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

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

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

      พิิมพ์ิเอกสำารน่�
เอกสารน่�สามืารถพื่มิืพื่แ์บบคู่วามืละเอย่่ดส่งได้
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การใช้้ค่้�มือน่�

ค้ำาอธิิบายภาพิ

คู่ำาเตอืน สิ�งสำาคู่ญั ขอ้แนะนำาและเคู่ล็ดลบั เอกสารอา้งองิ

อ�านก�อนข้้�นบินค้รั �งแรก
กรณุาอ�านเอกสารต�อไปน่�ก�อนจะใช้้งาน DJITM Mini 3 Pro:

1. คู่ำาแนะนำาดา้นคู่วามืปลอดภัยั่

2. คู่่�มือืเริ�มืใช้้งานฉบับย่�อ

3. คู่่�มือืการใช้้งาน

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

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

วิด่ีโอสำอนการใช้้งาน

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

https://s.dji.com/guide11

ดีาวน์โหลดีแอป DJI Fly
ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าใช้้แอป DJI Fly ระหว�างบิน สแกนคู่วิอารโ์คู่ด้ดา้นบน เพื่ื�อดาวน์โหลดเวอรชั์้นล�าสุด

  รโ่มืทคู่อนโทรล DJI RC มืแ่อป DJI Fly ตดิตั �งอย่่�แลว้ ผู้่ใ้ช้้จำาเป็นตอ้งดาวน์โหลด DJI Fly ลงในอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�ของตน เมืื�อใช้้รโ่มืทคู่อนโทรล 

DJI RC-N1
  เวอรชั์้น Android ของ DJI Fly ใช้้งานไดก้บั Android v6.0 หรอืใหมื�กว�า เวอรชั์้น iOS ของ DJI Fly ใช้้งานไดก้บั iOS v11.0 หรอืใหมื�กว�า

* เพื่ื�อคู่วามืปลอดภัยั่ย่ิ�งขึ �น เมืื�อไมื�ไดเ้ชื้�อมืต�อหรอืล็อกอนิกบัแอประหว�างการบนิ การบนิจะจำากดัไวท้่�คู่วามืส่ง 98.4 ฟุุต (30 เมืตร) และระย่ะห�างท่� 164 ฟุุต 

(50 เมืตร) คู่ำาแนะนำาน่�ใช้้กบั DJI Fly และแอปทกุแอปท่�ทำางานร�วมืกบัโดรนของ DJI ได้

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

อณุหภัมิ่ืท่�ใช้้งานไดส้ำาหรบัผู้ลิตภัณัฑ์น่์�คู่อื -10° ถงึ 40° C ผู้ลติภัณัฑ์น่์�ไมื�ไดเ้ป็นไปตามืมืาตรฐานอณุหภัม่ืกิารใช้้งานระดบัการทหาร 

(-55° ถงึ 125° C) ซึ�งตอ้งทนทานต�อคู่วามืหลากหลาย่ของสภัาวะแวดลอ้มืมืากกว�า ใช้้งานผู้ลติภัณัฑ์ใ์หเ้หมืาะสมื และใช้้งานเฉพื่าะกับ

สภัาพื่อากาศท่�อย่่�ในช้�วงอณุหภัมิ่ืท่�ใช้้งานไดข้องผู้ลิตภัณัฑ์ร์ะดบัน่�เท�านั�น
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รายละเอ่ยดีผลิตภัณฑ์์

ส�วนน่�คู่อืการแนะนำา DJI Mini 3 Pro 

และแสดงส�วนประกอบต�าง ๆ ของโดรนและรโ่มืทคู่อนโทรล



6 © 2022 DJI สงวนลิขสิทธิ์  

รายละเอ่ยดีผลิตภัณฑ์์

ข้้อม่ลเบื�องต้น
DJI Mini 3 Pro มืคู่่ณุสมืบัตทิั �งระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรดและระบบการมืองเห็นดา้นหน้า ดา้นหลงั และดา้นล�าง ซึ�งทำาใหส้ามืารถบนิวนอย่่�กบัท่�แล

ะบนิไดใ้นร�มืและกลางแจ้ง และสำาหรบัการกลับจดุขึ �นบนิโดย่อตัโนมืตั ิในขณะท่�หลก่เล่�ย่งสิ�งกด่ขวางจากดา้นหน้า หลัง และดา้นล�าง DJI Mini 3  

Pro ย่งัมืร่ป่แบบท่�พื่บัเก็บไดแ้ละกะทดัรดั ซึ�งมืน่ำ �าหนักน้อย่กว�า 249 กรมัื เคู่รื�องบินมืคู่่วามืเรว็ในการบนิส่งสุด 36 ไมืลต์�อชั้�วโมืง (57.6 

กโิลเมืตรต�อชั้�วโมืง) ระย่ะเวลาบนิส่งสุด 34 นาทเ่มืื�อใช้้แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะ และระย่ะเวลาบนิส่งสุด 47 นาทเ่มืื�อใช้้แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะแบ

บพื่ลสั

รโ่มืทคู่อนโทรล DJI RC มืห่น้าจอในตวัขนาด 5.5 นิ�ว ท่�มืคู่่วามืละเอย่่ด 1920x1080 พื่กิเซล ผู้่ใ้ช้้สามืารถเชื้�อมืต�ออนิเทอรเ์น็ตผู้�าน Wi-Fi 
ส�วนระบบปฏิบัิตกิาร Android จะมืท่ั �งบล่ทธ่และ GNSS รโ่มืทคู่อนโทรล DJI RC มืาพื่รอ้มืกบัการคู่วบคู่มุืโดรนและกมิืบอลท่�หลากหลาย่ 

ตลอดจนปุ� มืท่�สามืารถปรบัแต�งได ้โดย่มืเ่วลาใช้้งานส่งสุดประมืาณ 4 ชั้�วโมืง รโ่มืทคู่อนโทรล RC-N1 แสดงผู้ลการส�งวดิโ่อจากโดรนไปย่งั DJI Fly 

บนอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่� โดรนและกล้องสามืารถคู่วบคู่มุืไดอ้ย่�างง�าย่ดาย่โดย่ใช้้ปุ� มืออนบอรด์ และรโ่มืทคู่อนโทรลมืเ่วลาใช้้งานประมืาณ 6 ชั้�วโมืง

ลกัษณะเด�น
กมิืบอลและกล้อง: ดว้ย่กมิืบอลกันสั�นแบบอิสระ 3 แกนและเซนเซอรก์ลอ้งขนาด 1/1.3 นิ�ว DJI Mini 3 Pro สามืารถถ�าย่วดิโ่อ 4K 

และภัาพื่ถ�าย่ท่�มืคู่่วามืละเอย่่ด 48MP ได ้นอกจากน่�ย่งัรองรบัการสลบักนัระหว�างโหมืดแนวนอนและโหมืดแนวตั �งดว้ย่การแตะเพื่ย่่งคู่รั �งเดย่่วใน 

DJI Fly

การส�งวดิโ่อ: ดว้ย่เสาส�งสัญญาณส่�เสาในตวัและเทคู่โนโลย่ส่�งสัญญาณในระย่ะไกล O3 (OCUSYNCTM 3.0) ของ DJI ทำาให ้DJI Mini 3 

Pro มืร่ะย่ะการส�งสัญญาณส่งสุด 12 กโิลเมืตร และส�งสัญญาณวดิโ่อจากตวัโดรนมืาท่�แอป DJI Fly ท่�มืคู่่ณุภัาพื่ส่งสุดท่� 1080p 30fps 

รโ่มืทคู่อนโทรลทำางานไดท้ั �ง 2.4 GHz และ 5.8 GHz และย่งัเลอืกช้�องสัญญาณท่�ดท่่�สุดไดอ้ตัโนมืตัิ

โหมืดการถ�าย่ภัาพื่ขั �นส่ง: ถ�าย่ภัาพื่ท่�ซับซ้อนไดอ้ย่�างง�าย่ดาย่ดว้ย่คู่ณุสมืบตัติ�าง ๆ เช้�น MasterShots, Hyperlapse และ QuickShots 

เพื่ย่่งแคู่�แตะไมื�ก่�คู่รั �ง โดรนจะบินขึ �นเพื่ื�อบันทกึตามืเส้นทางท่�กำาหนดไวล้�วงหน้าและสรา้งวดิโ่อมืาตรฐานระดบัมือือาช่้พื่โดย่อตัโนมืตั ิ

QuickTransfer ทำาใหก้ารดาวน์โหลดและการแก้ไขภัาพื่ถ�าย่และวดิโ่อสะดวกและมืป่ระสิทธภิัาพื่ย่ิ�งขึ �น

โหมืดการบนิอจัฉรยิ่ะ: ดว้ย่ ActiveTrack 4.0 และ Point of Interest 3.0 โดรนจะตดิตามืหรอืบนิรอบวตัถโุดย่อตัโนมืตั ิในขณะท่�ตรวจจบัสิ�งกด่

ขวางในเส้นทาง ผู้่้ใช้้สามืารถใช้้จดจ�อคู่วามืสนใจอย่่�กบัการคู่วบคู่มุืโดรน ในขณะท่� Advanced Pilot Assistance System 4.0 ช้�วย่ใหโ้ดรนสามื

ารถหลบหลก่สิ�งกด่ขวางได้

  ระย่ะเวลาบนิและคู่วามืเรว็ส่งสุดไดร้บัการทดสอบในสภัาพื่แวดลอ้มืท่�ไมื�มืล่มืท่�ใกลร้ะดบันำ �าทะเลในขณะท่�บนิดว้ย่คู่วามืเรว็คู่งท่�ท่� 13 

ไมืลต์�อชั้�วโมืง (21.6 กโิลเมืตรต�อชั้�วโมืง)
  รโ่มืทคู่อนโทรลส�งสัญญาณไดไ้กลท่�สุด (โหมืดตามื FCC) ในพื่ื �นท่�โล�งซึ�งไมื�มืคู่่ลื�นแมื�เหล็กรบกวนท่�ระดบัคู่วามืส่ง 120 เมืตร (400 ฟุุต) ระย่ะ

เวลาใช้้งานส่งสุดมืก่ารทดสอบในสภัาวะแวดลอ้มืในหอ้งทดลอง คู่ณุลกัษณะน่�มืไ่วเ้พื่ื�ออา้งองิเท�านั�น
  บางภัม่ืภิัาคู่ไมื�รองรบัคู่วามืถ่� 5.8 GHz ซึ�งจะปิดใช้้งานโดย่อตัโนมัืต ิขอใหต้รวจสอบกฎหมืาย่และระเบย่่บปฏิิบัตใินทอ้งถิ�นเสมือ
  จำาเป็นตอ้งซื �อแบตเตอร่�โดรนอัจฉรยิ่ะแบบพื่ลสัแย่กต�างหาก และแบตเตอร่�น่�มืจ่ำาหน�าย่ในบางประเทศและภ่ัมิืภัาคู่เท�านั�น 

เย่่�ย่มืช้มืรา้นคู่า้ออนไลน์ของ DJI ท่�เป็นทางการเพื่ื�อรบัขอ้มืล่เพื่ิ�มืเตมิื
  นำ �าหนักขึ �นบนิส่งสุดจะมืากกว�า 249 กรมัืหากใช้้โดรนร�วมืกบัแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะแบบพื่ลสั ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าไดป้ฏิิบตัติามืกฎหมืาย่แล

ะขอ้บงัคู่บัของทอ้งถิ�นเก่�ย่วกบันำ �าหนักเมืื�อขึ �นบนิ
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คู่่�มือืการใช้้งาน DJI Mini 3 Pro

  ขอ แนะนำาใหใ้ช้้เคู่รื�องช้ารจ์ DJI 30W USB-C หรอืเคู่รื�องช้ารจ์ USB Power Delivery อื�น ๆ
  แรงดนัไฟุฟุ้าในการช้ารจ์ส่งสุดสำาหรบัช้�องสำาหรบัช้ารจ์โดรนคู่อื 12 โวลต์
  ตรวจสอบให้แน�ใจว�าถอดตวัป้องกนักมิืบอลออกไปแล้วและขาโดรนทั �งหมืดกางออกเรย่่บรอ้ย่แลว้ ก�อนจะเปิดเคู่รื�องโดรน ไมื�เช้�นนั�นมัืนอาจส�ง

ผู้ลกระทบกับระบบตรวจสอบอตัโนมืตัขิองโดรน
  ใส�ตวัป้องกนักมิืบอลเมืื�อไมื�ไดใ้ช้้งาน ตรวจสอบให้แน�ใจว�าแขนทั �งหมืดถก่พื่บัก�อนท่�จะใส�ตวัป้องกนักิมืบอลอก่คู่รั �ง อนัดบัแรกใหห้มุืนกล้องเพืื่�

อใหก้ลอ้งอย่่�ในแนวนอนและหนัไปขา้งหน้า ① ในขณะท่�ใส�ตวัป้องกนักมิืบอล ใหต้รวจสอบใหแ้น�ใจว�ากลอ้งตดิตั �งเหมืาะสมืกบัตวัป้องกันก�อน 

จากนั�นใส�สลกับนส�วนบนของตวัป้องกนับนช้�องเปิดของโดรน ② และสอดหมุืดระบตุำาแหน�งสองตวัเขา้ไปในรท่่�ดา้นล�างของโดรน ③

1

2 3

2. แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะอย่่�ในโหมืดจำาศ่ล ก�อนการจดัส�งสินคู่า้เพื่ื�อคู่วามืปลอดภัยั่ ต�อเคู่รื�องช้ารจ์ USB เขา้กบัช้�องสำาหรบั USB-C บนโดรนเพื่ื�

อช้ารจ์และกระตุน้แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะเป็นคู่รั �งแรก

3. กางแขนดา้นหลงัออก ตามืดว้ย่แขนดา้นหน้า จากนั�นใบพื่ดัทั �งหมืด

การใช้้งานค้รั �งแรก
DJI Mini 3 Pro ถก่พื่บัเก็บก�อนบรรจุลงกล�อง ทำาตามืขั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อกางแขนโดรนและกางเสาอากาศของรโ่มืทคู่อนโทรล

เตรย่่มืโดรนใหพ้ื่รอ้มื
ก�อนท่�โดรนจะบรรจลุงกล�อง แขนของโดรนทั �งหมืดถก่พื่บัเก็บไว ้กรณุาทำาตามืขั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อกางตวัโดรนออก

1. แกะตวัคู่รอบกิมืบอลออกจากกล้อง
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คูม่ือการใช้งาน DJI Mini 3 Pro

2. ตอ้งเปิดใช้้งานรโ่มืทคู่อนโทรลก�อนการใช้้งานคู่รั �งแรก และตอ้งเชื้�อมืต�ออนิเทอรเ์น็ตเพื่ื�อเปิดใช้้งาน กด และแลว้กดปุ� มืพื่าวเวอรอ์ก่คู่รั �งคู่า้งไวเ้

พื่ื�อเปิดรโ่มืทคู่อนโทรล ทำาตามืคู่ำาแนะนำาบนหน้าจอเพื่ื�อเปิดใช้้งานรโ่มืทคู่อนโทรล

ทำาตามืขั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อเตรย่่มืใช้้รโ่มืทคู่อนโทรล DJI RC-N1
1. แกะก้านคู่วบคู่มุืจากช้�องเก็บและตดิไวบ้นรโ่มืทคู่อนโทรล

2. ดงึตวัย่ดึอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�ออกมืา เลือกสาย่เคู่เบลิของรโ่มืทคู่อนโทรลท่�เหมืาะสมืตามืประเภัทพื่อรต์ของอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�ของคู่ณุ (สาย่เชื้�อมืต�อ 

Lightning, สาย่ Micro USB และสาย่ USB-C รวมือย่่�ในบรรจภุัณัฑ์)์ ใส�อปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�ของคู่ณุไวใ้นท่�ย่ดื จากนั�นต�อปลาย่ของสาย่เคู่เบิ �ลดา้

นท่�ไมื�มืโ่ลโกร้โ่มืทคู่อนโทรลเขา้กบัอุปกรณ์เคู่ลื�อนท่�ของคู่ณุ ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�ของคู่ณุอย่่�ในตำาแหน�งอย่�างปลอดภัยั่

1

2

1
2

  ถา้มืคู่่ำาถามืถงึการเชื้�อมืต�อ USB ปรากฏิขึ �น เมืื�อใช้้กบัอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�แบบแอนดรอย่ด ์ ใหเ้ลือกตวัเลือกช้ารจ์อย่�างเดย่่ว ตวัเลือกอื�น ๆ 

อาจทำาให้การเชื้�อมืต�อลม้ืเหลว

การเปิดใช้้งานโดรน DJI Mini 3 Pro
DJI Mini 3 Pro ตอ้งมืก่ารเปิดใช้้งานก�อนการใช้้งานคู่รั �งแรก หลงัจากเปิดเคู่รื�องโดรนและรโ่มืทคู่อนโทรลแลว้ ทำาตามืคู่ำาแนะนำาบนจอ 

เพื่ื�อเปิดใช้้งาน DJI Mini 3 Pro โดย่ใช้้ DJI Fly ในการเปิดใช้้งานตอ้งใช้้การเชื้�อมืต�ออนิเทอรเ์น็ต

การเชื้�อมืโดรนเขา้กบัรโ่มืท
หลงัจากเปิดใช้้งานแลว้ โดรนจะเชื้�อมืต�อกับรโ่มืทคู่อนโทรลโดย่อตัโนมืตั ิหากการเชื้�อมืต�ออตัโนมืตัลิม้ืเหลว ใหท้ำาตามืคู่ำาแนะนำาบนหน้าจอบน DJI 
Fly เพื่ื�อเชื้�อมืต�อโดรนและรโ่มืทคู่อนโทรลเขา้ดว้ย่กนัสำาหรบับรกิารรบัประกนัท่�ดท่่�สุด

เตรย่มรโ่มที่ค้อนโที่รลให้พิรอ้ม

ทำาตามืขั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อเตรย่่มืรโ่มืทคู่อนโทรล DJI RC
1. แกะก้านคู่วบคู่มุืจากช้�องเก็บและตดิไวบ้นรโ่มืทคู่อนโทรล
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คู่่�มือืการใช้้งาน DJI Mini 3 Pro

1. ระบบการมืองเห็นดา้นหน้า

2. กมิืบอลและกล้อง

3. ระบบการมืองเห็นดา้นล�าง

4. ระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรด

5.  ใบพื่ดั

6. มือเตอร์

7.  ไฟุ LED แสดงสถานะโดรน

8. สาย่รดัแบตเตอร่�

9. ระบบการมืองเห็นดา้นหลงั

10. ไฟุ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�

11. ปุ� มืเปิดปิด

12. พื่อรต์ USB-C

13. ช้�องเส่ย่บการด์ microSD

14. แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะ

1

3
4

5

6

7

8

2
9

10

12
13

14

11

การอปัเดตเฟิุรม์ืแวร์
ขอ้คู่วามืแจง้จะปรากฏิขึ �นใน DJI Fly เมืื�อมืเ่ฟิุรม์ืแวรใ์หมื� อปัเดตเฟิุรม์ืแวรท์กุคู่รั �งท่�ไดร้บัแจง้เพื่ื�อใหม้ืั�นใจในประสบการณ์ของผู้่ใ้ช้้ท่�ดท่่�สุด

แผนภาพิ

โดรน
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1 2 3

4
7

8910

11

15

12

13

14

5 6

11. Gimbal Dial (ตวัปรบักิมืบอล)

สำาหรบัคู่วบคู่มุืคู่วามืเอย่่งของกล้อง

12. ปุ� มื Record
กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อเริ�มืหรอืหยุ่ดการบันทกึ

13. ปุ� มืหมืนุคู่วบคู่มุืกล้อง

สำาหรบัคู่วบคู่มุืการซม่ื

14. ปุ� มืโฟุกสั/ชั้ตเตอร์

กดปุ� มืลงคู่รึ�งหนึ�งเพื่ื�อโฟุกสัอัตโนมืตัแิละก

ดลงจนสุดเพื่ื�อถ�าย่ภัาพื่

15. ลำาโพื่ง

ส�งเส่ย่ง

16. ช้�องเก็บคู่นัโย่กคู่วบคู่มุื

สำาหรบัเก็บคู่นัโย่กคู่วบคู่มุื

17. ปุ� มื C2 ท่�ตั �งคู่�าไดเ้อง

สลบัระหว�างการปรบัตำาแหน�งใหก้มิืบอลอย่่�ตรงศน่ย่ก์ลางหรอืเอย่่งกิ

มืบอลลงไปดา้นล�าง สามืารถตั �งฟังกชั์้นไดใ้น DJI Fly 

16

17 18

รโ่มืทคู่อนโทรล DJI RC

1 2 3

4
7

8910

11

15

12

13

14

5 6

1. คู่นัโย่กคู่วบคู่มุื

ใช้้คู่นัโย่กคู่วบคู่มุืเพื่ื�อคู่วบคู่มุืการเคู่ลื�อนไหวของโด

รน คู่นัโย่กคู่วบคู่มุืสามืารถถอดออกและเก็บไดง้�าย่ 

ตั �งโหมืดคู่วบคู่มุืการบินดว้ย่ DJI Fly

2. ไฟุ LED แสดงสถานะ

แสดงสถานะของรโ่มืทคู่อนโทรล

3. ไฟุ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�

แสดงระดบัแบตเตอร่�ปัจจุบนัของรโ่มืทคู่อนโทรล

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

(RTH หรอืกลบัจุดขึ �นบนิ)

กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อเบรกโดรนและสั�งใหบ้นิอย่่�กบัท่� (เฉพื่าะเมืื�อ 

GNSS หรอืระบบการมืองเห็นใช้้งานได)้ กดคู่า้งไวเ้พื่ื�อเริ�มืต้

นการกลับจดุขึ �นบนิ (RTH) กดอก่คู่รั �งเพื่ื�อย่กเลกิ RTH

5. เปล่�ย่นโหมืดการบนิ

สลบัระหว�างโหมืด Cine, Normal และ Sport

6. ปุ� มืเปิดปิด

กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อตรวจสอบระดบัแบตเตอร่�ปัจจบุนั 

กดหนึ�งคู่รั �งแลว้กดคู่า้ง เพื่ื�อเปิดหรอืปิดรโ่มืทคู่อนโทรล 

เมืื�อเปิดรโ่มืทคู่อนโทรลแลว้ กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อเปิดหรอืปิดจอสัมืผู้สั

7. จอสัมืผู้สั

แตะหน้าจอเพื่ื�อใช้้งานรโ่มืทคู่อนโทรล 

โปรดทราบว�าจอสัมืผู้สัไมื�กนันำ �า ใช้้งานดว้ย่คู่วามืระมืดัระวงั

8. พื่อรต์ USB-C
ใช้้ในการช้ารจ์และเชื้�อมืต�อรโ่มืทคู่อนโทรลกบัคู่อมืพื่วิเตอรข์องคู่ณุ

9. ช้�องเส่ย่บการด์ microSD
สำาหรบัใส�การด์ microSD

10. พื่อรต์โฮสต ์(USB-C) *

สำาหรบัการเชื้�อมืต�อโมืดล่มือืถอื DJI ท่�จำาเป็นตอ้งซื �อแย่กต�างหาก

* จะไดร้บัการสนับสนุนในภัาย่หลงัผู้�านการอปัเดตเฟิุรม์ืแวร์
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คู่่�มือืการใช้้งาน DJI Mini 3 Pro

1. ปุ� มืเปิดปิด

กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อตรวจสอบระดบัแบตเตอร่�ปัจจุ

บัน กดหนึ�งคู่รั �งแล้วกดคู่า้ง เพื่ื�อเปิดหรอืปิดรโ่มืทคู่อนโทรล

2. เปล่�ย่นโหมืดการบนิ

สลบัระหว�างโหมืด Sport, Normal และ Cine

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

(RTH หรอืกลบัจุดขึ �นบนิ)

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

GNSS หรอืระบบการมืองเห็นใช้้งานได)้ กดคู่า้งไวเ้พื่ื�อเริ�มืตน้ก

ารกลับจุดขึ �นบิน (RTH) กดอ่กคู่รั �งเพื่ื�อย่กเลิก RTH

4. ไฟุ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�

แสดงระดบัแบตเตอร่�ปัจจุบนัของรโ่มืทคู่อนโทรล

5. คู่นัโย่กคู่วบคู่มุื

คู่นัโย่กคู่วบคู่มุืสามืารถถอดออกและเก็บไดง้�าย่ 

ตั �งโหมืดคู่วบคู่มุืการบินดว้ย่ DJI Fly

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

สามืารถตั �งฟังก์ชั้นของปุ� มืไดใ้น DJI Fly กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อปรบั

ตำาแหน�งให้กิมืบอลอย่่�ตรงศน่ย่์กลางหรอืช่้ �กิมืบอลลงไปดา้นล�าง 

(การตั �งคู่�าเริ�มืตน้)

7. Photo/Video Toggle (การสลบัโหมืดภัาพื่นิ�ง/วดิโ่อ)

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

8. สาย่รโ่มืทคู่อนโทรล

เชื้�อมืต�ออปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�เพื่ื�อการส�งขอ้มืล่วดิโ่อผู้�านสาย่รโ่มืทคู่อนโ

ทรล เลอืกสาย่ตามืช้นิดพื่อรต์บนอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�ของคู่ณุ

9. ท่�จบัอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�

สำาหรบัการย่ดึอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�กบัตวัรโ่มืทคู่อนโทรลใหม้ืั�นคู่ง

10. เสาอากาศ

ส�งสัญญาณเพื่ื�อการคู่วบคู่มุืโดรนและวดิโ่อแบบไรส้าย่

11. พื่อรต์ USB-C
ใช้้ในการช้ารจ์และเชื้�อมืต�อรโ่มืทคู่อนโทรลกบัคู่อมืพื่วิเตอรข์อ

งคู่ณุ

12. ช้�องเก็บคู่นัโย่กคู่วบคู่มุื

สำาหรบัเก็บคู่นัโย่กคู่วบคู่มุื

13. Gimbal Dial (ตวัปรบักมิืบอล)

สำาหรบัคู่วบคู่มุืคู่วามืเอย่่งของกลอ้ง กดปุ� มืปรบัแต�งคู่า้งไวเ้พื่ื�อใช้้ตั

วปรบักมิืบอลเพื่ื�อคู่วบคู่มุืการซม่ื

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

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

15. ช้�องเส่ย่บอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�

เพื่ื�อรกัษาคู่วามืปลอดภัยั่ของอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�

4

6

1

23

5
7

8

10

9

11
12

13

15

14

รโ่มืทคู่อนโทรล DJI RC-N1

18. ปุ� มื C1 ท่�ตั �งคู่�าไดเ้อง

สลบัระหว�างการปรบัตำาแหน�งใหก้มิืบอลอย่่�ตรงศน่ย่ก์ลา

งหรอืเอย่่งกมิืบอลลงไปดา้นล�าง สามืารถตั �งฟังกชั์้นไดใ้น 

DJI Fly
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โดีรน

DJI Mini 3 Pro มืร่ะบบคู่วบคู่มุืการบนิ 

ระบบส�งสัญญาณวดิโ่อ ระบบการมืองเห็น 

ระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรด ระบบขับเคู่ลื�อน 

และแบตเตอร่�โดรนอัจฉรยิ่ะ
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โดีรน

ข้้อม่ลเบื�องต้น
DJI Mini 3 Pro ประกอบไปดว้ย่ระบบคู่วบคู่มุืการบิน ระบบส�งสัญญาณวดิโ่อ ระบบการมืองเห็น ระบบขับเคู่ลื�อน และแบตเตอร่�โดรนอัจฉรยิ่ะ

โหมดีการบิน
DJI Mini 3 Pro มืโ่หมืดการบินสามืรป่แบบ รวมืถงึโหมืดการบนิแบบท่�ส่� ซึ�งโดรนจะมืก่ารเปล่�ย่นไปตามืสถานการณ์ โหมืดการบนิสามืารถเปล่�ย่นได ้

โดย่ใช้้สวติช์้โหมืดการบินท่�อย่่�บนรโ่มืทคู่อนโทรล

Normal Mode (โหมืดปกต)ิ: โดรนจะใช้้ GNSS และระบบการมืองเห็นดา้นหน้า ดา้นหลงั และดา้นล�าง และระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรดเพื่ื�อระบุ

ตำาแหน�งตนเองและรกัษาระดบั เมืื�อสัญญาณ GNSS แรง โดรนจะใช้้ GNSS เพื่ื�อระบตุำาแหน�งตนเองและรกัษาระดบั เมืื�อสัญญาณ GNSS อ�อน 

แต�สภัาพื่แสงและสภัาพื่แวดล้อมือื�น ๆ เพื่ย่่งพื่อ โดรนจะใช้้ระบบการมืองเห็น เมืื�อระบบการมืองเห็นดา้นหน้า ดา้นหลงั และดา้นล�างเปิดใช้้งาน 

และสภัาพื่แสงและสภัาพื่แวดล้อมือื�น ๆ เพื่ย่่งพื่อ มืมุือย่่งส่งสุดจะเป็น 25° และคู่วามืเรว็ส่งสุดในการบนิจะเป็น 10 เมืตร/วนิาท่

Sport Mode (โหมืด Sport): ในโหมืด Sport โดรนจะใช้้ GNSS เพื่ื�อระบตุำาแหน�งและการตอบสนองของโดรนจะมืก่ารปรบัเพื่ื�อคู่วามื

คู่ล�องตวัและทำาคู่วามืเรว็เพื่ื�อใหต้อบสนองกับการบงัคู่บัของคู่นัโย่กไดม้ืากย่ิ�งขึ �น โปรดทราบว�าเซ็นเซอรต์รวจจบัสิ�งกด่ขวางจะใช้้งานไมื�ได ้

และคู่วามืเรว็ส่งสุดในการบนิคู่อื 16 เมืตร/วนิาท่

Cine Mode (โหมืด Cine): โหมืด Cine จะองิตามืโหมืด Normal และคู่วามืเรว็ในการบนิจะจำากดั เพื่ื�อทำาใหโ้ดรนทรงตวัไดนิ้�งมืากขึ �นระหว�างท่�

ถ�าย่ทำา

โดรนจะมืก่ารเปล่�ย่นเป็นโหมืด Attitude (ATTI) (โหมืดบนิในตวัอาคู่ารท่�มืสั่ญญาณ GNSS ตำ�า) โดย่อตัโนมืตั ิเมืื�อระบบการมืองเห็นใช้้งานไมื�ได ้

มืก่ารปิดใช้้งาน หรอืเมืื�อสัญญาณ GNSS อ�อน หรอืเข็มืทศิโดนรบกวน ในโหมืด ATTI โดรนจะถก่รบกวนจากสภัาวะแวดลอ้มืไดง้�าย่ขึ �น 

ปัจจยั่ของสภัาวะแวดล้อมื เช้�น ลมื จะส�งผู้ลใหเ้กดิการเปล่�ย่นทศิตามืแนวราบ ซึ�งอาจส�งผู้ลใหเ้กดิอนัตราย่ได ้โดย่เฉพื่าะเมืื�อบนิในพื่ื �นท่�จำากดั โดรน

จะไมื�สามืารถบินอย่่�กบัท่�หรอืเบรกโดย่อตัโนมืตัไิด ้ดงันั�นนักบนิคู่วรลงจอดโดรนโดย่เรว็ท่�สุดเพื่ื�อหลก่เล่�ย่งอบุตัเิหตุ

  ระบบการมืองเห็นดา้นหน้าและดา้นหลงัจะใช้้งานไมื�ไดใ้น Sport mode นั�นหมืาย่ถงึโดรนไมื�สามืารถตรวจจับสิ�งก่ดขวางในเส้นทางไดโ้ดย่อตัโ

นมืตั ิผู้่ใ้ช้้ตอ้งตื�นตวัอย่่�เสมือเก่�ย่วกบัสภัาพื่แวดลอ้มืโดย่รอบและคู่วบคู่มุืโดรนเพื่ื�อหลก่เล่�ย่งสิ�งก่ดขวาง
  อตัราคู่วามืเรว็ส่งสุดและระย่ะห�างในการเบรคู่ของโดรนจะเพื่ิ�มืขึ �นอย่�างมืากใน Sport mode ตอ้งม่ืระย่ะห�างในการเบรกตำ�าสุด 30 

เมืตรในสภัาพื่แวดลอ้มืท่�ไมื�มืล่มื
  ระย่ะห�างในการเบรกขั �นตำ�า 10 เมืตรเป็นสิ�งจำาเป็นในสภัาวะท่�ไมื�มืล่มืในขณะท่�โดรนบินขึ �นและลงในโหมืด Sport หรอืโหมืด Normal
  การตอบสนองของโดรนจะเพื่ิ�มืขึ �นอย่�างมืากใน Sport mode ซึ�งหมืาย่ถงึเพื่ย่่งคู่ณุขย่บัจอย่สติ�กเล็กน้อย่บนรโ่มืทคู่อนโทรลก็จะทำาใหโ้ดรนเคู่ลื�

อนท่�ไปไดไ้กลมืาก ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าคู่ณุมืพ่ื่ื �นท่�เพื่ย่่งพื่อในการบิน
  ทั �งคู่วามืเรว็การบนิและคู่วามืส่งจะถก่จำากดัเมืื�อโดรนกำาลงับนิไปทางซ้าย่หรอืขวาเพื่ื�อให้มืั�นใจถึงคู่วามืนิ�งในการถ�าย่ภัาพื่ การจำากดัถงึคู่�าส่งสุดเมืื�

อกมิืบอลเอย่่งคู่อื -90° หากมืล่มืแรง ขอ้จำากดัจะถก่ปิดใช้้งานเพื่ื�อปรบัคู่วามืตา้นทานลมืของโดรน ดงันั�นกิมืบอลอาจสั�นขณะถ�าย่ภัาพื่ได้
  ผู้่ใ้ช้้อาจไดร้บัประสบการณ์ภัาพื่สั�นไหวเล็กน้อย่ในวดิโ่อท่�บนัทึกในโหมืด Sport
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คูม่ือการใช้งาน DJI Mini 3 Pro

ตัวแสำดีงสำถานะโดีรน
DJI Mini 3 Pro มืไ่ฟุแสดงสถานะโดรนสองตวั

เมืื�อโดรนเปิดทำางานแต�มือเตอรไ์มื�ทำางาน ไฟุแสดงสถานะโดรนจะแสดงสถานะปัจจบุนัของระบบคู่วบคู่มุืการบนิ โปรดดท่่�ตารางดา้นล�างเพื่ื�อทราบข้

อมืล่เพื่ิ�มืเตมิืเก่�ย่วกบัไฟุแสดงสถานะโดรน

คู่ำาอธบิาย่ไฟุแสดงสถานะโดรน
สภัาวะปกติ

  ไฟุส่แดง ส่เขย่่วและส่เหลอืงสลบักนั กะพื่รบิ
เปิดเคู่รื�องและแสดงถงึการวเิคู่ราะหต์วัเอ

งของโดรน

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

   ส่เขย่่ว กะพื่รบิช้้า ๆ เปิดใช้้งาน GNSS

 ×2   ส่เขย่่ว กะพื่รบิสองคู่รั �งเป็นช้�วง ๆ เปิดใช้้งานระบบการมืองเห็น

   ส่เหลอืง กะพื่รบิช้้า ๆ ไมื�มื ่GNSS หรอืระบบการมืองเห็น

สภัาวะส�งสัญญาณเตอืน

     ส่เหลอืง กะพื่รบิเรว็ ๆ สัญญาณจากรโ่มืทคู่อนโทรลขาดหาย่

    ไฟุส่แดง กะพื่รบิช้้า ๆ แบตอ�อน

   ไฟุส่แดง กะพื่รบิเรว็ ๆ แบตเตอร่�ใกลห้มืด

 —— ไฟุส่แดง ขึ �นคู่า้ง มืคู่่วามืผู้ดิปกตริา้ย่แรง

   ไฟุส่แดงและส่เหลอืงสลับกนั กะพื่รบิเรว็ ๆ ตอ้งมืก่ารปรบัเข็มืทศิใหมื�

หลังจากมือเตอรเ์ริ�มืทำางาน ไฟุแสดงสถานะโดรนจะกะพื่รบิเป็นส่เข่ย่ว

 ขอ้กำาหนดเก่�ย่วกบัสภัาพื่แสงอาจแตกต�างกนัไปในแต�ละภัม่ืภิัาคู่ กรณุาตรวจสอบกฎหมืาย่และระเบย่่บปฏิบิตัใินทอ้งถิ�น

ตวัแสดงสถานะโดรน

ตวัแสดงสถานะโดรน

QuickTransfer
DJI Mini 3 Pro สามืารถเชื้�อมืต�อโดย่ตรงกบัอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�ผู้�าน Wi-Fi ทำาใหผู้้่ใ้ช้้สามืารถดาวน์โหลดภัาพื่ถ�าย่และวดิโ่อจากโดรนไปย่งัอปุกรณ์เคู่

ลื�อนท่�ผู้�าน DJI Fly โดย่ไมื�ตอ้งใช้้รโ่มืทคู่อนโทรล DJI RC-N1 ผู้่ใ้ช้้ย่งัไดเ้พื่ลดิเพื่ลนิกบัการดาวน์โหลดท่�รวดเรว็และสะดวกสบาย่ย่ิ�งขึ �นดว้ย่อตัราก

ารส�งข้อมืล่ส่งสุดถงึ 25 MB/s

การใช้้งาน

วธิท่่� 1: เมืื�ออปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�ไมื�ไดเ้ชื้�อมืต�อกบัรโ่มืทคู่อนโทรล

1. เปิดเคู่รื�องและรอจนกว�าการทดสอบวนิิจฉัย่ตนเองของโดรนจะเสรจ็สมืบร่ณ์
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คู่่�มือืการใช้้งาน DJI Mini 3 Pro

2. ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าเปิดใช้้งาน Bluetooth และ Wi-Fi บนอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�แลว้ เปิดแอป DJI Fly และขอ้คู่วามืแจง้จะปรากฏิขึ �นเพื่ื�อเชื้�อมืต�อ

กบัโดรน

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

วธิท่่� 2: เมืื�ออปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�เชื้�อมืต�อกบัรโ่มืทคู่อนโทรล

1. ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าโดรนเชื้�อมืต�อกับอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�ผู้�านรโ่มืทคู่อนโทรลและมือเตอรปิ์ด

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

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

  DJI RC ไมื�รองรบั QuickTransfer
  อตัราการดาวน์โหลดส่งสุดสามืารถทำาไดเ้ฉพื่าะในประเทศและภัม่ืภิัาคู่ท่�กฎหมืาย่และขอ้บงัคู่บัอนุญาตใหใ้ช้้คู่วามืถ่� 5.8 GHz เมืื�อใช้้อปุกรณ์ท่�

รองรบัย่�านคู่วามืถ่� 5.8 GHz และการเชื้�อมืต�อ Wi-Fi และในสภัาพื่แวดลอ้มืท่�ไมื�มืสั่ญญาณรบกวนหรอืสิ�งก่ดขวาง หากตามืขอ้บังคู่บัทอ้งถิ�น 

(เช้�น ในญ่�ปุ� น) ไมื�อนุญาตใหใ้ช้้ย่�านคู่วามืถ่� 5.8 GHz หรอือปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�ของผู้่ใ้ช้้จะไมื�รองรบัย่�านคู่วามืถ่� 5.8 GHz หรอืสิ�งแวดลอ้มืม่ืการรบก

วนอย่�างรนุแรง QuickTransfer จะใช้้ย่�านคู่วามืถ่� 2.4 GHz และอตัราการดาวน์โหลดส่งสุดจะลดลงเป็น 6 MB/s
  ก�อนจะใช้้ QuickTransfer ตรวจสอบให้แน�ใจว�าไดเ้ปิดใช้้งานบลท่ธ่, Wi-Fi และบรกิารระบตุำาแหน�งบนอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�แลว้
  เมืื�อใช้้ QuickTransfer ไมื�จำาเป็นตอ้งป้อนรหัสผู้�าน Wi-Fi ในหน้าการตั �งคู่�าของอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�เพื่ื�อเชื้�อมืต�อ เปิดแอป DJI Fly และขอ้คู่วามืแ

จง้จะปรากฏิขึ �นเพื่ื�อเชื้�อมืต�อกบัโดรน
  ใช้้ QuickTransfer ในสภัาพื่แวดลอ้มืท่�ไมื�มืสิ่�งกด่ขวางโดย่ไมื�มืสั่ญญาณรบกวนและอย่่�ห�างจากแหล�งท่�มืาของสัญญาณรบกวน เช้�น 

เราเตอรไ์รส้าย่ ลำาโพื่งบลท่ธ่ หรอืหฟ่ัง

Return to Home (กลับจุุดีข้้�นบิน)
ฟังก์ชั้�นกลับจดุขึ �นบนิ (RTH) จะนำาโดรนกลบัไปย่งัจดุขึ �นบนิท่�บนัทกึไวล้�าสุดเมืื�อระบบกำาหนดตำาแหน�งทำางานเป็นปกต ิมืโ่หมืด RTH สามืโหมืด: 

Smart RTH, Low Battery RTH (RTH แบบแบตเตอร่�ตำ�า) และ Failsafe RTH (RTH แบบส่ญเส่ย่การเชื้�อมืต�อ) โดรนจะบนิกลบัไปย่งัจดุขึ �นบนิโ

ดย่อตัโนมืตัแิละลงจอดเมืื�อ Smart RTH เริ�มืทำางาน โดรนเขา้ส่�โหมืด Low Battery RTH หรอืสัญญาณรโ่มืทคู่อนโทรลและโดรนขาดหาย่ไป RTH 

จะทำางานดว้ย่เช้�นกนัในสถานการณ์ท่�ผู้ดิปกตอิื�น ๆ เช้�น เมืื�อสัญญาณการส�งวดิโ่อหาย่ไป

GNSS ราย่ละเอย่่ด

จุดขึ �นบิน 10

จดุแรกท่�โดรนไดร้บัสัญญาณ GNSS ท่�แรงหรอืแรงปานกลาง (บ�งช่้ �ดว้ย่ไอคู่อนส่ขาว) จะบนัทกึเป็นจดุขึ �นบนิเริ�มืตน้ 

แนะนำาใหร้อจนกระทั�งจุดขึ �นบนิไดร้บัการบนัทกึเรย่่บรอ้ย่แล้วก�อนท่�จะบนิ หลงัจากท่�จดุขึ �นบนิไดร้บัการบนัทกึแ

ลว้ จะมืข้่อคู่วามืปรากฏิขึ �นใน DJI Fly สามืารถอปัเดตจดุขึ �นบนิก�อนขึ �นบนิตราบใดท่�โดรนไดร้บัสัญญาณ GNSS 

อื�นท่�แรงหรอืแรงปานกลาง หากสัญญาณอ�อน จะไมื�สามืารถอปัเดตจดุขึ �นบนิได ้หากจำาเป็นตอ้งอปัเดตจดุขึ �นบนิในระ

หว�างการบนิ (เช้�น หากผู้่ใ้ช้้เปล่�ย่นตำาแหน�ง) สามืารถอปัเดตจดุขึ �นบนิไดด้ว้ย่ตนเองในส�วนคู่วามืปลอดภัยั่ในการตั �งคู่�

าระบบใน DJI Fly
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Smart RTH
ถา้สัญญาณ GNSS แรงพื่อ สามืารถเปิดใช้้ Smart RTH เพื่ื�อนำาโดรนกลบัมืาย่งัจดุขึ �นบนิได ้ เปิดใช้้งาน Smart RTH ไดท้ั �งการแตะ    ใน  

DJI Fly หรอืการกดคู่า้งท่�ปุ� มื RTH บนรโ่มืทคู่อนโทรลจนกว�าจะมืเ่ส่ย่งดงับ่�ป การออกจาก Smart RTH ทำาไดโ้ดย่แตะ    ท่� DJI Fly หรอืกดปุ� มื 

RTH บนรโ่มืทคู่อนโทรล หลงัจากออกจาก RTH ผู้่ใ้ช้้จะคู่วบคู่มุืโดรนไดอ้ก่คู่รั �ง

Straight Line RTH
หากผู้่้ใช้้เริ�มืใช้้งาน Smart RTH โดรนจะเขา้ส่�โหมืด Straight Line RTH

ขั �นตอนของ Straight Line RTH:

1. มืก่ารบนัทกึจุดขึ �นบนิไวเ้รย่่บรอ้ย่แลว้

2. Smart RTH ไดร้บัการกระตุน้

3. โดรนจะเบรกและบินอย่่�กบัท่�:

a. หากโดรนอย่่�ไกลจากจุดขึ �นบนิไกลกว�า 50 เมืตร เมืื�อเริ�มืใช้้ RTH โดรนจะปรบัทศิทางและขึ �นไปย่งัระดบัคู่วามืส่ง RTH ท่�ตั �งคู่�าไวล้�วงหน้าแล

ะบนิกลบัไปย่งัจดุขึ �นบนิ หากคู่วามืส่งปัจจบุนัส่งกว�าคู่วามืส่งของ RTH โดรนจะบนิไปย่งัจดุขึ �นบินในระดบัคู่วามืส่งปัจจบุนั

b. หากโดรนอย่่�ห�างจากจุดขึ �นบนิตั �งแต� 5 ถงึ 50 เมืตร เมืื�อเริ�มืใช้้ RTH โดรนจะปรบัทศิทางและบนิกลบัไปย่งัจดุขึ �นบนิในระดบัคู่วามืส่งปัจจุ

บนั หากระดบัคู่วามืส่งปัจจุบนัน้อย่กว�า 2 เมืตร เมืื�อเริ�มืใช้้ RTH โดรนจะบนิขึ �นไปท่�ระดบั 2 เมืตรและบนิไปย่งัจดุขึ �นบนิ

c. โดรนจะลงจอดทันท ่หากโดรนอย่่�ห�างจากจดุขึ �นบนิน้อย่กว�า 5 เมืตร เมืื�อเริ�มื RTH
4. โดรนจะลงจอดและมือเตอรจ์ะหยุ่ดทำางานหลงัจากถงึจดุขึ �นบนิ

Low Battery RTH
Low Battery RTH จะเริ�มืทำางานเมืื�อแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะลดลงถงึจดุท่�โดรนอาจไมื�สามืารถบนิกลบัไดอ้ย่�างปลอดภัยั่ บนิกลบัจดุขึ �นบนิหรอืจอด

โดรนทนัท ่เมืื�อไดร้บัการเตอืน

เพื่ื�อหลก่เล่�ย่งอนัตราย่ท่�ไมื�จำาเป็น เนื�องจากแบตเตอร่�ไมื�เพื่ย่่งพื่อ DJI Mini 3 Pro จะตรวจสอบว�าระดบัแบตเตอร่�ในปัจจบุนัเพื่ย่่งพื่อท่�จะบนิกลบัจดุ

ขึ �นบนิจากตำาแหน�งปัจจุบนัไดห้รอืไมื� การแจ้งเตอืนจะปรากฏิขึ �นใน DJI Fly เมืื�อระดบัแบตเตอร่�ตำ�าและเพื่ย่่งพื่อสำาหรบัการบนิ RTH เท�านั�น

ผู้่ใ้ช้้โดรนสามืารถย่กเลกิ RTH ไดโ้ดย่การกดปุ� มื RTH หรอืปุ� มืหย่ดุบนิชั้�วคู่ราวบนรโ่มืทคู่อนโทรล ถา้มืก่ารย่กเลกิ RTH แลว้ตามืมืาดว้ย่การเตอืนระดั

บแบตเตอร่�อ�อน แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะอาจมืพ่ื่ลงังานไมื�เพื่ย่่งพื่อให้โดรนลงจอดอย่�างปลอดภัยั่ ดงันั�นคู่ณุอาจทำาใหโ้ดรนตกหรอืส่ญหาย่

โดรนจะลงจอดโดย่อตัโนมืตั ิ หากระดบัแบตเตอร่�ปัจจบุนัย่งัใหพ้ื่ลงังานกบัโดรนนานพื่อในการลดระดบัลงจากคู่วามืส่งปัจจบุนั การลงจอดอตัโนมืั

ตไิมื�สามืารถย่กเลกิได ้ แต�จะย่งัใช้้รโ่มืทคู่อนโทรลเพื่ื�อปรบัเปล่�ย่นการเคู่ลื�อนตามืแนวนอนและคู่วามืเรว็ระย่ะบนิลงของโดรนระหว�างการลงจอดได ้

หากมืก่ำาลังเพื่ย่่งพื่อ สามืารถใช้้คู่นัเร�งเพื่ื�อใหโ้ดรนบนิขึ �นท่�คู่วามืเรว็ส่งสุด 1 เมืตร/วนิาท่

ระหว�างการลงจอดอัตโนมืตั ิใหเ้คู่ลื�อนโดรนไปตามืแนวนอนเพื่ื�อหาสถานท่�ท่�เหมืาะสมืในการลงจอดโดย่เรว็ท่�สุด โดรนจะตกลงมืาหากผู้่ใ้ช้้ย่งัคู่งกดคู่ั

นเร�งขึ �นจนกระทั�งกำาลังหมืด

Failsafe RTH (RTH แบบส่ญเส่ย่การเชื้�อมืต�อ)
การดำาเนินการท่�โดรนจะทำางานเมืื�อสัญญาณรโ่มืทคู่อนโทรลหาย่ไปนั�นสามืารถตั �งคู่�าเป็น Return to Home, Land หรอื Hover ใน DJI 
Fly ได ้หากตั �งคู่�าการดำาเนินการเป็น Return to Home (กลบัไปท่�จดุขึ �นบนิ) ล�วงหน้า และมืก่ารบนัทกึจดุขึ �นบนิ สัญญาณ GNSS นั�นด ่

และเข็มืทศิทำางานปกต ิFailsafe RTH จะเปิดใช้้งานโดย่อตัโนมืตัเิมืื�อสัญญาณรโ่มืทคู่อนโทรลหาย่ไปนานกว�าสามืวนิาท่
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ถา้โดรนอย่่�ห�างจากจุดขึ �นบนิ 50 เมืตรหรอืน้อย่กว�า 50 เมืตร เมืื�อสัญญาณรโ่มืทคู่อนโทรลขาดหาย่ โดรนจะบนิกลบัไปย่งัจดุขึ �นบนิในระดบัคู่วามืส่

งปัจจบุนั หากโดรนอย่่�ห�างจากจุดขึ �นบนิมืากกว�า 50 เมืตรเมืื�อสัญญาณรโ่มืทคู่อนโทรลหาย่ไป โดรนจะบนิถอย่หลงั 50 เมืตรในเส้นทางการบนิเดมิื 

จากนั�นจะเขา้ส่�โหมืด Straight Line RTH โดรนจะเขา้ส่�หรอืย่งัคู่งอย่่�ในโหมืด Straight Line RTH หากทำาใหสั้ญญาณรโ่มืทคู่อนโทรลกลบัมืาทำา

งานตามืปกตใินระหว�างอย่่�ในโหมืด RTH

หลงัจากบินถอย่หลงับนเส้นทางเดมิื 50 เมืตร:

1. ถา้โดรนอย่่�ห�างจากจุดขึ �นบนิ 50 เมืตรหรอืน้อย่กว�า 50 เมืตร มืนัจะบนิกลบัไปย่งัจดุขึ �นบนิในระดบัคู่วามืส่งปัจจบุนั

2. ถา้โดรนอย่่�ห�างจากจุดขึ �นบนิมืากกว�า 50 เมืตร และระดบัคู่วามืส่งปัจจบุนัส่งกว�าระดบัคู่วามืส่ง RTH ท่�ตั �งไวล้�วงหน้า มัืนจะบนิกลบัไปย่งัจดุขึ �น

บนิในระดบัคู่วามืส่งปัจจุบนั

3. ถา้โดรนอย่่�ห�างจากจุดขึ �นบนิมืากกว�า 50 เมืตร และระดบัคู่วามืส่งปัจจบุนัตำ�ากว�าระดบัคู่วามืส่ง RTH ท่�ตั �งไวล้�วงหน้า 

มืนัจะบนิขึ �นไปย่งัระดบัคู่วามืส่ง RTH ท่�ตั �งคู่�าไวแ้ลว้บนิกลบัไปย่งัจดุขึ �นบนิ

การหลบหลก่สิ�งกด่ขวางระหว�าง RTH
เมืื�อโดรนกำาลงับินย่กระดบั:

1. โดรนจะเบรกหากมืก่ารตรวจพื่บสิ�งกด่ขวางทางดา้นหน้าและจะบนิถอย่หลงัจนกว�าจะอย่่�ในระย่ะปลอดภัยั่ก�อนจะบนิย่กระดบัขึ �นต�อไป

2. โดรนจะเบรกหากมืก่ารตรวจพื่บสิ�งกด่ขวางทางดา้นหลงัและจะบนิไปขา้งหน้าจนกว�าจะอย่่�ในระย่ะปลอดภัยั่ก�อนท่�จะบนิย่กระดบัขึ �นต�อไป

3. หากมืก่ารตรวจจับพื่บสิ�งกด่ขวางอย่่�ดา้นล�างของโดรน จะไมื�มืก่ารดำาเนินการใด ๆ

เมืื�อโดรนกำาลงับินไปขา้งหน้า:

1. โดรนจะเบรกหากตรวจพื่บสิ�งก่ดขวางจากดา้นหน้าและจะบินถอย่หลังจนไปถึงระย่ะปลอดภััย่ก�อนท่�จะบินขึ �นจนกว�าจะไมื�มื่สิ�งก่ดขวางดา้นหน้า

อก่ จากนั�นโดรนจะบนิย่กระดบัเป็นเวลาสองวนิาทก่�อนท่�จะบนิไปขา้งหน้าต�อไป

2. หากมืก่ารตรวจจับพื่บสิ�งกด่ขวางอย่่�ดา้นหลงัของโดรน จะไมื�มืก่ารดำาเนินการใด ๆ

3. โดรนจะเบรก เมืื�อมืก่ารตรวจพื่บสิ�งกด่ขวางจากดา้นล�างและจะบนิย่กระดบัจนกระทั�งไมื�มืสิ่�งกด่ขวางดา้นล�างอก่ก�อนจะบนิต�อไปขา้งหน้า

  ในระหว�างการกลบัจดุขึ �นบนิ (RTH) ไมื�ว�าสิ�งกด่ขวางจะอย่่�ดา้นซ้าย่หรอืขวา จะไมื�สามืารถตรวจจบัหรอืหลบหล่กได้
  โดรนไมื�สามืารถบนิกลบัไปย่งัจดุขึ �นบนิได ้หากสัญญาณ GNSS อ�อนหรอืไมื�มืสั่ญญาณ โดรนอาจเขา้ส่�โหมืด ATTI หากสัญญาณ GNSS 

อ�อนหรอืไมื�สามืารถใช้้งานได ้หลงัจากเขา้ส่�โหมืด Failsafe RTH โดรนจะบินอย่่�กบัท่�เป็นระย่ะเวลาหนึ�ง ก�อนจะลงจอด
  การตั �งระดบัคู่วามืส่งในโหมืด RTH ท่�เหมืาะสมืก�อนการบินเป็นสิ�งสำาคู่ญั เปิด DJI Fly และตั �งระดบัคู่วามืส่ง RTH ใน RTH หากระดบัคู่วามืส่ง

ปัจจบุนัของโดรนน้อย่กว�าระดบัคู่วามืส่ง RTH โดรนจะขึ �นไปท่�ระดบัคู่วามืส่ง RTH ก�อนโดย่อัตโนมัืต ิหากคู่วามืส่งปัจจบุนัของโดรนส่งเท�าหรอื

ส่งกว�าระดบัคู่วามืส่ง RTH โดรนจะบนิไปย่งัจดุขึ �นบนิในระดบัคู่วามืส่งปัจจบุนั
  ระหว�างอย่่�ในโหมืด RTH ระดบัคู่วามืเรว็และระดบัคู่วามืส่งของโดรนสามืารถคู่วบคู่มุืไดโ้ดย่ใช้้รโ่มืทคู่อนโทรล 

หากสัญญาณรโ่มืทคู่อนโทรลเป็นปกต ิอย่�างไรก็ตามืโดรนไมื�สามืารถเลื�อนไปทางซ้าย่หรอืขวาได ้เมืื�อโดรนกำาลังบนิขึ �นหรอืกำาลังบนิไปข้างหน้า 

ใหด้นักา้นคู่วบคู่มุืไปในทศิทางตรงกนัขา้มืใหสุ้ดเพื่ื�อออกจากโหมืด RTH และโดรนจะเบรกและบินอย่่�กับท่�

  GEO zone อาจส�งผู้ลต�อ RTH หลก่เล่�ย่งการบนิใกลก้บั GEO zone
  เมืื�อคู่วามืเรว็ลมืแรงเกนิไป โดรนอาจจะไมื�สามืารถบนิกลบัไปย่งัจดุขึ �นบนิได ้บนิดว้ย่คู่วามืระมืดัระวงั
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ระย่ะการตรวจจบั
ระบบการมืองเห็นดา้นหน้า

ขอบเขตการวดัอย่�างแมื�นย่ำา: 0.39-25 เมืตร, FOV: 106° (แนวนอน), 90° (แนวตั �ง)

ระบบการมืองเห็นดา้นหลงั

ขอบเขตการวดัอย่�างแมื�นย่ำา: 0.36-23.4 เมืตร, FOV: 58° (แนวนอน), 73° (แนวตั �ง)

ระบบการมืองเห็นดา้นล�าง

ขอบเขตการวดัอย่�างแมื�นย่ำา: 0.15-9 เมืตร, FOV: 104.8° (ดา้นหน้าและดา้นหลงั), 87.6° (ซ้าย่และขวา) ระบบการมืองเห็นวตัถดุา้นล�างทำางานได้

ดท่่�สุด เมืื�อโดรนอย่่�ท่�ระดบัคู่วามืส่ง 0.5 - 12 เมืตร

ระบบการมืองเห็นดา้นหน้า ระบบการมืองเห็นดา้นหลงั

ระบบการมืองเห็นดา้นล�าง

ระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรด

106° 106°

104.8°

90°

87.6°0.5-12 m0.36-23.4 m

0.39-25 m

58° 58°

73°

87.6°

การสแกนพื่ื �นดนิก�อนลงจอด
Smart RTH หรอื Auto Landing เปิดใช้้งาน Landing Protection ซึ�งมืก่ารทำางานดงัต�อไปน่�:

1. เมืื�อการปกป้องการลงจอดตดัสินว�าพื่ื �นดนิเหมืาะสำาหรบัการลงจอด โดรนจะลงจอดอย่�างนุ�มืนวล

2. หากตรวจสอบพื่ื �นดนิแล้วว�าไมื�เหมืาะสมืในการลงจอด โดรนจะบนิอย่่�กบัท่�และรอคู่ำาสั�งย่นืย่นัจากนักบนิ

3. ถ้าการปกป้องการลงจอดใช้้งานไมื�ได ้DJI Fly จะแสดงคู่ำาเตอืนการลงจอด เมืื�อโดรนลดระดบัลงไปท่� 0.5 เมืตรจากพื่ื �น กดคู่นับังคู่บัลงหนึ�งวนิา

ท่เพื่ื�อลงจอด

การปกป้องการลงจอดถก่เปิดใช้้งานในระหว�าง Failsafe RTH โดรนจะบนิอย่่�กบัท่�เหนือพื่ื �นดนิ 0.5 เมืตร และ DJI Fly 

จะแสดงข้อคู่วามืเตอืนการลงจอด ในการลงจอดโดรน ให้กดคู่นัเร�งลงหนึ�งวนิาท่

ระบบการมองเห็นและระบบเซนเซอร์อินฟราเรดี
DJI Mini 3 Pro ไดร้บัการตดิตั �งทั �งระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรดและระบบการมืองเห็นดา้นหน้า ดา้นหลงัและดา้นล�าง

ระบบการมืองเห็นดา้นหน้า ดา้นหลัง และดา้นล�างประกอบดว้ย่กลอ้งสองตวัในแต�ละดา้น

ระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรดประกอบดว้ย่กลอ้ง 3 มืติแิบบอนิฟุราเรดสองตวั ระบบการมืองเห็นดา้นล�างและระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรดช้�วย่ใหโ้ดรนคู่ง

ตำาแหน�งปัจจบุนั บินอย่่�กบัท่�ไดแ้มื�นย่ำาย่ิ�งขึ �น และสามืารถบนิในร�มืหรอืในสภัาวะแวดลอ้มือื�นท่�ไมื�มืสั่ญญาณ GNSS
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ใช้้ระบบการมืองเห็น
ฟังก์ชั้นการวางตำาแหน�งของระบบการมืองเห็นดา้นล�างสามืารถใช้้ไดเ้มืื�อสัญญาณ GNSS ไมื�สามืารถใช้้งานไดห้รอือ�อน จะเปิดใช้้งานในโหมืด 

Normal หรอืโหมืด Cine โดย่อตัโนมืตัิ

ระบบการมืองเห็นดา้นหน้าและดา้นหลงัจะเปิดใช้้งานโดย่อตัโนมืตัเิมืื�อโดรนอย่่�ในโหมืด Normal หรอื Cine และระบบการหลบหลก่สิ�งกด่ขวาง 

(Obstacle Avoidance) ไดร้บัการตั �งคู่�าเป็น Bypass (ออ้มื) ใน DJI Fly ระบบการมืองเห็นดา้นหน้าและดา้นหลงัทำางานไดด้ท่่�สุดเมืื�อมืแ่สงสว�

างเพื่ย่่งพื่อและพื่บสิ�งกด่ขวางท่�มืล่กัษณะเฉพื่าะอย่�างชั้ดเจนหรอืมืล่กัษณะเป็นพื่ื �นผู้วิ ผู้่ใ้ช้้ตอ้งเบรกโดรนในระย่ะท่�เหมืาะสมื เผู้ื�อสำาหรบัแรงเฉื�อย่

การปรบัเทย่่บกลอ้งของระบบการมืองเห็น

การปรบัเทย่่บอตัโนมืตัิ

ระบบการมืองเห็นท่�ตดิตั �งบนตวัโดรนมืก่ารปรบัเทย่่บมืาจากโรงงาน หากกลอ้งระบบการมืองเห็นมืก่ารตรวจพื่บสิ�งผู้ดิปกตใิด ๆ โดรนจะทำาการปรบัเ

ทย่่บเองโดย่อตัโนมืตัแิละจะมืคู่่ำาเตอืนปรากฎขึ �นท่�แอป DJI Fly ไมื�ตอ้งทำาอะไรเพื่ิ�มืเตมิื

การปรบัเทย่่บขั �นส่ง
ถา้ยั่งคู่งมืคู่่วามืผู้ดิปกตอิย่่�หลังจากปรบัเทย่่บอตัโนมืตัแิลว้ จะมืคู่่ำาเตอืนขึ �นท่�แอปท่�ระบวุ�าตอ้งมืก่ารปรบัเทย่่บขั �นส่ง การปรบัเทย่่บขั �นส่งจะตอ้งทำาร�ว

มืกับ DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)

01 02 03
ช่้ �เคู่รื�องโดรนไปทางจอ ปรบัใหก้ล�องอย่่�ในแนวเดย่่วกนั หนัและเอย่่งโดรน

ทำาตามืขั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อปรบัเทย่่บกล้องของระบบการมืองเห็นดา้นหน้า และทำาซำ �าขั �นตอนเดมิืเพื่ื�อปรบัเทย่่บกลอ้งระบบการมืองเห็นตวัอื�น
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  ใส�ใจกบัสภัาพื่แวดลอ้มืในการบนิ ระบบการมืองเห็นและระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรดทำางานภัาย่ใตส้ถานการณ์บางอย่�างและไมื�สามืารถแทนท่�การ

คู่วบคู่มุืและการตดัสินใจของมืนุษย่ไ์ด ้ ในระหว�างการบนิ ให้ใส�ใจกบัสภัาพื่แวดลอ้มืโดย่รอบและคู่ำาเตอืนบนแอป DJI Fly รวมืถงึรบัผิู้ดช้อบแล

ะรกัษาการคู่วบคู่มุืโดรนอย่่�ตลอดเวลา
  ระบบการมืองเห็นดา้นล�างทำางานไดด้ท่่�สุด เมืื�อโดรนอย่่�ท่�ระดบัคู่วามืส่ง 0.5 - 12 เมืตร หากไมื�ม่ืสัญญาณ GNSS จะตอ้งระมืดัระวงัเป็นพื่เิศษถ้

าระดบัคู่วามืส่งของโดรนเกนิ 12 เมืตร เนื�องจากระบบการมืองเห็นอาจจะไดร้บัผู้ลกระทบ
  เมืื�อโดรนบินเหนือนำ �า ระบบการมืองเห็นดา้นล�างอาจทำางานไดไ้มื�ดเ่ท�าท่�คู่วร ดงันั�นเมืื�อลงจอด โดรนอาจไมื�สามืารถหลบหล่กผู้วินำ �าดา้นล�างไดอ้ย่�

างเต็มืท่� ขอแนะนำาใหร้กัษาการคู่วบคู่มุืการบนิตลอดเวลา ใช้้ดลุย่พื่นิิจอย่�างสมืเหตสุมืผู้ลตามืสภัาพื่แวดลอ้มืโดย่รอบและหล่กเล่�ย่งการพื่ึ�งพื่าระ

บบการมืองเห็นดา้นล�างมืากเกนิไป
  ระบบการมืองเห็นไมื�สามืารถทำางานไดอ้ย่�างถก่ตอ้งบนพื่ื �นผู้วิท่�มืร่ป่แบบท่�ไมื�ชั้ดเจนหรอืสภัาพื่แสงน้อย่เกินไปหรอืแสงจา้เกินไป ระบบการมืองเ

ห็นไมื�สามืารถทำางานไดอ้ย่�างถก่ตอ้งในสถานการณ์ดงัต�อไปน่�:

ก) บินเหนือพื่ื �นผู้วิท่�เป็นส่เดย่่ว (เช้�น ส่ดำาลว้น ส่ขาวลว้น ส่แดงลว้น หรอืส่เขย่่วล้วน)

ข) บนิเหนือพื่ื �นผู้วิท่�สะทอ้นแสงอย่�างมืาก

คู่) บนิเหนือผู้วินำ �าหรอืพื่ื �นผู้วิท่�โปร�งแสง

ง) บนิเหนือพื่ื �นผู้วิหรอืวตัถทุ่�เคู่ลื�อนท่�

จ) บนิในพื่ื �นท่�ท่�แสงมืก่ารเปล่�ย่นแปลงบ�อย่หรอืเปล่�ย่นแปลงมืาก

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

ช้) บินเหนือพื่ื �นผู้วิท่�สะทอ้นอย่�างมืากหรอืพื่ื �นผู้วิท่�ซึมืซับแสงอนิฟุราเรด (เช้�น กระจก)

ซ) บินเหนือพื่ื �นผู้วิท่�มืร่ป่แบบหรอืลกัษณะไมื�ชั้ดเจน (เช้�น เสาไฟุฟุ้า)

ฌ) บินเหนือพื่ื �นผู้วิท่�มืล่วดลาย่หรอืผู้วิหน้าท่�เหมือืนกนัซำ �าๆ (เช้�น กระเบื �องท่�มืล่วดลาย่เหมือืนกัน)

ญ) บนิเหนือสิ�งกด่ขวางท่�มืพ่ื่ื �นผู้วิเล็ก ๆ (เช้�น กิ�งไมื)้
  กรณุารกัษาคู่วามืสะอาดของเซนเซอรอ์ย่่�เสมือ หา้มืบล็อคู่หรอืดดัแปลงเซนเซอร์
  อย่�าให้มืสิ่�งใดกด่ขวางระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรด
  กลอ้งของระบบการมืองเห็นอาจจำาเป็นตอ้งคู่าลเิบรต หลงัจากจดัเก็บเป็นระย่ะเวลานาน ในกรณ่ดงักล�าว ขอ้คู่วามืเตอืนจะปรากฏิขึ �นใน DJI Fly 

และจะปรบัเทย่่บโดย่อัตโนมืตัิ
  หา้มืบนิเมืื�อฝนตก มืห่มือกคู่วนั หรอืมืท่ศันวสัิย่ตำ�ากว�า 100 เมืตร
  ตรวจสอบสิ�งต�อไปน่�ก�อนขึ �นบนิในแต�ละคู่รั �ง:

ก) ตรวจดว่�าไมื�มืส่ตกิเกอรห์รอืสิ�งกด่ขวางอื�นใดตดิบนเซนเซอรอ์นิฟุราเรดหรอืระบบการมืองเห็น

ข) ถ้ามืสิ่�งสกปรก ฝุ� น หรอืนำ �า ตดิบนแกว้ของเซนเซอรอ์นิฟุราเรดและระบบการมืองเห็น ให้ใช้้ผู้า้นุ�มืเช็้ด หา้มืใช้้ผู้ลติภััณฑ์ท์ำาคู่วามืสะอาดท่�ม่ืแ

อลกอฮอลเ์ป็นส�วนประกอบ

คู่) หากมืคู่่วามืเส่ย่หาย่เกดิขึ �นกบักระจกของระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรดและระบบการมืองเห็น กรณุาตดิต�อฝ� าย่ดแ่ลล่กคู่า้ของ DJI

โหมดีการบินอัจุฉริยะ

FocusTrack
FocusTrack มื ่Spotlight 2.0, Point of Interest 3.0 และ ActiveTrack 4.0

Spotlight 2.0
คู่วบคู่มุืโดรนดว้ย่ตนเองในขณะท่�กล้องย่งัคู่งล็อกเป้าวตัถ ุโหมืดน่�รองรบัการจบัวตัถทุั �งวตัถทุ่�เคู่ลื�อนไหวและวตัถทุ่�อย่่�นิ�ง เช้�น ย่านพื่าหนะ เรอื 

และผู้่คู้่น ขย่บัคู่นัโย่กการบนิไปทางซ้าย่/ขวา (Roll) เพื่ื�อบนิวนรอบวตัถ ุขย่บัคู่นัโย่กการเดนิหน้า/ถอย่หลงั (Pitch) เพืื่�อออกห�างหรอืเขา้ใกลว้ตัถ ุ

ขย่บัคู่นัโย่กการบินขึ �น/ลง (Throttle) เพื่ื�อบนิส่งขึ �นหรอืตำ�าลง และขย่บัคู่นัโย่กการหนั (Pan) เพื่ื�อปรบักรอบภัาพื่
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2 เมืตร

ในโหมืด Spotlight โดรนจะบนิอย่่�กบัท่�เมืื�อตรวจพื่บสิ�งกด่ขวาง เมืื�อระบบการมืองเห็นทำางานปกต ิโดย่ไมื�คู่ำานึงว�าพื่ฤตกิรรมืนั�นจะตั �งเป็น Bypass 

หรอื Brake ใน DJI Fly หรอืไมื�ก็ตามื โปรดทราบว�าการหลบหลก่สิ�งกด่ขวางถก่ปิดใช้้งานในโหมืด Sport

Point of Interest 3.0 (POI 3.0)

โดรนตดิตามืวตัถเุป็นวงกลมื โดย่ย่ดึจากรศัมืแ่ละคู่วามืเรว็ในการบนิท่�มืก่ารตั �งคู่�าไวแ้ลว้ โหมืดน่�รองรบัการจับภัาพื่ทั �งวตัถทุ่�เคู่ลื�อนไหวและวตัถทุ่�อย่่�

นิ�ง เช้�น ย่านพื่าหนะ เรอื และผู้่้คู่น คู่วามืเรว็ในการบนิส่งสุดคู่อื 13 เมืตร/วนิาท ่ไมื�ว�าโดรนจะอย่่�ในโหมืด Normal, Sport หรอื Cine คู่วามืเรว็ใน

การบนิอาจถก่ปรบัอย่�างมืากตามืรศัมืจ่รงิ ขย่บัคู่นัโย่กการบนิไปทางซ้าย่/ขวา (Roll) เพื่ื�อบนิวนรอบวตัถ ุขย่บัคู่นัโย่กการเดนิหน้า/ถอย่หลัง (Pitch) 

เพื่ื�อออกห�างหรอืเขา้ใกลว้ตัถุ ขย่บัคู่นัโย่กการบนิขึ �น/ลง (Throttle) เพื่ื�อบนิส่งขึ �นหรอืตำ�าลง และขย่บัคู่นัโย่กการหนั (Pan) เพืื่�อปรบักรอบภัาพื่ โปร

ดทราบว�าการหลบหล่กสิ�งกด่ขวางถก่ปิดใช้้งานใน POI 3.0

ActiveTrack 4.0
ActiveTrack 4.0 ประกอบดว้ย่โหมืด Trace และ Parallel ซึ�งสนับสนุนการตดิตามืวตัถทุั �งท่�อย่่�นิ�งและเคู่ลื�อนท่� เช้�น ย่านพื่าหนะ เรอื และผู้่คู้่น 

คู่วามืเรว็ในการบินส่งสุดย่งัคู่งเหมือืนเดมิืในโหมืด Sport, Normal และ Cine ขย่บัคู่นัโย่กการบนิไปทางซ้าย่/ขวา (Roll) เพืื่�อบนิวนรอบวตัถ ุ

ขย่บัคู่นัโย่กการเดนิหน้า/ถอย่หลัง (Pitch) เพื่ื�อออกห�างหรอืเขา้ใกลว้ตัถ ุขย่บัคู่นัโย่กการบนิขึ �น/ลง (Throttle) เพืื่�อบนิส่งขึ �นหรอืตำ�าลง 

และขยั่บคู่นัโย่กการหัน (Pan) เพื่ื�อปรบักรอบภัาพื่

โดรนจะขา้มืสิ�งกด่ขวางใน ActiveTrack 4.0 โดย่ไมื�ขึ �นกบัการตั �งคู่�าใน DJI Fly เมืื�อระบบการมืองเห็นทำางานปกติ

ตดิตามื: โดรนจะตดิตามืวตัถุในระย่ะทางและระดบัคู่วามืส่งคู่งท่�ตลอดจนมืมุืท่�คู่งท่�ตามืทศิทางของวตัถ ุโดรนสามืารถตดิตามืวตัถไุดท้างดา้น

หน้าไดเ้ท�านั�นและจะขา้มืสิ�งกด่ขวางท่�ตรวจจบัได ้คู่วามืเรว็ส่งสุดในการบนิอย่่�ท่� 10 เมืตร/วนิาท ่เมืื�อผู้่ใ้ช้้กำาลงัขย่บัคู่นับงัคู่บัเล่ �ย่ว โดรนสามืา

รถขา้มืสิ�งกด่ขวางท่�ตรวจจับท่�ดา้นหน้าและดา้นหลงัได ้โปรดทราบว�าการหลบหลก่สิ�งกด่ขวางจะถก่ปิดใช้้งานเมืื�อใช้้คู่นัโย่กการบนิไปทางซ้าย่/

ขวาหรอืคู่นัโย่กการบนิขึ �น/ลงแนวดิ�ง

Parallel: โดรนจะตดิตามืวตัถุท่�มืมุืเดมิือย่�างต�อเนื�องและอย่่�ห�างจากทางดา้นขา้ง คู่วามืเรว็ส่งสุดในการบนิอย่่�ท่� 13 เมืตร/วนิาท ่การหลก่เล่�ย่งสิ�งกด่

ขวางถก่ปิดใช้้งานในโหมืดน่�

ใน ActiveTrack โดรนจะรกัษาระย่ะห�าง 4-20 มื. เมืื�อตดิตามืผู้่คู้่นท่�ระดบัคู่วามืส่ง 2-20 มื. (ระย่ะทางท่�เหมืาะสมืคู่อื 5-10 มื. 

และระดบัคู่วามืส่งคู่อื 2-10 มื.) และระย่ะทาง 6-100 มื. เมืื�อตดิตามืย่านพื่าหนะหรอืเรอืท่�มืคู่่วามืส่ง 6-100 มื. (ระย่ะทางท่�เหมืาะสมืคู่อื 20-50 

มื. และระดบัคู่วามืส่งคู่อื 10-50 มื.) โดรนจะบนิไปย่งัระย่ะทางท่�รองรบัและช้�วงระดบัคู่วามืส่งหากระย่ะทางและระดบัคู่วามืส่งอย่่�นอกช้�วงเมืื�อ 

ActiveTrack เริ�มืตน้ บินโดรนในระย่ะทางและระดบัคู่วามืส่งท่�เหมืาะสมืท่�สุดเพื่ื�อประสิทธภิัาพื่ท่�ดท่่�สุด

ใช้้ FocusTrack
1. เปิดโดรนและบนิอย่่�กบัท่�เหนือพื่ื �นดนิอย่�างน้อย่ 2 เมืตร (6.6 ฟุุต)
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3. แตะปุ� มื ชั้ตเตอร/์บันทกึ เพื่ื�อถ�าย่รป่หรอืเริ�มืบนัทกึวดิโ่อ ดคู่่ลปิท่�ถ�าย่มืาแลว้ในโหมืด Playback

ออกจาก FocusTrack
แตะ หยุดี ใน DJI Fly หรอืกดปุ� มืหย่ดุบินชั้�วคู่ราวบนรโ่มืทคู่อนโทรลเพื่ื�อออกจาก FocusTrack

  หา้มืใช้้ FocusTrack ในพื่ื �นท่�ท่�มืคู่่นและสัตวว์ิ�งหรอืย่านพื่าหนะเคู่ลื�อนท่�

  หา้มืใช้้ FocusTrack ในพื่ื �นท่�ท่�มืสิ่�งของเล็ก ๆ หรอืบาง (เช้�น กิ�งไมืห้รอืสาย่ไฟุฟุ้า) หรอืวตัถโุปร�งแสง (เช้�น นำ �าหรอืแกว้) หรอืพื่ื �นผิู้วส่เดย่่ว  

(เช้�น ผู้นังส่ขาว)
  คู่วบคู่มุืโดรนดว้ย่ตนเอง ในกรณ่ฉุกเฉิน ใหก้ดปุ� มืหย่ดุบนิชั้�วคู่ราวหรอืแตะท่�หย่ดุใน DJI Fly
  โปรดระมืดัระวงัเป็นพื่เิศษเมืื�อใช้้ FocusTrack ในสถานการณ์ดงัต�อไปน่�:

ก) วตัถทุ่�ติดิตามืไมื�ไดเ้คู่ลื�อนท่�อย่่�ในระนาบเดย่่วกนั

ข) วตัถทุ่�ตดิตามือย่่�เปล่�ย่นรป่ร�างทนัทข่ณะท่�กำาลงัเคู่ลื�อนท่�

คู่) วตัถทุ่�ตดิตามือย่่�หาย่ไปช้�วงเวลาหนึ�ง

ง) วตัถทุ่�ตดิตามือย่่�เคู่ลื�อนท่�บนพื่ื �นผู้วิท่�เป็นหมิืะ

จ) วตัถทุ่�ตดิตามือย่่�มืส่่เดย่่วหรอืลวดลาย่เดย่่วกบัสภัาพื่แวดลอ้มื

ฉ) สภัาพื่แสงท่�มืดืมืาก (<300 ลกัซ์) หรอืสว�างมืาก (>10,000 ลกัซ์)
  โปรดตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าคู่ณุทำาตามืกฎหมืาย่และขอ้กำาหนดดา้นคู่วามืเป็นส�วนตวัของพื่ื �นท่�นั�น ๆ เมืื�อใช้้งาน FocusTrack
  ขอแนะนำาใหต้ดิตามืเฉพื่าะย่านย่นต ์เรอื และผู้่คู้่น (แต�ไมื�ใช้�เด็ก ๆ) บินดว้ย่คู่วามืระมืดัระวงัเมืื�อตดิตามืวตัถอุื�น ๆ
  อย่�าตดิตามืรถหรอืเรอืรุ�นคู่วบคู่มุืระย่ะไกล
  วตัถทุ่�ตดิตามือย่่�อาจสลบัไปเป็นวตัถอุื�นโดย่ไมื�ตั �งใจ เมืื�อพื่วกมืนัผู้�านเขา้ไปใกลก้นั
  FocusTrack จะถก่ปิดใช้้งานเมืื�อใช้้เลนส์มืมุืกวา้งหรอืตวักรอง ND
  ในโหมืดภัาพื่ถ�าย่ FocusTrack จะใช้้ไดเ้ฉพื่าะเมืื�อใช้้ Single เท�านั�น
  FocusTrack จะถก่ปิดใช้้งานเมืื�อบนัทึกท่�คู่วามืละเอย่่ดส่ง เช้�น 1080p 48/50/60/120 fps, 2.7K 48/50/60 fps หรอื 4K 48/50/60 fps
  เมืื�อแสงสว�างไมื�เพื่ย่่งพื่อและระบบการมืองเห็นไมื�พื่รอ้มืใช้้งาน Spotlight และ POI จะย่งัคู่งสามืารถใช้้สำาหรบัวตัถทุ่�อย่่�นิ�งได ้แต�จะไมื�ม่ืการหล่

กเล่�ย่งสิ�งกด่ขวาง ไมื�สามืารถใช้้ ActiveTrack ได้
  FocusTrack ไมื�พื่รอ้มืใช้้งานเมืื�อโดรนอย่่�บนพื่ื �นดนิ
  FocusTrack อาจทำางานไมื�ถก่ตอ้งเมืื�อโดรนบินใกลข้ด่จำากดัการบนิหรอืใน GEO Zone

2. ลาก-เลือกวตัถุในมืมุืมืองกล้องหรอืเปิดใช้้งานการสแกนวตัถภุัาย่ใตก้ารตั �งคู่�าการคู่วบคู่มุืใน DJI Fly Control และแตะวตัถทุ่�รบัร่เ้พื่ื�อเปิดใช้้งาน 

FocusTrack โหมืดเดมิืคู่อื Spotlight แตะท่�ไอคู่อนเพื่ื�อสลับระหว�าง Spotlight, ActiveTrack และ POI แตะ GO เพืื่�อเริ�มื FocusTrack
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การใช้้งาน MasterShots
1. เปิดโดรนและบนิอย่่�กบัท่�เหนือพื่ื �นดนิอย่�างน้อย่ 2 เมืตร (6.6 ฟุุต)

2 เมืตร

2. ใน DJI Fly แตะไอคู่อนโหมืดถ�าย่ภัาพื่ เพื่ื�อเลอืก MasterShots แลว้อ�านคู่ำาแนะนำา ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าคู่ณุเขา้ใจว�าจะใช้้งานโหมืดถ�าย่ภัาพื่อ

ย่�างไร และไมื�มืสิ่�งกด่ขวางในพื่ื �นท่�รอบขา้ง

3. ลาก-เลือกวตัถุเป้าหมืาย่ของคู่ณุในมืมุืมืองกล้อง  แตะ Start เพื่ื�อเริ�มืการบนัทกึ โดรนบนิจะกลบัไปย่งัตำาแหน�งแรก เมืื�อถ�าย่ภัาพื่เสรจ็เรย่่บรอ้ย่

4. แตะ      เพื่ื�อเขา้ถงึ แกไ้ข หรอืแช้รว์ดิโ่อไปย่งัโซเช่้ย่ลมืเ่ดย่่

การออกจาก MasterShots
กดปุ� มืหย่ดุบนิชั้�วคู่ราวหนึ�งคู่รั �ง หรอืแตะ       ท่� DJI Fly เพื่ื�อออกจากโหมืด MasterShots โดรนจะเบรกและบนิอย่่�กบัท่�

  ใช้้ MasterShots ในตำาแหน�งท่�ไมื�มือ่าคู่ารหรอืสิ�งกด่ขวางอื�นใด ตรวจสอบให้แน�ใจว�าไมื�มืม่ืนุษย่ ์ สัตว ์ หรอืสิ�งก่ดขวางอื�น ๆ ในเส้นทางบนิ 

โดรนจะเบรกและบนิอย่่�กบัท่� หากตรวจพื่บสิ�งกด่ขวางดา้นหน้าหรอืดา้นหลงั โปรดทราบว�าไมื�สามืารถตรวจพื่บสิ�งก่ดขวางท่�ดา้นใดดา้นหนึ�งของ

โดรนได้
  หมืั�นสังเกตวตัถรุอบ ๆ โดรน และใช้้รโ่มืทคู่อนโทรลเพืื่�อหลก่เล่�ย่งไมื�ใหโ้ดรนเขา้ไปช้น
  ห้ามืใช้้ MasterShots ในสถานการณ์ดงัต�อไปน่�:

ก) เมืื�อวตัถถุก่กด่ขวางในช้�วงเวลาหนึ�ง หรอืคู่ณุมืองไมื�เห็นวตัถุ

ข) เมืื�อวตัถมุืส่่หรอืลวดลาย่ใกลเ้คู่ย่่งกบัสภัาพื่แวดลอ้มื

MasterShots
MasterShots ช้�วย่ใหว้ตัถุอย่่�ตรงกลางเฟุรมืในขณะท่�สั�งการคู่วบคู่มุืทศิทางต�าง ๆ ตามืลำาดบัเพื่ื�อสรา้งวดิโ่อภัาพื่ย่นตรสั์�น ๆ
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คู่) เมืื�อวตัถอุย่่�บนอากาศ

ง) เมืื�อวตัถกุำาลงัเคู่ลื�อนท่�เรว็

จ) สภัาพื่แสงท่�มืดืมืาก (<300 ลกัซ์) หรอืสว�างมืาก (>10,000 ลกัซ์)
  หา้มืใช้้ MasterShots ในสถานท่�ใกลก้บัอาคู่ารหรอืบรเิวณท่�มืสั่ญญาณ GNSS อ�อน มิืฉะนั�นเส้นทางการบนิอาจไมื�เสถย่่รได้
  โปรดตรวจสอบให้แน�ใจว�าคู่ณุปฏิบิตัติามืกฎหมืาย่และขอ้กำาหนดดา้นคู่วามืเป็นส�วนตวัของพื่ื �นท่�นั�น ๆ เมืื�อใช้้งาน MasterShots

QuickShot (ถ�าย่ด�วน)
โหมืด QuickShot รวมืถงึ Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang และ Asteroid DJI Mini 3 Pro บนัทกึภัาพื่ตามืโหมืดการถ�าย่ภัาพื่ท่�เลื

อกและจะสรา้งวดิโ่อสั�นโดย่อตัโนมืตั ิวดิโ่อสามืารถรบัช้มื ตดัต�อ หรอืแช้รไ์ปท่�โซเช่้ย่ลมืเ่ดย่่ได ้จากการเปิดช้มืย่อ้นหลงั

Dronie (บนิเดนิหน้าและถอย่หลงั): โดรนบนิถอย่หลงัและบนิขึ �น โดย่ท่�กลอ้งย่งัจบัอย่่�ท่�ตวัวตัถุ

Rocket (บนิตรงส่�อากาศ):  โดรนบนิขึ �นโดย่ท่�กลอ้งหนัลงมืาทางดา้นล�าง

Circle (บนิวน): โดรนบนิวนรอบวตัถุ

Helix (บนิวนเป็นเกล่ย่ว): โดรนบนิขึ �นและบนิวนเป็นเกลย่่วรอบวตัถุ

Boomerang (บม่ืเมือแรง): โดรนบนิรอบวตัถเุป็นวงร ่ โดย่บนิขึ �นเมืื�อไปจากจดุตั �งตน้ และบนิร�อนลงมืาตอนบนิกลบั จดุตั �งตน้ของโดร

นทำาใหเ้กดิปลาย่ดา้นหนึ�งของแกนตามืย่าวของวงร ่ ในขณะท่�อก่ดา้นอย่่�ฝั่� งตรงข้ามืของวตัถจุากจดุเริ�มืตน้ ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�ามืพ่ื่ื �นท่�เพื่่

ย่งพื่อเมืื�อใช้้โหมืด Boomerang ตรวจสอบใหม้ืร่ศัมือ่ย่�างน้อย่ 30 เมืตร (98 ฟุุต) รอบโดรนและมืพ่ื่ื �นท่�เหนือโดรนอย่�างน้อย่ 10 เมืตร  

(33 ฟุุต)

Asteroid: โดรนบินถอย่หลังและขึ �นข้างบน ถ�าย่ภัาพื่หลาย่ภัาพื่ จากนั�นก็บินกลับไปย่ังจุดตั �งตน้ วดิโ่อเก็บภัาพื่เริ�มืดว้ย่ภัาพื่พื่าโนรามืาจา

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

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

การใช้้ QuickShot
1. เปิดโดรนและบินอย่่�กบัท่�เหนือพื่ื �นดนิอย่�างน้อย่ 2 เมืตร (6.6 ฟุุต)

2 เมืตร
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2. ใน DJI Fly แตะไอคู่อนโหมืดถ�าย่ภัาพื่ เพืื่�อเลอืก QuickShots แล้วทำาตามืคู่ำาแนะนำา ตรวจสอบให้แน�ใจว�าคู่ณุเขา้ใจว�าจะใช้้งานโหมืดถ�าย่ภัาพื่

อย่�างไร และไมื�มืสิ่�งกด่ขวางในพื่ื �นท่�รอบขา้ง

3. ลาก-เลอืกวตัถุเป้าหมืาย่ของคู่ณุในมืมุืมืองกลอ้ง เลอืกโหมืดถ�าย่ภัาพื่แล้วแตะ Start เพื่ื�อเริ�มืตน้การบนัทกึ โดรนบนิจะกลบัไปย่งัตำาแหน�งแรก 

เมืื�อถ�าย่ภัาพื่เสรจ็เรย่่บรอ้ย่

4. แตะ       เพื่ื�อเขา้ถงึ แกไ้ข หรอืแช้รว์ดิโ่อไปย่งัโซเช่้ย่ลมืเ่ดย่่

ออกจากโหมืด QuickShots
กดปุ� มืหย่ดุบนิชั้�วคู่ราวหนึ�งคู่รั �ง หรอืแตะ     ท่� DJI Fly เพื่ื�อออกจากโหมืด QuickShots โดรนจะเบรกและบนิอย่่�กบัท่� แตะท่�หน้าจออก่คู่รั �งและโ

ดรนจะถ�าย่ภัาพื่ต�อ

  ใช้้ QuickShots ในบรเิวณท่�ไมื�มืต่กึรามืบา้นช้�องหรอืสิ�งกด่ขวางอื�นใด ตรวจสอบให้แน�ใจว�าไมื�ม่ืมืนุษย่ ์สัตว ์หรอืสิ�งก่ดขวางอื�น ๆ  ในเส้นทางบนิ 

โดรนจะเบรกและบนิอย่่�กบัท่� ถา้มืก่ารตรวจจบัพื่บว�ามืสิ่�งกด่ขวางท่�ดา้นหน้าหรอืดา้นหลงั โปรดทราบว�าไมื�สามืารถตรวจพื่บสิ�งก่ดขวางท่�ดา้นใดด้

านหนึ�งของโดรนได้
  หมืั�นสังเกตวตัถรุอบ ๆ โดรน และใช้้รโ่มืทคู่อนโทรลเพืื่�อหลก่เล่�ย่งไมื�ใหโ้ดรนเขา้ไปช้น
  หา้มืใช้้ QuickShots ในสถานการณ์ดงัต�อไปน่�: 

ก) เมืื�อวตัถถุก่กด่ขวางในช้�วงเวลาหนึ�ง หรอืคู่ณุมืองไมื�เห็นวตัถุ

ข) เมืื�อวตัถอุย่่�ไกลจากโดรนเกนิ 50 เมืตร

คู่) เมืื�อวตัถมุืส่่หรอืลวดลาย่ใกลเ้คู่ย่่งกบัสภัาพื่แวดลอ้มื

ง) เมืื�อวตัถอุย่่�บนอากาศ

จ) เมืื�อวตัถกุำาลงัเคู่ลื�อนท่�เรว็

ฉ) สภัาพื่แสงท่�มืดืมืาก (<300 ลกัซ์) หรอืสว�างมืาก (>10,000 ลกัซ์) 
  หา้มืใช้้ QuickShots ในสถานท่�ใกลก้บัอาคู่ารหรอืจดุท่�สัญญาณ GNSS อ�อน มิืฉะนั�นเส้นทางการบนิจะไมื�เสถย่่ร
  โปรดตรวจสอบให้แน�ใจว�าคู่ณุทำาตามืกฎหมืาย่และขอ้กำาหนดดา้นคู่วามืเป็นส�วนตวัในทอ้งถิ�นเมืื�อใช้้งาน QuickShots
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HyperLapse (ถ�าย่ภัาพื่แบบ Timelapse และเคู่ลื�อนไหวกลอ้งไปดว้ย่)
โหมืดถ�าย่ภัาพื่ Hyperlapse รวมืถึง Free, Circle, Course Lock และ Waypoint

Free (อสิระ)

โดรนจะถ�าย่ภัาพื่อัตโนมืตัแิละถ�าย่วดิโ่อแบบ timelapse แมืโ้ดรนจะอย่่�บนพื่ื �นดนิ โหมืด Free ก็ใช้้งานได ้หลงัจากบนิขึ �น การคู่วบคู่มุืการเคู่ลื�อนท่�

ของโดรนและมุืมืกิมืบอลจะใช้้รโ่มืทคู่อนโทรล

ทำาตามืขั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อใช้้โหมืด Free:

1. ตั �งระย่ะเวลาและคู่วามืย่าวของวดิโ่อ หน้าจอจะแสดงจำานวนภัาพื่ท่�จะถ�าย่และระย่ะเวลาในการถ�าย่ภัาพื่

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

ระบบคู่วบคู่มุืคู่วามืเรว็อัตโนมืตั:ิ ตั �งคู่�าฟังกชั์้นของปุ� มืปรบัแต�งได ้(ปุ� มื C1 หรอื C2 สำาหรบั DJI RC และปุ� มื Fn สำาหรบัรโ่มืทคู่อนโทรล DJI RC-

N1) เป็น Cruise Control (ระบบคู่วบคู่มุืคู่วามืเรว็อตัโนมืตั)ิ แลว้กดปุ� มืปรบัแต�งไดแ้ละคู่นับงัคู่บัพื่รอ้มืกนัเพื่ื�อเขา้ส่� Cruise Control โดรนจะย่งั

คู่งบนิต�อไปดว้ย่คู่วามืเรว็เดมิื

Circle (บนิวน)

เคู่รื�องจะถ�าย่ภัาพื่โดย่อตัโนมืตัขิณะท่�บนิรอบวตัถทุ่�เลอืกเพื่ื�อสรา้งวดิโ่อไทมืแ์ลปส์

ทำาตามืขั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อใช้้โหมืด Circle:

1. ตั �งระย่ะเวลา คู่วามืย่าวของวดิโ่อและคู่วามืเรว็ส่งสุด ในโหมืด Circle สามืารถเลอืกทศิทางตามืเข็มืนาฬิิกาหรอืทวนเข็มืนาฬิกิาได ้หน้าจอจะแสด

งจำานวนภัาพื่ท่�จะถ�าย่และระย่ะเวลาในการถ�าย่ภัาพื่

2. ลาก-เลอืกวตัถุบนหน้าจอ ใช้้คู่นัโย่กการหนัและปุ� มืหมืนุปรบักมิืบอลเพื่ื�อปรบักรอบภัาพื่

3. แตะปุ� มื ชั้ตเตอร/์บันทกึ เพื่ื�อเริ�มื ขย่บัคู่นัโย่กการเดนิหน้า/ถอย่หลงั (Pitch) เพื่ื�อเปล่�ย่นระย่ะห�างจากวตัถ ุ ขย่บัคู่นัโย่กการบนิไปทางซ้าย่/ขวา 

(Roll) เพื่ื�อคู่วบคู่มุืคู่วามืเรว็การบินวน และขย่บัคู่นัโย่กการบนิขึ �น/ลงแนวดิ�ง (Throttle) เพื่ื�อคู่วบคู่มุืคู่วามืเรว็การบนิแนวดิ�ง

Course Lock
Course Lock ทำาใหผู้้่ใ้ช้้แกไ้ขทศิทางการบนิได ้ในขณะท่�ทำาเช้�นนั�น ผู้่้ใช้้อาจเลอืกวตัถเุพื่ื�อใหโ้ดรนบนิไปรอบ ๆ หรอืไมื�เลอืกวตัถใุด ๆ ในขณะท่�ส

ามืารถคู่วบคู่มุืทศิทางโดรนและกิมืบอลได้
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ทำาตามืขั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อใช้้ Course Lock:

1. ตั �งระย่ะเวลา คู่วามืย่าวของวดิโ่อและคู่วามืเรว็ส่งสุด หน้าจอจะแสดงจำานวนภัาพื่ท่�จะถ�าย่และระย่ะเวลาในการถ�าย่ภัาพื่

2. ตั �งเส้นทางการบนิ

3. ลาก-เลือกวตัถุ (หากเก่�ย่วขอ้ง) ใช้้ตวัปรบักมิืบอลและคู่นัโย่กการหนัเพื่ื�อปรบักรอบภัาพื่

4. แตะปุ� มื ชั้ตเตอร/์บันทกึ เพื่ื�อเริ�มื ขย่บัคู่นัโย่กการเดนิหน้า/ถอย่หลงัและคู่นัโย่กการบนิไปทางซ้าย่/ขวาเพืื่�อคู่วบคู่มุืคู่วามืเรว็ของการบนิแนวนอ

นและเปล่�ย่นทศิทางโดรนสั�น ๆ ขยั่บคู่นัโย่กการบนิขึ �น/ลงแนวดิ�งเพื่ื�อคู่วบคู่มุืคู่วามืเรว็ในการบนิแนวดิ�ง

Waypoints
โดรนจะถ�าย่ภัาพื่เป้าหมืาย่สองถึงหา้เป้าหมืาย่ในเส้นทางการบนิโดย่อตัโนมืตัแิละถ�าย่วดิโ่อแบบ timelapse โดรนสามืารถบนิไดต้ามืลำาดบั 

จากจดุนำาทาง 1 - 5 หรอื 5 - 1

ทำาตามืขั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อใช้้ Waypoints

1. ตั �งเป้าหมืาย่ท่�ตอ้งการและทิศทางของเลนส์เอาไว้

2. ตั �งระย่ะเวลาและคู่วามืย่าวของวดิโ่อ หน้าจอจะแสดงจำานวนภัาพื่ท่�จะถ�าย่และระย่ะเวลาในการถ�าย่ภัาพื่

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

โดรนจะถ�าย่วดิโ่อแบบ timelapse โดย่อตัโนมืตัแิละจะรบัช้มืไดใ้นการเล�นวดิโ่อย่อ้นหลงั ในการตั �งคู่�ากลอ้ง ผู้่ใ้ช้้สามืารถเลอืกบนัทกึวดิโ่อในรป่แ

บบ JPEG หรอื RAW และเก็บไวใ้นพื่ื �นท่�เก็บขอ้มืล่ในตวัเคู่รื�องหรอืการด์ microSD หากจำาเป็น ขอแนะนำาใหจ้ดัเก็บวดิโ่อไวใ้นการด์ microSD

  เพื่ื�อประสิทธิภัาพื่ท่�เหมืาะสมืท่�สุด ใหใ้ช้้ Hyperlapse ท่�ระดบัคู่วามืส่งมืากกว�า 50 เมืตรและตั �งคู่�าคู่วามืแตกต�างอย่�างน้อย่สองวนิาทร่ะหว�างเวล

าท่�ตั �งไวใ้นการถ�าย่และชั้ตเตอร์
  แนะนำาใหเ้ลอืกวตัถทุ่�ไมื�เคู่ลื�อนท่� (เช้�น ตกึส่ง ภัเ่ขา) ท่�อย่่�ในระย่ะปลอดภัยั่จากโดรน (ไกลกว�า 15 เมืตร) อย่�าเลือกวตัถทุ่�อย่่�ใกลโ้ดรนเกินไป
  เมืื�อแสงสว�างเพื่ย่่งพื่อและสภัาพื่แวดลอ้มืเหมืาะสำาหรบัระบบการมืองเห็นในการทำางาน โดรนจะเบรกและบินอย่่�กับท่�หากตรวจพื่บสิ�งก่ดขวางดา้

นหน้า ดา้นหลงั หรอืดา้นล�างระหว�าง Hyperlapse โปรดทราบว�าไมื�สามืารถตรวจพื่บสิ�งกด่ขวางท่�ดา้นใดดา้นหนึ�งของโดรนได ้หากแสงสว�างไมื�

เพื่ย่่งพื่อหรอืสภัาพื่แวดลอ้มืไมื�เหมืาะสำาหรบัระบบมืองเห็นในการทำางานในระหว�าง Hyperlapse โดรนจะย่งัคู่งถ�าย่ภัาพื่ต�อไปโดย่ไมื�หล่กเล่�ย่งสิ�

งกด่ขวาง  บนิดว้ย่คู่วามืระมืดัระวงั
  โดรนจะถ�าย่วดิโ่อหลงัจากท่�ถ�าย่ภัาพื่ไดอ้ย่�างน้อย่ 25 ภัาพื่ ซึ�งเป็นจำานวนท่�ตอ้งใช้้เพื่ื�อสรา้งวดิโ่อคู่วามืย่าวหนึ�งวนิาท ่วดิโ่อจะถก่สรา้งขึ �นตามืคู่�าเ

ริ�มืตน้โดย่ไมื�คู่ำานึงว�า Hyperlapse จะสิ�นสุดตามืปกตหิรอืไมื� หรอืโดรนออกจากโหมืดดงักล�าวโดย่ไมื�คู่าดคู่ดิ (เช้�น เมืื�อม่ืการกระตุน้โหมืด Low 

Battery RTH)

Advanced Pilot Assistance Systems (APAS 4.0)
คู่ณุสมืบตั ิAdvanced Pilot Assistance Systems 4.0 (APAS 4.0) มืใ่หใ้ช้้งานในโหมืด Normal และ Cine เมืื�อเปิดใช้้งาน APAS โดรนจะตอ

บรบัคู่ำาสั�งของผู้่ใ้ช้้และวางแผู้นเส้นทางบนิตามือนิพื่ตุของคู่นัโย่กการคู่วบคู่มุืและสภัาพื่แวดล้อมืของการบิน APAS ทำาใหก้ารหลบหลก่สิ�งกด่ขวางทำา
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ไดง้�าย่ขึ �น ถ�าย่คู่ลปิไดร้าบรื�นขึ �น และมือบประสบการณ์การบนิท่�ดย่่ิ�งขึ �น

เลื�อนคู่นับงัคู่บัไปขา้งหน้าหรอืถอย่หลัง และโดรนจะบนิขา้มื ลอดขา้งใตห้รอืหลบไปทางซ้าย่หรอืขวาของสิ�งกด่ขวาง โดรนย่งัสามืารถตอบสนองต�ออนิ

พื่ตุจากคู่นัโย่กท่�คู่วบคู่มุืในขณะท่�หลบหล่กสิ�งกด่ขวาง

เมืื�อเปิดใช้้งาน APAS สามืารถหย่ดุบินโดรนไดโ้ดย่การกดปุ� มืหย่ดุบนิชั้�วคู่ราวบนรโ่มืทคู่อนโทรล โดรนจะบนิอย่่�กบัท่�สามืวนิาทแ่ละรอคู่ำาสั�งของนัก

บนิต�อไป

เพื่ื�อเปิดใช้้งาน APAS ใหเ้ปิด DJI Fly แล้วเขา้ไปท่� System Settings, Safety และเปิดใช้้งาน APAS โดย่เลอืก Bypass (อ้อมื)

การสแกนพื่ื �นดนิก�อนลงจอด
Landing Protection จะเปิดใช้้งานหากตั �งคู่�าการหลก่เล่�ย่งสิ�งกด่ขวางเป็น Bypass หรอื Brake และผู้่ใ้ช้้ดงึคู่นับงัคู่บัลงเพื่ื�อจอดโดรน

เมืื�อโดรนเริ�มืการลงจอด ระบบจะเปิดใช้้งาน Landing Protection

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

2. หากพื่ื �นดนิถก่ตดัสินว�าไมื�เหมืาะสมืสำาหรบัการลงจอด โดรนจะบนิอย่่�กบัท่�เมืื�อโดรนลดระดบัลงไปท่� 0.8 เมืตร เหนือพื่ื �นดนิ ดงึคู่นับงัคู่บัลงใหน้

านกว�าหา้วนิาทแ่ละโดรนจะลงจอดโดย่ไมื�มืก่ารหลก่เล่�ย่งสิ�งกด่ขวาง

  APAS จะถก่ปิดใช้้งานเมืื�อใช้้โหมืดการบนิอจัฉรยิ่ะ ระบบจะเปิดใช้้งานโดย่อตัโนมืตัเิมืื�อโดรนออกจากโหมืดการบนิอจัฉรยิ่ะ APAS จะถก่ปิดใช้้

งานเมืื�อบนัทกึท่�คู่วามืละเอย่่ดส่ง เช้�น 1080p 120 fps, 2.7K 48/50/60 fps หรอื 4K 48/50/60 fps
  APAS จะใช้้ไดก็้ต�อเมืื�อบนิไปขา้งหน้า ถอย่หลงั และลงล�าง APAS ไมื�สามืารถใช้้ไดเ้มืื�อโดรนกำาลงับนิไปทางซ้าย่ ขวา หรอืขึ �นดา้นบน และไมื�ม่ื

การหลก่เล่�ย่งการบาย่พื่าสหรอืสิ�งกด่ขวางในกรณ่เหล�าน่�

  ตรวจสอบให้แน�ใจว�าคู่ณุใช้้ APAS เมืื�อระบบการมืองเห็นใช้้งานได ้โปรดตรวจดว่�าไมื�มืคู่่น สัตว ์วตัถทุ่�ม่ืพื่ื �นผิู้วเล็ก (เช้�น กิ�งไม้ื) 

หรอืวตัถโุปร�งแสงใด (เช้�น แกว้หรอืนำ �า) อย่่�ในเส้นทางบนิท่�ตอ้งการ
  ตรวจสอบให้แน�ใจว�าคู่ณุใช้้ APAS เมืื�อระบบการมืองเห็นใช้้งานได ้หรอืเมืื�อสัญญาณ GNSS แรง APAS อาจทำางานไดไ้มื�ถก่ตอ้ง เมืื�อโดรนบิน

เหนือนำ �าหรอืพื่ื �นท่�ท่�มืหิ่มืะปกคู่ลมุื
  ขอใหร้ะมืดัระวงัเป็นพื่เิศษเมืื�อบนิในสภัาพื่แวดลอ้มืท่�มืดืมืาก (<300 ลกัซ์) หรอืสว�างมืาก (>10,000 ลักซ์)
  หมืั�นสังเกต DJI Fly และตรวจสอบว�าโดรนทำางานเป็นปกตใินโหมืด APAS
  APAS อาจทำางานไมื�ถก่ตอ้งเมืื�อโดรนบนิใกลข้ด่จำากดัการบนิหรอืใน GEO Zone

บันท้ี่กข้้อม่ลการบิน
ขอ้มืล่การบนิ รวมืถึงการรบัส�งขอ้มืล่ทางไกล ขอ้มืล่สถานะโดรน และตวัแปรอื�น ๆ มืก่ารบนัทกึอตัโนมืตัไิปท่�ตวัเก็บขอ้มืล่ภัาย่ในโดรน 

ขอ้มืล่สามืารถเขา้ถงึไดโ้ดย่ใช้้ DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)

ใบพัิดี
มืใ่บพื่ดัของ DJI Mini 3 Pro อย่่�สองแบบซึ�งออกแบบมืาเพื่ื�อใหห้มืนุไปในทศิทางแตกต�างกนั ใบพื่ดัท่�ทำาเคู่รื�องหมืาย่แลว้คู่วรตดิอย่่�กบัมือเตอรท์่�มืเ่

คู่รื�องหมืาย่ และใบพื่ัดท่�ไมื�มื่เคู่รื�องหมืาย่คู่วรตดิอย่่�กับมือเตอรท์่�ไมื�มื่เคู่รื�องหมืาย่ ใบพื่ัดสองใบท่�ตดิอย่่�กับมือเตอรต์วัเดย่่วกันเป็นใบพื่ัดแบบเดย่่วกัน 

ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าจบัคู่่�ใบพื่ดักับมือเตอรต์รงกนัตามืคู่ำาแนะนำาแลว้
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ใบพื่ดั มืเ่คู่รื�องหมืาย่ ไมื�มืเ่คู่รื�องหมืาย่

ภัาพื่ประกอบ   

ตำาแหน�งตดิใบพื่ดั ตดิมือเตอรเ์ขา้กบัแขนท่�มืเ่คู่รื�องหมืาย่ ตดิมือเตอรเ์ขา้กบัแขนท่�ไมื�มืเ่คู่รื�องหมืาย่

การตดิตั �งใบพื่ดั

ตดิใบพื่ดัท่�มืเ่คู่รื�องหมืาย่กับมือเตอรท์่�มืเ่คู่รื�องหมืาย่ และใบพื่ดัท่�ไมื�มืเ่คู่รื�องหมืาย่กบัมือเตอรท์่�ไมื�มืเ่คู่รื�องหมืาย่ ใช้้ไขคู่วงจากบรรจภุัณัฑ์ข์องโดรนเพื่ื�

อตดิใบพื่ดั ตรวจสอบให้แน�ใจว�าใบพื่ดัเขา้ท่�แน�นหนาแลว้

มืเ่คู่รื�องหมืาย่ไมื�มืเ่คู่รื�องหมืาย่

  ตรวจสอบให้แน�ใจว�าใช้้เฉพื่าะไขคู่วงจากบรรจภุัณัฑ์ข์องโดรนสำาหรบัตดิตั �งใบพื่ดั การใช้้ไขคู่วงอื�น ๆ อาจทำาให้สกรเ่ส่ย่หาย่ได้
  ตรวจสอบให้แน�ใจว�าสกรอ่ย่่�ในแนวตั �งเสมือในขณะท่�ขนัให้แน�น สกรไ่มื�คู่วรทำามืมุืเอย่่งกบัพื่ื �นผิู้วย่ดึ หลังจากตดิตั �งเสรจ็แลว้ ให้ตรวจสอบว�าสก

รอ่ย่่�ในระดบัเดย่่วกนัหรอืไมื�และหมืนุใบพื่ดัเพื่ื�อตรวจสอบคู่วามืตา้นทานท่�ผู้ดิปกติ

ถอดใบพัื่ด

ใช้้ไขคู่วงจากบรรจภุัณัฑ์ข์องโดรนเพื่ื�อคู่ลาย่สกรแ่ละถอดใบพื่ดัออกจากมือเตอร์

  ใบพื่ดัมืคู่่วามืคู่มื กรณุาระมืดัระวงัดว้ย่
  ไขคู่วงมืไ่วส้ำาหรบัตดิใบพื่ดัเท�านั�น หา้มืใช้้ไขคู่วงเพื่ื�อแย่กส�วนโดรน
  ถา้ใบพื่ดัแตกหกั ใหถ้อดใบพื่ดัสองใบและสกรท่่�ตดิอย่่�กบัมือเตอรอ์อกแลว้ทิ �งไป ใช้้ใบพัื่ดสองใบจากแพ็ื่กเกจเดย่่วกัน ห้ามืนำาใบพื่ดัจากแพ็ื่กเกจ

อื�นมืาใช้้ร�วมืกนั
  ใช้้เฉพื่าะใบพื่ดัของ DJI อย่�างเป็นทางการเท�านั�น ห้ามืใช้้ใบพื่ดัต�างช้นิดกนั
  ซื �อใบพัื่ดเพื่ิ�มืเตมิืหากจำาเป็น
  ตรวจสอบให้แน�ใจก�อนการบนิแต�ละคู่รั �งว�าใบพื่ดัและมือเตอรต์ดิตั �งอย่�างแน�นหนา ตรวจสอบว�าสกรบ่นใบพัื่ดขนัแน�นเมืื�อบนิไปแล้วทกุ ๆ  

30 ชั้�วโมืง (เมืื�อบนิประมืาณ 60 คู่รั �ง)
  ตรวจสอบให้แน�ใจก�อนการบนิแต�ละคู่รั �งว�าใบพื่ดัทั �งหมืดอย่่�ในสภัาพื่ด ่หา้มืใช้้ใบพื่ดัท่�เก�า บิ�น หรอืแตกหกั
  ย่นืให้ห�างและอย่�าแตะตอ้งใบพื่ดัหรอืมือเตอรเ์มืื�อใบพื่ดักำาลงัหมืนุ เพื่ื�อป้องกนัการบาดเจ็บ
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  หา้มืบบ่หรอืงอใบพื่ดัระหว�างการขนส�งหรอืการเก็บ
  ตรวจสอบให้แน�ใจว�ามือเตอรต์ดิอย่�างแน�นหนาและหมุืนอย่�างราบรื�น ถา้มือเตอรต์ดิขดัและไมื�สามืารถหมืนุไดอ้ย่�างอสิระ ให้จอดโดรนทนัท่
  หา้มืปรบัแต�งส�วนประกอบของมือเตอร์
  หา้มืแตะหรอืปล�อย่ใหม้ือืหรอืร�างกาย่คู่ณุสัมืผู้สักบัมือเตอรห์ลงัการบนิ เนื�องจากมือเตอรอ์าจจะรอ้น
  หา้มืปิดช้�องระบาย่อากาศท่�มือเตอรห์รอืท่�ตวัโดรน
  ตรวจสอบให้แน�ใจว�าเส่ย่ง ESCs ปกตเิมืื�อเปิดเคู่รื�อง

แบตเตอร่�โดีรนอัจุฉริยะ
แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะ DJI Mini 3 Pro เป็นแบตเตอร่� 7.38 V, 2453 mAh แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะแบบพื่ลสั DJI Mini 3 Pro เป็นแบตเตอร่� 

7.38 V, 3850 mAh แบตเตอร่�สองกอ้นมืโ่คู่รงสรา้งและขนาดเดย่่วกนั แต�มืน่ำ �าหนักและคู่วามืจแุตกต�างกนั แบตเตอร่�ทั �งสองไดร้บัการตดิตั �งพื่รอ้มื

กบัฟังก์ชั้นการช้ารจ์และการคู่าย่ประจุอจัฉรยิ่ะ

คู่ณุลกัษณะของแบตเตอร่�
1. การช้ารจ์อย่�างสมืดลุ ระหว�างการช้ารจ์ แรงดนัไฟุฟุ้าในแบตเตอร่�จะสมืดลุโดย่อตัโนมืตัิ

2. ฟังก์ชั้นการคู่าย่ประจุแบตเตอร่�อตัโนมืตั ิเพื่ื�อป้องกนัอาการบวมื แบตเตอร่�จะคู่าย่ประจโุดย่อตัโนมืตัไิปท่�ประมืาณ 96% ของระดบัแบตเตอร่�เมืื�

อไมื�ไดใ้ช้้งานเป็นเวลาหนึ�งวนั และประมืาณ 60% เมืื�อไมื�ไดใ้ช้้งานเป็นเวลา 9 วนั ขณะท่�แบตเตอร่�กำาลงัคู่าย่ประจ ุอาจร่สึ้กว�าแบตเตอร่�มืคู่่วามื

รอ้นปานกลางไดต้ามืปกติ

3. การป้องกันการช้ารจ์มืากเกินไป เมืื�อช้ารจ์เต็มืแล้ว แบตเตอร่�จะหย่ดุช้ารจ์อตัโนมืตัิ

4. การตรวจจบัอณุหภัมิ่ื: แบตเตอร่�จะช้ารจ์เฉพื่าะท่�อณุหภัม่ืริะหว�าง 5°C ถงึ 40°C (41°F ถงึ 104°F) เท�านั�น เพืื่�อป้องกนัคู่วามืเส่ย่หาย่ 

ระหว�างท่�ช้ารจ์อย่่� การช้ารจ์จะหยุ่ดโดย่อตัโนมืตั ิหากอณุหภัม่ืขิองแบตเตอร่�เกนิ 55°C (131° F)

5. การป้องกันกระแสไฟุเกนิ เมืื�อมืก่ารตรวจจบัพื่บว�ามืก่ระแสไฟุฟุ้าเกนิ แบตเตอร่�จะหย่ดุช้ารจ์

6. การป้องกันการคู่าย่ประจุมืากเกนิไป เมืื�อแบตเตอร่�ไมื�มืก่ารใช้้งาน จะมืก่ารหย่ดุการคู่าย่ประจอุตัโนมืตัเิพื่ื�อป้องกนัการคู่ลาย่ประจมุืากเกนิไป 

เมืื�อแบตเตอร่�มืก่ารใช้้งาน จะไมื�สามืารถใช้้การป้องกนัการคู่าย่ประจมุืากเกนิไปได้

7. การป้องกันการลดัวงจร หากมืก่ารตรวจจับพื่ว�าเกดิการลดัวงจร จะมืก่ารตดัจากแหล�งจ�าย่ไฟุโดย่อตัโนมืตัิ

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

9. Hibernation Mode (โหมืดพื่กัการทำางาน): หากแรงดนัแบตเตอร่�ตำ�ากว�า 3.0 V หรอืระดบัแบตเตอร่�น้อย่กว�า 10% แบตเตอร่�จะเขา้ส่�โหมืดพื่ั

กการทำางานเพื่ื�อป้องกนัการคู่าย่ประจมุืากเกนิไป ช้ารจ์แบตเตอร่�เพื่ื�อกระตุน้แบตเตอร่�ใหอ้อกจากโหมืดพื่กัการทำางาน

10. การสื�อสาร: ข้อมืล่เก่�ย่วกบัแรงดนัไฟุฟุ้า คู่วามืจ ุและกระแสของแบตเตอร่�จะถก่ส�งไปย่งัโดรน

  โปรดดแ่นวทางปฏิบิตัเิพื่ื�อคู่วามืปลอดภัยั่สำาหรบั DJI Mini 3 Pro และสตกิเกอรท์่�แบตเตอร่�ก�อนใช้้งาน ผู้่ใ้ช้้ย่อมืรบัผิู้ดช้อบอย่�างเต็มืท่�สำาหรบัก

ารฝ� าฝืนขอ้กำาหนดดา้นคู่วามืปลอดภัยั่ท่�ระบไุวบ้นฉลาก
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การใช้้แบตเตอร่�

การตรวจสอบระดบัแบตเตอร่�

กดปุ� มืพื่าวเวอรห์นึ�งคู่รั �งเพื่ื�อตรวจสอบระดบัแบตเตอร่�

LED1

LED3
LED2

LED4

ไฟุ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�
ปุ� มืเปิดปิด

การเปิด/ปิดเคู่รื�อง

กดปุ� มืเปิด/ปิดหนึ�งคู่รั �ง จากนั�นกดอก่คู่รั �งคู่า้งไวส้องวนิาทเ่พื่ื�อเปิดหรอืปิดโดรน ไฟุ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�จะแสดงระดบัแบตเตอร่� 

เมืื�อมืก่ารกดปุ� มืเปิดโดรน ไฟุ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�จะดบัลงเมืื�อโดรนปิดการทำางาน

เมืื�อโดรนเปิดเคู่รื�อง ใหก้ดปุ� มืเปิดปิดหนึ�งคู่รั �งและไฟุ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�ส่�ดวงจะกะพื่รบิเป็นเวลาสามืวนิาท ่หากไฟุ LED 3 และ 4 

กะพื่รบิพื่รอ้มืกนั โดย่ไมื�ไดก้ดปุ� มืเปิดปิดแสดงว�าแบตเตอร่�กำาลงัทำางานผู้ดิปกต ิถอดแบตเตอร่�ออกจากโดรน ใส�แบตเตอร่�อก่คู่รั �ง แลว้ตรวจสอบให้

แน�ใจว�าไดต้ดิตั �งแน�นดแ่ลว้

คู่ำาเตอืนอุณหภัม่ืติำ�า

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

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

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

ไฟุ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�จะแสดงระดบัพื่ลงังานของแบตเตอร่�ระหว�างการช้ารจ์และการคู่าย่ประจ ุสถานะของไฟุ LED กำาหนดไวด้า้นล�าง:

ไฟุ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�

    : ไฟุ LED ตดิ          : ไฟุ LED กะพื่รบิ       : ไฟุ LED ดบั

LED1 LED2 LED3 LED4 ระดบัแบตเตอร่�

ระดบัแบตเตอร่� ≥ 88%

75% ≤ ระดบัแบตเตอร่� < 88%

63% ≤ ระดบัแบตเตอร่� < 75%

50% ≤ ระดบัแบตเตอร่� < 63%

38% ≤ ระดบัแบตเตอร่� < 50%

25% ≤ ระดบัแบตเตอร่� < 38%

13% ≤ ระดบัแบตเตอร่� < 25%

0% ≤ ระดบัแบตเตอร่� < 13%
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3. เพื่ื�อใหแ้น�ใจถงึสมืรรถนะการทำางานส่งสุด ขอใหด้แ่ลใหแ้บตเตอร่�อย่่�ในอณุหภัม่ืส่ิงกว�า 20° C (68° F)

4. คู่วามืจขุองแบตเตอร่�ท่�ลดลงในสภัาวะแวดลอ้มืท่�อณุหภัม่ืติำ�าจะลดประสิทธภิัาพื่การตา้นแรงลมืของโดรน  บนิดว้ย่คู่วามืระมืดัระวงั

5. บนิดว้ย่คู่วามืระมืดัระวงัเป็นพื่เิศษท่�คู่วามืส่งจากระดบันำ �าทะเล

  ในสภัาพื่แวดลอ้มืท่�หนาวเย็่น ใหใ้ส�แบตเตอร่�เขา้ไปในช้�องใส�แบตเตอร่�และเปิดโดรนเพื่ื�ออุ�นเคู่รื�องก�อนท่�จะขึ �นบนิ

การช้ารจ์แบตเตอร่�
ช้ารจ์แบตเตอร่�ใหเ้ต็มืก�อนการใช้้งานแต�ละคู่รั �ง ขอแนะนำาใหใ้ช้้อปุกรณ์ช้ารจ์ท่� DJI จดัหาให ้เช้�น ฮับสำาหรบัช้ารจ์แบบสองทาง DJI Mini 3 Pro, 

เคู่รื�องช้ารจ์ DJI 30W USB-C หรอืท่�ช้ารจ์ USB Power Delivery อื�น ๆ ทั �งฮับสำาหรบัช้ารจ์แบบสองทาง DJI Mini 3 Pro และเคู่รื�องช้ารจ์ DJI 
30W USB-C ลว้นเป็นอุปกรณ์เสรมิื เย่่�ย่มืช้มืรา้นคู่า้ออนไลน์ของ DJI ท่�เป็นทางการเพื่ื�อรบัขอ้มืล่เพื่ิ�มืเตมิื

เมืื�อคู่ณุช้ารจ์แบตเตอร่�ท่�ตดิตั �งเข้ากับโดรนหรอืใส�ลงใน DJI Mini 3 Pro Two-Way Charging Hub กำาลังไฟุส่งสุดในการช้ารจ์ท่�รองรบัคู่อื 30 วตัต์

การใช้้ฮับสำาหรบัการช้ารจ์

เมืื�อใช้้ร�วมืกบัท่�ช้ารจ์ USB ฮับสำาหรบัช้ารจ์แบบสองทาง DJI Mini 3 Pro สามืารถช้ารจ์แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะหรอืแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะแบบพื่ลั

สไดส่้งสุดสามืก้อนตามืลำาดบัตั �งแต�ระดบัพื่ลงังานส่งไปตำ�า เมืื�อใช้้ร�วมืกบัท่�ช้ารจ์ DJI 30W USB-C ฮับสำาหรบัการช้ารจ์สามืารถช้ารจ์แบตเตอร่�โดรน

อจัฉรยิ่ะไดเ้ต็มืหนึ�งกอ้นภัาย่ในเวลาประมืาณ 56 นาท ่และแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะแบบพื่ลสัหนึ�งกอ้นภัาย่ในเวลาประมืาณ 78 นาท่

เมืื�อเชื้�อมืต�อฮับสำาหรบัการช้ารจ์กับแหล�งจ�าย่ไฟุฟุ้ากระแสสลบัผู้�านเคู่รื�องช้ารจ์ USB ผู้่ใ้ช้้สามืารถเชื้�อมืต�อทั �งแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะและอปุกรณ์

ภัาย่นอก (เช้�น รโ่มืทคู่อนโทรลหรอืสมืารท์โฟุน) เขา้กบัฮับเพื่ื�อช้ารจ์ แบตเตอร่�จะไดร้บัการช้ารจ์ก�อนอปุกรณ์ภัาย่นอกตามืคู่�าเริ�มืตน้ เมืื�อฮับสำาห

รบัการช้ารจ์ไมื�ไดต้�อกบัแหล�งจ�าย่ไฟุฟุ้ากระแสสลับ ใหเ้ส่ย่บแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะเขา้ไปในฮับและเชื้�อมืต�ออปุกรณ์ภัาย่นอกเขา้กบัพื่อรต์ USB 

เพื่ื�อช้ารจ์อปุกรณ์ โดย่ใช้้แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะเป็นพื่าวเวอรแ์บงก ์โปรดดร่าย่ละเอย่่ดเพื่ิ�มืเตมิืจากคู่่�มือืผู้่้ใช้้ฮับสำาหรบัการช้ารจ์แบบสองทาง 

DJI Mini 3 Pro

1234

1. พื่อรต์ USB

2. พื่อรต์พื่ลงังาน (USB-C)

3. ปุ� มืฟังก์ชั้�น

4.  ไฟุ LED แสดงสถานะ
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วธิก่ารช้ารจ์

1. ใส�แบตเตอร่�ลงในฮับสำาหรบัการช้ารจ์จนกว�าจะไดย้่นิเส่ย่งคู่ลิก

2. ต�อฮับสำาหรบัช้ารจ์เขา้กบัเตา้รบั (100-240V, 50/60 Hz) โดย่ใช้้สาย่ USB-C และเคู่รื�องช้ารจ์ DJI 30W USB-C หรอืเคู่รื�องช้ารจ์ USB 

Power Delivery อื�น ๆ

3. แบตเตอร่�ท่�มืร่ะดบัพื่ลังงานส่งสุดจะถก่ช้ารจ์ก�อน ส�วนท่�เหลอืจะถก่ช้ารจ์ตามืลำาดบัตามืระดบัพื่ลงังานของแบตเตอร่� ไฟุ LED แสดงสถานะท่�เก่�

ย่วขอ้งจะแสดงสถานะการช้ารจ์ (ดต่ารางดา้นล�าง) หลงัจากช้ารจ์แบตเตอร่�เต็มืแล้ว ไฟุ LED ท่�เก่�ย่วขอ้งจะเปล่�ย่นเป็นส่เขย่่วไมื�กระพื่รบิ

คู่ำาอธบิาย่ไฟุ LED แสดงสถานะ

สถานะการช้ารจ์

รป่แบบการกะพื่รบิ ราย่ละเอย่่ด

ไฟุ LED แสดงสถานะในอารเ์รย่ก์ระพื่รบิตามืลำาดบั  

(อย่�างรวดเรว็)

แบตเตอร่�ในพื่อรต์แบตเตอร่�ท่�สอดคู่ล้องกันกำาลังได้รบัการช้ารจ์โดย่ใช้้เคู่รื�องช้ารจ์แบ

บช้ารจ์เรว็

ไฟุ LED แสดงสถานะในอารเ์รย่ก์ะพื่รบิตามืลำาดบั (ช้้า ๆ)
แบตเตอร่�ในพื่อร์ตแบตเตอร่�ท่�สอดคู่ล้องกันกำาลังได้รับการช้าร์จโดย่ใช้้เคู่รื�องช้าร์จป

กติ

ไฟุ LED แสดงสถานะในอารเ์รย่ไ์มื�กระพื่รบิ แบตเตอร่�ในพื่อรต์แบตเตอร่�ท่�สอดคู่ลอ้งกนัไดร้บัการช้ารจ์เต็มืแลว้

ไฟุ LED แสดงสถานะทั �งหมืดกะพื่รบิตามืลำาดบั ไมื�มืก่ารใส�แบตเตอร่�

ระดบัแบตเตอร่�

พื่อรต์สำาหรบัแบตเตอร่�แต�ละพื่อรต์ของฮับสำาหรบัการช้ารจ์มืแ่ถวไฟุ LED แสดงสถานะท่�สอดคู่ลอ้งกนั ตั �งแต� LED1 ถงึ LED4 (จากซ้าย่ไปขวา) 

ตรวจสอบระดบัแบตเตอร่�โดย่กดปุ� มืฟังกชั์้�นหนึ�งคู่รั �ง สถานะของไฟุ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�จะเหมือืนกบัสถานะบนโดรน สำาหรบัราย่ละเอย่่ด 

โปรดดท่่�สถานะไฟุ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�ของโดรนและคู่ำาอธบิาย่

สถานะท่�ผู้ดิปกติ

สถานะของไฟุ LED สำาหรบัคู่วามืผิู้ดปกตขิองแบตเตอร่�จะเหมือืนกบัสถานะบนโดรน โปรดดร่าย่ละเอย่่ดในหวัขอ้กลไกการปกป้องแบตเตอร่�

  ขอแนะนำาใหใ้ช้้เคู่รื�องช้ารจ์ DJI 30W USB-C หรอืเคู่รื�องช้ารจ์ USB Power Delivery อื�น ๆ เพืื่�อใหก้ำาลังแก�ฮับสำาหรบัการช้ารจ์
  อณุหภัม่ืสิิ�งแวดลอ้มืมืผู่้ลต�อคู่วามืเรว็ในการช้ารจ์ การช้ารจ์จะเรว็ขึ �นในสภัาพื่แวดลอ้มืท่�มือ่ากาศถ�าย่เทไดด้ท่่� 25°C
  ฮับสำาหรบัการช้ารจ์สามืารถใช้้ไดก้บัแบตเตอร่�สำาหรบัการอจัฉรยิ่ะ BWX162-2453-7.38 และแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะแบบพื่ลัส BWX162-

3850-7.38 เท�านั�น อย่�าใช้้ฮับสำาหรบัการช้ารจ์กบัแบตเตอร่�รุ�นอื�น ๆ
  วางฮับสำาหรบัการช้ารจ์บนพื่ื �นผู้วิราบและมืั�นคู่งเมืื�อใช้้งาน ตรวจสอบให้แน�ใจว�าอปุกรณ์มืฉ่นวนกันคู่วามืรอ้นท่�เหมืาะสมืเพื่ื�อป้องกันอนัตราย่จา

กเพื่ลงิไหมื้
  หา้มืสัมืผู้สัขั �วโลหะบนฮับสำาหรบัการช้ารจ์
  ทำาคู่วามืสะอาดขั �วโลหะดว้ย่ผู้า้แหง้ท่�สะอาด หากมืฝุ่� นเกาะสะสมืท่�สังเกตเห็นได้

การใช้้เคู่รื�องช้ารจ์

1. ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าไดต้ดิตั �งแบตเตอร่�อย่�างถก่ตอ้งบนโดรนแลว้
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  หากโดรนเปิดอย่่�แบตเตอร่�จะไมื�สามืารถช้ารจ์ได้
  แรงดนัไฟุฟุ้าในการช้ารจ์ส่งสุดสำาหรบัช้�องสำาหรบัช้ารจ์โดรนคู่อื 12 โวลต์
  หา้มืช้ารจ์แบตเตอร่�โดรนอัจฉรยิ่ะทนัทห่ลงัจากเพื่ิ�งบนิเสรจ็ เนื�องจากอณุหภัม่ือิาจส่งเกนิไป ปล�อย่ใหแ้บตเตอร่�เย็่นลงไปท่�อณุหภ่ัมืหิอ้งก�อนท่�จ

ะช้ารจ์อก่คู่รั �ง
  เคู่รื�องช้ารจ์จะหย่ดุช้ารจ์แบตเตอร่� เมืื�ออณุหภัม่ืขิองแบตเตอร่�ไมื�อย่่�ในช้�วง 5° ถงึ 40° C (41° to 104° F) อณุหภ่ัมืทิ่�เหมืาะสมืในการช้ารจ์คู่อืตั �

งแต� 22° - 28° C (71.6° - 82.4° F)
  คู่วรช้ารจ์แบตเตอร่�ให้เต็มือย่�างน้อย่หนึ�งคู่รั �งทกุสามืเดอืนเพื่ื�อให้แบตเตอร่�ไมื�เสื�อมื ขอแนะนำาใหใ้ช้้เคู่รื�องช้ารจ์ DJI 30W USB-C 

หรอืเคู่รื�องช้ารจ์ USB Power Delivery อื�น ๆ

  เมืื�อใช้้เคู่รื�องช้ารจ์ DJI 30W USB-C ระย่ะเวลาในการช้ารจ์สำาหรบัแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะ Mini 3 Pro อย่่�ท่�ประมืาณ 1 ชั้�วโมืง 4 นาท ่ในขณ

ะท่�แบตเตอร่�โดรนอัจฉรยิ่ะแบบพื่ลสั Mini 3 Pro จะใช้้เวลาประมืาณ 1 ชั้�วโมืง 41 นาท่
  เพื่ื�อคู่วามืปลอดภัยั่ ใหแ้บตเตอร่�มืร่ะดบัพื่ลงังานตำ�าในระหว�างการขนส�ง ขอแนะนำาใหคู้่าย่ประจแุบตเตอร่�ใหเ้หลือ 30% หรอืตำ�ากว�า 

ก�อนการขนส�ง

ตารางดา้นล�างแสดงสถานะของไฟุ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�ระหว�างท่�กำาลงัช้ารจ์

LED1 LED2 LED3 LED4 ระดบัแบตเตอร่�

0% < ระดบัแบตเตอร่� ≤ 50%

50% < ระดบัแบตเตอร่� ≤ 75%

  75% < ระดบัแบตเตอร่�< 100%

ช้ารจ์เต็มืแลว้

  คู่วามืถ่�ในการกะพื่รบิของไฟุ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�จะแตกต�างกนัโดย่ขึ �นอย่่�กบัเคู่รื�องช้ารจ์ USB ท่�ใช้้ หากคู่วามืเรว็ในการช้ารจ์รวดเรว็ ไฟุ 

LED ระดบัแบตเตอร่�จะกระพื่รบิอย่�างรวดเรว็
  หากใส�แบตเตอร่�ลงไปในแบบโดรนไมื�ถก่ตอ้ง ไฟุ LED 3 และ 4 จะกะพื่รบิพื่รอ้มืกนั ใส�แบตเตอร่�ใหมื�อก่คู่รั �งและตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าตดิแน�นด่
  เมืื�อไฟุ LED ส่�ดวงกะพื่รบิพื่รอ้มืกนับ�งช่้ �ว�าแบตเตอร่�ไดร้บัคู่วามืเส่ย่หาย่

กลไกการป้องกนัแบตเตอร่�
ไฟุ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�สามืารถแสดงการแจ้งเตอืนเพื่ื�อการปกป้องแบตเตอร่�ตามืสภัาวะในการช้ารจ์ท่�ผู้ดิปกตไิด้

2. เชื้�อมืต�อเคู่รื�องช้ารจ์ USB เขา้กบัช้�อง AC (100-240V, 50/60 Hz) หากจำาเป็นใหใ้ช้้อะแดปเตอร์

3. เชื้�อมืต�อเคู่รื�องช้ารจ์ USB เขา้กบัพื่อรต์ช้ารจ์บนโดรนโดย่ใช้้สาย่ USB-C

4. ไฟุ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�จะแสดงระดบัของแบตเตอร่�ระหว�างท่�กำาลงัช้ารจ์

5. เมืื�อช้ารจ์แบตเตอร่�เต็มืแลว้ ไฟุ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�จะสว�างไมื�กระพื่รบิ ถอดท่�ช้ารจ์ออกหลงัจากการช้ารจ์เสรจ็
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ถา้กลไกการป้องกนัแบตเตอร่�ทำางาน การจะช้ารจ์ใหมื�อก่คู่รั �งจำาเป็นตอ้งถอดแบตเตอร่�จากอะแดปเตอรอ์อกก�อน จากนั�นคู่�อย่เส่ย่บใหมื�อก่คู่รั �ง 

หากอณุหภัม่ืใินการช้ารจ์ผิู้ดปกต ิโปรดรอใหอ้ณุหภัม่ืกิลบัเป็นปกตกิ�อน และแบตเตอร่�จะกลบัไปเริ�มืช้ารจ์ใหมื�เองโดย่อตัโนมืตั ิโดย่ไมื�จำาเป็นตอ้งถอ

ดปลั�กและเส่ย่บปลั�กเคู่รื�องช้ารจ์ใหมื�อก่คู่รั �ง

การใส�แบตเตอร่�อจัฉรยิ่ะ
ใส�แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะหรอืแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะแบบพื่ลสัลงไปในช้�องเส่ย่บแบตเตอร่�ของโดรน ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าใส�แบตเตอร่�จนสุดพื่รอ้

มืกบัมืเ่ส่ย่งคู่ลิก ซึ�งบ�งช่้ �ว�าหวัสาย่รดัแบตเตอร่�ย่ดึแน�นดแ่ลว้

  ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าใส�แบตเตอร่�โดย่มืเ่ส่ย่งคู่ลกิเขา้ท่� หา้มืเปิดโดรนเมืื�อแบตเตอร่�ไมื�ไดต้ดิแน�น เนื�องจากอาจทำาใหเ้กิดการสัมืผู้สัท่�ไมื�ดร่ะหว�าง

แบตเตอร่�กบัโดรนและเป็นอนัตราย่ได้

การถอดแบตเตอร่�อจัฉรยิ่ะ
กดปลดล็อกตวัล็อกตรงส�วนของหัวสาย่รดัแบตเตอร่�ตรงส�วนท่�เป็นลวดลาย่ดา้นขา้งของแบตเตอร่� เพื่ื�อถอดออกจากช้�องใส�

1

2

กลไกการป้องกนัแบตเตอร่�

LED1 LED2 LED3 LED4 รป่แบบการกะพื่รบิ สถานะ

LED2 กะพื่รบิสองคู่รั �งต�อวนิาท ่ ตรวจพื่บกระแสไฟุเกนิ

LED2 กะพื่รบิสามืคู่รั �งต�อวนิาท่ ตรวจพื่บการลดัวงจร

LED3 กะพื่รบิสองคู่รั �งต�อวนิาท่ ตรวจพื่บการช้ารจ์มืากเกนิไป

LED3 กะพื่รบิสามืคู่รั �งต�อวนิาท่ ตรวจพื่บไฟุเกนิท่�อะแดปเตอร์

LED4 กะพื่รบิสองคู่รั �งต�อวนิาท่ อณุหภัม่ืใินการช้ารจ์ตำ�าไป

LED4 กะพื่รบิสามืคู่รั �งต�อวนิาท่ อณุหภัม่ืใินการช้ารจ์ส่งไป 

  หา้มืใส�หรอืถอดแบตเตอร่�ในขณะท่�โดรนเปิดอย่่�
  ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าแบตเตอร่�ไดร้บัการตดิตั �งอย่�างแน�นหนา
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  ตรวจสอบให้แน�ใจว�าไมื�มืส่ตกิเกอรห์รอืวตัถใุด ๆ บนกมิืบอลก�อนบินขึ �น เมืื�อโดรนเปิดเคู่รื�องแลว้ หา้มืแตะหรอืเคู่าะกิมืบอล ขึ �นบนิจากพืื่�นท่�โล�ง

และราบเรย่่บเพืื่�อปกป้องกมิืบอล
  คู่วามืแมื�นย่ำาของกมิืบอลอาจเส่ย่หาย่ไดจ้ากการช้นหรอืกระแทก ซึ�งอาจทำาใหก้มิืบอลทำางานผู้ดิปกตไิด้
  อย่�าให้ฝุ� นหรอืทราย่เกาะบนกมิืบอล โดย่เฉพื่าะอย่�างย่ิ�งอย่�าใหเ้ขา้ไปในมือเตอรข์องกมิืบอล
  มือเตอรก์มิืบอลอาจเขา้ส่�โหมืดป้องกนัตวัเองในสถานการณ์ต�อไปน่�: ก. โดรนอย่่�บนพื่ื �นท่�ไมื�เสมือกันหรอืกิมืบอลไดร้บัผู้ลกระทบ ข. กิมืบอลเจอกั

บแรงกระแทกดา้นนอกอย่�างแรง เช้�น การช้น
  หา้มืกระแทกกมิืบอลหลงัจากท่�เปิดกมิืบอลแลว้ หา้มืเพื่ิ�มืนำ �าหนักใดก็ตามืกบักมิืบอล เนื�องจากอาจทำาใหกิ้มืบอลทำางานผิู้ดปกตหิรอือาจทำาใหม้ือเ

ตอรเ์ส่ย่หาย่ถาวรได้
  ตรวจสอบให้แน�ใจว�าถอดตวัคู่รอบกมิืบอลออกก�อนจะเปิดเคู่รื�องโดรน ตรวจสอบให้แน�ใจว�าใส�ตวัคู่รอบกิมืบอลแลว้ หลังจากไมื�ไดใ้ช้้งานโดรน
   การบินในสภัาวะหมือกหนาหรอืเมืฆคู่รึ �มือาจทำาใหก้มิืบอลเป่ย่ก ซึ�งทำาใหก้มิืบอลใช้้การไมื�ไดชั้้�วคู่ราว เมืื�อกิมืบอลแห้งแลว้ 

กมิืบอลจะกลบัส่�สภัาวะปกติ

ใช้้ตวัปรบักมิืบอลบนรโ่มืทคู่อนโทรลเพื่ื�อคู่วบคู่มุืการเอย่่งของกล้อง หรอือก่ทางหนึ�งคู่อืทำาผู้�านมืมุืมืองกลอ้งใน DJI Fly กดหน้าจอจนกระทั�งแถบปรบั

ตั �งปรากฎ และลากขึ �นและลงเพื่ื�อคู่วบคู่มุืการเอย่่งของกล้อง แตะท่�สวติช์้โหมืดแนวนอน/แนวตั �งใน DJI Fly เพื่ื�อสลบัระหว�างมืมุืหมืนุของกมิืบอลสอ

งมืมุื แกนหมืนุจะหมุืนไปท่� -90° เมืื�อเปิดใช้้งานโหมืดแนวตั �ง และจะกลบัไปท่� 0° ในโหมืดแนวนอน

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

Follow Mode (โหมืดตดิตามื): มืมุืทิศทางของกิมืบอลและดา้นหน้าโดรนคู่งท่�ตลอดเวลา ผู้่ใ้ช้้สามืารถปรบัคู่วามืเอย่่งของกิมืบอลได ้ โหมืดน่�เหมืาะ

สำาหรบัการถ�าย่ภัาพื่นิ�ง

FPV Mode (โหมืดมืุมืมืองบุคู่คู่ลท่�หนึ�ง): เมืื�อโดรนกำาลังบินไปข้างหน้า กิมืบอลปรบัไปตามืการเคู่ลื�อนท่�ของโดรนเพื่ื�อนำาเสนอประสบการณ์การบิน

แบบมืุมืมืองบุคู่คู่ลท่�หนึ�ง

-90°

0°

60°

กิมบอลและกล้อง

ลกัษณะของกิมืบอล
กมิืบอล 3 แกนของ DJI Mini 3 Pro ทำาใหก้ลอ้งมืคู่่วามืนิ�ง ทำาใหคู้่ณุไดภ้ัาพื่ท่�ชั้ดและนิ�ง และวดิโ่อท่�คู่วามืเรว็ในการบนิส่ง กมิืบอลมืช่้�วงคู่วามืเอย่่งก

ารท่�คู่วบคู่มุืท่� -90 ̊ ถงึ +60 ̊ และมืมุืหมุืนท่�คู่วบคู่มุืสองมุืมืท่� -90 ̊ (แนวตั �ง) และ 0 ̊ (แนวนอน)



© 2022 DJI สงวนลิขสิทธิ์   37

คู่่�มือืการใช้้งาน DJI Mini 3 Pro

กล้อง
DJI Mini 3 Pro ใช้้เซนเซอร ์ CMOS 1/1.3 นิ�ว ซึ�งสามืารถถ�าย่ภัาพื่วดิโ่อ 4K และภัาพื่ถ�าย่ 48MP ได ้ คู่วามืย่าวโฟุกสัท่�เทย่่บเท�าคู่อืประมืาณ  

24 มืมื. รร่บัแสงของกลอ้งคู่อื F1.7 และสามืารถถ�าย่ได ้1 เมืตรถงึระย่ะอนันต์

กลอ้ง DJI Mini 3 Pro สามืารถถ�าย่ภัาพื่นิ�งได ้48MP และรองรบัโหมืดการถ�าย่ภัาพื่ เช้�น Single, Burst, AEB, Timed Shot และ Panorama นอ

กจากน่�ย่งัรองรบัการบนัทกึวดิโ่อ H.264/H.265 การซม่ืแบบดจิติอล และการบนัทกึภัาพื่เคู่ลื�อนไหวช้้า

  ตรวจสอบให้แน�ใจว�าอณุหภัม่ืแิละคู่วามืชื้�นเหมืาะสมืสำาหรบักลอ้งในระหว�างการใช้้งานและในการเก็บรกัษา
  ใช้้นำ �าย่าทำาคู่วามืสะอาดเลนส์เพืื่�อทำาคู่วามืสะอาดเลนส์เพื่ื�อไมื�ใหเ้กดิคู่วามืเส่ย่หาย่หรอืคู่ณุภัาพื่ภัาพื่ท่�ไมื�ด่
  หา้มืปิดกั �นรร่ะบาย่อากาศท่�กลอ้ง เพื่ราะเมืื�อคู่วามืรอ้นเพื่ิ�มืขึ �นอาจทำาใหอ้ปุกรณ์เส่ย่หาย่และผู้่้ใช้้บาดเจ็บได้

การบนัทกึรป่ภัาพื่และวดิโ่อ
DJI Mini 3 Pro รองรบัการใช้้ microSD card เพื่ื�อบนัทกึรป่และวดิโ่อของคู่ณุ จำาเป็นตอ้งใช้้ microSD card แบบ UHS-I Speed Grade 3 ขึ �นไ

ปเพื่ื�อใหก้ารอ�านข้อมืล่และการบันทกึขอ้มืล่ทำาไดร้วดเรว็ ซึ�งเป็นสิ�งจำาเป็นสำาหรบัขอ้มืล่วดิโ่อคู่วามืละเอย่่ดส่ง โปรดดข้่อมืล่จำาเพื่าะสำาหรบัขอ้มืล่เพื่ิ�มื

เตมิื เก่�ย่วกบัการแนะนำาใหใ้ช้้ microSD cards

ภัาพื่ถ�าย่และวดิโ่อย่งัสามืารถบันทกึไวใ้นท่�เก็บขอ้มืล่ภัาย่ในของโดรนเมืื�อไมื�มื ่microSD card แนะนำาใหใ้ช้้ microSD card 

สำาหรบัการจดัเก็บขอ้มืล่ขนาดใหญ�

  เมืื�อเปิดเคู่รื�องแลว้ หา้มืถอด microSD card จากโดรน มืฉิะนั�น microSD card อาจไดร้บัคู่วามืเส่ย่หาย่
  เพื่ื�อให้แน�ใจถงึคู่วามืเสถย่่รของระบบกลอ้ง การบนัทึกวดิโ่อแต�ละคู่รั �งจำากดัไวท้่� 30 นาท่
  ตรวจสอบการตั �งคู่�ากลอ้งก�อนใช้้งานเพื่ื�อให้แน�ใจว�าไดต้ั �งคู่�าไวอ้ย่�างถก่ตอ้งแลว้
  ก�อนถ�าย่ภัาพื่หรอืวดิโ่อสำาคู่ญั กรณุาทดสอบถ�าย่ภัาพื่สองสามืภัาพื่เพื่ื�อทดสอบว�ากลอ้งทำางานไดถ่้กตอ้ง
  หากโดรนปิดเคู่รื�องอย่่� จะไมื�สามืารถส�งภัาพื่ถ�าย่หรอืวดิโ่อจากการด์ microSD ของโดรนโดย่ใช้้ DJI Fly ได้
  ตรวจสอบให้แน�ใจว�าปิดโดรนอย่�างถก่ตอ้งแลว้ ไมื�เช้�นนั�นพื่ารามืเิตอรก์ลอ้งของคู่ณุอาจไมื�ไดบ้นัทกึไวแ้ละวดิโ่อท่�คู่ณุบนัทกึไวอ้าจไดร้บัผู้ลกระท

บได ้DJI ไมื�รบัผู้ดิช้อบต�อคู่วามืส่ญเส่ย่ใด ๆ อนัเนื�องมืาจากภัาพื่หรอืวดิโ่อท่�บนัทึกไวใ้นแบบท่�อปุกรณ์ไมื�สามืารถอ�านข้อม่ืลได้
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ส�วนน่�อธิบาย่ถงึคู่ณุลกัษณะของรโ่มืทคู่อนโทรล รวมืถงึคู่ำาแ

นะนำาสำาหรบัการคู่วบคู่มุืโดรนและกลอ้ง
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DJI RC
เมืื�อใช้้กบั DJI Mini 3 Pro รโ่มืทคู่อนโทรลของ DJI RC จะมืก่ารส�งสัญญาณวดิโ่อ OcuSync O3 จะทำางานท่�ย่�านคู่วามืถ่�ทั �ง 2.4 GHz และ 5.8 GHz  

สามืารถเลอืกช้�องทางการส�งสัญญาณท่�ดท่่�สุดโดย่อตัโนมืตัแิละสามืารถส�งมืมุืมืองสดขนาด 1080p 30fps HD จากโดรนไปย่งัรโ่มืทคู่อนโทรลไดใ้นร

ะย่ะส่งสุด 12 กมื. (7.5 ไมืล)์ (สอดคู่ลอ้งตามืมืาตรฐาน FCC และวดัในพื่ื �นท่�โล�งกวา้งโดย่ไมื�มืสั่ญญาณรบกวน) DJI RC ยั่งตดิตั �งหน้าจอสัมืผู้สัขนาด 

5.5 นิ�ว (คู่วามืละเอย่่ด 1920×1080 พื่กิเซล) และการคู่วบคู่มุืท่�หลากหลาย่และปุ� มืท่�ปรบัได ้ซึ�งทำาใหผู้้่ใ้ช้้สามืารถคู่วบคู่มุืโดรนและเปล่�ย่นการตั �งคู่�า

โดรนจากระย่ะไกลไดอ้ย่�างง�าย่ดาย่ แบตเตอร่�ขนาด 5200 mAh ในตวัพื่รอ้มืกำาลงัไฟุ 18.72 Wh ใหเ้วลาในการใช้้งานส่งสุดของรโ่มืทคู่อนโทรลนา

นส่�ชั้�วโมืง DJI RC มืาพื่รอ้มืกับฟังก์ชั้นอื�น ๆ  มืากมืาย่ เช้�น การเชื้�อมืต�อ Wi-Fi, GNSS ในตวั (GPS+Beidou+Galileo), Bluetooth, ลำาโพื่งในตวั, 

กา้นคู่วบคู่มุืท่�ถอดออกได ้และท่�เก็บขอ้มืล่ microSD

 เวอรชั์้นของการกำากบัดแ่ล: รโ่มืทคู่อนโทรลเป็นไปตามืขอ้กำาหนดในท้องถิ�น
 โหมืด Control Stick: โหมืดคู่นัโย่กคู่วบคู่มุืกำาหนดฟังกชั์้นการทำางานของการเคู่ลื�อนไหวของคู่นัโย่กคู่วบคู่มุืแต�ละแบบ มืโ่หมืดท่�ตั �งโป

รแกรมืไวแ้ลว้สามืโหมืดคู่อื (โหมืด 1, โหมืด 2 และ โหมืด 3) ซึ�งพื่รอ้มืใช้้งานและมืโ่หมืดท่�ปรบัแต�งไดเ้องซึ�งสามืารถตั �งคู่�าไดใ้น DJI Fly 

โหมืดท่�เป็นคู่�าเริ�มืตน้คู่อื โหมืด 2 

การใช้้งานรโ่มืทคู่อนโทรล

การเปิด/ปิดเคู่รื�อง

กดปุ� มืเปิดปิดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อตรวจสอบระดบัแบตเตอร่�ปัจจบุนั

กดหนึ�งคู่รั �งและกดคู่า้งอก่คู่รั �งเพื่ื�อเปิดหรอืปิดรโ่มืทคู่อนโทรล

การคู่วบคู่มุืกิมืบอลและกลอ้ง

ปุ� มืโฟุกสั/ชั้ตเตอร:์ กดลงคู่รึ�งหนึ�งเพื่ื�อโฟุกสัอตัโนมืตัแิละกดลงจนสุดเพื่ื�อถ�าย่ภัาพื่

การช้ารจ์แบตเตอร่�

ใช้้สาย่ USB-C เพื่ื�อต�อท่�ช้ารจ์ USB เขา้กบัพื่อรต์ USB-C ของรโ่มืทคู่อนโทรล แบตเตอร่�สามืารถช้ารจ์ไดเ้ต็มืในเวลาประมืาณ 1 ชั้�วโมืง 30 นาท ่

ดว้ย่พื่ลังงานการช้ารจ์ส่งสุด 15 วตัต ์(5V/3A)

 ขอแนะนำาให ้ ใช้้เคู่รื�องช้ารจ์ USB Power Delivery
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Gimbal Dial 
(ตวัปรบักมิืบอล)

ปุ� มื Record

ปุ� มืหมุืนคู่วบคู่มุืกลอ้ง

ปุ� มืโฟุกสั/ชั้ตเตอร์

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

ปุ� มืหมืนุคู่วบคู่มุืกลอ้ง: ปรบัการซม่ื

ตวัปรบักมิืบอล: คู่วบคู่มุืคู่วามืเอย่่งของกิมืบอล

การคู่วบคู่มุืโดรน

คู่นัโย่กคู่วบคู่มุืจะคู่วบคู่มุืทิศทางการหันของโดรน (Pan), การเดนิหน้า/ถอย่หลงั (Pitch), ระดบัคู่วามืส่ง (Throttle) และการบนิไปทางซ้าย่/ขวา 

(Roll) โหมืดคู่ันโย่กคู่วบคูุ่มืกำาหนดฟังก์ชั้นการทำางานของการเคู่ลื�อนไหวของคู่ันโย่กคู่วบคูุ่มืแต�ละแบบ โหมืดท่�ตั �งโปรแกรมืไว้แล้วสามืโหมืดคู่ือ 

(โหมืด 1, โหมืด 2 และ โหมืด 3) ซึ�งพื่รอ้มืใช้้งานและมืโ่หมืดท่�ปรบัแต�งไดเ้องซึ�งสามืารถตั �งคู่�าไดใ้น DJI Fly

Right StickLeft Stick

Turn RightTurn Left

Up

Down

RightLeft

Up

Down

Turn RightTurn Left
RightLeft

Forward

Backward

Left Stick Right Stick

Forward

Backward

Right Stick
Up

Down

Forward

Backward

Left Stick

Turn RightTurn Left

RightLeft

โหมืด 1 คู่นัโย่กซ้าย่

คู่นัโย่กซ้าย่

คู่นัโย่กซ้าย่ คู่นัโย่กขวา

คู่นัโย่กขวา

คู่นัโย่กขวาขา้งหน้า

ย่อ้นกลับ

เล่ �ย่วขวา

เล่ �ย่วขวา

เล่ �ย่วขวา

ขวา

ขวา

เล่ �ย่วซ้าย่

เล่ �ย่วซ้าย่

เล่ �ย่วซ้าย่

ซ้าย่

ซ้าย่

โหมืด 2

โหมืด 3 ขา้งหน้า

ขา้งหน้า

ขึ �น

ย่อ้นกลับ

ย่อ้นกลับ

ลง

ขวาซ้าย่

ขึ �น

ขึ �น

ลง

ลง
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โหมืดคู่วบคู่มุืท่�เป็นคู่�าเริ�มืตน้ของรโ่มืทคู่อนโทรลคู่อื โหมืด 2 ในคู่่�มืือน่� จะใช้้โหมืด 2 เป็นตวัอย่�างเพื่ื�อแสดงวธิ่การใช้้ก้านคู่วบคู่มุื

  ตำาแหน�งกลางของกา้นคู่วบคู่มุื: กา้นคู่วบคู่มุือย่่�ตรงกลาง
  การขย่บักา้นคู่วบคู่มุื: ดนัคู่นับงัคู่บัออกจากตำาแหน�งกึ�งกลาง

รโ่มืทคู่อนโทรล
(โหมืด 2)

โดรน 

(  แสดงทิศทางการหนัหน้า)
หมืาย่เหต ุ

Throttle Stick: การขย่บัคู่นัโย่กซ้าย่ขึ �นหรอืลงจะเป็นการเป

ล่�ย่นระดบัคู่วามืส่งของโดรน ผู้ลกัคู่นัโย่กขึ �นเพื่ื�อเพื่ิ�มืระดบัคู่วา

มืส่ง ดนัคู่นัโย่กลงเพื่ื�อลดระดบั ย่ิ�งคู่นัโย่กถก่ผู้ลกัออกไปห�างจาก

ศน่ย่ก์ลางเท�าไหร� โดรนก็จะเปล่�ย่นระดบัคู่วามืส่งเรว็ขึ �นเท�านั�น 

กรณุาผู้ลกัคู่นัโย่กอย่�างนุ�มืนวลเสมือ เพื่ื�อป้องกนัการเปล่�ย่นระดบัอย่�าง

ทนัทท่นัใดหรอืไมื�คู่าดคู่ดิ

Yaw Stick: ขย่บัคู่นัโย่กซ้าย่ไปทางซ้าย่หรอืขวาคู่อืการคู่วบคู่มุืทศิท

างของโดรน ผู้ลักคู่นัโย่กไปทางซ้าย่ จะหมืนุโดรนทวนเข็มืนาฬิกิา และ

ไปทางขวาจะเป็นการหมืนุโดรนตามืเข็มืนาฬิกิา ย่ิ�งคู่นัโย่กถก่ผู้ลกัออกไ

ปห�างจากศน่ย่ก์ลางเท�าไหร� โดรนก็จะหมืนุเรว็ขึ �นเท�านั�น

Pitch Stick: การขย่บัคู่นัโย่กขวาขึ �นหรอืลงจะเปล่�ย่นระหว�างการ

เคู่ลื�อนไปขา้งหน้า/หลงัของโดรน ผู้ลกัคู่นัโย่กขึ �นเพื่ื�อบนิไปขา้งหน้า 

หรอืผู้ลกัลงเพื่ื�อบนิถอย่หลงั ย่ิ�งคู่นัโย่กถก่ผู้ลกัออกไปห�างจากศน่ย่ก์ลางเ

ท�าไหร� โดรนก็จะบนิไปเรว็ขึ �นเท�านั�น

Roll Stick: การขย่บัคู่นัโย่กขวาไปทางซ้าย่หรอืขวาจะเปล่�ย่นระหว�าง

การบนิไปทางซ้าย่/ขวาของโดรน ผู้ลกัคู่นัโย่กไปทางซ้าย่เพื่ื�อบนิไปทาง

ซ้าย่ และผู้ลกัไปทางขวาเพื่ื�อบนิไปทางขวา ย่ิ�งคู่นัโย่กถก่ผู้ลกัออกไปห�าง

จากศน่ย่ก์ลางเท�าไหร� โดรนก็จะบนิไปเรว็ขึ �นเท�านั�น 
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ปุ� มื Flight Pause/RTH (ปุ� มืหย่ดุบนิชั้�วคู่ราว/กลบัจดุขึ �นบนิ)

กดหนึ�งคู่รั �งเพืื่�อทำาใหโ้ดรนเบรกและบนิอย่่�กบัท่� กดปุ� มืคู่า้งไวจ้นกระทั�งรโ่มืทคู่อนโทรลส�งเส่ย่งบ่�บเพื่ื�อเริ�มื RTH โดรนจะกลบัไปท่�จดุขึ �นบนิท่�บนัทกึ

ไวล้�าสุด กดปุ� มืน่�อก่คู่รั �งเพื่ื�อย่กเลกิคู่ำาสั�ง RTH และกลบัไปคู่วบคู่มุืโดรนอก่คู่รั �ง

เปล่�ย่นโหมืดการบนิ

เลื�อนสวติช์้เพืื่�อเลอืกโหมืดการบินท่�ตอ้งการ

ตำาแหน�ง โหมืดการบิน

S โหมืด Sport
N โหมืด Normal
C โหมืด Cine

C N S

Customizable Button (ปุ� มืท่�ตั �งคู่�าไดเ้อง)
ไปท่�การตั �งคู่�าระบบ DJI Fly แลว้เลอืก Control เพื่ื�อกำาหนดคู่�าการทำางานของปุ� มื C1 และ C2 ท่�ตั �งไดน่้�

คู่ำาอธบิาย่ไฟุ LED แสดงสถานะและไฟุ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�

ไฟุ LED แสดงสถานะ

รป่แบบการกะพื่รบิ ราย่ละเอย่่ด

 —— ส่แดงคู่า้ง ตดัการเชื้�อมืต�อกบัโดรน

  ส่แดงกะพื่รบิ ระดบัแบตเตอร่�ของโดรนตำ�า

 —— ส่เขย่่วคู่า้ง เชื้�อมืต�อกบัโดรน

  ส่นำ �าเงนิกะพื่รบิ ร ่โมืทคู่อนโทรลกำาลงัเชื้�อมืต�อกบัโดรน

  —— ส่เหลอืงคู่า้ง การอปัเดตเฟิุรม์ืแวรล์ม้ืเหลว

 —— ส่นำ �าเงนิคู่า้ง อปัเดตเฟิุรม์ืแวรส์ำาเรจ็

  ส่เหลอืงกะพื่รบิ ระดบัแบตเตอร่�ของร ่โมืทคู่อนโทรลตำ�า

  ส่ไซอนักะพื่รบิ คู่นัโย่กไมื�อย่่�ตรงกลาง
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การเตอืนจากร ่โมืทคู่อนโทรล
ร ่โมืทคู่อนโทรลส�งเส่ย่งบ่�ปเมืื�อมืข้่อผิู้ดพื่ลาดหรอืคู่ำาเตอืน ใหคู้่วามืสนใจเมืื�อขอ้คู่วามืเตอืนปรากฏิขึ �นบนจอสัมืผู้สัหรอืใน DJI Fly 

เลื�อนลงจากดา้นบนและเลอืก ปิดเส่ย่ง เพื่ื�อปิดใช้้งานการแจง้เตอืนทั �งหมืด หรอืเลื�อนแถบระดบัเส่ย่งไปท่� 0 เพืื่�อปิดใช้้งานการแจง้เตอืนบางอย่�าง

ร ่โมืทคู่อนโทรลจะส�งเส่ย่งเตอืนระหว�าง RTH ไมื�สามืารถย่กเลกิการแจง้เตอืน RTH ร ่โมืทคู่อนโทรลส�งเส่ย่งเตอืนเมืื�อระดบัแบตเตอร่�ของ

ร ่โมืทคู่อนโทรลมืร่ะดบัตำ�า (6% - 10%) สามืารถปิดการเตอืนระดบัแบตเตอร่�อ�อนไดด้ว้ย่การกดปุ� มืเปิด/ปิด การแจง้เตอืนระดบัแบตเตอร่�วกิฤตซึิ�งจ

ะดงัขึ �นเมืื�อระดบัแบตเตอร่�น้อย่กว�า 5% นั�นไมื�สามืารถย่กเลกิได้

Optimal Transmission Zone (บรเิวณส�งสัญญาณ)
สัญญาณระหว�างโดรนกบัร ่โมืทคู่อนโทรลจะน�าเชื้�อถอืท่�สุดเมืื�อร ่โมืทคู่อนโทรลอย่่�ในตำาแหน�งไปทางโดรนตามืภัาพื่ดา้นล�าง

ไฟุ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�

รป่แบบการกะพื่รบิ ระดบัแบตเตอร่�

   75%~100%

50%~75%

25%~50%

 0%~25%

  อย่�าใช้้อปุกรณ์ไรส้าย่อื�นท่�ทำางานดว้ย่คู่วามืถ่�เดย่่วกบัร ่โมืทคู่อนโทรล มิืฉะนั�น ร ่โมืทคู่อนโทรลจะม่ืสัญญาณรบกวน

  ขอ้คู่วามืเตอืนจะแสดงใน DJI Fly หากสัญญาณการส�งอ�อนในระหว�างการบนิ ปรบัทศิทางของร ่ โมืทคู่อนโทรลเพื่ื�อใหแ้น�ใจว�าโดรนอย่่�ในระย่ะกา

รส�งสัญญาณท่�เหมืาะสมื

การเชื้�อมืต�อกับร ่ โมืทคู่อนโทรล
ร ่โมืทคู่อนโทรลเชื้�อมืต�อกับโดรนแลว้เมืื�อซื �อรวมืกันแบบคู่อมืโบ หรอืทำาตามืขั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อเชื้�อมืรโ่มืทคู่อนโทรลกบัโดรนหลงัจากเปิดใช้้งาน

1. เปิดเคู่รื�องโดรนและรโ่มืทคู่อนโทรล

2. เปิดแอป DJI Fly

3. ในมืมุืมืองจากกลอ้ง แตะ        แล้วเลอืก Control และ Pair to Aircraft (Link)

4. กดปุ� มืพื่าวเวอรท์่�โดรนคู่า้งไวน้านกว�าส่�วนิาท ่โดรนจะส�งเส่ย่งบ่�ปหนึ�งคู่รั �งเมืื�อโดรนพื่รอ้มืจะเชื้�อมืต�อแลว้ หลงัจากการเชื้�อมืต�อสำาเรจ็ 

โดรนจะส�งเส่ย่งบ่�บสองคู่รั �ง และไฟุ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�ของรโ่มืทคู่อนโทรลจะปรากฏิขึ �นและสว�างโดย่ไมื�กะพื่รบิ 
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  ตรวจสอบให้แน�ใจว�ารโ่มืทคู่อนโทรลอย่่�ในระย่ะ 0.5 เมืตรของโดรนในระหว�างการเชื้�อมืต�อ
  รโ่มืทคู่อนโทรลจะย่กเลกิการเชื้�อมืต�อกบัโดรนอตัโนมัืต ิถา้รโ่มืทคู่อนโทรลใหมื�มืก่ารเชื้�อมืต�อกบัโดรนลำาเดย่่วกัน
  ปิด Bluetooth และ Wi-Fi ของรโ่มืทคู่อนโทรลเพืื่�อการส�งวดิโ่อท่�ดท่่�สุด

  ช้ารจ์รโ่มืทคู่อนโทรลให้เต็มืก�อนการบนิทุกคู่รั �ง รโ่มืทคู่อนโทรลจะส�งเส่ย่งเตอืน เมืื�อแบตเตอร่�อ�อน
  ถา้รโ่มืทคู่อนโทรลเปิดอย่่�และไมื�ไดใ้ช้้งานหา้นาท ่จะมืเ่ส่ย่งเตอืน หลงัจาก 6 นาท ่รโ่มืทคู่อนโทรลจะปิดเองโดย่อัตโนมัืต ิขย่บัคู่นัโย่กคู่วบคู่มุืหรื

อกดปุ� มืใดก็ไดเ้พื่ื�อย่กเลกิการแจง้เตอืน
  ช้ารจ์แบตเตอร่�ให้เต็มือย่�างน้อย่หนึ�งคู่รั �งทกุสามืเดอืนเพื่ื�อให้แบตเตอร่�ไมื�เสื�อมื

การใช้้งานหน้าจอสัมืผู้สั

Home

การใช้้งาน

เลื�อนจากซ้าย่หรอืขวาไปตรงกลางของหน้าจอเพื่ื�อกลั

บไปย่งัหน้าจอก�อนหน้า

เลื�อนขึ �นจากด้านล�างของหน้าจอเพื่ื�อกลับไปท่�ห

น้า DJI Fly
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การตั �งคู่�าด�วน

เลื�อนลงมืาจากด้านบนของหน้าจอเพืื่�อเปิดแถบแสดงส

ถานะเมืื�ออย่่�ใน DJI Fly

แถบแสดงสถานะแสดงเวลา สัญญาณ Wi-Fi และระดบั

แบตเตอร่�ของรโ่มืทคู่อนโทรล ฯลฯ

เลื�อนลงสองคู่รั �งจากด้านบนของหน้าจอเพื่ื�อเปิ

ดการตั �งคู่�าด�วนเมืื�ออย่่�ใน DJI Fly

1. การแจ้งเตอืน

แตะเพืื่�อตรวจสอบการแจ้งเตอืนของระบบ

2. การตั �งคู่�าระบบ

แตะเพืื่�อเขา้ถงึการตั �งคู่�าระบบและกำาหนดคู่�า Bluetooth ระดบัเส่ย่ง เคู่รอืข�าย่ ฯลฯ นอกจากน่�คู่ณุย่งัสามืารถดคู่่่�มือืเพื่ื�อเรย่่นร่เ้พื่ิ�มืเตมิืเก่�ย่วกบั

การคู่วบคู่มุืและไฟุ LED แสดงสถานะต�าง ๆ

3. ทางลัด

     : แตะเพื่ื�อเปิดหรอืปิด Wi-Fi กดคู่า้งไวเ้พื่ื�อเขา้ส่�การตั �งคู่�าและเชื้�อมืต�อหรอืเพื่ิ�มืเคู่รอืข�าย่ Wi-Fi
   : แตะเพื่ื�อเปิดหรอืปิดบลท่ธ่ กดคู่า้งไวเ้พื่ื�อเขา้ส่�การตั �งคู่�าและเชื้�อมืต�อกบัอปุกรณ์ Bluetooth ใกลเ้คู่ย่่ง

    : แตะเพื่ื�อเปิดใช้้งานโหมืด Airplane (ใช้้งานบนเคู่รื�องบิน) Wi-Fi และ Bluetooth จะถก่ปิดใช้้งาน

    : แตะเพื่ื�อปิดการแจง้ของระบบและปิดใช้้งานการแจง้เตอืนทั �งหมืด

    : แตะเพื่ื�อเริ�มืบันทกึภัาพื่หน้าจอ

     : แตะเพื่ื�อถ�าย่ภัาพื่หน้าจอ ฟังก์ชั้นน่�จะใช้้งานไดห้ลงัจากใส�การด์ microSD ในช้�องเส่ย่บ microSD บนรโ่มืทคู่อนโทรลแลว้เท�านั�น

4. การปรบัคู่วามืสว�าง

เลื�อนแถบเพื่ื�อปรบัคู่วามืสว�างของหน้าจอ

5. การปรบัระดบัเส่ย่ง

เลื�อนแถบเพื่ื�อปรบัระดบัเส่ย่ง

×2

2

3

4

5

1
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คู่ณุลกัษณะขั �นส่ง

คู่าลิเบรตเข็มืทิศ

อาจตอ้งคู่าลิเบรตเข็มืทิศ หลงัจากใช้้รโ่มืทคู่อนโทรลในพื่ื �นท่�ท่�มืคู่่ลื�นแมื�เหล็กไฟุฟุ้ารบกวน จะมืข่อ้คู่วามืเตอืนปรากฏิขึ �น หากตอ้งคู่าลเิบรตเข็มืทศิข

องรโ่มืทคู่อนโทรล แตะท่�ขอ้คู่วามืเตอืนเพื่ื�อเริ�มืคู่าลเิบรต ในกรณ่อื�น ๆ ใหท้ำาตามืขั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อคู่าลิเบรตรโ่มืทคู่อนโทรลของคู่ณุ

1. เปิดรโ่มืทคู่อนโทรลและเขา้ส่�การตั �งคู่�าด�วน

2. แตะ     เพื่ื�อเขา้ส่�การตั �งคู่�าระบบ เลื�อนลงและแตะท่� Compass

3. ทำาตามืคู่ำาแนะนำาบนหน้าจอเพื่ื�อปรบัเทย่่บเข็มืทศิ

4. การแจ้งเตอืนจะแสดงขึ �นเมืื�อการปรบัเทย่่บสำาเรจ็
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DJI RC-N1
เมืื�อใช้้กบั DJI Mini 3 Pro DJI RC-N1 มืก่ารส�งสัญญาณวดิโ่อ OcuSync O3 ทำางานทั �งย่�านคู่วามืถ่� 2.4 GHz และ 5.8 GHz สามืารถเลอืกช้�องท

างการส�งสัญญาณท่�ดท่่�สุดไดโ้ดย่อตัโนมืตั ิและใหก้ารส�งสัญญาณถ�าย่ทอดสด 1080p 30fps HD จากโดรนไปย่งั DJI Fly บนอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่� (ขึ �น

อย่่�กบัประสิทธภิัาพื่ของอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�) ท่�ระย่ะการส�งสัญญาณส่งสุด 12 กมื. (7.5 ไมืล)์ (สอดคู่ลอ้งตามืมืาตรฐานของ FCC และวดัในพื่ื �นท่�โล�งก

วา้งท่�ไมื�มืก่ารรบกวน) ผู้่้ใช้้สามืารถคู่วบคู่มุืโดรนและเปล่�ย่นการตั �งคู่�าไดอ้ย่�างง�าย่ดาย่ภัาย่ในระย่ะน่� แบตเตอร่�ในตวัมืคู่่วามืจ ุ 5200 mAh และกำาลงั 

18.72 Wh และใช้้งานไดเ้ต็มืท่� 6 ชั้�วโมืง รโ่มืทคู่อนโทรลช้ารจ์อปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�ระบบ Android โดย่อตัโนมืตัดิว้ย่อตัราการช้ารจ์ 500 mA@5 V  

การช้ารจ์สำาหรบัอปุกรณ์ iOS ถก่ปิดใช้้งานตามืคู่�าเริ�มืตน้ หากตอ้งการช้ารจ์อปุกรณ์ iOS ให้ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าเปิดใช้้งานฟังกชั์้นการช้ารจ์ใน DJI 
Fly ในแต�ละคู่รั �งท่�เปิดรโ่มืทคู่อนโทรล

  เวอรชั์้นของการกำากบัดแ่ล: รโ่มืทคู่อนโทรลเป็นไปตามืขอ้กำาหนดในท้องถิ�น
  โหมืด Control Stick: โหมืดคู่นัโย่กคู่วบคู่มุืกำาหนดฟังกชั์้นการทำางานของการเคู่ลื�อนไหวของคู่นัโย่กคู่วบคู่มุืแต�ละแบบ มืโ่หมืดท่�ตั �งโป

รแกรมืไวแ้ลว้สามืโหมืดคู่อื (โหมืด 1, โหมืด 2 และ โหมืด 3) ซึ�งพื่รอ้มืใช้้งานและมืโ่หมืดท่�ปรบัแต�งไดเ้องซึ�งสามืารถตั �งคู่�าไดใ้น DJI Fly 

โหมืดท่�เป็นคู่�าเริ�มืตน้คู่อื โหมืด 2 

การเปิด/ปิดเคู่รื�อง
กดปุ� มืเปิดปิดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อตรวจสอบระดบัแบตเตอร่�ปัจจุบนั ถา้ระดบัแบตเตอร่�ตำ�าเกนิไป กรณุาช้ารจ์ก�อนใช้้งาน

กดหนึ�งคู่รั �งแลว้กดอก่คู่รั �งคู่า้งไวส้องวนิาท ่เพื่ื�อเปิดหรอืปิดรโ่มืทคู่อนโทรล

การช้ารจ์แบตเตอร่�
ใช้้สาย่ USB-C เพื่ื�อต�อท่�ช้ารจ์ USB เขา้กบัพื่อรต์ USB-C ของร ่โมืทคู่อนโทรล

การคู่วบคู่มุืกมิืบอลและกลอ้ง
Shutter/Record Button (ปุ� มืชั้ตเตอร/์บนัทกึ): 

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

การสลับโหมืดภัาพื่นิ�ง/วดิ่โอ: กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อเปล่�ย่นโหมืดระ

หว�างภัาพื่นิ�งและวดิโ่อ 

Shutter/Record 
Button (ปุ� มืชั้ตเตอร/์
บนัทกึ)

Photo/Video Toggle 
(การสลับโหมืดภัาพื่นิ�ง/วดิโ่อ)

Gimbal Dial 
(ตวัปรบักมิืบอล)

Customizable 
Button 

(ปุ� มืท่�ตั �งคู่�าไดเ้อง)
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ตวัปรบักมิืบอล: สำาหรบัการคู่วบคู่มุืคู่วามืเอย่่งของกิมืบอล 

กดปุ� มืท่�ตั �งคู่�าไดคู้่า้งไวแ้ละใช้้ตวัปรบักิมืบอลเพื่ื�อซม่ืเขา้หรอืออก

การคู่วบคู่มุืโดรน
คู่นัโย่กคู่วบคู่มุืจะคู่วบคู่มุืทิศทางการหันของโดรน (Pan), การเดนิหน้า/ถอย่หลงั (Pitch), ระดบัคู่วามืส่ง (Throttle) และการบนิไปทางซ้าย่/ขวา 

(Roll) โหมืดคู่นัโย่กคู่วบคู่มุืกำาหนดฟังก์ชั้นการทำางานของการเคู่ลื�อนไหวของคู่นัโย่กคู่วบคู่มุืแต�ละแบบ โหมืดท่�ตั �งโปรแกรมืไวแ้ลว้สามืโหมืดคู่อื 

(โหมืด 1, โหมืด 2 และ โหมืด 3) ซึ�งพื่รอ้มืใช้้งานและมืโ่หมืดท่�ปรบัแต�งไดเ้องซึ�งสามืารถตั �งคู่�าไดใ้น DJI Fly

Right StickLeft Stick

Turn RightTurn Left

Up

Down

RightLeft

Up

Down

Turn RightTurn Left
RightLeft

Forward

Backward

Left Stick Right Stick

Forward

Backward

Right Stick
Up

Down

Forward

Backward

Left Stick

Turn RightTurn Left

RightLeft

โหมืด 1

โหมืด 2

โหมืด 3

คู่นัโย่กซ้าย่

คู่นัโย่กซ้าย่

คู่นัโย่กซ้าย่ คู่นัโย่กขวา

คู่นัโย่กขวา

คู่นัโย่กขวาขา้งหน้า

ย่อ้นกลบั

เล่ �ย่วขวา

เล่ �ย่วขวา

เล่ �ย่วขวา

ขวา

ขวา

เล่ �ย่วซ้าย่

เล่ �ย่วซ้าย่

เล่ �ย่วซ้าย่

ซ้าย่

ซ้าย่

ขา้งหน้า

ขา้งหน้า

ขึ �น

ย่อ้นกลบั

ย่อ้นกลับ

ลง

ขวาซ้าย่

ขึ �น

ขึ �น

ลง

ลง
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โหมืดคู่วบคู่มุืท่�เป็นคู่�าเริ�มืตน้ของรโ่มืทคู่อนโทรลคู่อื โหมืด 2 ในคู่่�มือืน่� จะใช้้โหมืด 2 เป็นตวัอย่�างเพื่ื�อแสดงวธิก่ารใช้้กา้นคู่วบคู่มุื

ตำาแหน�งกลางของกา้นคู่วบคู่มุื: กา้นคู่วบคู่มุือย่่�ตรงกลาง

การขย่บักา้นคู่วบคู่มุื: ดนัคู่นับงัคู่บัออกจากตำาแหน�งกึ�งกลาง

รโ่มืทคู่อนโทรล
(โหมืด 2)

โดรน 

(  แสดงทิศทางการหนัหน้า)
หมืาย่เหต ุ

Throttle Stick: การขย่บัคู่นัโย่กซ้าย่ขึ �นหรอืลงจะเป็นการเป

ล่�ย่นระดบัคู่วามืส่งของโดรน ผู้ลกัคู่นัโย่กขึ �นเพื่ื�อเพื่ิ�มืระดบัคู่วา

มืส่ง ดนัคู่นัโย่กลงเพื่ื�อลดระดบั ย่ิ�งคู่นัโย่กถก่ผู้ลกัออกไปห�างจาก

ศน่ย่ก์ลางเท�าไหร� โดรนก็จะเปล่�ย่นระดบัคู่วามืส่งเรว็ขึ �นเท�านั�น 

กรณุาผู้ลกัคู่นัโย่กอย่�างนุ�มืนวลเสมือ เพื่ื�อป้องกนัการเปล่�ย่นระดบัอย่�าง

ทนัทท่นัใดหรอืไมื�คู่าดคู่ดิ

Yaw Stick: ขย่บัคู่นัโย่กซ้าย่ไปทางซ้าย่หรอืขวาคู่อืการคู่วบคู่มุืทศิท

างของโดรน ผู้ลักคู่นัโย่กไปทางซ้าย่ จะหมืนุโดรนทวนเข็มืนาฬิกิา และ

ไปทางขวาจะเป็นการหมืนุโดรนตามืเข็มืนาฬิกิา ย่ิ�งคู่นัโย่กถก่ผู้ลกัออกไ

ปห�างจากศน่ย่ก์ลางเท�าไหร� โดรนก็จะหมืนุเรว็ขึ �นเท�านั�น

Pitch Stick: การขย่บัคู่นัโย่กขวาขึ �นหรอืลงจะเปล่�ย่นระหว�างการ

เคู่ลื�อนไปขา้งหน้า/หลงัของโดรน ผู้ลกัคู่นัโย่กขึ �นเพื่ื�อบนิไปขา้งหน้า 

หรอืผู้ลกัลงเพื่ื�อบนิถอย่หลงั ย่ิ�งคู่นัโย่กถก่ผู้ลกัออกไปห�างจากศน่ย่ก์ลางเ

ท�าไหร� โดรนก็จะบนิไปเรว็ขึ �นเท�านั�น

Roll Stick: การขย่บัคู่นัโย่กขวาไปทางซ้าย่หรอืขวาจะเปล่�ย่นระหว�าง

การบนิไปทางซ้าย่/ขวาของโดรน ผู้ลกัคู่นัโย่กไปทางซ้าย่เพื่ื�อบนิไปทาง

ซ้าย่ และผู้ลกัไปทางขวาเพื่ื�อบนิไปทางขวา ย่ิ�งคู่นัโย่กถก่ผู้ลกัออกไปห�าง

จากศน่ย่ก์ลางเท�าไหร� โดรนก็จะบนิไปเรว็ขึ �นเท�านั�น 
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ปุ� มื Flight Pause/RTH (ปุ� มืหย่ดุบนิชั้�วคู่ราว/กลบัจุดขึ �นบนิ)
กดหนึ�งคู่รั �งเพืื่�อทำาใหโ้ดรนเบรกและบนิอย่่�กบัท่� กดปุ� มืคู่า้งไวจ้นกว�ารโ่มืทคู่อนโทรลจะส�งเส่ย่งบ่�ป เพื่ื�อเริ�มืตน้โหมืด RTH โดรนจะบนิกลบัมืาย่งั 

Home Point (จดุขึ �นบนิ) ล�าสุดท่�บนัทกึไว ้กดปุ� มืน่�อก่คู่รั �งเพื่ื�อย่กเลกิคู่ำาสั�ง RTH และกลบัไปคู่วบคู่มุืโดรนอก่คู่รั �ง

เปล่�ย่นโหมืดการบนิ
เลื�อนสวติช์้เพืื่�อเลอืกโหมืดการบินท่�ตอ้งการ

ตำาแหน�ง โหมืดการบิน

SPORT โหมืด Sport
Normal (ปกต)ิ โหมืด Normal
CINE โหมืด Cine

Customizable Button (ปุ� มืท่�ตั �งคู่�าไดเ้อง)
ไปท่�การตั �งคู่�าระบบ DJI Fly แลว้เลอืก Control เพื่ื�อตั �งคู่�าฟังกชั์้�นสำาหรบัปุ� มืน่� ฟังก์ชั้�นท่�ปรบัแต�งไดร้วมืถงึการปรบัจดุศน่ย่ก์ลางกมิืบอลใหมื�และกา

รสลบัระหว�างแผู้นท่�และมุืมืมืองสด

การเตอืนจากรโ่มืทคู่อนโทรล
รโ่มืทคู่อนโทรลจะส�งเส่ย่งเตอืนระหว�าง RTH ไมื�สามืารถย่กเลิกการแจ้งเตอืน RTH รโ่มืทคู่อนโทรลส�งเส่ย่งเตอืนเมืื�อระดบัแบตเตอร่�ของรโ่มืทคู่อน

โทรลมืร่ะดบัตำ�า (6% - 10%) สามืารถปิดการเตอืนระดบัแบตเตอร่�อ�อนไดด้ว้ย่การกดปุ� มืเปิด/ปิด การแจ้งเตอืนระดบัแบตเตอร่�วกิฤตซึิ�งจะดงัขึ �นเมืื�

อระดบัแบตเตอร่�น้อย่กว�า 5% นั�นไมื�สามืารถย่กเลกิได้
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Optimal Transmission Zone (บรเิวณส�งสัญญาณ)
สัญญาณระหว�างโดรนกบัรโ่มืทคู่อนโทรลจะน�าเชื้�อถอืท่�สุดเมืื�อรโ่มืทคู่อนโทรลอย่่�ในตำาแหน�งไปทางโดรนตามืภัาพื่ดา้นล�าง

การเชื้�อมืต�อกบัรโ่มืทคู่อนโทรล
รโ่มืทคู่อนโทรลเชื้�อมืต�อกับโดรนแลว้เมืื�อซื �อรวมืกันแบบคู่อมืโบ หรอืทำาตามืขั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อเชื้�อมืรโ่มืทคู่อนโทรลกบัโดรนหลงัจากเปิดใช้้งาน

1. เปิดเคู่รื�องโดรนและรโ่มืทคู่อนโทรล

2. เปิดแอป DJI Fly

3. ในมืมุืมืองจากกล้อง แตะ        แล้วเลอืก Control และ Pair to Aircraft (Link) 

4. กดปุ� มืพื่าวเวอรท์่�โดรนคู่า้งไวน้านกว�าส่�วนิาท ่โดรนจะส�งเส่ย่งบ่�ปหนึ�งคู่รั �งเมืื�อโดรนพื่รอ้มืจะเชื้�อมืต�อแลว้ หลงัจากการเชื้�อมืต�อสำาเรจ็ 

โดรนจะส�งเส่ย่งบ่�บสองคู่รั �ง และไฟุ LED แสดงระดบัแบตเตอร่�ของรโ่มืทคู่อนโทรลจะปรากฏิขึ �นและสว�างโดย่ไมื�กะพื่รบิ 

  ตรวจสอบให้แน�ใจว�ารโ่มืทคู่อนโทรลอย่่�ในระย่ะ 0.5 เมืตรของโดรนในระหว�างการเชื้�อมืต�อ
  รโ่มืทคู่อนโทรลจะย่กเลิกการเชื้�อมืต�อกับโดรนอัตโนมืัต ิถ้ารโ่มืทคู่อนโทรลใหมื�มื่การเชื้�อมืต�อกับโดรนลำาเดย่่วกัน
  ปิด Bluetooth และ Wi-Fi ของอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�เพื่ื�อการส�งวดิโ่อท่�ดท่่�สุด

  ช้ารจ์รโ่มืทคู่อนโทรลให้เต็มืก�อนการบนิทุกคู่รั �ง รโ่มืทคู่อนโทรลจะส�งเส่ย่งเตอืน เมืื�อแบตเตอร่�อ�อน
  ถา้รโ่มืทคู่อนโทรลเปิดอย่่�และไมื�ไดใ้ช้้งานหา้นาท ่จะมืเ่ส่ย่งเตอืน หลงัจาก 6 นาท ่รโ่มืทคู่อนโทรลจะปิดเองโดย่อัตโนมัืต ิขย่บัคู่นัโย่กคู่วบคู่มุืหรื

อกดปุ� มืใดก็ไดเ้พื่ื�อย่กเลกิการแจง้เตอืน
  ปรบัท่�ย่ดึอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�เพื่ื�อให้แน�ใจว�าโทรศัพื่ทย์่ดึไวเ้ขา้ท่�แน�นหนาแลว้
  ช้ารจ์แบตเตอร่�ให้เต็มือย่�างน้อย่หนึ�งคู่รั �งทกุสามืเดอืนเพื่ื�อให้แบตเตอร่�ไมื�เสื�อมื

แรงอ�อน

อ�อน

Optimal Transmission Zone (บรเิวณส�งสัญญาณ)
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แอป DJI Fly

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

เปิดแอป DJI Fly แลว้เขา้ส่�หน้า home

จดุบิน
ช้มืหรอืแบ�งปันการบนิท่�เหมืาะสมืและสถานท่�ท่�ถ�าย่ภัาพื่ในบรเิวณใกลเ้คู่ย่่ง เรย่่นร่เ้พื่ิ�มืเตมิืเก่�ย่วกับโซน GEO และช้มืภัาพื่ถ�าย่ทางอากาศของสถา

นท่�ต�าง ๆ ท่�ถ�าย่โดย่ผู้่ใ้ช้้คู่นอื�น

Academy
แตะไอคู่อนท่�มืมุืขวาบนเพื่ื�อเขา้ส่� Academy และดบ่ทแนะนำาผู้ลติภัณัฑ์ ์เคู่ล็ดลบัการบนิ คู่วามืปลอดภัยั่ในการบนิและเอกสารคู่่�มือืต�าง ๆ

Album
ช้มืภัาพื่ถ�าย่และวดิโ่อจาก DJI Fly และอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�ของคู่ณุ คู่ณุสามืารถดว่ดิโ่อ QuickShot ไดห้ลงัจากดาวน์โหลดไปย่งัอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�และ

การแสดงผู้ล แตะ Create และเลอืก Templates หรอื Pro Templates มืโ่หมืดปรบัแต�งอตัโนมืตัสิำาหรบัคู่ลปิท่�นำาเขา้ Pro จะทำาใหคู้่ณุปรบัแต�ง

คู่ลปิท่�ถ�าย่มืาไดต้ามืท่�คู่ณุตอ้งการ

SkyPixel
เขา้ส่�โหมืด SkyPixel เพื่ื�อช้มืวดิโ่อและภัาพื่ท่�ผู้่ใ้ช้้อื�นแช้รไ์ว้

Profile
ดข่อ้มืล่บญัช่้ บนัทึกการบิน ไปท่�ฟุอรั�มื DJI รา้นคู่า้ออนไลน์ เขา้ถงึคู่ณุสมืบตั ิ Find My Drone และการตั �งคู่�าอื�น ๆ เช้�น การอัปเดตเฟิุรม์ืแวร ์

มืมุืมืองกล้อง ขอ้มืล่แคู่ช้ คู่วามืเป็นส�วนตวัของบญัช่้ ตลอดจนภัาษา
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Camera View (มุมมองกล้อง)
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1. โหมืดการบนิ

N: แสดงโหมืดการบินปัจจุบนั

2. แสดงสถานะระบบ

In-Flight : แสดงสถานะการบินของโดรนและแสดงขอ้คู่วามืเตอืนต�าง ๆ แตะเพื่ื�อดข่อ้มืล่เพื่ิ�มืเตมิื เมืื�อขอ้คู่วามืเตอืนปรากฏิขึ �น

3. ขอ้มืล่แบตเตอร่�
80  24'17" : แสดงระดบัแบตเตอร่�ปัจจุบันและเวลาบินท่�เหลือ

4. สัญญาณคู่วามืแรงของการเชื้�อมืต�อวดิโ่อ
RC            : แสดงคู่วามืแรงของสัญญาณเชื้�อมืต�อวดิโ่อระหว�างโดรนกบัรโ่มืทคู่อนโทรล

5. สถานะระบบการมืองเห็น

  : ดา้นบนของไอคู่อนแสดงสถานะของระบบการมืองเห็นดา้นหน้าและดา้นล�างของไอคู่อนแสดงสถานะของระบบการมืองเห็นดา้นหลงั ไอคู่อนเป็

นส่ขาวเมืื�อระบบการมืองเห็นกำาลังทำางานเป็นปกต ิและเป็นส่แดงเมืื�อระบบการมืองเห็นไมื�สามืารถใช้้งานได้

6. สถานะ GNSS
20         : แสดงคู่วามืแรงของสัญญาณ GNSS ปัจจบุนั แตะเพื่ื�อตรวจสอบสถานะสัญญาณ GNSS จดุขึ �นบนิสามืารถอปัเดตไดเ้มืื�อไอคู่อนเป็นส่

ขาว ซึ�งบ�งช่้ �ว�าสัญญาณ GNSS นั�นแรง

7. การตั �งคู่�าระบบ

การตั �งคู่�าระบบจะให้ขอ้มืล่เก่�ย่วกบัคู่วามืปลอดภัยั่ การคู่วบคู่มุื กลอ้ง และการส�งสัญญาณ

 คู่วามืปลอดภัยั่

คู่วามืช้�วย่เหลอืในการบนิ: ระบบการมืองเห็นดา้นหน้าและดา้นหลงัถก่เปิดใช้้งานหลงัจากตั �งคู่�า ระบบการหลบหลก่สิ�งกด่ขวาง (Obstacle 

Avoidance) เป็น Bypass (ออ้มื) หรอื Brake (เบรก) โดรนไมื�สามืารถรบัร่ถ้งึสิ�งกด่ขวาง หากปิดใช้้งานการตรวจจบัสิ�งกด่ขวาง

การแสดงแผู้นท่�เรดาร:์ เมืื�อเปิดใช้้งาน แผู้นท่�เรดารต์รวจจบัตรวจจบัสิ�งกด่ขวางแบบเรย่่ลไทมืจ์ะปรากฏิขึ �น

การป้องกันในการบิน: แตะเพื่ื�อตั �งคู่�าคู่วามืส่งส่งสุดและระย่ะทางส่งสุดสำาหรบัการบนิ โดรนไมื�สามืารถบินไปทางซ้าย่หรอืขวาได ้หากปิดใช้้งาน 

Sideway Flight

RTH: แตะเพื่ื�อตั �งคู่�า Return to Home Altitude (กลบัไปท่�คู่วามืส่งของจุดขึ �นบนิ) และอปัเดต Home Point (จดุขึ �นบนิ)

เซนเซอร:์ แตะเพื่ื�อด ่IMU และสถานะเข็มืทศิ และหากจำาเป็นจะเริ�มืทำาการปรบัเทย่่บ
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แบตเตอร่� แตะเพื่ื�อดข้่อมืล่แบตเตอร่� เช้�น สถานะเซลลแ์บตเตอร่� หมืาย่เลขซ่เรย่่ล และจำานวนคู่รั �งท่�ช้ารจ์

ปลดล็อก GEO Zone: แตะเพื่ื�อดข้่อมืล่เก่�ย่วกับการปลดล็อก GEO Zone
คู่ณุลักษณะ Find My Drone ใช้้แผู้นท่�ในการหาตำาแหน�งท่�โดรนอย่่�บนพื่ื �นดนิ

การตั �งคู่�าคู่วามืปลอดภัยั่ขั �นส่ง รวมืถึงการตั �งคู่�าสิ�งท่�โดรนตอ้งทำา เมืื�อสัญญาณจากรโ่มืทคู่อนโทรลหาย่ไปและเมืื�อใบพื่ดัหย่ดุระหว�างบนิในกร

ณ่ฉุกเฉิน

พื่ฤตกิรรมืของโดรนเมืื�อสัญญาณรโ่มืทขาดหาย่ไปนั�นสามืารถตั �งคู่�าเป็น Return to Home (กลบัจดุขึ �นบนิ), Descend (ลดระดบั) หรอื 

Hover (บนิอย่่�กบัท่�) ได้

“Emergency Only” (ฉุกเฉินเท�านั�น) แสดงว�ามือเตอรส์ามืารถหย่ดุกลางอากาศในสถานการณ์ฉุกเฉินเท�านั�น เช้�น เมืื�อเกดิการช้น 

มือเตอรห์ย่ดุกลางคู่นั โดรนหมุืนกลางอากาศ หรอืโดรนเส่ย่การคู่วบคู่มุื และย่กระดบัหรอืลดระดบัอย่�างรวดเรว็ “Anytime” (เมืื�อใดก็ได)้ หมืาย่

ถงึมือเตอรส์ามืารถหยุ่ดกลางอากาศเมืื�อใดก็ได ้เมืื�อผู้่ใ้ช้้สั�งการดว้ย่การคู่วบคู่มุืคู่นับงัคู่บัแบบผู้สมืผู้สาน (CSC)

  การหย่ดุมือเตอรก์ลางอากาศจะทำาใหโ้ดรนช้นได้

 การคู่วบคู่มุื

การตั �งคู่�าโดรน: ตั �งคู่�าหน�วย่วดั

การสแกนวตัถุ: โดรนจะตรวจหาวตัถุโดย่อตัโนมืตัเิมืื�อเปิดใช้้งานการสแกนวตัถุ

การตั �งคู่�ากมิืบอล: แตะเพื่ื�อตั �งคู่�าโหมืดกิมืบอล ป้อนการตั �งคู่�าขั �นส่ง ทำาการปรบัเทย่่บกมิืบอล และปรบัศน่ย่ก์ลางหรอืเอย่่งกมิืบอล

การตั �งคู่�ารโ่มืทคู่อนโทรล: แตะเพื่ื�อตั �งคู่�าฟังกชั์้นของปุ� มืท่�สามืารถกำาหนดเองได ้ปรบัเทย่่บรโ่มืทคู่อนโทรล สลบัโหมืดคู่นับงัคู่บั (โหมืด 1 

โหมืด 2 โหมืด 3 หรอืโหมืดท่�กำาหนดเอง) หรอืตั �งคู่�าขั �นส่งของรโ่มืทคู่อนโทรล

วดิโ่อสอนการบนิสำาหรบัผู้่้เริ�มืตน้: ช้มืวดิโ่อสอนการบนิ

เชื้�อมืโย่งไปย่งัโดรน: แตะเพื่ื�อเริ�มืการเชื้�อมืต�อเมืื�อโดรนไมื�ไดเ้ชื้�อมืต�อกบัรโ่มืทคู่อนโทรล

 กลอ้ง

การตั �งคู่�าพื่ารามืเิตอรข์องกลอ้ง: แสดงการตั �งคู่�าท่�แตกต�างกนั ตามืแต�โหมืดการถ�าย่ภัาพื่

การตั �งคู่�าทั�วไป: แตะเพื่ื�อช้มืและตั �งคู่�ากราฟุคู่วามืถ่� การเตอืนการเปิดรบัแสงเกนิ ระดบัส่งสุด เส้นตาราง และสมืดลุส่ขาว

ตำาแหน�งการจดัเก็บ: สามืารถเก็บคู่ลปิไวใ้นท่�เก็บภัาย่ในของโดรนหรอืท่�การด์ microSD สามืารถฟุอรแ์มืตพื่ื �นท่�จดัเก็บภัาย่ในและการด์ 

microSD ได ้คู่ลปิท่�ดาวน์โหลดมืาไวใ้นพื่ื �นท่�จดัเก็บภัาย่ในของโดรนหรอืการด์ microSD สามืารถซิงคู่เ์ขา้กบัอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�ของผู้่ใ้ช้้ได ้แล

ะย่งัสามืารถปรบัการตั �งคู่�าคู่วามืจุแคู่ช้วดิโ่อส่งสุดได้

รเ่ซ็ตการตั �งคู่�ากลอ้ง:  แตะเพื่ื�อก่คู้่นืพื่ารามืเิตอรข์องกลอ้งไปเป็นคู่�าเริ�มืตน้

 การส�งข้อมืล่ 

สามืารถเลือกแพื่ลตฟุอรม์ืการสตรม่ืสดเพืื่�อแพื่ร�ภัาพื่มุืมืมืองของกล้องในแบบเรย่่ลไทมื์

นอกจากน่�ย่งัสามืารถตั �งย่�านคู่วามืถ่�และโหมืดช้�องสัญญาณในการตั �งคู่�าระบบส�งขอ้มืล่

 เก่�ย่วกบั

ดข่อ้มืล่อปุกรณ์ ข้อมืล่เฟิุรม์ืแวร ์เวอรชั์้�นของแอป เวอรชั์้�นของแบตเตอร่� และอื�น ๆ

8  โหมืดการถ�าย่

ภัาพื่ถ�าย่: Single, Burst Shooting, AEB, 48MP หรอื Timed Shot
วดิโ่อ: ปกต ิเคู่ลื�อนไหวช้้า รองรบัการซม่ืแบบดจิติอลในโหมืดวดิโ่อปกติ

MasterShots: เลอืกวตัถุ โดรนจะบนัทกึขณะใช้้การเคู่ลื�อนท่�แบบต�าง ๆ ตามืลำาดบั และคู่อย่รกัษาวตัถไุวท้่�ตรงกลางเฟุรมื วดิโ่อภัาพื่ย่นตรสั์�น

จะถก่สรา้งขึ �นหลังจากนั�น

HyperLapse: เลอืกจาก Free, Circle, Course Lock และ Waypoints
Pano: เลอืกระหว�างโหมืด Sphere, 180°, Wide Angle และ Vertical
QuickShot (ถ�าย่ด�วน): เลอืกจากโหมืด Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang และ Asteroid

9. การเปล่�ย่นโหมืดแนวนอน/แนวตั �ง

    : แตะเพื่ื�อสลับระหว�างโหมืดแนวนอนและแนวตั �ง กลอ้งจะหมืนุ 90 องศาเมืื�อเปล่�ย่นเป็นโหมืดแนวตั �งสำาหรบัการถ�าย่ภัาพื่และวดิโ่อแนว

ตั �ง โหมืดแนวตั �งมืใ่หใ้ช้้งานเฉพื่าะในโหมืดภัาพื่ถ�าย่และวดิโ่อปกตเิท�านั�น และไมื�รองรบัเมืื�อใช้้ MasterShots, QuickShots, Hyperlapse, 

Pano หรอื FocusTrack
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คูม่ือการใช้งาน DJI Mini 3 Pro

10. ซม่ื
1x     : ไอคู่อนแสดงอตัราส�วนการซม่ื แตะเพื่ื�อเปล่�ย่นอตัราส�วนการซม่ื แตะไอคู่อนคู่า้งไวเ้พื่ื�อขย่าย่แถบการซม่ืและเลื�อนแถบเพื่ื�อปรบัอตัราส�

วนการซม่ื

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

    : แตะเพื่ื�อถ�าย่ภัาพื่หรอืเริ�มื/หยุ่ดการบนัทกึวดิโ่อ

12. ปุ� มืโฟุกสั
AF    / MF    : แตะท่�ไอคู่อนเพื่ื�อเปล่�ย่นโหมืดโฟุกสั แตะท่�ไอคู่อนคู่า้งไวเ้พื่ื�อขย่าย่แถบโฟุกสัและเลื�อนแถบเพื่ื�อโฟุกสักลอ้ง

13. เล�นย่อ้นกลบั

      : แตะเพื่ื�อเขา้ส่�การเล�นย่อ้นกลบัและช้มืภัาพื่และวดิโ่อทนัทท่่�มืนัถ�าย่ได้

14. เปล่�ย่นโหมืดกลอ้ง

       : เลอืกระหว�างโหมืด Auto และ Pro เมืื�ออย่่�ในโหมืดถ�าย่ภัาพื่ พื่ารามืเิตอรจ์ะแตกต�างกนัไปตามืแต�ละโหมืด

15. พื่ารามืเิตอรถ์�าย่ภัาพื่
RES&FPS
4K 30

EV
+0.7                             : แสดงพื่ารามิืเตอรก์ารถ�าย่ภัาพื่ในปัจจบุนั แตะเพื่ื�อเขา้ถงึการตั �งคู่�าพื่ารามืเิตอร์

16. ขอ้มืล่การด์ microSD 
การจัุดีเก็บ
1:30:30                 : แสดงจำานวนภัาพื่ถ�าย่หรอืเวลาบนัทกึวดิโ่อท่�เหลอือย่่�ของการด์ microSD ปัจจบุนั แตะเพื่ื�อดคู่่วามืจทุ่�มือ่ย่่�ของการด์ microSD

17. การรบัส�งขอ้มืล่ทางไกลในการบิน

ค้วามส่ำง 150 ม. : ระย่ะทางแนวตั �งจากโดรนไปย่งัจดุขึ �นบนิ

ระยะที่าง 80 ม. : ระย่ะทางแนวนอนจากโดรนไปย่งัจดุขึ �นบนิ

3 ม./วนิาท่ี่ : คู่วามืเรว็แนวตั �งของโดรน

5.6 ม./วนิาท่ี่ : คู่วามืเรว็แนวนอนของโดรน

18. แผู้นท่�

     : แตะเพื่ื�อเปล่�ย่นเป็นขอบฟุ้าจำาลอง ซึ�งแสดงข้อมืล่ เช้�น การวางแนวและมืมุืเอย่่งของโดรน ตลอดจนตำาแหน�งของรโ่มืทคู่อนโทรล 

และตำาแหน�งของจดุขึ �นบนิ

ลม้ืเหลว

เปล่�ย่นเป็นแผู้นท่�ขนาดย่�อ

มืมุืเอย่่งของโดรน
จดุขึ �นบิน

ตำาแหน�งของรโ่มืทคู่อนโทรล

ทศิทางของโดรน

เปล่�ย่นเป็นขอบฟุ้าจำาลอง

19. ขึ �นบนิอตัโนมืตั/ิลงจอด/RTH
     /      : แตะท่�ไอคู่อน เมืื�อมืคู่่ำาเตอืนขึ �นมืา กดปุ� มืคู่า้งไวเ้พื่ื�อเริ�มืขึ �นบนิหรอืลงจอดอตัโนมืตัิ

      : แตะเพื่ื�อเริ�มืโหมืด Smart RTH และทำาใหโ้ดรนบนิกลบัมืาย่งัจดุขึ �นบนิท่�บนัทกึไวล้�าสุด

20. ย่อ้นกลบั

  : แตะเพื่ื�อย่อ้นกลับไปย่งัหน้า Home
แตะท่�ใดก็ไดบ้นหน้าจอคู่า้งไวใ้นมืมุืมืองกล้องจนกว�าแถบปรบักมิืบอลจะปรากฏิขึ �น เลื�อนแถบเพื่ื�อปรบัมืมุืกมิืบอล

ลาก-เลอืกท่�ใดก็ไดบ้นหน้าจอในมุืมืมืองกลอ้งเพื่ื�อเริ�มื FocusTrack
แตะท่�หน้าจอเพื่ื�อเปิดใช้้งานการวดัแสงท่�จดุโฟุกสัหรอืการวดัแสงแบบจดุ การวดัแสงท่�จดุโฟุกสัหรอืการวดัแสงแบบจดุจะแสดงผู้ลแตกต�างกนั 

ทั �งน่�ขึ �นอย่่�กบัโหมืดโฟุกสั โหมืดคู่�ารบัแสง และโหมืดการวดัแสงแบบจดุ หลงัจากใช้้การวดัแสงแบบจดุแลว้ ใหแ้ตะบนหน้าจอคู่า้งไวเ้พื่ื�อล็อกคู่�

ารบัแสง หากตอ้งการปลดล็อกคู่�ารบัแสง ใหแ้ตะบนหน้าจอคู่า้งไวอ้ก่คู่รั �ง
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คู่่�มือืการใช้้งาน DJI Mini 3 Pro

  ช้ารจ์โทรศัพื่ทเ์คู่ลื�อนท่�ของคู่ณุใหเ้ต็มืก�อนเปิดแอป DJI Fly
  ตอ้งใช้้โหมืด Mobile cellular data เมืื�อใช้้แอป DJI Fly ตดิต�อผู้่ใ้หบ้รกิารเคู่รอืข�าย่ไรส้าย่ของคู่ณุเพื่ื�อขอทราบคู่�าใช้้จ�าย่สำาหรบัเน็ต
  ถา้คู่ณุใช้้โทรศัพื่ทเ์คู่ลื�อนท่�เป็นอปุกรณ์แสดงผู้ล หา้มืรบัสาย่ท่�โทรเขา้มืา ตอบขอ้คู่วามื หรอืใช้้ฟังกชั์้�นมืือถอือื�น ๆ ในระหว�างการบนิ
  อ�านการแกง้เตอืนดา้นคู่วามืปลอดภัยั่ ขอ้คู่วามืเตอืน และขอ้สงวนสิทธิอ์ย่�างถ่�ถว้น รบัทราบและจดจำาขอ้กำาหนดท่�เก่�ย่วขอ้งในพื่ื �นท่�ของคู่ณุเอาไ

ว ้คู่ณุคู่อืผู้่ร้บัผู้ดิช้อบผู้่เ้ดย่่วเท�านั�นท่�ตอ้งรบัทราบถงึขอ้กำาหนดท่�เก่�ย่วขอ้ง และการบนิแบบท่�ไดร้บัอนุญาต

ก) อ�านและทำาคู่วามืเขา้ใจขอ้คู่วามืเตอืนต�าง ๆ ก�อนใช้้การขึ �นบนิอตัโนมืตัแิละการลงจอดอตัโนมืตัิ

ข) อ�านและทำาคู่วามืเขา้ใจถงึขอ้คู่วามืเตอืนต�าง ๆ และขอ้สงวนสิทธิ ์ก�อนจะตั �งคู่�าระดบัคู่วามืส่งท่�อย่่�เกินจากการตั �งคู่�าเริ�มืตน้

คู่) อ�านและทำาคู่วามืเขา้ใจถงึขอ้คู่วามืเตอืนต�าง ๆ และขอ้สงวนสิทธิ ์ก�อนจะสลับใช้้โหมืดการบนิแบบต�าง ๆ

ง) อ�านและทำาคู่วามืเขา้ใจขอ้คู่วามืเตอืนต�าง ๆ และคู่ำาเตอืนขอ้สงวนสิทธิเ์มืื�ออย่่�ใกลห้รอือย่่�ใน GEO Zone
จ) อ�านและทำาคู่วามืเขา้ใจถงึขอ้คู่วามืเตอืนต�าง ๆ ก�อนใช้้โหมืดการบนิอจัฉรยิ่ะ

  ใหจ้อดโดรนของคู่ณุทนัท ่ณ ตำาแหน�งท่�ปลอดภัยั่ หากมืคู่่ำาเตอืนขึ �นในแอปให้จอด
  ทบทวนขอ้คู่วามืเตอืนทั �งหมืดท่�อย่่�ในราย่การท่�แสดงในแอปก�อนขึ �นบนิทุกคู่รั �ง
  ใช้้การสอนใช้้งานในแอปเพื่ื�อฝึกทกัษะการบนิของคู่ณุ หากคู่ณุย่งัไมื�เคู่ย่บนิโดรนมืาก�อน หรอืถา้คู่ณุย่งัม่ืประสบการณ์ไมื�เพื่ย่่งพื่อท่�จะบนิโดรน

อย่�างมืั�นใจ
  ทำาการ cache ขอ้มืล่แผู้นท่�ของบรเิวณท่�คู่ณุตอ้งการบนิโดรน โดย่เชื้�อมืต�อกบัอนิเทอรเ์น็ตก�อนขึ �นบนิทกุคู่รั �ง
  แอปน่�ออกแบบมืาเพื่ื�อช้�วย่คู่ณุในการใช้้งาน ใช้้วจิารณญาณของคู่ณุ และอย่�าพื่ึ�งแอปเพื่ื�อคู่วบคู่มุืโดรนของคู่ณุ การใช้้งานแอปน่�ของคู่ณุตอ้งเป็

นไปตามืขอ้กำาหนดการใช้้งานของ DJI Fly และนโย่บาย่คู่วามืเป็นส�วนตวัของ DJI อ�านทั �งหมืดอย่�างละเอย่่ดไดใ้นแอป
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การบิน

ส�วนน่�อธิบาย่ถึงการฝึกบนิอย่�างปลอดภัยั่และข้อกำาหนดดา้

นการบิน
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การบิน
หลงัจากเตรย่่มืคู่วามืพื่รอ้มืก�อนบินเรย่่บรอ้ย่แล้ว ขอแนะนำาใหคู้่ณุฝึกทกัษะการบนิของคู่ณุและฝึกบนิอย่�างปลอดภัยั่ ตรวจสอบให้แน�ใจว�าทุกการบนิ

นั�นทำาการบินในพื่ื �นท่�โล�ง คู่วามืส่งในการบนิจำากดัไวท้่� 500 มื. หา้มืเกนิคู่วามืส่งน่� ปฏิบัิตติามืกฎหมืาย่และขอ้บงัคู่บัทอ้งถิ�นอย่�างเคู่ร�งคู่รดัเมืื�อบนิ อ�า

นแนวทางปฏิบัิตดิา้นคู่วามืปลอดภัยั่ก�อนบินเพื่ื�อใหแ้น�ใจในการใช้้ผู้ลติภัณัฑ์อ์ย่�างปลอดภัยั่

ข้้อกำาหนดีสำภาวะแวดีล้อมที่างการบิน
1. หา้มืใช้้โดรนในสภัาพื่อากาศท่�รนุแรง รวมืถงึเมืื�อคู่วามืเรว็ลมืเกนิ 10.7 เมืตร/วนิาท ่หมิืะตก ฝนตก และหมือกลง

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

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

3. หลก่เล่�ย่งสิ�งกด่ขวาง ฝ่งช้น สาย่ไฟุฟุ้าแรงส่ง ตน้ไมื ้และแหล�งนำ �า (คู่วามืส่งท่�แนะนำาคู่วรส่งกว�านำ �าอย่�างน้อย่ 3 เมืตร)

4. ลดสิ�งรบกวนใหน้้อย่ท่�สุด โดย่การหล่กเล่�ย่งพื่ื �นท่�ท่�มืก่ระแสแมื�เหล็กไฟุฟุ้าแรงส่ง เช้�น บรเิวณใกลส้าย่ไฟุฟุ้า สถาน่จ�าย่ไฟุฟุ้า สถาน่ไฟุฟุ้าย่�อย่ แล

ะอาคู่ารท่�มืก่ารกระจาย่สัญญาณเส่ย่งหรอืภัาพื่

5. สมืรรถนะของโดรนและแบตเตอร่�ถก่จำากดัเมืื�อบนิท่�ระดบัคู่วามืส่งท่�ส่ง  บนิดว้ย่คู่วามืระมืดัระวงั เพื่ดานส่งสุดเหนือระดบันำ �าทะเลของเคู่รื�องบนิ

คู่อื 4,000 มื. (13,123 ฟุุต) เมืื�อบินดว้ย่แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะ หากใช้้แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะแบบพื่ลสั เพื่ดานบรกิารส่งสุดเหนือระดบันำ �าท

ะเลจะตกลงมืาท่� 3,000 มื. (9,843 ฟุุต) หากตดิตั �งตวัป้องกนัใบพื่ดัไวบ้นเคู่รื�องบินดว้ย่แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะ เพื่ดานบรกิารส่งสุดเหนือระ

ดบันำ �าทะเลจะอย่่�ท่� 1,500 มื. (4,921 ฟุุต)

6. ไมื�สามืารถใช้้ GNSS กบัโดรนไดใ้นแถบภัมิ่ืภัาคู่ขั �วโลก ใช้้ระบบการมืองเห็นแทน

7. อย่�าขึ �นบินจากวตัถุท่�กำาลังเคู่ลื�อนท่� เช้�น รถย่นตแ์ละเรอื

ข่้ดีจุำากัดีการบิน

ระบบ GEO (Geospatial Environment Online)
ระบบ Geospatial Environment Online (GEO) ของ DJI เป็นระบบสารสนเทศระดบัโลกท่�ใหข้อ้มืล่แบบเรย่่ลไทมืเ์ก่�ย่วกบัคู่วามืปลอดภัยั่ของก

ารบนิและการอัปเดตขอ้จำากัด และป้องกนั UAV ไมื�ใหบ้นิในน�านฟุ้าท่�จำากดั ภัาย่ใตส้ถานการณ์พื่เิศษ สามืารถปลดล็อกพื่ื �นท่�ท่�จำากดัเพื่ื�ออนุญาตให้

บนิเขา้ได ้ก�อนหน้านั�น ผู้่้ใช้้ตอ้งส�งคู่ำาขอปลดล็อกตามืระดบัขอ้จำากดัปัจจบุนัในพื่ื �นท่�การบนิท่�ตอ้งการ ระบบ GEO อาจไมื�ไดป้ฏิบิตัติามืกฎหมืาย่แ

ละระเบย่่บขอ้บงัคู่บัของท้องถิ�นอย่�างคู่รบถ้วน ผู้่ใ้ช้้จะตอ้งรบัผู้ดิช้อบในคู่วามืปลอดภัยั่ของการบินของตนเองและตอ้งปรกึษากบัหน�วย่งานของทอ้ง

ถิ�นเก่�ย่วกบัขอ้กำาหนดทางกฎหมืาย่และกฎระเบย่่บท่�เก่�ย่วขอ้งก�อนท่�จะขอปลดล็อกการบนิในพื่ื �นท่�จำากดั สำาหรบัขอ้มืล่เพื่ิ�มืเตมิืเก่�ย่วกบัระบบ GEO 

โปรดไปท่� https://www.dji.com/flysafe

ขด่จำากดัการบนิ
ดว้ย่เหตผุู้ลดา้นคู่วามืปลอดภัยั่ ขด่จำากดัการบนิมืก่ารเปิดใช้้งานตามืคู่�าเริ�มืตน้ เพื่ื�อช้�วย่ใหผู้้่ใ้ช้้ใช้้งานโดรนน่�ไดอ้ย่�างปลอดภัยั่ ผู้่้ใช้้สามืารถตั �งคู่�าขด่จ

ำากดัการบนิไดท้ั �งคู่วามืส่งและระย่ะทาง ขอ้จำากดัดา้นระดบัคู่วามืส่ง ขอ้จำากดัดา้นระย่ะทาง และฟังกชั์้น GEO Zone จะทำางานพื่รอ้มืกนัเพื่ื�อใหเ้กดิคู่

วามืปลอดภัยั่ในการบนิเมืื�อ GNSS ใช้้งานได ้มืเ่พื่ย่่งระดบัคู่วามืส่งเท�านั�นท่�ถก่จำากดัได ้เมืื�อ GNSS ใช้้งานไมื�ได้
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ขอ้จำากัด การแจง้เตอืนใน DJI Fly

ระดบัคู่วามืส่งท่�ส่งท่�สุด
ระดับคู่วามืส่งของโดรนไมื�สามืารถเกินจากคู่�าท่�ตั �งไว้ ใน  

DJI Fly
การบนิถงึระดบัคู่วามืส่งส่งสุด

รศัมืท่่�ไกลท่�สุด
ระย่ะทางเส้นตรงจากโดรนไปยั่งจุดขึ �นบินไมื�สามืารถเกินระ

ย่ะทางการบนิส่งสุดท่�ตั �งไว ้ใน DJI Fly
ถงึระย่ะทางส่งสุดของการบนิ

สัญญาณ GNSS อ�อน

ขอ้จำากัด การแจง้เตอืนใน DJI Fly

ระดบัคู่วามืส่งท่�ส่งท่�สุด

คู่วามืส่งถก่จำากัดอย่่�ท่� 30 เมืตรจากจดุขึ �นบนิหากแสงสว�างเพื่ย่่งพื่อ

คู่วามืส่งถก่จำากัดไวท้่� 5 เมืตรเหนือพื่ื �นดนิ หากแสงไมื�เพื่ย่่งพื่อและระบบเซนเ

ซอรอ์นิฟุราเรดกำาลงัทำางาน

คู่วามืส่งถก่จำากัดอย่่�ท่� 30 เมืตรจากจดุขึ �นบนิ หากแสงไมื�เพื่ย่่งพื่อและระบบเซ

นเซอรอ์นิฟุราเรดไมื�ทำางาน

การบนิถงึระดบัคู่วามืส่งส่งสุด

รศัมืท่่�ไกลท่�สุด ไมื�มืข่ด่จำากดั N/A

  ขด่จำากดัระดบัคู่วามืส่งเมืื�อ GNSS สัญญาณอ�อนจะไมื�ถก่จำากัด หากสัญญาณ GNSS แรง (คู่วามืแรงของสัญญาณ GNSS ≥ 2) 

เมืื�อเปิดเคู่รื�องโดรน
  ถา้โดรนถงึขด่ท่�จำากดัไว ้คู่ณุจะย่งัคู่วบคู่มุืโดรนได ้แต�จะไมื�สามืารถบนิต�อไปได ้ถา้โดรนบนิออกไปนอกขอบเขตไกลท่�สุด มัืนจะบนิกลับเข้ามืาอย่่�

ภัาย่ในขอบเขตโดย่อตัโนมืตั ิเมืื�อสัญญาณ GNSS แรง
  เพื่ื�อคู่วามืปลอดภัยั่ อย่�าบนิใกลส้นามืบนิ ทางด�วน สถาน่รถไฟุ รางรถไฟุ เขตเมือืงหรอืพื่ื �นท่�เส่�ย่งอื�น ๆ บินโดรนให้อย่่�ในระย่ะท่�คู่ณุมืองเห็นเท�า

นั�น

สัญญาณ GNSS ท่�แรง

ขอ้จำากดัดา้นระดบัคู่วามืส่งและระย่ะทาง

ระดับคู่วามืส่งส่งสุดในการบินจำากัดระดับคู่วามืส่งในการบินของโดรนในขณะท่�ระย่ะทางของการบินส่งสุดจะจำากัดรศัมื่การบินรอบจุดขึ �นบินของโด

รน สามืารถตั �งคู่�าขด่จำากัดเหล�าน่�ไดโ้ดย่ใช้้แอป DJI Fly เพื่ื�อคู่วามืปลอดภัยั่ในการบนิท่�เพื่ิ�มืขึ �น

จดุขึ �นบนิ

ระดบัคู่วามืส่งท่�ส่งท่�สุด

รศัมืท่่�ไกลท่�สุด

คู่วามืส่งของโดรนเมืื�อเปิดเคู่รื�อง

จดุขึ �นบนิไมื�ไดร้บัการอัปเดตดว้ย่ตนเองในระหว�างการบิน 
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GEO Zone
ระบบ GEO ของ DJI กำาหนดตำาแหน�งการบนิท่�ปลอดภัยั่ ใหร้ะดบัคู่วามืเส่�ย่งและประกาศดา้นคู่วามืปลอดภัยั่สำาหรบัการบนิแต�ละเท่�ย่ว และใหข้อ้

มืล่เก่�ย่วกบัน�านฟุ้าท่�จำากัด พื่ื �นท่�หา้มืบินทั �งหมืดเรย่่กว�า GEO Zones ซึ�งจะถก่แบ�งเพื่ิ�มืเตมิืออกเป็นเขตจำากดัการบนิ เขตขออนุญาต เขตเตอืน 

เขตการเตอืนขั �นส่ง และเขตจำากัดคู่วามืส่ง ผู้่ ้ใช้้สามืารถดข่อ้มืล่ดงักล�าวแบบเรย่่ลไทมื ์ ใน DJI Fly GEO Zones เป็นพื่ื �นท่�การบนิเฉพื่าะท่�รวมืถงึแต�

ไมื�จำากดัเฉพื่าะสนามืบิน สถานท่�จดังานขนาดใหญ� สถานท่�ท่�มืเ่หตฉุุกเฉินสาธารณะเกดิขึ �น (เช้�น ไฟุป� า) โรงไฟุฟุ้านิวเคู่ลย่่ร ์เรอืนจำา สถานท่�ราช้การ 

และสถานท่�ทางการทหาร ตามืคู่�าเริ�มืตน้ ระบบ GEO จะจำากดัการบนิเขา้หรอืการบนิขึ �นภัาย่ในโซนท่�อาจทำาให้เกดิขอ้กงัวลดา้นคู่วามืปลอดภัยั่หรอืกา

รรกัษาคู่วามืปลอดภัยั่ GEO Zone Map ท่�มืข่อ้มืล่ท่�คู่รอบคู่ลมุืเก่�ย่วกับ GEO Zones ทั�วโลกมืใ่นเวบ็ไซตท์างการของ DJI: https://www.dji.com/ 

flysafe/geo-map

รายการตรวจุสำอบก�อนข้้�นบิน
1. ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�ารโ่มืทคู่อนโทรล อปุกรณ์เคู่ลื�อนท่� และแบตเตอร่� โดรนอจัฉรยิ่ะตอ้งช้ารจ์เต็มืท่�

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

3. ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าแขนของโดรนกางออกแลว้

4. ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�ากมิืบอลและกล้องทำางานปกติ

5. ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าไมื�มือ่ะไรกด่ขวางมือเตอรแ์ละมือเตอรท์ำางานปกติ

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

7. ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าเลนส์ของกลอ้งและเซนเซอรท์ั �งหมืดสะอาด

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

และเกิดอนัตราย่ได้

ข้้ �นบิน/ลงจุอดีแบบอัตโนมัติ

ขึ �นบินอัตโนมัืติ
ใช้้ฟังก์ชั้�นการขึ �นบนิอตัโนมืตั:ิ

1. เปิดแอป DJI Fly และเขา้ส่�มืมุืมืองกล้อง

2. ทำาตามืทุกขึ �นตอนในราย่การตรวจสอบก�อนขึ �นบนิใหคู้่รบถว้น

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

4. โดรนจะขึ �นบินและบนิอย่่�กบัท่�เหนือพื่ื �นดนิประมืาณ 1.2 เมืตร (3.9 ฟุุต)

จอดอัตโนมืตัิ
ใช้้ฟังก์ชั้นการลงจอดอัตโนมืตั:ิ

1. แตะ      ถา้สภัาพื่แวดล้อมืปลอดภัยั่ท่�จะลงจอด ใหก้ดปุ� มืคู่า้งไวเ้พื่ื�อย่นืย่นั

2. การลงจอดอตัโนมืตัสิามืารถย่กเลกิไดโ้ดย่การแตะ  

3. ถา้ระบบการมืองเห็นดา้นล�างทำางานเป็นปกต ิการป้องกนัการลงจอดจะใช้้งานได้

4. หลงัจากลงจอดมือเตอรจ์ะหยุ่ดโดย่อตัโนมืตัิ

  เลอืกสถานท่�ท่�เหมืาะสมืในการลงจอด
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ติดีเค้รื�อง/ดัีบเค้รื�องมอเตอร์

การตดิเคู่รื�องมือเตอร์
ใช้้คู่ำาสั�งจากคู่นัโย่กแบบผู้สมืผู้สาน (CSC) ดงัแสดงดา้นล�างเพื่ื�อสตารท์มือเตอร ์เมืื�อมือเตอรต์ดิและหมืนุแลว้ ปล�อย่คู่นัโย่กทั �งสองอนัพื่รอ้มืกนั

หรอื

ดบัเคู่รื�องมือเตอร์
สามืารถหย่ดุมือเตอรไ์ดส้องวธิ:่

วธิท่่� 1: เมืื�อโดรนลงจอดแล้ว ให้กดคู่นัโย่กคู่วบคู่มุืลงและคู่า้งไว ้มือเตอรจ์ะหย่ดุหลงัจากนั�นสามืวนิาท่

วธิท่่� 2: เมืื�อโดรนลงจอดแลว้ ใหก้ดคู่นัโย่กคู่วบคู่มุืลงและดำาเนินการ CSC แบบเดย่่วกบัท่�ใช้้ในการสตารท์มือเตอร ์ปล�อย่คู่นัโย่กทั �งสองทนัทท่่�มือเ

ตอรด์บั

ดบัเคู่รื�องมือเตอรร์ะหว�างบนิ
การหยุ่ดมือเตอรก์ลางอากาศจะทำาใหโ้ดรนช้นได ้อย่�าดบัมือเตอรร์ะหว�างบนิ เวน้แต�เมืื�อคู่ณุพื่บเหตกุารณ์ฉุกเฉิน เช้�น เกดิการช้น หรอืเมืื�อโดรนคู่ว

บคู่มุืไมื�ไดแ้ละกำาลงัจะบนิขึ �นหรอืบินลงอย่�างรวดเรว็ หรอืโดรนกำาลงัหมืนุกลางอากาศ การดบัเคู่รื�องมือเตอรร์ะหว�างบนิใช้้ขั �นตอน CSC แบบเดย่่วกั

บท่�ทำาตอนสตารท์มือเตอร ์การตั �งคู่�าเริ�มืตน้สามืารถเปล่�ย่นแปลงไดใ้น DJI Fly

ที่ดีสำอบการบิน

ขั �นตอนขึ �นบนิ/ลงจอด
1. วางโดรนไว ้ ในพื่ื �นท่� โล�งและราบเรย่่บโดย่ท่�ทา้ย่ของโดรนช่้�มืาทางคู่ณุ

2. กดปุ� มืพื่าวเวอรท์่�ร ่โมืทคู่อนโทรล และท่�ตวัโดรน

3. เปิดแอป DJI Fly และเขา้ส่�มืมุืมืองกล้อง

4. รอใหก้ารวนิิจฉัย่ตนเองของโดรนเสรจ็ หาก DJI Fly ไมื�แสดงคู่ำาเตอืนคู่วามืผู้ดิปกต ิใดๆ คู่ณุสามืารถสตารท์มือเตอร ์ ได้

5. กดคู่นับงัคู่บัเบา ๆ เพืื่�อขึ �นบนิ

6. ในการลงจอด ให้บนิอย่่�กบัท่�เหนือพื่ื �นผู้วิท่�เสมือกนั และคู่�อย่ ๆ ดนัคู่นับงัคู่บัลงเพื่ื�อลดระดบั

วธิท่่� 1 วธิท่่� 2

หรอื



© 2022 DJI สงวนลิขสิทธิ์   63

คู่่�มือืการใช้้งาน DJI Mini 3 Pro

7. หลงัจากการลงจอด กดคู่นับงัคู่บั throttle ลงและคู่า้งไว ้มือเตอรจ์ะหย่ดุหลงัจากนั�นสามืวนิาท่

8. ปิดแบตเตอร่�การบนิอจัฉรยิ่ะก�อนร ่โมืทคู่อนโทรล

วดิโ่อแนะนำาการใช้้งานและเคู่ล็ดลบั
1. ราย่การตรวจสอบก�อนขึ �นบินออกแบบมืาเพืื่�อช้�วย่ให้คู่ณุบินไดอ้ย่�างปลอดภััย่และเพืื่�อถ�าย่วดิ่โอระหว�างบิน ตรวจสอบราย่การตรวจสอบก�อนขึ �นบิ

นใหคู้่รบทกุขอ้ก�อนการบินทกุคู่รั �ง

2. เลอืกโหมืดการใช้้งานกมิืบอลท่�ตอ้งการใน DJI Fly

3. ขอแนะนำาใหถ้�าย่ภัาพื่หรอืบันทกึวดิโ่อเมืื�อบนิในโหมืด Normal หรอื Cine

4. หา้มืบนิในสภัาพื่อากาศท่�เลวรา้ย่ เช้�น ในวนัท่�ฝนตกหรอืวนัท่�มืล่มืแรง

5. เลอืกการตั �งคู่�ากลอ้งท่�เหมืาะกับคู่วามืตอ้งการของคู่ณุท่�สุด

6. ทำาการทดสอบการบินเพื่ื�อสรา้งเส้นทางการบนิ และเพื่ื�อดส่ภัาพื่แวดล้อมืก�อนบนิจรงิ

7. กดคู่นัโย่กคู่วบคู่มุืลงเบา ๆ เพื่ื�อใหก้ารเคู่ลื�อนท่�ของโดรนเป็นไปอย่�างราบรื�นและมืเ่สถย่่รภัาพื่

  ตรวจสอบให้แน�ใจว�าไดว้างโดรนบนพื่ื �นผู้วิราบและมืั�นคู่งก�อนขึ �นบนิ หา้มืบนิขึ �นจากฝ� ามือืหรอืขณะท่�ถอืโดรนดว้ย่มืือของคู่ณุ
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ข้้อม่ลจุำาเพิาะ

โดีรน

นำ �าหนักเมืื�อขึ �นบิน <249 กรมัื (รวมืถงึแบตเตอร่�อจัฉรยิ่ะสำาหรบัการบนิ ใบพื่ดั และการด์ microSD)

ขนาด (ย่าว×กวา้ง×ส่ง) เมืื�อพื่บัอย่่�: 145×90×62 มืมื.

เมืื�อกางออก (ไมื�รวมืใบพื่ดั): 171×245×62 มืมื.

เมืื�อกางออก (รวมืใบพื่ดั): 251×362×70 มืมื.

ระย่ะทางแนวทแย่ง 247 มืมื.

คู่วามืเรว็เพื่ิ�มืขึ �นส่งสุด โหมืด S: 5 m/s
โหมืด N: 3 m/s
โหมืด C: 2 m/s

คู่วามืเรว็ลดลงส่งสุด โหมืด S: 5 m/s
โหมืด N: 3 m/s
โหมืด C: 1.5 m/s

คู่วามืเรว็แนวราบส่งสุด

(ใกลเ้คู่ย่่งกับระดบันำ �าทะเล ไมื�มืล่มื)

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

ใช้้งานไดส่้งสุดท่�เหนือระดบันำ �าทะเล พื่รอ้มืแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะ: 4,000 มื. (13,123 ฟุุต)

พื่รอ้มืแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะแบบพื่ลสั: 3,000 มื. (9,843 ฟุุต)

พื่รอ้มืแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะและตวัป้องกนัใบพื่ดั: 1,500 มื. (4,921 ฟุุต)

ระย่ะเวลาบนิไดน้านท่�สุด 34 นาท ่(พื่รอ้มืแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะและคู่วามืเรว็ในการบนิ 21.6 กมื./ช้มื. ในสภัาวะท่�ไมื�มืล่มื)

47 นาท ่(พื่รอ้มืแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะแบบพื่ลสัและคู่วามืเรว็ในการบนิ 21.6 กมื./ช้มื. 

ในสภัาวะท่�ไมื�มืล่มื)

เวลาในการบนิอย่่�กบัท่�ส่งสุด 30 นาท ่(พื่รอ้มืแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะและในสภัาวะท่�ไมื�มืล่มื)

40 นาท ่(พื่รอ้มืแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะแบบพื่ลสัและในสภัาวะท่�ไมื�มืล่มื)

ระย่ะทางบินไดไ้กลท่�สุด 18 กมื. (พื่รอ้มืแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะและวดัขณะบนิท่� 43.2 กมื./ช้มื. ในสภัาวะท่�ไมื�มืล่มื)

25 กมื. (พื่รอ้มืแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะและวดัขณะบนิท่� 43.2 กมื./ช้มื. ในสภัาวะท่�ไมื�มืล่มื)

การตา้นคู่วามืเรว็ลมืส่งสุด 10.7 เมืตร/วนิาท่

มืมุืเอย่่งส่งสุด โหมืด S: 40° (บนิไปขา้งหน้า); 35° (บนิถอย่หลงั)

โหมืด N: 25°

โหมืด C: 25°

คู่วามืเรว็แบบมืมุืส่งสุด โหมืด S: 130°/s ตามืคู่�าเริ�มืตน้ (ช้�วงท่�ปรบัไดบ้น DJI Fly คู่อื 20-250°/s)

โหมืด N 75°/s ตามืคู่�าเริ�มืตน้ (ช้�วงท่�ปรบัไดบ้น DJI Fly คู่อื 20-120°/s)

โหมืด C 30°/s ตามืคู่�าเริ�มืตน้ (ช้�วงท่�ปรบัไดบ้น DJI Fly คู่อื 20-60°/s)

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

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

การวางตำาแหน�ง GNSS: ±0.5 มื.

แนวราบ: การวางตำาแหน�งการมืองเห็น: ±0.3 มื. 

การวางตำาแหน�งระบบคู่วามืแมื�นย่ำาส่ง: ±0.5 มื.   

การส�งข้อมืล่

ระบบการส�งวดิโ่อ O3
คู่วามืถ่�การทำางาน 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
กำาลงัส�งสัญญาณ (EIRP) 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

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

Wi-Fi
โปรโตคู่อล 802.11 a/b/g/n/ac
คู่วามืถ่�การทำางาน 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
กำาลงัส�งสัญญาณ (EIRP) 2.4 GHz: <19 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)

5.8 GHz: <20 dBm(FCC/SRRC), <14 dBm(CE)

บลท่ธ่

โปรโตคู่อล บลท่ธ่ 5.2
คู่วามืถ่�การทำางาน 2.400-2.4835 GHz
กำาลงัส�งสัญญาณ (EIRP) <8 dBm
กิมบอล

ขอบเขตทางเทคู่นิคู่ Tilt: -135° ถงึ +80° 

Roll: -135° ถงึ +45° 

Pan: -30° ถงึ +30°

ขอบเขตการคู่วบคู่มุื Tilt: -90° ถงึ +60°

Roll: 0° หรอื -90° (แนวนอนหรอืแนวตั �ง)

กนัสั�น 3-axis (Tilt, Roll, Pan)

คู่วามืเรว็คู่วบคู่มุืส่งสุด (Tilt) 100°/s
ขอบเขตการสั�นสะเทอืนเชิ้งมืมุื ±0.01°

ระบบรบัร่ส้ำิ�งก่ดีข้วาง

ระบบการมืองเห็นดา้นหน้า ขอบเขตการวดัอย่�างแมื�นย่ำา: 0.39-25 เมืตร

คู่วามืเรว็ในการรบัร่สิ้�งกด่ขวางแบบมืป่ระสิทธภิัาพื่: คู่วามืเรว็ในการบนิ < 10 เมืตร/วนิาท่

FOV: 106° (แนวราบ), 90° (แนวดิ�ง)

ระบบการมืองเห็นดา้นหลัง ขอบเขตการวดัอย่�างแมื�นย่ำา: 0.36-23.4 เมืตร

คู่วามืเรว็ในการรบัร่สิ้�งกด่ขวางแบบมืป่ระสิทธภิัาพื่: คู่วามืเรว็ในการบนิ < 10 เมืตร/วนิาท่

FOV: 58° (แนวราบ), 73° (แนวดิ�ง)

ระบบการมืองเห็นดา้นล�าง ขอบเขตการวดัอย่�างแมื�นย่ำา: 0.15-9 เมืตร

ช้�วงการบนิอย่่�กบัท่�ท่�แมื�นย่ำา: 0.5-12 เมืตร

คู่วามืเรว็ในการรบัร่สิ้�งกด่ขวางแบบมืป่ระสิทธภิัาพื่: คู่วามืเรว็ในการบนิ < 3 เมืตร/วนิาท่

FOV: ดา้นหน้าและดา้นหลงั 104.8°, ซ้าย่และขวา 87.6°

สภัาพื่แวดล้อมืในการใช้้งาน พื่ื �นผู้วิไมื�สะทอ้นแสง ซึ�งแย่กแย่ะไดท้่�มืก่ารสะทอ้นแสง >20%; คู่วามืสว�างเพื่ย่่งพื่อท่� >15 ลกัซ์ 

กล้อง

เซ็นเซอรภ์ัาพื่ 1/1.3-in CMOS, Effective Pixels: 48 MP
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เลนส์ FOV: 82.1°

ฟุอรแ์มืตเทย่่บเท�ากบั: 24 มืมื.

รร่บัแสง: f/1.7
ระย่ะการถ�าย่ภัาพื่: 1 เมืตร ถงึระย่ะอนันต์

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

สป่ดชั้ตเตอรอ์เิล็กทรอนิกส์ 1/8000-2 s
ขนาดภัาพื่ถ�าย่ส่งสุด 4:3: 8064×6048 (48 MP); 4032×3024 (12 MP)

16:9 4032×2268 (12 MP)

โหมืดถ�าย่ภัาพื่นิ�ง เด่�ย่ว

ช้�วงเวลา:

2/3/5/7/10/15/20/30/60 วนิาท ่(JPEG) 

2/3/5/7/10/15/20/30/60 วนิาท ่(JPEG+RAW)

การถ�าย่ภัาพื่คู่ร�อมืการเปิดรบัแสงอตัโนมืตั ิ(Automatic Exposure Bracketing, AEB):  3/5 

เฟุรมืท่�คู่ร�อมืท่� 0.7 EV Step
Pano: Sphere, 180°, Wide Angle, Vertical

คู่วามืละเอย่่ดวดิโ่อ 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60 fps
2.7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60 fps
FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps
ภัาพื่เคู่ลื�อนไหวช้้า: 1920×1080@120 fps

อตัราบิตของวดิโ่อส่งสุด 150 Mbps
ไฟุลท์่�สนับสนุน FAT32 (≤32 GB)

exFAT (>32 GB)

ฟุอรแ์มืตภัาพื่ถ�าย่ JPEG/DNG
รป่แบบวดิโ่อ MP4/MOV (H.264/H.265)

รโ่มที่ค้อนโที่รล DJI RC-N1
การส�งข้อมืล่

ระบบการส�งวดิโ่อ เมืื�อใช้้ร�วมืกบัการกำาหนดคู่�าฮารด์แวรต์�าง ๆ ของโดรน รโ่มืทคู่อนโทรล DJI RC-N1 จะเลอืกรุ�นเฟิุ

รม์ืแวรท์่�เก่�ย่วขอ้งโดย่อตัโนมืตัสิำาหรบัการอปัเดตและสนับสนุนเทคู่โนโลย่ก่ารส�งสัญญาณต�อไปน่�

ท่�ขึ �นกบัรุ�นของโดรนท่�เชื้�อมืโย่ง:

a. DJI Mini 2/ DJI Mavic Air 2: O2
b. DJI Air 2S: O3
c. DJI Mavic 3: O3+

d. DJI Mini 3 Pro: O3
คู่วามืถ่�การทำางาน 2.400 - 2.4835 GHz, 5.725 - 5.850 GHz
กำาลงัส�งสัญญาณ (EIRP) 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.8 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)

ระย่ะการส�งสัญญาณไกลท่�สุด 

(ไมื�มืสิ่�งกด่ขวาง ไมื�โดนรบกวน)
12 กโิลเมืตร (FCC); 8 กโิลเมืตร (CE/SRRC/MIC)

ระย่ะการส�งข้อมืล่ (ในสถานการณ์ทั�วไป) สัญญาณรบกวนท่�รนุแรง (เช้�น ใจกลางเมือืง): 1.5-3 กมื.

สัญญาณรบกวนปานกลาง (เช้�น ช้านเมือืง บรเิวณเมือืงเล็ก ๆ ): 3-7 กมื.

ไมื�มืสิ่�งรบกวน (เช้�น พื่ื �นท่�ช้นบท ช้าย่หาด): 7-12 กมื.
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ทั�วไป

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

คู่วามืจแุบตเตอร่� 5,200 mAh
ช้นิดแบตเตอร่� Li-ion
ระบบสารเคู่มื่ LiNiMnCoO2
กระแส/แรงดนัไฟุฟุ้าในการทำางาน 1200 mA@3.6 V (กบัอปุกรณ์ Android) 

700 mA@3.6 V (กบัอปุกรณ์ iOS)

ขนาดอปุกรณ์เคู่ลื�อนท่�ส่งสุดท่�สนับสนุน 180×86×10 มืมื. (คู่วามืส่ง×คู่วามืกวา้ง×คู่วามืหนา)

ประเภัท USB Port ท่�สนับสนุน Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C
รโ่มที่ค้อนโที่รล DJI RC
การส�งข้อมืล่

ระบบการส�งวดิโ่อ เมืื�อใช้้ร�วมืกบัการกำาหนดคู่�าฮารด์แวรต์�าง ๆ ของโดรน รโ่มืทคู่อนโทรล DJI RC จะเลอืกรุ�นเ

ฟิุรม์ืแวรท์่�เก่�ย่วขอ้งโดย่อตัโนมืตัสิำาหรบัการอปัเดต ซึ�งรองรบัเทคู่โนโลย่ก่ารส�งสัญญาณ O3 

เมืื�อเชื้�อมืต�อกบั DJI Mini 3 Pro
คู่วามืถ่�การทำางาน 2.400 - 2.4835 GHz, 5.725 - 5.850 GHz
กำาลงัส�งสัญญาณ (EIRP) 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.8 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)

ระย่ะการส�งสัญญาณไกลท่�สุด 

(ไมื�มืสิ่�งกด่ขวาง ไมื�โดนรบกวน)
12 กโิลเมืตร (FCC); 8 กโิลเมืตร (CE/SRRC/MIC)

ระย่ะการส�งข้อมืล่ (ในสถานการณ์ทั�วไป) สัญญาณรบกวนท่�รนุแรง (เช้�น ใจกลางเมือืง): 1.5-3 กมื.

สัญญาณรบกวนปานกลาง (เช้�น ช้านเมือืง บรเิวณเมือืงเล็ก ๆ ): 3-7 กมื.

ไมื�มืสิ่�งรบกวน (เช้�น พื่ื �นท่�ช้นบท ช้าย่หาด): 7-12 กมื.

Wi-Fi
โปรโตคู่อล 802.11a/b/g/n
คู่วามืถ่�การทำางาน 2.400-2.4835 GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz
กำาลงัส�งสัญญาณ (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)

บลท่ธ่

โปรโตคู่อล บลท่ธ่ 4.2
คู่วามืถ่�การทำางาน 2.400-2.4835 GHz
กำาลงัส�งสัญญาณ (EIRP) <10 dBm
ทั�วไป

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

GNSS GPS + BEIDOU + GALILEO
คู่วามืจแุบตเตอร่� 5,200 mAh
ช้นิดแบตเตอร่� Li-ion
ระบบสารเคู่มื่ LiNiMnCoO2
กระแส/แรงดนัไฟุฟุ้าในการทำางาน 1250 mA@3.6 V
คู่วามืจใุนการจัดเก็บขอ้มืล่ รองรบัการด์ microSD
การด์ microSD ท่�รองรบัสำาหรบัรโ่มืทคู่อน

โทรล DJI RC
UHS-I Speed Grade 3 rating microSD card
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การด์ microSD 

ท่�แนะนำาสำาหรบัรโ่มืทคู่อนโทรล 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

แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะ

คู่วามืจแุบตเตอร่� 2453 mAh
แรงดนัไฟุฟุ้ามืาตรฐาน 7.38 V
ช้ารจ์ไฟุเต็มืท่� 8.5 V
ช้นิดแบตเตอร่� Li-ion
ระบบสารเคู่มื่ LiNiMnCoO2
พื่ลงังาน 18.10 Wh
นำ �าหนัก ประมืาณ 80.5 กรมัื

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

แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะแบบพื่ลสั

คู่วามืจแุบตเตอร่� 3850 mAh
แรงดนัไฟุฟุ้ามืาตรฐาน 7.38 V
ช้ารจ์ไฟุเต็มืท่� 8.5 V
ช้นิดแบตเตอร่� Li-ion
ระบบสารเคู่มื่ LiNiMnCoO2
พื่ลงังาน 28.4 Wh
นำ �าหนัก ประมืาณ 121 กรมัื

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

อปุกรณ์ช้ารจ์แบบสองทาง

Input USB-C: 5V  3A, 9V  3A, 12V  3A 

Output USB: 5V  2A
กำาลงัไฟุ 30 W
ประเภัทการช้ารจ์ ช้ารจ์แบตเตอร่�สามืกอ้นตามืลำาดบั

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

แบตเตอร่�ท่�รองรบั แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะ DJI Mini 3 Pro (BWX162-2453-7.38)

แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะแบบพื่ลสั DJI Mini 3 Pro (BWX162-3850-7.38)

แอป

ชื้�อ DJI Fly
ระบบปฏิบิตักิารท่�ใช้้งานได้ iOS v11.0 หรอืส่งกว�า; Android v6.0 หรอืส่งกว�า

การจดัเก็บ

การด์ microSD ท่�รองรบัสำาหรบัโดรน UHS-I Speed Grade 3 rating microSD card
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การด์ microSD ท่�แนะนำาสำาหรบัโดรน 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
SanDisk Max Endurance 32GB V30 microSDHC
SanDisk Max Endurance 128GB V30 microSDXC
SanDisk Max 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 667x 64GB V30 A1 microSDXC
Lexar 633x 256GB V30 A1 microSDXC
Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC
Lexar 1066x 128GB V30 A2 microSDXC
Lexar 1066x 256GB V30 A2 microSDXC
Samsung PRO Plus 128GB V30 A2 microSDXC
Samsung EVO Plus 512GB microSDXC

  โหมืดการถ�าย่ภัาพื่ท่�แตกต�างกนัอาจรองรบัช้�วง ISO ท่�แตกต�างกนั ดช่้�วง ISO ท่�ปรบัไดจ้รงิสำาหรบัโหมืดการถ�าย่ภัาพื่ต�าง ๆ ใน DJI Fly
 ภัาพื่ถ�าย่ท่�ถ�าย่ในโหมืด Single Shot (ถ�าย่ภัาพื่ช็้อตเดย่่ว) จะไมื�มืเ่อฟุเฟุกต ์HDR ในสถานการณ์ต�อไปน่�:

a) เมืื�อโดรนกำาลงัเคู่ลื�อนท่�หรอืคู่วามืเสถย่่รไดร้บัผู้ลกระทบจากคู่วามืเรว็ลมืส่ง

b) เมืื�อใช้้ FocusTrack
c) เมืื�อตั �งคู่�าไวตบ์าลานซ์เป็นโหมืดแมืนวล

d) กล้องอย่่�ในโหมืดอตัโนมืตัแิละปรบัการตั �งคู่�า EV ดว้ย่ตนเอง

e) กลอ้งอย่่�ในโหมืดอตัโนมืตัแิละล็อก AE เปิดอย่่�

f) กลอ้งอย่่�ในโหมืด Pro
 DJI Mini 3 Pro ไมื�มืพ่ื่ดัลมืในตวั ซึ�งช้�วย่ลดการใช้้พื่ลงังานของโดรนและเพื่ิ�มือาย่กุารใช้้งานแบตเตอร่�ไดอ้ย่�างม่ืประสิทธภิัาพื่ 

ในขณะเดย่่วกัน โดรนจะใช้้ลมืท่�เกดิจากใบพื่ดัเพื่ื�อกระจาย่คู่วามืรอ้นในระหว�างการบนิ เพื่ื�อใหมั้ื�นใจไดถ้งึผู้ลการกระจาย่คู่วามืรอ้นท่�ดเ่

ย่่�ย่มืและป้องกนัคู่วามืรอ้นท่�ส่งเกนิไป เมืื�อ DJI Mini 3 Pro อย่่�ในโหมืดสแตนดบ์าย่เป็นเวลานาน อณุหภ่ัมือิาจส่งขึ �นอย่�างต�อเนื�อง 

ดว้ย่ระบบคู่วบคู่มุือณุหภัม่ืใินตวั เมืื�อโดรนอย่่�ในโหมืดสแตนดบ์าย่จะสามืารถตรวจจบัอณุหภัม่ืปิัจจบุนัและตดัสินใจว�าจะปิดเคู่รื�องโดย่อตัโนมัื

ตหิรอืไมื�เพื่ื�อป้องกนัคู่วามืรอ้นส่งเกนิไป ระย่ะเวลาสแตนดบ์าย่ทั�วไปของ DJI Mini 3 Pro ในขณะท่�เคู่รื�องอย่่�นิ�งม่ืดงัน่� หากเกนิเวลา โดร

นอาจปิดโดย่อตัโนมืตัเิพื่ื�อป้องกนัคู่วามืรอ้นส่งเกนิไป (ทดสอบในสภัาพื่แวดลอ้มืภัาย่ในอาคู่ารท่�ม่ือณุหภ่ัมืแิวดล้อมื 25°C)
a) เมืื�ออย่่�ในโหมืดสแตนดบ์าย่บนพื่ื �นดนิ: ประมืาณ 22 นาท;่

b) เมืื�ออปัเดตเฟิุรม์ืแวร:์ ประมืาณ 19 นาท ่(เพื่ย่่งพื่อสำาหรบัการอปัเกรดสามืคู่รั �ง)

c) เมืื�อใช้้ QuickTransfer ทนัทห่ลงัจากเปิดเคู่รื�อง: ประมืาณ 35 นาท่

d) เมืื�อใช้้ QuickTransfer หลงัจากลงจอด: ประมืาณ 35 นาท่
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อัปเดีตเฟิร์มแวร์
ใช้้ DJI Fly หรอื DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) เพื่ื�ออปัเดตเฟิุรม์ืแวรข์องโดรนและรโ่มืทคู่อนโทรล

การใช้้แอป DJI Fly
เมืื�อเชื้�อมืต�อโดรนหรอืรโ่มืทคู่อนโทรลกบัแอป DJI Fly คู่ณุจะไดร้บัการเตอืน เมืื�อมืเ่ฟิุรม์ืแวรใ์หมื�พื่รอ้มืใหอ้ปัเดต หากตอ้งการเริ�มือปัเดต ใหเ้ชื้�อมืต�

อรโ่มืทคู่อนโทรลหรอือุปกรณ์เคู่ลื�อนท่�ของคู่ณุกับอนิเทอรเ์น็ตและทำาตามืคู่ำาแนะนำาบนจอ คู่ณุไมื�สามืารถอปัเดตเฟิุรม์ืแวรไ์ด ้ถา้รโ่มืทคู่อนโทรลไมื�ไ

ดเ้ชื้�อมืต�อกบัโดรน ตอ้งใช้้การเชื้�อมืต�ออินเทอรเ์น็ต

การใช้้งาน DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)
อปัเดตโดรนและเฟิุรม์ืแวรข์องรโ่มืทคู่อนโทรลแย่กจากกนัโดย่ใช้้ DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)

ทำาตามืคู่ำาแนะนำาดา้นล�างเพื่ื�ออัปเดตเฟิุรม์ืแวรข์องโดรน:

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

2. เปิดโดรน แลว้เชื้�อมืต�อโดรนกบัคู่อมืพิื่วเตอรผ์ู้�านพื่อรต์ USB-C ภัาย่ใน 20 วนิาท่

3. เลอืก DJI Mini 3 Pro และคู่ลิก Firmware Updates

4. เลอืกเวอรชั์้นเฟิุรม์ืแวร์

5. รอการดาวน์โหลดเฟิุรม์ืแวร ์การอัปเดตเฟิุรม์ืแวรจ์ะเริ�มืเองอตัโนมืตัิ

6. รอใหก้ารอปัเดตเฟิุรม์ืแวรเ์สรจ็

ทำาตามืคู่ำาแนะนำาดา้นล�างเพื่ื�ออัปเดตเฟิุรม์ืแวรข์องรโ่มืทคู่อนโทรล:

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

2. เปิดรโ่มืทคู่อนโทรล แลว้เชื้�อมืต�อกับคู่อมืพื่วิเตอรผ์ู้�านพื่อรต์ USB-C

3. เลอืกรโ่มืทคู่อนโทรลท่�เก่�ย่วขอ้งและคู่ลิกท่� Firmware Updates (อปัเดตเฟิุรม์ืแวร)์

4. เลอืกเวอรชั์้นเฟิุรม์ืแวร์

5. รอการดาวน์โหลดเฟิุรม์ืแวร ์การอัปเดตเฟิุรม์ืแวรจ์ะเริ�มืเองอตัโนมืตัิ

6. รอใหก้ารอปัเดตเฟิุรม์ืแวรเ์สรจ็

  ตรวจสอบให้แน�ใจว�าไดท้ำาตามืขั �นตอนทั �งหมืดเพื่ื�ออปัเดตเฟิุรม์ืแวร ์มืฉิะนั�นการอัปเดตอาจลม้ืเหลว
  การอัปเดตเฟิุรม์ืแวรอ์าจใช้้เวลาประมืาณ 10 นาท ่เป็นเรื�องปกตทิ่�กมิืบอลจะไมื�ทำางาน ไฟุแสดงสถานะโดรนกะพื่รบิและโดรนจะรบ่ต่เอง รอจน

กว�าการอปัเดตเสรจ็เรย่่บรอ้ย่   
  ตรวจสอบว�าคู่อมืพื่วิเตอรเ์ชื้�อมืต�อกบัอนิเทอรเ์น็ตแลว้ในระหว�างท่�อปัเดต
  ก�อนจะอัปเดต ให้ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะมืก่ำาลงัอย่�างน้อย่ 40% และรโ่มืทคู่อนโทรลม่ืกำาลังอย่�างน้อย่ 30%
  อย่�าถอดปลั�กสาย่ USB-C ระหว�างการอปัเดต

ข้้อม่ลหลังการข้าย
ไปท่� https://www.dji.com/support เพื่ื�อดข่อ้มืล่เพื่ิ�มืเตมิืเก่�ย่วกับนโย่บาย่ดา้นบรกิารหลงัการขาย่ บรกิารซ�อมืแซมื และคู่วามืช้�วย่เหลอื



ขอ้คู่วามืน่�อาจมืก่ารเปล่�ย่นแปลงได้

ดีาวน์โหลดีเวอรชั์้นล�าสุำดีจุาก

http://www.dji.com/mini-3-pro

หากคู่ณุมืคู่่ำาถามืเก่�ย่วกบัเอกสารฉบบัน่� โปรดตดิต�อ DJI โดย่ส�งขอ้คู่วามืไปท่� 
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