.2 กม./ชม. 
ในสภาวะท่ีไม่มีลม)

การต้านความเร็วลมสูงสุด 10.7 เมตร/วินาที

มุมเอียงสูงสุด
โหมด S: 40° (บินไปข้างหน้า); 35° (บินถอยหลัง)
โหมด N: 25°
โหมด C: 25°

ความเร็วแบบมุมสูงสุด
โหมด S: 130°/s ตามค่าเร่ิมต้น (ช่วงท่ีปรับได้บน DJI Fly คือ 20-250°/s)
โหมด N 75°/s ตามค่าเร่ิมต้น (ช่วงท่ีปรับได้บน DJI Fly คือ 20-120°/s)
โหมด C 30°/s ตามค่าเร่ิมต้น (ช่วงท่ีปรับได้บน DJI Fly คือ 20-60°/s)

อุณหภูมิในการทำางาน -10° ถึง 40°C (14° ถึง 104°F)
GNSS GPS + GLONASS + GALILEO
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ระยะความแม่นยำาในการบินอยู่กับท่ี แนวตั�ง: Vision Positioning: ±0.1 ม., GNSS Positioning: ±0.5 ม.
แนวราบ: Vision Positioning: ±0.3 ม., GNSS Positioning: ±1.5 ม.

ก�รส่งข้อมูล
ระบบการส่งวิดีโอ O2
ความถ่ีในการทำางาน 2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz

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

Wi-Fi
โปรโตคอล 802.11 a/b/g/n/ac
ความถ่ีในการทำางาน 2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz

กำาลังในการส่งสัญญาณ (EIRP)
2.4 GHz: <19 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
5.8 GHz: <20 dBm(FCC/SRRC), <14 dBm(CE)

Bluetooth
โปรโตคอล Bluetooth 5.2
ความถ่ีในการทำางาน 2.4000-2.4835 GHz
กำาลังในการส่งสัญญาณ (EIRP) <8 dBm
กิมบอล

ขอบเขตทางเทคนิค
Tilt: -135° ถึง +80° 
Roll: -135° ถึง +45° 
Pan: -30° ถึง +30°

ขอบเขตการควบคุม Tilt: -90° ถึง +60°
Roll: 0° หรือ -90° (แนวนอนหรือแนวตั�ง)

กันส่ัน 3-axis (Tilt, Roll, Pan)
ความเร็วควบคุมสูงสุด (Tilt) 100°/s
ขอบเขตการส่ันสะเทือนเชิงมุม ±0.01°
ระบบรับรู้สิ�งกีดขว�ง
ระบบการมองเห็นด้านล่าง ช่วงการบินอยู่กับท่ีท่ีแม่นยำา: 0.5-10 เมตร

สภาพแวดล้อมในการใช้งาน พื�นผิวไม่สะท้อนแสง ซ่ึงแยกแยะได้ท่ีมีการสะท้อนแสง >20%; 
ความสว่างเพียงพอท่ี >15 ลักซ์ 

กล้อง
เซ็นเซอร์ภาพ 1/1.3" CMOS, Effective Pixels: 12 MP

เลนส์

FOV: 82.1°
ฟอร์แมตเทียบเท่ากับ: 24 มม.
รูรับแสง: f/1.7
ระยะการถ่ายภาพ: 1 เมตร ถึงระยะอนันต์

ISO
วิดีโอ: 100-3200
ภาพถ่าย: 100-3200

สปดีชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1/8000-2 s
ขนาดภาพถ่ายสูงสุด 4000 × 3000

โหมดการถ่ายภาพน่ิงและพารามิเตอร์

ภาพเดียว: 12MP
ช่วงเวลา: 12MP
2/3/5/7/10/15/20/30/60 วินาที (JPEG) 
5/7/10/15/20/30/60 วินาที (JPEG+RAW)
ถ่ายคร่อมค่าแสงอัตโนมัติ (AEB): 12MP, 3 เฟรมท่ีคร่อมท่ี 0.7 EV Step
Pano: Sphere, 180°, Wide-angle
โหมด HDR: รองรับ HDR ในโหมด Single Shot

ฟอร์แมตภาพถ่าย JPEG/DNG (RAW)
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ความละเอียดวิดีโอ

4K: 3840×2160@24/25/30 fps
2.7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60 fps
FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps
โหมด HDR: รองรับ HDR เม่ือถ่ายภาพท่ีความเร็ว 24/25/30 fps

รูปแบบวิดีโอ MP4 (H.264)
อัตราบิตของวิดีโอสูงสุด 100 Mbps

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

ซูมดิจิทัล
4K: 2 เท่า 
2.7K: 3 เท่า 
FHD: 4 เท่า

รีโมทคอนโทรล DJI RC-N1
ก�รส่งข้อมูล

ระบบการส่งวิดีโอ
เม่ือใช้ร่วมกับการกำาหนดค่าฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ของโดรน รีโมทคอนโทรล DJI 
RC-N1 จะเลือกเวอร์ชันเฟร์ิมแวร์ท่ีเก่ียวข้องโดยอัตโนมัติสำาหรับการอัปเ
ดต ซ่ึงรองรับเทคโนโลยีการส่งสัญญาณ O2 เม่ือเช่ือมต่อกับ DJI Mini 3

คุณภาพมุมมองสดขณะถ่าย 720p/30fps
ความถ่ีในการทำางาน 2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz

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)

ระยะการส่งสัญญาณไกลท่ีสุด 
(ไม่มีส่ิงกีดขวาง ไม่โดนรบกวน)

10 กิโลเมตร (FCC); 6 กิโลเมตร (CE/SRRC/MIC)
ข้อมูลได้รับการทดสอบภายใต้มาตรฐานท่ีแตกต่างกันในพื�นท่ีเปดิท่ีไม่มีสัญ
ญาณรบกวน หมายถึงระยะทางสูงสุดของการบินเท่ียวเดียวโดยไม่คำานึงถึ
งการกลับจุดขึ�นบิน โปรดให้ความสนใจกับการแจ้งเตือนของ RTH ในแอป 
DJI Fly ในระหว่างการบินจริง

ระยะการส่งข้อมูล 
(ในสถานการณ์ท่ัวไปภายใต้มาตรฐาน 
FCC)

สัญญาณรบกวนท่ีรุนแรง (เช่น ใจกลางเมือง): ประมาณ 1.5-3 กม.
สัญญาณรบกวนปานกลาง (เช่น ชานเมือง บริเวณเมืองเล็ก ๆ): ประมาณ 
3-6 กม.
ไม่มีส่ิงรบกวน (เช่น พื�นท่ีชนบท ชายหาด): ประมาณ 6-10 กม.
ข้อมูลได้รับการทดสอบภายใต้มาตรฐาน FCC ในพื�นท่ีเปดิแล
ะท่ีระดับสัญญาณรบกวนต่าง ๆ ข้อมูลมีไว้เพ่ืออ้างอิงเท่านั�น 
ให้ความสนใจกับการแจ้งเตือนของ RTH ในแอป DJI Fly 
ในระหว่างการบินจริง

ทั�วไป
อุณหภูมิในการทำางาน -10° ถึง 40°C (14° ถึง 104°F)
ความจุแบตเตอร่ี 5,200 mAh
ชนิดของแบตเตอร่ี Li-ion
ระบบสารเคมี LiNiMnCoO2

กระแส/แรงดันไฟฟา้ในการทำางาน 1200 mA@3.6 V (กับอุปกรณ์ Android) 
700 mA@3.6 V (กับอุปกรณ์ iOS)

ขนาดอุปกรณ์เคล่ือนท่ีสูงสุดท่ีสนั
บสนุน 180×86×10 มม. (ความสูง×ความกว้าง×ความหนา)

ประเภท USB Port ท่ีรองรับ Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C

อายุการใช้งานแบตเตอร่ีสูงสุด 6 ช่ัวโมง (เม่ือไม่ได้ชาร์จอุปกรณ์เคล่ือนท่ีใด ๆ)
4 ช่ัวโมง (เม่ือชาร์จอุปกรณ์เคล่ือนท่ี)
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รีโมทคอนโทรล DJI RC
ก�รส่งข้อมูล

ระบบการส่งวิดีโอ
เม่ือใช้ร่วมกับการกำาหนดค่าฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ของโดรน รีโมทคอนโทรล DJI 
RC จะเลือกเวอร์ชันเฟร์ิมแวร์ท่ีเก่ียวข้องโดยอัตโนมัติสำาหรับการอัปเดต 
ซ่ึงรองรับเทคโนโลยีการส่งสัญญาณ O2 เม่ือเช่ือมต่อกับ DJI Mini 3

ความถ่ีในการทำางาน 2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz

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)

ระยะการส่งสัญญาณไกลท่ีสุด 
(ไม่มีส่ิงกีดขวาง ไม่โดนรบกวน)

10 กิโลเมตร (FCC); 6 กิโลเมตร (CE/SRRC/MIC)
ข้อมูลได้รับการทดสอบภายใต้มาตรฐานท่ีแตกต่างกันในพื�นท่ีเปดิท่ีไม่มีสัญ
ญาณรบกวน หมายถึงระยะทางสูงสุดของการบินเท่ียวเดียวโดยไม่คำานึงถึ
งการกลับจุดขึ�นบิน โปรดให้ความสนใจกับการแจ้งเตือนของ RTH ในแอป 
DJI Fly ในระหว่างการบินจริง

ระยะการส่งข้อมูล 
(ในสถานการณ์ท่ัวไปภายใต้มาตรฐาน 
FCC)

สัญญาณรบกวนรุนแรง (เช่น ใจกลางเมือง): 1.5-3 กม.
สัญญาณรบกวนปานกลาง (เช่น ชานเมือง บริเวณเมืองเล็ก ๆ): 3-6 กม.
ไม่มีสัญญาณรบกวน (เช่น พื�นท่ีชนบท ชายหาด): 6-10 กม.
ข้อมูลได้รับการทดสอบภายใต้มาตรฐาน FCC ในพื�นท่ีเปดิและท่ีระดับสัญญ
าณรบกวนต่าง ๆ ข้อมูลมีไว้เพ่ืออ้างอิงเท่านั�น โปรดให้ความสนใจกับการแจ้
งเตือนของ RTH ในแอป DJI Fly ในระหว่างการบินจริง

Wi-Fi
โปรโตคอล 802.11a/b/g/n
ความถ่ีในการทำางาน 2.4000-2.4835 GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz

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

Bluetooth
โปรโตคอล Bluetooth 4.2
ความถ่ีในการทำางาน 2.4000-2.4835 GHz
กำาลังในการส่งสัญญาณ (EIRP) <10 dBm
ทั�วไป
อุณหภูมิในการทำางาน -10° ถึง 40°C (14° ถึง 104°F)
GNSS GPS + BEIDOU + GALILEO
ความจุแบตเตอร่ี 5,200 mAh
ชนิดของแบตเตอร่ี Li-ion
ระบบสารเคมี LiNiMnCoO2
กระแส/แรงดันไฟฟา้ในการทำางาน 1250 mA@3.6 V
อายุการใช้งานแบตเตอร่ีสูงสุด ประมาณ 4 ช่ัวโมง
ความจุในการจัดเก็บข้อมูล รองรับการ์ด microSD
การ์ด microSD 
ท่ีรองรับสำาหรับรีโมทคอนโทรล DJI 
RC

UHS-I Speed Grade 3 rating microSD card
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การ์ด microSD 
ท่ีแนะนำาสำาหรับรีโมทคอนโทรล DJI 
RC

SanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC
SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 256GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 400GB V30 A2 microSDXC
SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC
SanDisk High Endurance 256GB V30 microSDXC
Kingston Canvas Go!Plus 64GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas Go!Plus 256GB V30 A2 microSDXC
Lexar High Endurance 64GB V30 microSDXC
Lexar High Endurance 128GB V30 microSDXC
Lexar 633x 256GB V30 A1 microSDXC
Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC
Samsung EVO Plus 512GB microSDXC

แบตเตอรี�โดรนอัจฉริยะ
ความจุแบตเตอร่ี 2453 mAh
แรงดันไฟมาตรฐาน 7.38 V
ชาร์จไฟเต็มท่ี 8.5 V
ชนิดของแบตเตอร่ี Li-ion
ระบบสารเคมี LiNiMnCoO2
พลังงาน 18.10 Wh
นำ�าหนัก ประมาณ 80.5 กรัม
อุณหภูมิขณะชาร์จ 5° ถึง 40°C (41° ถึง 104°F)

เวลาในการชาร์จ

64 นาที (เม่ือใช้กับท่ีชาร์จ DJI 30W USB-C และแบตเตอร่ีท่ีติดตั�งอยู่ในโ
ดรน)
56 นาที (เม่ือใช้กับท่ีชาร์จ DJI 30W USB-C และแบตเตอร่ีท่ีใส่เข้าไปใน DJI 
Mini 3 Pro Two-Way Charging Hub)

ท่ีชาร์จท่ีแนะนำา

ท่ีชาร์จ DJI 30W USB-C หรือท่ีชาร์จ USB Power Delivery (30 W) อ่ืน ๆ
เม่ือคุณชาร์จแบตเตอร่ีท่ีติดตั�งเข้ากับโดรนหรือใส่ลงใน DJI Mini 3 Pro 
Two-Way Charging Hub กำาลังไฟสูงสุดในการชาร์จท่ีรองรับคือ 30 
วัตต์

แบตเตอรี�โดรนอัจฉริยะแบบพลัส
ความจุแบตเตอร่ี 3850 mAh
แรงดันไฟมาตรฐาน 7.38 V
ชาร์จไฟเต็มท่ี 8.5 V
ชนิดของแบตเตอร่ี Li-ion
ระบบสารเคมี LiNiMnCoO2
พลังงาน 28.4 Wh
นำ�าหนัก ประมาณ 121 กรัม
อุณหภูมิขณะชาร์จ 5° ถึง 40°C (41° ถึง 104°F)

เวลาในการชาร์จ

101 นาที (เม่ือใช้กับท่ีชาร์จ DJI 30W USB-C และแบตเตอร่ีท่ีติดตั�งอยู่ใน
โดรน)
78 นาที (เม่ือใช้กับท่ีชาร์จ DJI 30W USB-C และแบตเตอร่ีท่ีใส่เข้าไปใน DJI 
Mini 3 Pro Two-Way Charging Hub)
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ท่ีชาร์จท่ีแนะนำา

ท่ีชาร์จ DJI 30W USB-C หรือท่ีชาร์จ USB Power Delivery (30 W) อ่ืน ๆ
เม่ือคุณชาร์จแบตเตอร่ีท่ีติดตั�งเข้ากับโดรนหรือใส่ลงใน DJI Mini 3 Pro 
Two-Way Charging Hub กำาลังไฟสูงสุดในการชาร์จท่ีรองรับคือ 30 
วัตต์

อ่ปกรณ์ช�ร์จแบบสองท�ง
Input USB-C: 5V  3A, 9V  3A, 12V  3A
Output USB: 5V  2A
กำาลังไฟ 30 W
ประเภทการชาร์จ ชาร์จแบตเตอร่ีสามก้อนตามลำาดับ
อุณหภูมิขณะชาร์จ 5° ถึง 40°C (41° ถึง 104°F)

แบตเตอร่ีท่ีรองรับ แบตเตอร่ีโดรนอัจฉริยะ DJI Mini 3 Pro (BWX162-2453-7.38)
แบตเตอร่ีโดรนอัจฉริยะแบบพลัส DJI Mini 3 Pro (BWX162-3850-7.38)

แอป
ช่ือ DJI Fly
ระบบปฏิบัติการท่ีใช้งานได้ iOS v11.0 หรือสูงกว่า; Android v7.0 หรือสูงกว่า
ก�รจัดเก็บ
การ์ด microSD 
ท่ีรองรับสำาหรับโดรน UHS-I Speed Grade 3 rating microSD card

การ์ด microSD ท่ีแนะนำาสำาหรับโดรน

SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDXC
SanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC
SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A1 microSDXC
Kingston Canvas Go!Plus 64GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas Go!Plus 256GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas React Plus 64GB V30 A1 microSDXC
Kingston Canvas React Plus 128GB V30 A1 microSDXC
Samsung Pro Plus 256GB V30 A2 microSDXC

 • โหมดการถ่ายภาพที่แตกต่างกันอาจรองรับช่วง ISO ที่แตกต่างกัน ดูช่วง ISO ที่ปรับได้จริงสำาหรับโหม
ดการถ่ายภาพต่าง ๆ ใน DJI Fly
 • ภาพถ่ายที่ถ่ายในโหมด Single Shot (ถ่ายภาพช็อตเดียว) จะไม่มีเอฟเฟกต ์HDR ในสถานการณ์ต่อไปนี�:
ก) เม่ือโดรนกำาลังเคล่ือนท่ีหรือความเสถียรได้รับผลกระทบจากความเร็วลมสูง
ข) เม่ือตั�งค่าไวต์บาลานซ์เป็นโหมดแมนวล
ค) กล้องอยู่ในโหมดอัตโนมัติและปรับการตั�งค่า EV ด้วยตนเอง
ง) กล้องอยู่ในโหมดอัตโนมัติและล็อก AE เปดิอยู่
จ) กล้องอยู่ในโหมด Pro
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อัปเดตเฟิร์มแวร์
ใช ้DJI Fly หรือ DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ของโดรนและรีโมทคอนโทรล

ก�รใช้แอป DJI Fly
เมื่อเชื่อมต่อโดรนหรือรีโมทคอนโทรลกับแอป DJI Fly คุณจะได้รับการเตือน เมื่อมีเฟิร์มแวร์ใหม่พร้อมให้อัปเดต 
หากต้องการเริ่มอัปเดต ให้เชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณกับอินเทอร์เน็ตและทำาตามคำาแนะน
ำาบนจอ คุณไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได ้ถ้ารีโมทคอนโทรลไม่ได้เชื่อมต่อกับโดรน ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ก�รใช้ง�น DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)
อัปเดตโดรนและเฟิร์มแวร์ของรีโมทคอนโทรลแยกจากกันโดยใช ้DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)

ทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ด้�นล่�งเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ของโดรน:
1. เปิด DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วล็อกอินด้วยบัญชี DJI 

ของคุณ
2. เปิดโดรน แล้วเชื่อมต่อโดรนกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB-C ภายใน 20 วินาที
3. เลือก DJI Mini 3 และคลิก Firmware Updates
4. เลือกเวอร์ชันเฟิร์มแวร์
5. รอการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร ์การอัปเดตเฟิร์มแวร์จะเริ่มเองอัตโนมัติ
6. รอให้การอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จ

ทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ด้�นล่�งเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ของรีโมทคอนโทรล:
1. เปิด DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วล็อกอินด้วยบัญชี DJI 

ของคุณ
2. เปิดรีโมทคอนโทรล แล้วเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB-C
3. เลือกรีโมทคอนโทรลที่เกี่ยวข้องและคลิกที ่Firmware Updates (อัปเดตเฟิร์มแวร)์
4. เลือกเวอร์ชันเฟิร์มแวร์
5. รอการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร ์การอัปเดตเฟิร์มแวร์จะเริ่มเองอัตโนมัติ
6. รอให้การอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จ

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำาตามขั้นตอนทั้งหมดเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร ์มิฉะนั้นการอัปเดตอาจล้มเหลว
 การอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจใช้เวลาประมาณ 10 นาท ีเป็นเรื่องปกติที่กิมบอลจะไม่ทำางาน ไฟแสดงสถานะโด
รนกะพริบและโดรนจะรีบูตเอง รอจนกว่าการอัปเดตเสร็จเรียบร้อย 

 ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วในระหว่างที่อัปเดต
 ก่อนจะอัปเดต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จโดรนและรีโมทคอนโทรลไว้แล้วอย่างน้อย 20%
 อย่าถอดปลั๊กสาย USB-C ระหว่างการอัปเดต

ข้อมูลหลังก�รข�ย
ไปที ่ https://www.dji.com/support เพื ่อดูข้อมูลเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับนโยบายด้านบริการหลังการขาย 
บริการซ่อมแซม และความช่วยเหลือ



ติดต่อ 
ฝ่ายสนับสนุนของ 

DJI

https://www.dji.com/support

ข้อคว�มนี�อ�จมีก�รเปลี�ยนแปลงได้
ดาวน์์โหลดเวอร์์ชััน์ล่าสุุดจาก
http://www.dji.com/mini-3

ห�กคุณมีคำ�ถ�มเกี�ยวกับเอกส�รฉบับนี�	โปรดติดต่อ DJI 
โดยส่งข้อคว�มไปที� DocSupport@dji.com

 เป็นเครื่องหมายการค้าของ DJI
ลิขสิทธิ ์© 2022 DJI สงวนลิขสิทธิ์
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