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ค้้นหาคำำ�สำำ�คััญ
ค้้นหาคำำ�สำำ�คััญ อย่่างเช่่น “แบตเตอรี่่”� และ “ติิดตั้้�ง” เพื่่อ� ค้้นหาหััวข้้อนั้้�น หากคุุณใช้้ Adobe Acrobat Reader เพื่่อ� อ่่านเอกสารนี้้ �
กรุุณากด Ctrl+F ใน Windows หรืือ Command+F ใน Mac เพื่่อ� เริ่่ม� ต้้นค้้นหา
ไปที่่หั� วั ข้้อ
� วั ข้้อนั้้�น
ดููหััวข้้อทั้้�งหมดในสารบััญ คลิิกที่่ชื่่� �อหััวข้้อเพื่่อ� ไปที่่หั
พิิมพ์์เอกสารนี้้ �
เอกสารนี้้ �สามารถพิิมพ์์แบบความละเอีียดสููงได้้

การใช้้คู่่�มืือนี้้ �
คำำ�อธิิบายภาพ
สิ่่�งสำำ�คััญ

ข้้อแนะนำำ �และเคล็็ดลัับ

ก่่อนการใช้้งาน
กรุุณาอ่่านเอกสารต่่อไปนี้้ �ก่อ่ นจะใช้้งาน DJI OM 5:
1. คำำ�แนะนำำ �ด้้านความปลอดภััย
2. คู่่�มือื เริ่่ม
� ใช้้งานฉบัับย่่อ
3. คู่่�มือื การใช้้งาน

วิิดีีโอสอนการใช้้งาน

ขอแนะนำำ �ให้้ดููวิดีีิ โอสอนการใช้้งานทั้้�งหมดบนเว็็บไซต์์อย่่างเป็็ นทางการของ DJI (www.dji.com/om-5/video) หรืือในแอป DJI Mimo
อ่่านคำำ�แนะนำำ �ด้้านความปลอดภััยและคู่่�มือื เริ่่ม� ใช้้งานฉบัับย่่อก่่อนใช้้งานครั้้�งแรก ดููคู่่�มือื การใช้้งานนี้้ �เพื่่อ� ทราบข้้อมููลเพิ่่�มเติิม

ดาวน์์ โหลดแอป DJI Mimo
สแกนคิิวอาร์์โค้้ดที่่ด้� า้ นขวาเพื่่อ� ดาวน์์ โหลดแอป DJI Mimo เวอร์์ชัันล่่าสุุด

DJI Mimo เวอร์์ชััน iOS เข้้ากัน
ั ได้้กับั iOS v12.0 หรืือใหม่่กว่า่ DJI Mimo เวอร์์ชััน Android เข้้ากัน
ั ได้้กับั Android v8.0

หรืือใหม่่กว่า่
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ข้้อมููลเบื้้อ� งต้้น
DJI OM 5 นํ้้�าหนัักเบามีีระบบป้้องกัันภาพสั่่�นไหวแบบ 3 แกนและติิดตั้้�งแท่่งต่่อพ่่วงในตััว ปลดล็็อกโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ของคุุณได้้อย่่าง

เต็็มศัักยภาพ ระบบพัับเก็็บได้้พร้้อมแม่่เหล็็กช่่วยให้้การนำำ �ออกใช้้งานง่่ายดายกว่่าที่่�เคย และสะดวกต่่อการขนส่่งและการจััดเก็็บ DJI OM
5 สามารถใช้้งานได้้ทั้้ง� ในแนวตั้้�งและแนวนอนและแนวตั้้�ง ถืือกลัับหััว ถืือด้้านข้้าง และโหมดตํําแหน่่ งตํ่่�าช่่วยให้้คุุณถ่่ายภาพที่่�สมบููรณ์์
แบบ ยกระดัับคอนเทนต์์ของคุุณผ่่าน DJI Mimo ที่่�มีี ActiveTrackTM 4.0, Hyperlapse, Timelapse, DynamicZoom และ Pano
ShotGuides ใหม่่ล่่าสุุดให้้บทช่่วยสอนแบบทีีละขั้้�นตอนตามสถานการณ์์ สมมติิและช่่วยให้้คุุณสร้้างวิิดีีโอที่่�คุุณสามารถแบ่่งปันบนโซเชีีย
ลมีีเดีียได้้

ภาพรวม

1

15

17

14

8
2
3
4

7
6

13
12
11
10

16

9
5
1. ที่่ยึ� ด
ึ โทรศััพท์์แม่่เหล็็ก 2

10. แถบเลื่่อ� นการซููม

2. Shutter/Record Button (ปุ่่� มชััตเตอร์์/บัันทึึก)

11.	ปุ่่� มไก

3. ปุ่่� มสวิิตช์์

12.	ปุ่่� มพาวเวอร์์/M

4. ไฟแสดงระดัับแบตเตอรี่่�

13. มอเตอร์์ Pan ปรัับมุุมหัันซ้้ายขวา

5. พอร์์ต UNC ขนาด 1/4”-20

14. มอเตอร์์ปรัับมุุมก้้มเงย

6. ตััวบ่่งชี้้ส� ถานะระบบ

15. มอเตอร์์ Roll ปรัับมุุมเอีียงซ้้ายขวา

7. จอยสติ๊๊�ก

16. พอร์์ตชาร์จ์ (USB-C)

8. ก้้านต่่อในตััว

17. ขนาดรููสกรูู M3×0.5

9. ช่่องเสีียบสายคล้้อง
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การเริ่่�มต้้นใช้้งาน
การชาร์์จ
ชาร์์จ DJI OM 5 โดยการเชื่่�อมต่่ออะแดปเตอร์์ชาร์จ์ USB (ไม่่ได้้ให้้มาด้้วย) เข้้ากับั พอร์์ตชาร์จ์ โดยใช้้สายชาร์์จ (ให้้มาด้้วย) แบตเตอรี่่จ� ะ
ชาร์์จเต็็มเมื่่อ� ไฟแสดงระดัับแบตเตอรี่่ดั� บั ลง
ใช้้เวลาในการชาร์์จ: 1 ชั่่�วโมง 30 นาทีี (ทดสอบที่่อุ� ณ
ุ หภููมิิสภาพแวดล้้อม 25° เซลเซีียส เมื่่อ� ใช้้เครื่่อ� งชาร์์จ 10 W)
รัันไทม์์สููงสุุด: 6 ชั่่�วโมง (ทดสอบด้้วยกิิมบอลที่่ส� มดุุลและถืือไว้้อย่่างมั่่�นคง ค่่านี้้�ควรใช้้เป็็ นข้้อมููลอ้้างอิิงเท่่านั้้ �น)

การติิดตั้้�งกัับโทรศััพท์์
1. DJI OM 5 ถููกพัับอยู่่ใ� นที่่เ� ก็็บ กางกิิมบอลตามภาพ
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คูม่ ือการใช้งาน DJI OM 5
� อ้ งของโทรศััพท์์
2.	ติิดที่่ยึ� ด
ึ โทรศััพท์์แม่่เหล็็กที่่ต� รงกลางโทรศััพท์์ ที่่ยึ� ดึ โทรศััพท์์แม่่เหล็็กสามารถยืืดออกได้้ เครื่่อ� งหมายกล้้องควรชี้้ไ� ปที่่กล้
3.	ติิดที่่ยึ� ด
ึ โทรศััพท์์กับั แผ่่นยึึดให้้ตรงกััน ติิดโทรศััพท์์เข้้ากับั DJI OM 5

4.	กดปุ่่� ม M ค้้างไว้้เพื่่อ� เปิิ ดเครื่่อ� ง DJI OM 5
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คูม่ ือการใช้งาน DJI OM 5
5. แท่่งต่่อขยายในตััวสามารถขยายได้้ถึงึ 215 มม. และมุุมสามารถปรัับได้้ตั้้ง� แต่่ 0 ถึึง 90°

	ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าทิิศทางของที่่�ยึึดโทรศัั พท์์แม่่เหล็็ ก
ตรงกัับภาพที่่แ� สดงและอยู่่�ตรงกลางของโทรศััพท์์ มิิฉะนั้้�น
อาจส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพของกิิมบอล
ปรัับที่่�ยึึดโทรศััพท์์และตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าที่่�ยึึดโทรศััพท์์
และโทรศััพท์์อยู่่ใ� นแนวตั้้�ง
เพื่่อ� ประสิิทธิิภาพสููงสุุดให้้ใช้้แผ่่นหนุุ นที่่ใ� ห้้มา หากใช้้งานกัับ
โทรศััพท์์ที่่บ� างกว่่า 7.5 มม. หรืือนํ้้�าหนัักเบากว่่า 170 กรััม
	ติิดตั้้�งโทรศััพท์์มือื ถืือของคุุณก่่อนจะเปิิ ดเครื่่อ� ง DJI OM 5
หากหาโทรศััพท์์มือื ถืือไม่่เจอ DJI OM 5 จะสั่่�นและเข้้าสู่�่
โหมดสแตนด์์บาย หากต้้องการออกจากโหมดสแตนด์์บาย
ให้้กดปุ่่� มอะไรก็็ได้้หลังั จากติิดตั้้�งกัับโทรศััพท์์มือื ถืือ
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การใช้้ DJI OM 5
หลัังจากเปิิ ดเครื่่อ� ง DJI OM 5 จะเข้้าสู่�่โหมดติิดตามตามค่่าเริ่่ม� ต้้น กิิมบอลจะแปลงการเคลื่่อ� นไหวของจอยสติ๊๊�กให้้เป็็ นการหัันซ้้ายขวาและ
� และลดผลกระทบของการสั่่�นสะเทืือนตามธรรมชาติิ โทรศััพท์์มือื ถืือสามารถปรัับเองด้้วยมืือได้้เช่่นกััน
การก้้มเงยที่่ร� าบรื่่น

ปุ่่� มและฟังก์์ชั่่�นพอร์์ต
ปุ่่� ม M
เมื่่อ� ปิิ ดเครื่่อ� งอยู่่�
กดหนึ่่� งครั้้�ง: ตรวจสอบระดัับแบตเตอรี่่�
กดค้้าง: เปิิ ดเครื่่อ� ง
เมื่่อ� เปิิ ดเครื่่อ� งอยู่่�
กดหนึ่่� งครั้้�ง: สลัับระหว่่างโหมดภาพถ่่ายหรืือวิิดีีโอ (โดยค่่าเริ่่ม� ต้้น) หรืือเข้้าสู่�กา
่ รตั้้�งค่่าด่ว่ น (ฟังก์์ชัันที่่ตั้้� ง� ค่่าใน DJI
Mimo)
กดสองครั้้�ง: เข้้าสู่�่โหมดสแตนด์์บาย (กดปุ่่� มใดก็็ได้้เพื่่อ� ออก)
กดสี่่�ครั้้ง� : สลัับระหว่่างโหมด FPV และโหมดติิดตาม
กดค้้าง: ปิิ ดเครื่่อ� ง
Shutter/Record Button (ปุ่่� มชััตเตอร์์/บัันทึึก)

กดหนึ่่� งครั้้�ง: ถ่่ายภาพ หรืือเริ่่ม� /หยุุดการบัันทึึก
กดค้้างไว้้: ถ่่ายภาพต่่อเนื่่� องเมื่่อ� อยู่่ใ� นโหมดถ่่ายภาพ

ปุ่่� มสวิิตช์์
กดหนึ่่� งครั้้�ง: สลัับระหว่่างกล้้องหน้้ าและกล้้องหลััง
กดสองครั้้�ง: สลัับระหว่่างโหมดภาพทิิวทััศน์์ และภาพบุุคคล

จอยสติ๊๊�ก
เลื่่อ� นในแนวตั้้�งเพื่่อ� ก้้มเงยโทรศััพท์์มือื ถืือ เลื่่อ� นในแนวนอนเพื่่อ� หัันซ้้ายขวาโทรศััพท์์มือื ถืือ สามารถกำำ�หนดทิิศทาง
การควบคุุมจอยสติ๊๊�กได้้ใน DJI Mimo และสามารถตั้้�งค่่าคัน
ั บัังคัับเพื่่อ� สลัับการตั้้�งค่่าอย่่างรวดเร็็ว

แถบเลื่่�อนการซููม
เลื่่อ� นแถบเลื่่อ� นไปที่่ตำ� �ำ แหน่่ ง + เพื่่อ� ขยายภาพวััตถุแุ ละเลื่่อ� นแถบเลื่่อ� นไปที่่ตำ� �ำ แหน่่ ง - เพื่่อ� ย่่อขนาดลง กดแถบ
เลื่่อ� นหนึ่่� งครั้้�งเพื่่อ� เปลี่่ย� นการซููมหนึ่่� งครั้้�ง กดแถบเลื่่อ� นอย่่างต่่อเนื่่� องเพื่่อ� เปลี่่ย� นการซููมอย่่างต่่อเนื่่� อง
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คูม่ ือการใช้งาน DJI OM 5
ไฟแสดงระดัับแบตเตอรี่่�
แสดงระดัับแบตเตอรี่่ข� อง DJI OM 5 โปรดดููรายละเอีียดในตารางด้้านล่่าง
ไฟบอกสถานะต่่าง ๆ มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้ �:
ไฟ LED ติิดสว่่าง

ไฟ LED ดัับ

ไฟ LED กระพริิบ

ไฟ LED กระพริิบเร็็ว

รููปแบบการกะพริิบ

ระดัับแบตเตอรี่่�
ระดัับแบตเตอรี่่>� 65%
45% < ระดัับแบตเตอรี่่� ≤ 65%
30% < ระดัับแบตเตอรี่่� ≤ 45%
20% < ระดัับแบตเตอรี่่� ≤ 30%
10% < ระดัับแบตเตอรี่่� ≤ 20%
2% < ระดัับแบตเตอรี่่� ≤ 10%

ระดัับแบตเตอรี่่� ≤ 2%

ตััวบ่่งชี้้ส� ถานะระบบ
ระบุุสถานะปัจจุุบัน
ั
รููปแบบการกะพริิบ

รายละเอีียด

สีีเหลืืองค้้าง

ตััดการเชื่่�อมต่่อบลููทููธแล้้ว
เชื่่อ� มต่่อ Bluetooth แล้้ว

สีีเขีียวค้้าง
กะพริิบเป็็ นสีีเหลืืองหรืือเขีียว
ไฟกะพริิบสีีเขีียวและแดงสลัับกััน
สีีแดงค้้าง

โหมดสแตนด์์บาย
กำำ�ลัังอััปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์/การอััปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์ล้ม้ เหลว
กิิมบอลผิิดปกติิ (เช่่น อุุณหภููมิิตํ่่า� เกิินไป หรืือสููงเกิินไป หรืือ
� มด)
แบตเตอรี่่ห

กะพริิบสีีนํ้้�าเงิินสามครั้้�งแล้้วสว่่างเป็็ นสีี
เขีียวเข้้ม

เข้้าสู่�่โหมด FPV

กะพริิบสีีเขีียวสามครั้้�งแล้้วปลููกสีีเขีียวเข้้ม

ออกจากโหมด FPV

ปุ่่� มไก
กดค้้างไว้้เพื่่อ� เข้้าสู่�่โหมดล็็อก ในโหมดล็็อก กิิมบอลจะไม่่ติดิ ตามการเคลื่่อ� นไหวของด้้ามจัับ ปล่่อยเพื่่อ� ออกจากโหมด
ล็็อก
กดหนึ่่� งครั้้�งเพื่่อ� เริ่่ม� หรืือหยุุด ActiveTrack 4.0 (ต้้องใช้้กับั Mimo)
กดสองครั้้�งเพื่่อ� ตั้้�งตำำ�แหน่่ งกิิมบอลให้้อยู่่�ศููนย์์กลางใหม่่ เมื่่อ� ใช้้ ActiveTrack 4.0 กิิมบอลจะกลัับไปที่่กึ่่� ง� กลางของ
มุุมมองกล้้อง
กดหนึ่่� งครั้้�งจากนั้้�นกดค้้างไว้้ เพื่่อ� เข้้าสู่�่โหมด Sport ปล่่อยเพื่่อ� ออก ในโหมด Sport ความเร็็วในการติิดตามของกิิม
บอลจะเพิ่่�มขึ้้น� เพื่่อ� จัับการเคลื่่อ� นไหวที่่ร� วดเร็็ว
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คูม่ ือการใช้งาน DJI OM 5
พอร์์ตชาร์์จ (USB-C)
ชาร์์จ DJI OM 5 โดยเชื่่�อมต่่ออะแดปเตอร์์ USB เข้้ากับั พอร์์ตนี้้�

พอร์์ต UNC ขนาด 1/4”-20
สามารถใช้้พอร์์ต UNC ขนาด 1/4 "-20 เพื่่อ� ติิดขาตั้้�งกล้้องได้้

ขนาดรููสกรูู M3×0.5
ใช้้ในการติิดตั้้�งตััวถ่่วงนํ้้�าหนััก หากติิดตั้้�งเลนส์์กล้อ้ งหรืือไมโครโฟนบนโทรศััพท์์มือื ถืือ ควรใช้้ตัวั ถ่่วงนํ้้�าหนััก ตรวจ
สอบให้้แน่่ ใจว่่านํ้้ �าหนัักรวมของอุุปกรณ์์ เสริิมเหล่่านี้้�น้้อยกว่่า 290 กรััม

ช่่องเสีียบสายคล้้อง
สามารถใช้้ช่่องเสีียบสายคล้้องเพื่่อ� ติิดสายรััดข้้อมืือได้้

การทำำ�งานร่่วมกััน
การเชื่่�อมต่่อ Bluetooth สามารถรีีเซ็็ตได้้ หากไม่่สามารถเชื่่�อมต่่อหรืือหา DJI OM 5 ได้้ กดปุ่่� มสวิิตช์์ ปุ่่� มชััตเตอร์์/บัันทึึก และปุ่่� มไกพร้้อม
กัันเพื่่อ� รีีเซ็็ตการเชื่่�อมต่่อบลููทููธ การเชื่่�อมต่่อ Bluetooth รีีเซ็็ตสำำ�เร็็จ เมื่่อ� ไฟแสดงสถานะระบบเปลี่่ย� นจากสีีเขีียวเป็็ นสีีเหลืือง ค้้นหา DJI
OM 5 และเชื่่�อมต่่อใหม่่
DJI OM 5 จะปิิ ดโดยอััตโนมััติิ หากอยู่่ใ� นโหมดสแตนด์์บายแล้้วไม่่ได้้ใช้้งานเป็็ นเวลาสามนาทีี
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โหมดการทำำ�งาน
ภาพด้้านล่่างแสดงถึึงโหมดการทำำ�งานเมื่่อ� ใช้้ OM 5 ในโหมดแนวนอน ใช้้โหมดการทำำ�งานเดีียวกัันเมื่่อ� ใช้้ในโหมดแนวนอน
โหมดตั้้�งตรง (Upright Mode)
โหมดตั้้�งตรงสามารถใช้้งานได้้โดยที่่ผู้้�� ใช้้ไม่่ต้อ้ งสั่่�งการเพิ่่�มเติิม ใน
โหมดนี้้ �ให้้กดปุ่่� มไกสองครั้้�งอย่่างรวดเร็็วเพื่่อ� ให้้โทรศััพท์์มือื ถืืออยู่่�
ตรงกลาง

โหมดถืือกลัับหััว (Underslung Mode)
ถืือ DJI OM 5 กลัับหััวเพื่่อ� เข้้าสู่�่โหมดถืือกลัับหััว (Underslung)
ซึ่่�งโทรศััพท์์มืือถืือสามารถจัับภาพจากตำำ�แหน่่ งที่่�ตํ่่�ากว่่าได้้อย่่าง
ง่่ายดาย
ในโหมดนี้้ �ให้้กดปุ่่� มไกสองครั้้�งอย่่างรวดเร็็วเพื่่อ� ให้้
โทรศััพท์์มือื ถืืออยู่่�ตรงกลาง

โหมดถืือด้้านข้้าง (Side Grip Mode)

โหมดตำำ�แหน่่งตํ่่�า (Low Position Mode)

หมุุน DJI OM 5 ไปทางขวาหรืือซ้้าย 90° เพื่่อ� เปลี่่ย� นจากโหมด
ตั้้�งตรง (Upright) เป็็ นโหมดถืือด้้านข้้าง (Side Grip) ใน
โหมดนี้้ �ให้้กดปุ่่� มไกสองครั้้�งอย่่างรวดเร็็วเพื่่�อให้้โทรศััพท์์มืือถืือ
อยู่่�ตรงกลาง

ขยายแท่่งต่่อขยายในตััวและปรัับมุุมเป็็ นโหมด Low Position
(ตํําแหน่่ งตํ่่�า) ใช้้โหมด Low Position (ตํําแหน่่ งตํ่่�า) เพื่่อ� ถ่่าย
ภาพจากมุุมตํ่่�า

© 2021 DJI OSMO

สงวนลิ ข สิ ท ธิ์

11

แอป DJI Mimo
ดููฟีี ดวิิดีีโอ HD สดบนหน้้ าจอโทรศััพท์์มือื ถืือของคุุณผ่่านแอป DJI Mimo แอปนี้้ �ยังั ให้้คุณ
ุ ใช้้ Hyperlapse, Timelapse, ActiveTrack
� ง�
4.0, DynamicZoom, Pano และโหมด Story หรืือกำำ�หนดการตั้้�งค่่ากล้อ้ งและกิิมบอลได้้ เพีียงแตะไม่่กี่่ครั้้

อุุปกรณ์์ : แตะเพื่่อ� เชื่่�อมต่่อกัับ DJI OM 5 เมื่่อ� เชื่่�อมต่่อแล้้ว DJI Mimo จะเข้้าสู่�มุ่ มุ มองกล้้อง
Academy: แตะเพื่่อ� ดููวิิดิโิ อสอนการใช้้งานการใช้้งานและดููคู่่�มือื
AI Editor: มีีเทมเพลตหลายแบบสำำ�หรัับแก้้ไขรููปภาพหรืือวิิดีีโอ
Home: แตะเพื่่อ� ย้้อนกลัับไปยัังหน้้ า home
Album: จััดการและดููภาพวิิดีีโอจากโทรศััพท์์หรือื อุุปกรณ์์ DJI
Edit: แตะเพื่่อ� แก้้ไขรููปภาพหรืือวิิดีีโอจาก DJI OM 5 หรืือนำำ �เข้้าและแก้้ไขจากอุุปกรณ์์ มือื ถืือ

� และเชื่่�อม
Profile: ลงทะเบีียนหรืือเข้้าสู่�่ระบบบััญชีี DJI ดููผลงานและการตั้้�งค่่า ตรวจสอบไลค์์และผู้้�ติิดตาม ส่่งข้้อความถึึงผู้้�ใช้้รายอื่่น
ต่่อกัับ DJI Store

การเชื่่�อมต่่อกัับแอป DJI Mimo
1. เปิิ ดเครื่่อ� ง DJI OM 5

� คำำ�ว่่า OM 5 นำำ �หน้้ าชื่่�อใน DJI Mimo
2. เปิิ ดใช้้งาน Bluetooth บนโทรศััพท์์มือื ถืือและเชื่่�อมต่่อกัับอุุปกรณ์์ ที่่มีี
� น่่ นอนจะถููกแสดงในข้้อความแจ้้ง ต้้องใช้้การ
3.	ผู้้�ใช้้จะต้้องอนุุ ญาตให้้เข้้าถึงึ ข้้อมููลบางอย่่างเมื่่อ� ใช้้ DJI Mimo เป็็ นครั้้�งแรก ข้้อมููลที่่แ
เชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ ต
12
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4. DJI OM 5 จะเปิิ ดใช้้งานหลัังจากการอนุุ มัติ
ั แิ ละแอปจะเข้้าสู่�มุ่ มุ มองกล้้อง

เมื่่อ� เชื่่�อมต่่อผ่่านบลููทููธแล้้ว DJI OM 5 จะสามารถควบคุุมกล้้องของโทรศััพท์์มือื ถืือได้้โดยไม่่ต้อ้ งใช้้ DJI Mimo โปรดดููรายการ
ความเข้้ากัน
ั ได้้ของโทรศััพท์์มือื ถืือสำำ�หรัับรายละเอีียด

Camera View (มุุมมองกล้้อง)
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1. Home

แตะเพื่่อ� ย้้อนกลัับไปยัังหน้้ า Home
2. ShotGuides
ShotGuides ให้้บทช่่วยสอนการถ่่ายภาพทีีละขั้้�นตอนตามสถานการณ์์ สมมติิและช่่วยให้้ผู้้�ใช้้สามารถสร้้างวิิดีีโอได้้
3. ActiveTrack Select Box
ActiveTrack 4.0 ได้้รับ
ั การปรัับให้้เหมาะสมสำำ�หรัับการติิดตามวััตถุที่่
ุ เ� ป็็ นมนุุ ษย์์ที่่มีี� โครงสร้้างศีีรษะและไหล่่ พร้้อมกัับการตรวจ
จัับใบหน้้ าโดยใช้้อัลั กอริิทึมึ การเรีียนรู้้�เชิิงลึึก วััตถุจุ ะยัังคงอยู่่�ตรงกลางมุุมมองกล้้องตามค่่าเริ่่ม� ต้้น มุุมมองกล้้องสามารถปรัับได้้เอง มีีสาม
วิิธีีในการใช้้ ActiveTrack 4.0:
ก. ลากนิ้้�วเป็็ นรููปกล่่องบนหน้้ าจอในมุุมมองกล้้องใน DJI Mimo กล่่องสีีเขีียวรอบ ๆ วััตถุแุ สดงว่่าเปิิ ดใช้้งาน ActiveTrack 4.0 สำำ�เร็็จ
แล้้ว แตะไอคอน X ที่่มุ� มุ บนสุุดเพื่่อ� หยุุดการติิดตาม

ข. เปิิ ดใช้้งาน Gesture Control ใน DJI Mimo และยกฝ่่ ามืือหรืือชููสองนิ้้�วเป็็ นรููปตััววีี เป็็ นเวลาหนึ่่� งถึึงสองวิินาทีีเมื่่อ� หัันหน้้ าเข้้าหา
กล้้อง กล้้องหลัังจะตรวจจัับศีีรษะและไหล่่ที่่อ� ยู่่ใ� กล้้ที่่สุ� ุดและเริ่่ม� ติิดตามวััตถุุ กล้้องหน้้ าจะตรวจจัับใบหน้้ าที่่อ� ยู่่ใ� กล้้ที่่สุ� ุดและเริ่่ม�
ติิดตามวััตถุุ
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	ความแตกต่่างระหว่่างการติิดตามศีีรษะและไหล่่และการติิดตามใบหน้้ าคือื การติิดตามศีีรษะและไหล่่รองรัับการติิดตามแบบ 360°
� รติิดตามใบหน้้ าไม่่รองรัับ นอกจากนี้้ �ระยะการตรวจจัับของกล้้องยัังแตกต่่างกััน ระยะการตรวจจัับระหว่่างกล้้องหลัังและ
ในขณะที่่กา
ท่่าทางคืือ 0.5 ถึึง 4 ม. และระยะห่่างระหว่่างกล้้องหน้้ าและท่่าทางคืือ 0.5 ถึึง 2 ม. โปรดทราบว่่า ActiveTrack 4.0 อาจใช้้พลัังงาน
มากขึ้้น� และทำำ�ให้้อุณ
ุ หภููมิิของโทรศััพท์์มือื ถืือเพิ่่�มขึ้้น�

ค.	กดปุ่่� มไกหนึ่่� งครั้้�งเพื่่อ� เริ่่ม� หรืือหยุุด ActiveTrack 4.0 เมื่่อ� ใช้้ ActiveTrack 4.0 ให้้เลื่่อ� นจอยสติ๊๊�กเพื่่อ� ปรัับมุุมมองกล้้อง ใช้้ท่า่ ทาง
โดยยกฝ่่ ามืือหรืือชููสองนิ้้�วเป็็ นรููปตััววีีเพื่่อ� หยุุดการบัันทึึก
4. ระดัับแบตเตอรี่่กิ� ม
ิ บอล

แสดงระดัับแบตเตอรี่่ปั� จจุุบัน
ั ของกิิมบอล
5. ระดัับแบตเตอรี่่โ� ทรศััพท์์มือื ถืือ

แสดงระดัับแบตเตอรี่่ปั� จจุุบัน
ั ของโทรศััพท์์มือื ถืือ
6. แฟลช

แสดงสถานะแฟลช
7. โหมดกิิมบอล

แสดงโหมดกิิมบอลปัจจุุบัน
ั : Follow, Tilt Locked, FPV หรืือ SpinShot
8. เปลี่่ย� นไปใช้้กล้อ้ งหน้้ า/หลััง

แตะเพื่่อ� สลัับระหว่่างกล้้องหน้้ าและกล้้องหลัังของโทรศััพท์์มือื ถืือของคุุณ
9. โหมดการถ่่าย

เลื่่อ� นเพื่่อ� เลืือกโหมดการถ่่าย
Hyperlapse: เปิิ ดใช้้งานการถ่่ายภาพ Timelapse ในขณะที่่เ� คลื่่อ� นโทรศััพท์์มือื ถืือ แตะปุ่่� มชััตเตอร์์เพื่่อ� เริ่่ม
�
� บบกํําหนดเอง) หลัังจากเลืือก
Timelapse (ไทม์์แลปส์์): ไทม์์แลปส์์มีีสี่่�ประเภท (มุุมคงที่่,� ซ้้ายไปขวา, ขวาไปซ้้าย และการเคลื่่อ� นที่่แ
� า้ นบนของหน้้ าจอ สํําหรัับ Fixed Angle, L to R, and R to L (มุุมคงที่่,� ซ้้ายไปขวา, ขวาไปซ้้าย)
Timelapse แล้้วให้้แตะการตั้้�งค่่าที่่ด้
ให้้ตั้้ง� ค่่าช่่วงเวลาและระยะเวลาและเริ่่ม� ถ่่ายภาพ สํําหรัับ Custom Motion (การเคลื่่อ� นที่่แ� บบกํําหนดเอง) ให้้เลืือกสี่่�ตํําแหน่่ งและกิิม
บอลจะเลื่่อ� นไปยัังแต่่ละตํําแหน่่ งตามลํําดัับ
DynamicZoom: เลืือกจากโหมด Move Out และ Move In หลัังจากเลืือกโหมดแล้้ว ให้้ลากนิ้้�วเป็็ นรููปกล่่องเพื่่อ� เลืือกวััตถุุ จากนั้้�น
แตะปุ่่� มชััตเตอร์์เพื่่อ� เริ่่ม� ถ่่าย
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คูม่ ือการใช้งาน DJI OM 5
Slow Motion (ภาพช้้า): แตะเพื่่อ� ถ่่ายวิิดีีโอด้้วยสโลว์์โมชั่่�น 4 เท่่าและ 8 เท่่า
Video: แตะเพื่่อ� ถ่่ายวิิดีีโอปกติิ
Photos: แตะเพื่่อ� ถ่่ายภาพช็็อตเดีียว กดค้้างไว้้เพื่่อ� ถ่่ายภาพต่่อเนื่่� อง
Pano (พาโนรามา): แตะเพื่่อ� ถ่่ายภาพพาโนรามา 3×3, 240° หรืือ CloneMe
Story (เรื่่อ� งราว): มีีเทมเพลตหลายแบบสำำ�หรัับการบัันทึึกวิดีี
ิ โอ
10.	ปุ่่� มชััตเตอร์์

แตะเพื่่อ� ถ่่ายภาพหรืือเริ่่ม� /หยุุดการบัันทึึกวิดีีิ โอ
11. เปลี่่ย� นการควบคุุมด้้วยท่่าทาง
OFF

แตะเพื่่อ� เข้้าถึงึ การตั้้�งค่่าการควบคุุมด้้วยท่่าทาง

12. เล่่นย้้อนกลัับ

แตะเพื่่อ� ดููตััวอย่่างภาพถ่่ายและวิิดีีโอ
13.	ซููม

วางนิ้้�วสองนิ้้�วบนหน้้ าจอแล้้วเลื่่อ� นออกจากกัันเพื่่อ� ซููมเข้้าหรือื เลื่่อ� นเข้้าหากัน
ั เพื่่อ� ซููมออก

1.0x

14. พารามิิเตอร์์ถ่า่ ยภาพ
1/100

80

0

แสดงค่่าความเร็็วชััตเตอร์์ ISO และ EV (สำำ�หรัับ iOS เท่่านั้้ �น)

15.	การตั้้�งค่่า

การตั้้�งค่่ากล้อ้ ง
� อยู่่�กับั โหมดถ่่ายภาพ โปรดทราบว่่าการตั้้�งค่่าแฟลช ไวต์์บาลานซ์์ และกริิด จะใช้้ได้้เฉพาะเมื่่อ� ใช้้กล้อ้ ง
	การตั้้�งค่่าจะแตกต่่างกัันไปขึ้้น
หลัังเท่่านั้้ �น สำำ�หรัับอุุปกรณ์์ iOS Selfie Flip ใช้้ได้้เฉพาะเมื่่อ� ใช้้กล้อ้ งหน้้ าในโหมดภาพถ่่าย สํําหรัับอุุปกรณ์์ Android Selfie Flip
สามารถใช้้งานได้้ในโหมดภาพถ่่ายเท่่านั้้ �น
การตั้้�งค่่ากิมิ บอล
โหมดกิิมบอล
	ก. Follow: หัันแกนหัันซ้้ายขวาและแกนก้้มเงยติิดตาม
ข. Tilt Locked: เฉพาะแกนหัันซ้้ายขวาเท่่านั้้ �นที่่จ� ะติิดตาม
	ค. FPV: แกนหัันซ้้ายขวา แกนก้้มเงยและแกนเอีียงซ้้ายขวาจะติิดตาม
ง.

SpinShot: แกนหัันซ้้ายขวา แกนก้้มเงยและแกนเอีียงซ้้ายขวาจะติิดตาม สามารถใช้้จอยสติ๊๊�กเพื่่อ� ควบคุุมแกนเอีียงซ้้ายขวาได้้

เปลี่่ย� น Sport Mode: แตะเพื่่อ� เปิิ ดหรืือปิิ ดโหมดกีีฬา ในโหมด Sport ความเร็็วในการติิดตามของกิิมบอลจะเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมาก
เหมาะสำำ�หรัับการถ่่ายภาพในสถานการณ์์ ที่่วั� ตถุ
ั เุ คลื่่อ� นไหวอย่่างกะทัันหัันและรวดเร็็ว
Zoom Speed: แตะเพื่่อ� ตั้้�งค่่าความเร็็วในการซููมเมื่่อ� ใช้้แถบเลื่่อ� นการซููม
Joystick Speed: แตะเพื่่อ� ตั้้�งค่่าความเร็็วสููงสุุดเมื่่อ� ควบคุุมด้้วยจอยสติ๊๊�ก มีีตััวเลืือก เร็็ว ปานกลาง และช้้า
	ทิิศทางการควบคุุมจอยสติ๊๊�ก: เลืือกจาก Free และ Horiz/Vert Free ช่่วยให้้สามารถควบคุุมกิิมบอลในแนวนอนและแนวตั้้�งได้้พร้้อม
กััน Horiz/Vert ช่่วยให้้สามารถควบคุุมกิิมบอลในแนวนอนหรืือแนวตั้้�งได้้
Invert Pan Control: หลัังจากเปิิ ดใช้้งานคุุณสมบััตินี้
ิ ้ � ทิิศทางการเคลื่่อ� นที่่ข� องแกนหัันซ้้ายขวาจะกลัับไปอยู่่ใ� นทิิศทางก่่อนหน้้ า
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Invert Tilt Control: หลัังจากเปิิ ดใช้้งานคุุณสมบััตินี้
ิ ้ � ทิิศทางการเคลื่่อ� นที่่ข� องแกนก้้มเงยจะกลัับไปอยู่่ใ� นทิิศทางก่่อนหน้้ า
	กดปุ่่� ม M: สลัับระหว่่างโหมดภาพถ่่ายและวิิดีีโอหรืือเข้้า/ออกจากเมนููด่่วน ผู้้�ใช้้สามารถตั้้�งค่่าฟังก์์ชัันได้้
� แม่่เหล็็กในบริิเวณใกล้้เคีียงหรืือความผิิดพลาดของ
Gimbal Auto Calibration: ลดการเบี่่ย� งเบนที่่เ� กิิดจากการรบกวนของคลื่่น
มนุุ ษย์์ ก่่อนการคาลิิเบรต ให้้วาง DJI OM 5 บนพื้้น� ผิิวเรีียบโดยใช้้ขาตั้้�งกล้้อง อย่่าสััมผััสกิิมบอลระหว่่างการคาลิิเบรต
	การปรัับกิิมบอลแนวนอน: ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าที่่ยึ� ดึ โทรศััพท์์แม่่เหล็็กติดิ แน่่ นมั่่�นคง ก่่อนจะปรัับกิิมบอล

การตั้้�งค่่าทั่่ว� ไป
รวมถึึงข้้อมููลต่่าง ๆ เช่่น การจััดการอุุปกรณ์์ ชื่่�ออุุปกรณ์์ เวอร์์ชัันเฟิิ ร์์มแวร์์ และหมายเลขซีีเรีียล
16.	การตั้้�งค่่าพารามิิเตอร์์การถ่่าย

โหมดการถ่่าย

การตั้้�งค่่า

HyperLapse (ถ่่ายภาพแบบ Timelapse แ

ความละเอีียดและ FPS, ความเร็็ว, ISO, ชััตเตอร์์และ EV

ละเคลื่่อ� นไหวกล้้องไปด้้วย)
Timelapse

ความละเอีียดและ FPS, อััตราเฟรมวิิดีีโอ, ISO, ชััตเตอร์์และ EV

Dynamic Zoom

Glamour Effects, อััตราเฟรมวิิดีีโอ, ISO, ชััตเตอร์์และ EV

เคลื่่อ� นไหวช้้า

ISO ชััตเตอร์์และ EV

วิิดีีโอ

Glamour Effects, อััตราเฟรมวิิดีีโอ, ISO, ชััตเตอร์์และ EV

รููปภาพ

Glamour Effects, นัั บถอยหลััง, ISO, ชััตเตอร์์และ EV

Pano

3×3, 240° และ CloneMe Pano, Count Down, ISO, Shutter และ EV

เมื่่อ� เปิิ ดใช้้ Glamour Effects ความละเอีียดวิิดีีโอสููงสุุดคืือ 1080p
การตั้้�งค่่าพารามิิเตอร์์ในการถ่่ายจะแตกต่่างกัันไปขึ้้น� อยู่่�กับั รุ่่�นของโทรศััพท์์มือื ถืือ ดููรายชื่่�อความเข้้ากัน
ั ได้้ของโทรศััพท์์มือื ถืือ
(www.dji.com/om-5/downloads) สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
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อััปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์
ใช้้ DJI Mimo เพื่่อ� อััปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์ DJI OM 5 การอััปเดตจะใช้้เวลาประมาณสามนาทีี

วิิธีีอัปั เดต
ก่่อนเริ่่ม� อััปเดต ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่ามีีระดัับแบตเตอรี่่อ� ยู่่อ� ย่่างน้้ อย 15% (ไฟแสดงระดัับแบตเตอรี่่อ� ย่่างน้้ อยสองดวงติิดสว่่าง) เชื่่�อม
ต่่อ DJI OM 5 กัับอุุปกรณ์์ มือื ถืือของคุุณแล้้วเปิิ ด DJI Mimo คุุณจะได้้รับั แจ้้งหากมีีการอััปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์ใหม่่ เพื่่อ� เริ่่ม� อััปเดต เชื่่�อมต่่อ
โทรศััพท์์ของคุุณกัับอิินเทอร์์เน็็ ตและทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �บนจอ
อย่่าออกจาก DJI Mimo ขณะอััปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์ ใส่่ใจกัับคำำ�แนะนำำ �บนหน้้ าจอ ไฟแสดงสถานะระบบจะกะพริิบเป็็ นสีีเขีียวและสีีแดงสลัับกััน
และจะกลายเป็็ นสีีเขีียวติิดสว่่างเมื่่อ� การอััปเดตเฟิิ ร์์มแวร์์เสร็็จสมบููรณ์์
หากการอััปเดตไม่่สำำ�เร็็จ ให้้รีีสตาร์์ท DJI OM 5 และ DJI Mimo เชื่่�อมต่่อบลููทููธใหม่่แล้้วลองอีีกครั้้�ง

การจััดเก็็บ
DJI OM 5 ออกแบบมาให้้พับ
ั เก็็บได้้เพื่่อ� การจััดเก็็บและการพกพาเดิินทางที่่ง่� า่ ยดายยิ่่�งขึ้้น� ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่าได้้หดแท่่งต่่อขยายในตััวจ

นสุุดแล้้วพัับ OM 5 หลัังจากปิิ ดเครื่่อ� ง เอีียงซ้้ายขวาแกนหัันซ้้ายขวาและแกนก้้มเงยตามที่่แ� สดงและพัับกิิมบอล เครื่่อ� งหมายของแกนแขน
ควรสอดเข้้าไปในรููบนด้้ามจัับ เอีียงซ้้ายขวาแกนหัันซ้้ายขวาจนกระทั่่�หมุน
ุ แกนสำำ�หรัับแพนซ้้ายขวาตามที่่แ� สดง
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ข้้อมููลจำำ�เพาะ
ชื่่�อ

DJI OM 5

รุ่่�น

OE100

ขนาด

ขณะกาง: 264.5 × 111.1 × 92.3 มม.
ขณะพัับ: 174.7 × 74.6 × 37 มม.
ความยาวก้้านต่่อในตััว: 215 มม.

นํ้้�าหนััก

292 กรััม (กิิมบอล)
34 กรััม (ที่่ยึ� ด
ึ โทรศััพท์์แม่่เหล็็ก)

การใช้้พลัังงาน

� น
1.2 W (ในสถานะที่่มั่่
� คงและสมดุุล)

ขอบเขตทางเทคนิิ ค

หัันซ้้ายขวา: -161.12° ถึึง 172.08°
เอีียงซ้้ายขวา: -127.05° ถึึง 208.95°
ก้้มเงย: -101.46° ถึึง 229.54°

ความเร็็วสููงสุุดที่่ส� ามารถควบคุุมได้้
� ใ� ช้้งานร่่วมกัันได้้
โทรศััพท์์เคลื่่อ� นที่่ที่่

120°/s

โหมดไร้้สาย

บลููทููธพลัังงานตํ่่�า 5.0

กำำ�ลัังการส่่งสััญญาณ
� รทำำ�งาน
ความถี่่กา

≤5 dBm

ชนิิ ดแบตเตอรี่่�

Li-Po 2S

ความจุุ

1000 mAh

พลัังงาน

7.74 Wh

แรงดัันไฟ

6-8.8 V

อุุณหภููมิิการชาร์์จ

5° ถึึง 40°C (41° ถึึง 104°F)

อุุณหภููมิิการทำำ�งาน

0° ถึึง 40°C (32° ถึึง 104°F)

เวลาในการชาร์์จ

1 ชั่่�วโมง 30 นาทีี (วััดด้้วยเครื่่อ� งชาร์์จ 10 W ในอุุณหภููมิิแวดล้้อม 25° C)

ระยะเวลาในการใช้้งาน

� ุด)
6 ชั่่�วโมง (ภายใต้้สภาวะที่่เ� หมาะสมกัับกิิมบอลที่่อ� ยู่่ใ� นแนวสมดุุลที่่สุ
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นํ้้�าหนััก: 230±60 กรััม
แนวทแยง: ≤ 196 มม. (หรืือ ≤ 7.72 นิ้้�ว)
ความหนา: 6.9-10 มม.
ความกว้้าง: 67-84 มม.

2.400-2.4835 GHz

สงวนลิ ข สิ ท ธิ์

ข้้อความนี้้ อ� าจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้
ดาวน์์ โหลดเวอร์์ชัน
ั ล่่าสุุดจาก
www.dji.com/om-5/downloads

OSMO เป็็ นเครื่่�องหมายการค้้าของ DJI OSMO

ลิิขสิิทธิ์์� © 2021 DJI OSMO สงวนลิิขสิิทธิ์์�

