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การใช้้คู่่�มืือน้ี้�
คู่ำาอธิิบายภาพ

สิ�งสำาคัู่ญ ข้อแนะนำาและเคู่ล็ดลับ

ก�อนี้การใช้้งานี้
โปรดอ�านเอกสารต่�อไปน้�ก�อนจะใช้้งาน DJITM OSMOTM Mobile 6:

1. คู่ำาแนะนำาด้านคู่วามืปลอดภััย
2. คู่่�มืือเริ�มืใช้้งานฉบับย�อ
3. คู่่�มืือการใช้้งาน

ขอแนะนำาให้้ด่วิด้โอสอนการใช้้งานทั�งห้มืดบนเว็บไซต์่อย�างเป็นทางการของ DJI (www.dji.com/
osmo-mobile-6/video) ห้รือในแอป DJI Mimo อ�านคู่ำาแนะนำาด้านคู่วามืปลอดภััยและคู่่�มืือเริ�มืใช้้งาน
ฉบับย�อก�อนใช้้งานคู่รั�งแรก ด่คู่่�มืือการใช้้งานน้�เพืื่�อทราบข้อม่ืลเพิื่�มืเติ่มื

ดาวน์ี้โหลดแอป DJI Mimo
สแกนคิู่วอาร์โคู้่ดด้านบนเพืื่�อดาวน์โห้ลดแอป DJI Mimo เวอร์ชั้นล�าสุด

DJI Mimo เวอร์ชั้น iOS เข้ากันได้กับ iOS v12.0 ห้รือให้มื�กว�า DJI Mimo เวอร์ชั้น Android เข้ากันได้กับ 
Android v8.0 ห้รือให้มื�กว�า

DJI Mimo App

https://s.dji.com/guide38

 การคู้่นี้หาคู่ำาสำาคัู่ญ
คู่้นห้าคู่ำาสำาคู่ัญ อย�างเช้�น “แบต่เต่อร้ �” และ “ต่ิดต่ั ้ง” เพื่ื �อคู่้นห้าห้ัวข้อนั ้น ห้ากคูุ่ณใช้้ Adobe 
Acrobat Reader เพื่ื�ออ�านเอกสารน้้ กรุณากด Ctrl+F ใน Windows ห้รือ Command+F ใน Mac 
เพื่ื�อเริ�มืต่้นคู่้นห้า

  ไปท้�หัวข้อ
ด่ห้ัวข้อทั้งห้มืดในสารบัญ คู่ลิกท้�ช้ื�อห้ัวข้อเพื่ื�อไปท้�ห้ัวข้อนั้น 

 การพิมืพ์เอกสารน้้ี้
เอกสารน้้สามืารถพื่ิมืพื่์แบบคู่วามืละเอ้ยดส่งได้
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ข้อม่ืลเบ้ืองต้นี้
Osmo Mobile 6 นำ้าห้นักเบามื้ระบบป้องกันภัาพื่สั�นไห้วแบบ 3 แกนและก้านยืดขยายในต่ัว ช้�วยให้้ใช้้งาน
โทรศัพื่ท์เคู่ลื�อนท้�ของคูุ่ณได้อย�างเต่็มืศักยภัาพื่ ระบบพื่ับเก็บได้พื่ร้อมืแมื�เห้ล็กช้�วยให้้ต่ิดต่ั้งได้ง�ายกว�าท้�เ
คู่ย พื่กพื่าและจัดเก็บได้สะดวกยิ�งขึ้น และสามืารถเปิดเคู่รื�องโดยอัต่โนมืัต่ิเมืื�อกางออก Osmo Mobile 6 
สามืารถใช้้งานได้ทั้งในแนวต่ั้งและแนวนอน ส�วนโห้มืดต่ั้งต่รง ถือกลับห้ัว ถือด้านข้าง และต่ำาแห้น�งต่�ำาช้�วยใ
ห้้คูุ่ณถ�ายภัาพื่ได้อย�างสมืบ่รณ์แบบ ยกระดับคู่อนเทนต่์ของคูุ่ณผ�าน DJI Mimo ท้�มื้ ActiveTrackTM 5.0, 
DynamicZoom และ Pano โห้มืด Story, Timelapse และ ShotGuides มื้บทสอนการใช้้งานแบบท้ละขั้นต่
อนต่ามืสถานการณ์และช้�วยให้้คูุ่ณสร้างวิด้โอท้�คูุ่ณสามืารถแบ�งปันบนโซเช้้ยลมื้เด้ยได้

ภาพรวมื

1. ท้�ยึดโทรศัพื่ท์แมื�เห้ล็ก 3
2. แผ�นแมื�เห้ล็ก 
3. มือเต่อร์ Pan 

ปรับมืุมืห้ันซ้ายขวา
4. แผงแสดงสถานะ
5. ล้อห้มืุนด้านข้าง
6. จอยสต่ิ๊ก
7. พื่อร์ต่ UNC ขนาด 1/4"-20

8. ปุ�มืสวิต่ช้์
9. ปุ�มืช้ัต่เต่อร์/บันทึก
10. ปุ�มืพื่าวเวอร์/M
11. มือเต่อร์ปรับมืุมืก้มืเงย
12. มือเต่อร์ Roll 

ปรับมืุมืเอ้ยงซ้ายขวา
13. ขนาดร่สกร่ M3×0.5
14. พื่อร์ต่ช้าร์จ (USB-C)
15. ปุ�มืไก

Osmo Mobile 6 สามืารถใช้้งานร�วมืกับ DJI OM Fill Light Phone Clamp และ DJI Mic ซึ�งซ้ือได้ท้�ร้าน DJI
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การเริ�มืต้นี้ใช้้งานี้
การช้าร์จ
ช้าร ์ จ  O s m o  M o b i l e  6  โดยการ เช้ ื � อมืต่ � ออ ะ แดป เต่อร ์ ช้ า ร ์ จ  U S B  ( ไ มื � ไ ด ้ ใ ห้ ้ มื าด ้ วย ) 
เข้ากับพื่อร์ต่ช้าร์จโดยใช้้สายช้าร์จ แบต่เต่อร้�จะช้าร์จเต็่มืเมืื�อไฟแสดงระดับแบต่เต่อร้�ดับลงบนแผงแสดงสถานะ

เวลาในการช้าร์จ: ประมืาณ 1 ช้ั�วโมืง 24 นาท้ (ทดสอบท้�อุณห้ภั่มืิสภัาพื่แวดล้อมื 25° C เมืื�อใช้้เคู่รื�องช้าร์จ 
10 W)

รันไทมื์ส่งสุด: ประมืาณ 6 ช้ั�วโมืง 24 นาท้ (ทดสอบด้วยกิมืบอลท้�สมืดุลและถือไว้อย�างมืั�นคู่ง คู่�าน้้คู่วรใช้้เป็นข้
อมื่ลอ้างอิงเท�านั้น)

 

การติดตั้งกับโทรศัพท์
1. กางกิมืบอลต่ามืภัาพื่ Osmo Mobile 6 จะเปิดโดยอัต่โนมืัต่ิเมืื�อกางออก

1
2
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2. ต่ิดท้�ยึดโทรศัพื่ท์แมื�เห้ล็กท้�ต่รงกลางโทรศัพื่ท์ ท้�ยึดโทรศัพื่ท์แมื�เห้ล็กสามืารถยืดออกได้ เคู่รื�องห้มืายกล้
องคู่วรช้้้ไปท้�กล้องของโทรศัพื่ท์

3. ต่ิดท้�ยึดโทรศัพื่ท์กับแผ�นยึดให้้ต่รงกัน ยึดโทรศัพื่ท์มืือถือเข้ากับ Osmo Mobile 6 Osmo Mobile 6 จะ
ยึดมืั�นคู่งเมืื�อไฟแสดงสถานะโห้มืดกิมืบอลสว�างขึ้นบนแผงแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะบนแผงแสดงสถานะจะกะพื่ริบเป็นส้แดง ห้ากแมื�เห้ล็กไมื�อย่�ในแนวเด้ยวกัน ปรับต่ำาแห้น�งขอ
งท้�ยึดแมื�เห้ล็กสำาห้รับกรณ้น้�

แผ�นกันลื�นจะช้�วยยึดโทรศัพื่ท์มืือถือและท้�ยึดโทรศัพื่ท์แมื�เห้ล็กให้้แน�น ติ่ดแผ�นกันลื�นเข้ากับท้�ยึดโทรศัพื่ท์แมื�เห้
ล็กดังร่ปด้านล�าง แล้วกดให้้แน�น

เคู่ล็ดลับเก้�ยวกับท้�ยึดโทรศัพท์แมื�เหล็ก
ต่รวจสอบให้ ้แน � ใจว �าท ิศทางของท ้ �ย ึดโทรศ ัพื่ท ์แมื � เห้ล ็กต่รงก ับภัาพื่ท ้ �แสดงไว ้ ในร ่ปข ้างต่ ้น 
เพื่ื�อประสิทธิภัาพื่ส่งสุด ต่รวจสอบให้้แน�ใจว�าท้�ยึดโทรศัพื่ท์แมื�เห้ล็กอย่�ต่รงกลางของโทรศัพื่ท์มืือถือ และด้านซ้
ายและขวาของท้�ยึดมื้ระยะห้�างเท�ากัน
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4. ก้านยืดขยายในตั่วสามืารถขยายได้ถึง 215 มืมื. และมุืมืสามืารถปรับได้ตั่�งแต่� 0 ถึง 90°
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ปุ�มื M
เมืื�อปิดเคู่รื�องอย่�
เมืื�อพัื่บกิมืบอลแล้ว ให้้กดห้นึ�งคู่รั�งห้รือกดคู้่างไว้: ต่รวจสอบระดับแบต่เต่อร้�
เมืื�อกางกิมืบอลออก กดห้นึ�งคู่รั�ง: เปิดเคู่รื�อง

เมืื�อเปิดเคู่รื�องอย่�:
กดห้นึ�งคู่รั�ง: สลับระห้ว�างโห้มืดต่�าง ๆ ของกิมืบอล
กดสามืคู่รั�ง: เข้าส่�โห้มืดสแต่นด์บาย (กดปุ�มืใดก็ได้เพืื่�อออก)
กดคู้่าง: ปิดเคู่รื�อง กดคู้่าง 20 วินาท้เพืื่�อบังคัู่บปิดเคู่รื�อง

การใช้้ Osmo Mobile 6
คูุ่ณสมืบัติของโดรนี้

แผงแสดงสถานี้ะ
แสดงไฟแสดงสถานะของระบบ ไฟแสดงระดับแบต่เต่อร้� และโห้มืดกิมืบอล

 คู่ำาอธิบายไฟแสดงสถานะของระบบ

ร่ปแบบการกะพริบ รายละเอ้ยด
กะพื่ริบส้แดง แมื�เห้ล็กไมื�อย่�ในแนวเด้ยวกัน 
ส้เห้ลืองคู่้าง ต่ัดการเช้ื�อมืต่�อบล่ท่ธแล้ว
ส้เข้ยวคู่้าง เช้ื�อมืต่�อบล่ท่ธแล้ว
กะพื่ริบเป็นส้เห้ลืองห้รือเข้ยว โห้มืดสแต่นด์บาย
ไฟกะพื่ริบส้แดงและเข้ยวสลับกัน กำาลังอัปเดต่เฟิร์มืแวร์/การอัปเดต่เฟิร์มืแวร์ล้มืเห้ลว
ส้แดงคู่้าง ต่รวจพื่บสถานะผิดปกต่ิ

 คู่ำาอธิบายไฟแสดงระดับแบต่เต่อร้�
ร่ปแบบการกะพริบ ระดับแบตเตอร้�
กะพื่ริบเป็นส้แดงเร็ว ๆ ≤5%
ส้แดงคู่้าง 6%-19%
ส้เห้ลืองคู่้าง 20%-60%
ส้เข้ยวคู่้าง >60%

โห้มืดกิมืบอล

 Follow: แกนห้ันซ้ายขวาและแกนก้มืเงยจะต่ิดต่ามืการเคู่ลื�อนท้� โดยท้�ทั้งแกนห้ันซ้ายขวาและแกนก้มืเงยเ
คู่ลื�อนท้�ต่ามืการเคู่ลื�อนไห้วของด้ามืจับ เห้มืาะสำาห้รับสถานการณ์เมืื�อเลื�อนขึ้นและลงห้รือแบบเฉ้ยง

 Tilt Locked: เฉพื่าะแกนห้ันซ้ายขวาจะต่ิดต่ามืการเคู่ลื �อนท้ � โดยท้ �แกนห้ันซ้ายขวาเท�านั ้นท้ �จะเ
คู่ลื �อนท้ �ต่ามืการเคู่ลื �อนท้ �ของด้ามืจับ เห้มืาะสำาห้รับสถานการณ์ต่�าง ๆ เช้�น การถ�ายภัาพื่อาร์คู่ 
ห้รือการเคู่ลื�อนท้�จากซ้ายไปขวา

 FPV: แกนห้ันซ้ายขวา ก้มืเงย และเอ้ยงซ้ายขวาจะต่ิดต่ามืการเคู่ลื�อนท้� โดยท้�แกนทั้งสามืแกนเคู่ลื�อนท้�ต่า
มืการเคู่ลื�อนไห้วของด้ามืจับ เห้มืาะสำาห้รับการถ�ายภัาพื่มืุมืมืองบุคู่คู่ลท้�ห้นึ�ง

 SpinShot: แกนห้ันซ้ายขวา แกนก้มืเงยและแกนเอ้ยงซ้ายขวาจะต่ิดต่ามื สามืารถใช้้จอยสต่ิ๊กเพื่ื�อคู่วบคูุ่มื
แกนเอ้ยงซ้ายขวาได ้SpinShot เปิดใช้้งานการถ�ายวิด้โอขณะท้�ห้มืุนกล้องไป 360° เห้มืาะสำาห้รับการถ�าย
ภัาพื่แบบผลักออก ดึงเข้า และต่�ำาลง
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ล้อหมุืนี้ด้านี้ข้าง
กดห้นึ�งคู่รั�ง: สลับระห้ว�างโฟกัสและซ่มื
ห้มุืน: คู่วบคุู่มืโฟกัสห้รือการซ่มื

จอยสติ�ก
เลื�อนในแนวตั่�งและแนวนอนเพืื่�อปรับการก้มืเงยและการหั้นซ้ายขวาของโท
รศัพื่ท์มืือถือ สามืารถกำาห้นดทิศทางการคู่วบคุู่มืจอยสติ่�กได้ใน DJI Mimo 
ใช้้จอยสติ่�กเพืื่�อไปยังส�วนต่�าง ๆ ในการตั่�งคู่�าในห้น้าการตั่�งคู่�าด�วน

ปุ�มืชั้ตเตอร์/บันี้ทึก
กดห้นึ�งคู่รั�ง: ถ�ายภัาพื่ ห้รือเริ�มื/ห้ยุดการบันทึก
กดคู้่างไว้: ถ�ายภัาพื่ต่�อเนื�องเมืื�ออย่�ในโห้มืดถ�ายภัาพื่

ปุ�มืสวิตช์้
กดห้นึ�งคู่รั�ง: สลับระห้ว�างกล้องห้น้าและกล้องห้ลัง
กดสองคู่รั�ง: สลับระห้ว�างโห้มืดแนวนอนและโห้มืดแนวตั่�ง
กดสามืคู่รั�ง: สลับระห้ว�างโห้มืดถ�ายภัาพื่และโห้มืดบันทึกวิด้โอ สามืารถตั่�งคู่�าคุู่
ณสมืบัติ่เพืื่�อคู่วบคุู่มืการตั่�งคู่�าด�วนใน DJI Mimo ได้

ปุ�มืไก
กดห้นึ�งคู่รั�งเพืื่�อเริ�มืห้รือห้ยุด ActiveTrack 5.0 (ต้่องใช้้กับ Mimo)
กดสองคู่รั�งเพืื่�อตั่�งต่ำาแห้น�งกิมืบอลให้้อย่�ศ่นย์กลางให้มื� เมืื�อใช้้ ActiveTrack 
5.0 กิมืบอลจะกลับไปท้�กึ�งกลางของมุืมืมืองกล้อง
กดห้นึ�งคู่รั�ง จากนั�นกดคู้่างไว้เพืื่�อปรับคู่วามืเร็วในการติ่ดต่ามืเป็นโห้มืดเร็ว 
ปล�อยเพืื่�อออก
กดคู้่างไว้เพืื่�อเข้าส่�โห้มืดล็อก ในโห้มืดล็อก กิมืบอลจะไมื�ติ่ดต่ามืการเคู่ลื�อนไห้วข
องด้ามืจับ ปล�อยเพืื่�อออกจากโห้มืดล็อก

พอร์ตช้าร์จ (USB-C)
ช้าร์จ Osmo Mobile 6 โดยเชื้�อมืต่�ออะแดปเต่อร์ USB เข้ากับพื่อร์ต่น้�

พอร์ต UNC ขนี้าด 1/4"-20
สามืารถใช้้พื่อร์ต่ UNC ขนาด 1/4 "-20 เพืื่�อติ่ดขาตั่�งกล้องได้
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ขนี้าดร่สกร่ M3×0.5
ใช้้ในการติ่ดตั่�งตั่วถ�วงนำ�าห้นัก ห้ากติ่ดตั่�งเลนส์กล้องห้รือไมืโคู่รโฟนบนโทรศัพื่
ท์มืือถือ คู่วรใช้้ตั่วถ�วงนำ�าห้นัก ต่รวจสอบให้้แน�ใจว�านำ�าห้นักรวมืของอุปกรณ์เสริ
มืเห้ล�าน้�น้อยกว�า 290 กรัมื

การทำางานี้ร�วมืกันี้
กดปุ�มืสวิต่ช์้ ปุ�มืชั้ต่เต่อร์/บันทึก และปุ�มืไกพื่ร้อมืกันนานกว�าห้นึ�งวินาท้เพืื่�อร้เซ็ต่ชื้�อบล่ท่ธและการเชื้�อมืต่�อ 
แล้วเชื้�อมืต่�อให้มื�

Osmo Mobile 6 จะปิดโดยอัต่โนมัืติ่ ห้ากอย่�ในโห้มืดสแต่นด์บายแล้วไมื�ได้ใช้้งานเปน็เวลาสามืนาท้
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โหมืดตั�งตรง (Upright Mode)

โห้มืดตั่�งต่รงสามืารถใช้้งานได้โดยท้�ผ้่ใช้้ไมื�ต้่องสั�ง
การเพิื่�มืเติ่มื ในโห้มืดน้�ให้้กดปุ�มืไกสองคู่รั�งอย�างรว
ดเร็วเพืื่�อให้้โทรศัพื่ท์มืือถืออย่�ต่รงกลาง

โหมืดถือกลับหัว (Underslung Mode)

ถือ Osmo Mobile 6 กลับหั้วเพืื่�อเข้าส่�โห้มืดถือกลั
บหั้ว ซึ�งโทรศัพื่ท์มืือถือจะจับภัาพื่จากต่ำาแห้น�งท้�ต่ำ�า
กว�าได้อย�างง�ายดาย กดปุ�มืไกสองคู่รั�งอย�างรวดเร็
วเพืื่�อให้้โทรศัพื่ท์มืือถืออย่�ต่รงกลาง

โหมืดถือด้านี้ข้าง (Side Grip Mode)

ห้มุืน Osmo Mobile 6 ไปทางขวาห้รือซ้าย 
90° เพืื่�อเปล้�ยนจากโห้มืดตั่�งต่รง (Upright) 
เปน็โห้มืดถือด้านข้าง (Side Grip) กดปุ�มืไกสองคู่รั�
งอย�างรวดเร็วเพืื่�อให้้โทรศัพื่ท์มืือถืออย่�ต่รงกลาง

โหมืดตำาแหนี้�งตำ�า (Low Position Mode)

ขยายก้านยืดขยายในตั่วและปรับมุืมืเปน็โห้มืด Low 
Position (ต่ำาแห้น�งต่ำ�า) ใช้้โห้มืด Low Position  
(ต่ำาแห้น�งต่ำ�า) เพืื่�อถ�ายภัาพื่จากมุืมืต่ำ�า

โหมืดการทำางานี้
โห้มืดการทำางานจะเปิดขึ้นเมืื�อใช้้งานในโห้มืดแนวต่ั้งและแนวนอน
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แอป DJI Mimo
ด่ฟ้ดวิด้โอ HD สดบนห้น้าจอโทรศัพื่ท์มืือถือของคูุ่ณผ�านแอป DJI Mimo แอปน้้ยังให้้คูุ่ณใช้้ ShotGuides, 
Hyperlapse, Timelapse, ActiveTrack 5.0, DynamicZoom, Pano และโห้มืด Story ห้รือกำาห้นดการต่ั้
งคู่�ากล้องและกิมืบอลได ้เพื่้ยงแต่ะไมื�ก้�คู่รั้ง

 อุปกรณ์: แต่ะเพื่ื�อเช้ื�อมืต่�อกับ Osmo Mobile 6 เมืื�อเช้ื�อมืต่�อแล้ว DJI Mimo จะเข้าส่�มืุมืมืองกล้อง

 Academy: แต่ะเพื่ื�อด่วิด้โอสอนการใช้้งานและด่คู่่�มืือ สแกนคู่ิวอาร์โคู่้ดบนกิมืบอลเพื่ื�อเข้าถึง Academy 
โดยต่รง

 AI Editor: มื้เทมืเพื่ลต่ห้ลายแบบสำาห้รับแก้ไขภัาพื่ถ�ายห้รือวิด้โอ
 Home: แต่ะเพื่ื�อย้อนกลับไปยังห้น้า home

 Album: จัดการและด่ภัาพื่วิด้โอจากโทรศัพื่ท์ห้รืออุปกรณ์ DJI

 Editor: แต่ะเพื่ื�อแก้ไขภัาพื่ถ�ายห้รือวิด้โอจาก Osmo Mobile 6 ห้รือนำาเข้าและแก้ไขจากอุปกรณ์มืือถือ 

 Profile: ลงทะเบ้ยนห้รือเข้าส่�ระบบบัญช้ ้DJI แต่ะไอคู่อนการต่ั้งคู่�าเพื่ื�อเข้าถึงการต่ั้งคู่�าเพื่ิ�มืเต่ิมื
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การเช้ื�อมืต�อกับแอป DJI Mimo
1. เปิด Osmo Mobile 6
2. เปิดใช้้งานบล่ท่ธบนโทรศัพื่ท์มืือถือและเช้ื�อมืต่�อกับอุปกรณ์ท้�มื้คู่ำาว�า OM6 นำาห้น้าช้ื�อใน DJI Mimo
3. ผ่้ใช้้จะต่้องอนุญาต่ให้้เข้าถึงข้อมื่ลบางอย�างเมืื�อใช้้ DJI Mimo เป็นคู่รั้งแรก ข้อมื่ลท้�แน�นอนจะถ่กแสดง

ในข้อคู่วามืแจ้ง ต่้องใช้้การเช้ื�อมืต่�ออินเทอร์เน็ต่ Osmo Mobile 6 จะเปิดใช้้งานห้ลังจากการอนุญาต่ 
และแอปจะเข้าส่�มืุมืมืองกล้อง

เมืื�อเชื้�อมืต่�อผ�านบล่ท่ธแล้ว Osmo Mobile 6 จะสามืารถคู่วบคุู่มืกล้องของโทรศัพื่ท์มืือถือได้โดยไมื�ต้่อง
ใช้้ DJI Mimo โปรดด่รายการอุปกรณ์ท้�ใช้้กับโทรศัพื่ท์มืือถือได้เพืื่�อทราบรายละเอ้ยดท้� www.dji.com/
osmo-mobile-6

Camera View (มืุมืมืองกล้อง)

1. Home
  : แต่ะเพื่ื�อย้อนกลับไปยังห้น้า Home
2. ShotGuides
  : ShotGuides มื้บทสอนการถ�ายแบบท้ละขั้นต่อนต่ามืสถานการณ์ ผ่้ใช้้จะสามืารถแก้ไขวิด้โอโดยใช้้ 

AI Editor ได้
3. ActiveTrack Select Box
  : ActiveTrack 5.0 ได้รับการปรับให้้เห้มืาะสำาห้รับการต่ิดต่ามืวัต่ถุ วัต่ถุจะยังคู่งอย่�ต่รงกลางมืุมืมือง

กล้องต่ามืคู่�าเริ�มืต่้น มืุมืมืองกล้องสามืารถปรับได้เอง มื้สามืวิธ้ในการใช้้ ActiveTrack 5.0 ได้แก�:
a. ลากนิ้วเป็นร่ปกล�องบนห้น้าจอในมืุมืมืองกล้องใน DJI Mimo กล�องส้เข้ยวรอบ 

ๆ วัต่ถุบ�งบอกว�าเปิดใช้้งาน ActiveTrack 5.0 สำาเร็จแล้ว แต่ะไอคู่อน  
ท้�มืุมืบนสุดเพื่ื�อห้ยุดการต่ิดต่ามื
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b. เปิดใช้้งานการคู่วบคูุ่มืด้วยท�าทาง OFF เลือก “Follow and Shoot (ต่ิดต่ามืและถ�าย)” ใน DJI Mimo 
และยกฝ�ามืือห้รือช้่สองนิ้วเป็นร่ปต่ัวว้ เป็นเวลาห้นึ�งถึงสองวินาท้เมืื�อห้ันห้น้าเข้าห้ากล้อง กิมืบอลจะ
ต่ิดต่ามืวัต่ถุท้�อย่�ใกล้กล้องมืากท้�สุด ระยะการต่รวจจับระห้ว�างกล้องห้ลังกับท�าทางคู่ือ 0.5 ถึง 4 มื. 
โปรดทราบว�า ActiveTrack 5.0 อาจใช้้พื่ลังงานมืากขึ้นและทำาให้้อุณห้ภั่มืิของโทรศัพื่ท์มืือถือเพื่ิ�มืขึ้น 
ใช้้ท�าทางโดยยกฝ�ามืือห้รือช้่สองนิ้วเป็นร่ปต่ัวว้เพื่ื�อห้ยุดการบันทึก

c. กดปุ�มืไกห้นึ�งคู่รั้งเพื่ื�อเริ�มืห้รือห้ยุด ActiveTrack 5.0 กิมืบอลจะต่ิดต่ามืวัต่ถุต่รงกลางห้น้าจอต่ามืคู่�
าเริ�มืต่้น เมืื�อใช้้ ActiveTrack 5.0 ให้้เลื�อนจอยสต่ิ๊กเพื่ื�อปรับมืุมืมืองกล้อง 

4. ระดับแบตเตอร้�กิมืบอล
  : แสดงระดับแบต่เต่อร้�ปัจจุบันของกิมืบอล
5. ระดับแบตเตอร้�โทรศัพท์มืือถือ
  : แสดงระดับแบต่เต่อร้�ปัจจุบันของโทรศัพื่ท์มืือถือ
6. แฟลช้
  : แสดงสถานะแฟลช้
7. โหมืดกิมืบอล
  : แสดงโห้มืดกิมืบอลปัจจุบัน: Follow, Tilt Locked, FPV ห้รือ SpinShot
8. โหมืดโฟกัส/ซ่มื
  : แสดงคูุ่ณสมืบัต่ิของล้อห้มืุนด้านข้างเมืื�อใช้้โฟกัส (MF) ห้รือซ่มื (ZM)
9. สลับกล้องหนี้้า/กล้องหลัง
  : แต่ะเพื่ื�อสลับระห้ว�างกล้องห้น้าและกล้องห้ลังของโทรศัพื่ท์มืือถือของคูุ่ณ Selfie, Follow และ 

Glamour Effects จะเปิดใช้้งานโดยอัต่โนมืัต่ิเมืื�อเปล้�ยนเป็นกล้องห้น้า ห้มืายเห้ตุ่: ไมื�รองรับ Glamour 
Effects เมืื�อบันทึกท้� 4K ห้รือ 60fps

10. โหมืดการถ�าย
 เลื�อนเพื่ื�อเลือกโห้มืดการถ�าย
 Hyperlapse: เปิดใช้้งานการถ�ายภัาพื่ Timelapse ในขณะท้�เคู่ลื�อนโทรศัพื่ท์มืือถือ 

แต่ะปุ�มืช้ัต่เต่อร์เพื่ื�อเริ�มื
 Timelapse (ไทมื์แลปส์): ไทมื์แลปส์มื้ส้�ประเภัท (มืุมืคู่งท้�, ซ้ายไปขวา, ขวาไปซ้าย 

และการเคู่ลื�อนท้�แบบกำาห้นดเอง) ห้ลังจากเลือก Timelapse แล้วให้้แต่ะการต่ั้งคู่�าท้�ด้านบนของห้น้าจอ 
สำาห้รับ Fixed Angle, L to R, and R to L (มืุมืคู่งท้�, ซ้ายไปขวา, ขวาไปซ้าย) ให้้ต่ั้งคู่�าช้�วงเวลาและระยะเ
วลาและเริ�มืถ�ายภัาพื่ สำาห้รับ Custom Motion (การเคู่ลื�อนท้�แบบกำาห้นดเอง) ให้้เลือกส้�ต่ำาแห้น�งและกิมื
บอลจะเลื�อนไปยังแต่�ละต่ำาแห้น�งต่ามืลำาดับ

 DynamicZoom: เลือกจากโห้มืด Move Out และ Move In ห้ลังจากเลือกโห้มืดแล้ว ให้้ลากนิ้วเป็นร่ป
กล�องเพื่ื�อเลือกวัต่ถุ จากนั้นแต่ะปุ�มืช้ัต่เต่อร์เพื่ื�อเริ�มืถ�าย
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 Slow Motion: แต่ะเพื่ื�อถ�ายวิด้โอด้วยสโลว์โมืช้ั�น 4 เท�าและ 8 เท�า ต่รวจสอบรายการอุปกรณ์ท้�ใช้้กับโทร
ศัพื่ท์มืือถือได้เพื่ื�อทราบข้อมื่ลเพื่ิ�มืเต่ิมื

 Video: แต่ะเพื่ื�อถ�ายวิด้โอปกต่ิ
 Photos: แต่ะเพื่ื�อถ�ายภัาพื่ช้็อต่เด้ยว กดคู่้างไว้เพื่ื�อถ�ายภัาพื่ต่�อเนื�อง
 Pano: แต่ะเพื่ื�อถ�ายภัาพื่พื่าโนรามืา 3×3, 240° ห้รือ CloneMe กล้องจะถ�ายภัาพื่เก้า เจ็ด ห้รือสามืภัาพื่

แยกกันและสร้างภัาพื่พื่าโนรามืา
 Story: มื้เทมืเพื่ลต่ห้ลายแบบสำาห้รับการบันทึกวิด้โอ
11. ปุ�มืช้ัตเตอร์/บันี้ทึก
  : แต่ะเพื่ื�อถ�ายภัาพื่ ห้รือเริ�มืห้รือห้ยุดการบันทึกวิด้โอ
12. เปล้�ยนี้การคู่วบคูุ่มืด้วยท�าทาง
 OFF : แต่ะเพื่ื�อเข้าถึงการต่ั้งคู่�าการคู่วบคูุ่มืด้วยท�าทาง 
13. เล�นี้ย้อนี้กลับ
  : แต่ะเพื่ื�อด่ต่ัวอย�างภัาพื่ถ�ายและวิด้โอ
14. ระยะโฟกัส
   : ห้มืุนล้อห้มืุนด้านข้างเพื่ื�อเปล้�ยนเป็นโห้มืดโฟกัสและแสดงระยะโฟกัสปัจจุบัน
15. ซ่มื
  : แสดงอัต่ราการซ่มืในปัจจุบัน วางนิ ้วสองนิ ้วบนห้น้าจอแล้วเลื �อนออกจากกันเพื่ื �อซ่มืเข้า 

เลื�อนเข้าห้ากันเพื่ื�อซ่มืออก ห้รือเลื�อนแถบเพื่ื�อคู่วบคูุ่มืการซ่มื
16. พารามืิเตอร์การถ�าย
  0801/100  : แสดงคู่�าสป้ดช้ัต่เต่อร์, ISO และ EV (ใช้้ได้กับโทรศัพื่ท์มืือถือเกือบทุกรุ�น)
17. การตั้งคู่�า 
  : การตั้งคู่�ากล้อง
 การต่ั้งคู่�าจะแต่กต่�างกันไปขึ้นอย่�กับโห้มืดถ�ายภัาพื่ โปรดทราบว�าการต่ั้งคู่�าแฟลช้ ไวต่์บาลานซ์ และกริด 

จะใช้้ได้เฉพื่าะเมืื�อใช้้กล้องห้ลังเท�านั้น สำาห้รับอุปกรณ์ iOS Selfie Flip ใช้้ได้เฉพื่าะเมืื�อใช้้กล้องห้น้าในโห้มื
ดภัาพื่ถ�าย สำาห้รับอุปกรณ ์Android Selfie Flip สามืารถใช้้งานได้ในโห้มืดภัาพื่ถ�ายเท�านั้น

  : การตั้งคู่�ากิมืบอล
 โหมืดกิมืบอล: เลือกจาก Follow, Tilt Locked, FPV และ Spinshot

 คู่วามืเร็วในี้การติดตามื: ระบุคู่วามืเร็วในการต่ิดต่ามืเป็นเร็ว ปานกลาง และช้้า

 การคู่าลิเบรตกิมืบอลอัตโนี้มืัติ: ลดการเบ้ �ยงเบนท้ �เกิดจากการรบกวนของคู่ลื �นแมื�เห้ล็กในบ
ริเวณใกล้เคู่้ยงห้รือคู่วามืผิดพื่ลาดของมืนุษย์ ก�อนการคู่าลิเบรต่ ให้้วาง Osmo Mobile 6 
บนพื่ื้นผิวเร้ยบโดยใช้้ขาต่ั้งกล้อง อย�าสัมืผัสกิมืบอลระห้ว�างการคู่าลิเบรต่

 การปรับกิมืบอลแนี้วนี้อนี้: ต่รวจสอบให้้แน�ใจว�าท้�ยึดโทรศัพื่ท์แมื�เห้ล็กต่ิดแน�นมืั�นคู่ง ก�อนจะปรับกิมืบอล

 โหมืดหมืุนี้ปรับ: กำาห้นดโฟกัส ซ่มื ห้รือปิดใช้้งานคูุ่ณสมืบัต่ิสำาห้รับล้อห้มืุนด้านข้าง

  กดปุ�มืสลับ 3 คู่รั้ง: สามืารถต่ั้งคู่�าคูุ่ณสมืบัต่ิเพื่ื�อถ�ายภัาพื่ บันทึก ห้รือเข้าส่�การต่ั้งคู่�าด�วน

  คู่วามืเร็วจอยสติ๊ก: แต่ะเพื่ื�อต่ั้งคู่�าคู่วามืเร็วส่งสุดเมืื�อคู่วบคูุ่มืจอยสต่ิ๊ก มื้ต่ัวเลือก เร็ว ปานกลาง และช้้า

  ทิศทางการคู่วบคูุ่มืจอยสติ๊ก: เลือกจาก Free และ Horiz/Vert Free ช้�วยให้้สามืารถคู่วบคูุ่มืกิมืบอลในแ
นวนอนและแนวต่ั้งได้พื่ร้อมืกัน Horiz/Vert ช้�วยให้้สามืารถคู่วบคูุ่มืกิมืบอลในแนวนอนห้รือแนวต่ั้งได้

  กล ับท ิศทางจอยสติ ๊ก:  ห้ลังจากเป ิดใช้ ้งานคูุ่ณสมืบัต่ ิน ้ ้  ทิศทางการเคู่ล ื �อนท ้ �ของกิมืบอล
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จะเปล้ �ยนไปเป ็นท ิศทางต่รงกันข ้ามื เล ือกจากต่ัวเล ือก ปิด  แนวนอน  แนวต่ั ้ง และท ั ้งห้มืด 
ห้ลังจากเปิดใช้้งานต่ัวเลือกแนวนอน ทิศทางการเคู่ลื�อนท้�ของแกนห้ันซ้ายขวาจะสลับไปเป็นต่รงกันข้ามื 
ห้ลังจากเปิดใช้้งานต่ัวเลือกแนวนอน ทิศทางการเคู่ลื�อนท้�ของแกนก้มืเงยจะสลับไปเป็นต่รงกันข้ามื

  กลับทิศทางปุ�มืหมืุนี้ปรับ: ห้ลังจากเปิดใช้้งานคูุ่ณสมืบัต่ิน้้ ปุ�มืห้มืุนปรับจะเปล้�ยนไปเป็นต่รงกันข้ามืกับกา
รต่ั้งคู่�าก�อนห้น้า เลือกจากต่ัวเลือกปิดใช้้งาน ทิศทางโฟกัส ทิศทางการซ่มื และทั้งห้มืด

 เส้ยง: สามืารถเปิด/ปิดเส้ยงของกิมืบอลได้

  : การตั้งคู่�าทั�วไป
 รวมืถึงข้อม่ืลต่�าง ๆ เช้�น การจัดการอุปกรณ์ ชื้�ออุปกรณ์ ข้อม่ืลเวอร์ชั้น และห้มืายเลขซ้เร้ยลของอุปกรณ์
18. การตั้งคู่�าพารามืิเตอร์การถ�าย
 สามืารถต่ั้งคู่�าพื่ารามืิเต่อร์การถ�ายได้ต่ามืโห้มืดการถ�าย แต่ะไอคู่อนเพื่ื�อเข้าถึงการต่ั้งคู่�า

• การคู่วบคูุ่มืด้วยท�าทางและ ActiveTrack 5.0 ไมื�สามืารถใช้้ได้ในสถานการณ์ต่�อไปน้้:
 a. โห้มืดกิมืบอลถ่กต่ั้งคู่�าเป็น FPV ห้รือ SpinShot
 b. อัต่ราการซ่มืเกิน 3 เท�า
• Selfie และ Follow ไมื�สามืารถใช้้ได้ในสถานการณ์ต่�อไปน้้:
 a. โห้มืดกิมืบอลถ่กต่ั้งคู่�าเป็น FPV ห้รือ SpinShot
 b. เปิดใช้้งานการคู่วบคูุ่มืด้วยท�าทางแล้ว
 c. อัต่ราการซ่มืของกล้องห้น้าเกิน 3 เท�า
• การต่ั้งคู่�าพื่ารามืิเต่อร์การถ�ายจะแต่กต่�างกันไปขึ้นอย่�กับรุ�นของโทรศัพื่ท์มืือถือ โปรดด่รายการอุปกรณ์ท้�
ใช้้กับโทรศัพื่ท์มืือถือได ้(www.dji.com/osmo-mobile-6) เพื่ื�อทราบข้อมื่ลเพื่ิ�มืเต่ิมื
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อัปเดตเฟิร์มืแวร์
ใช้้ DJI Mimo เพื่ื�ออัปเดต่เฟิร์มืแวร์ Osmo Mobile 6 การอัปเดต่จะใช้้เวลาประมืาณสามืนาท้

วิธิ้อัปเดต
ก�อนเริ�มือัปเดต่ ต่รวจสอบให้้แน�ใจว�าไฟแสดงระดับแบต่เต่อร้�แสดงเป็นส้เข้ยวห้รือส้เห้ลือง เช้ื�อมืต่�อ Osmo 
Mobile 6 กับอุปกรณ์มืือถือของคูุ่ณแล้วเปิด DJI Mimo คูุ่ณจะได้รับแจ้งห้ากมื้การอัปเดต่เฟิร์มืแวร์ให้มื� 
เพื่ื�อเริ�มือัปเดต่ เช้ื�อมืต่�อโทรศัพื่ท์ของคูุ่ณกับอินเทอร์เน็ต่และทำาต่ามืคู่ำาแนะนำาบนจอ

อย�าออกจาก DJI Mimo ขณะอัปเดต่เฟิร์มืแวร์ ใส�ใจกับคู่ำาแนะนำาบนห้น้าจอ ไฟแสดงสถานะระบบจะกะพื่ริบเป็
นส้เข้ยวและส้แดงสลับกัน และจะกลายเป็นส้เข้ยวต่ิดสว�างเมืื�อการอัปเดต่เฟิร์มืแวร์เสร็จสมืบ่รณ์

ห้ากการอัปเดต่ไมื�สำาเร็จ ให้้ร้สต่าร์ท DJI Mimo เช้ื�อมืต่�อบล่ท่ธให้มื�แล้วลองอ้กคู่รั้ง

การจัดเก็บ
Osmo Mobile 6 ออกแบบมืาให้้พื่ับเก็บได้เพื่ื�อการจัดเก็บและการพื่กพื่าท้�ง�ายดายยิ�งขึ้น ต่รวจสอบให้้แน�ใจว�
าได้ดึงเก็บก้านยืดขยายในต่ัวจนสุดแล้วพื่ับ Osmo Mobile 6 ห้ลังจากปิดเคู่รื�อง เอ้ยงซ้ายขวาแกนห้ันซ้ายข
วาและแกนก้มืเงยต่ามืท้�แสดงและพื่ับกิมืบอล เคู่รื�องห้มืายบนแขนแกนคู่วรสอดเข้าไปในร่บนด้ามืจับ ห้มืุนแกน
ห้ันซ้ายขวาต่ามืท้�แสดงเพื่ื�อล็อกเข้าท้�

1

2
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ข้อม่ืลจำาเพาะ
ทั�วไป

ขนาดกิมืบอล กางออก: 276×111.5×99 มืมื. (ยาว×กว้าง×ส่ง)
พัื่บ: 189×84.5×44 มืมื. (ยาว×กว้าง×ส่ง)

นำ�าห้นัก กิมืบอล: ประมืาณ 309 กรัมื 
ท้�ยึดโทรศัพื่ท์แมื�เห้ล็ก: ประมืาณ 31 กรัมื 

คู่วามืยาวส่งสุดของก้านยืดขยายในตั่ว 215 มืมื.
นําห้นักโทรศัพื่ท์ท้�รองรับ 170-290 กรัมื
คู่วามืห้นาของโทรศัพื่ท์ท้�รองรับ 6.9-10 มืมื.
คู่วามืกว้างของโทรศัพื่ท์ท้�รองรับ 67-84 มืมื.
แบตเตอร้�
ประเภัท Li-Po 2S
ระบบสารเคู่ม้ื LiCoO2
คู่วามืจุ 1000 mAh
พื่ลังงาน 7.74 Wh
แรงดันไฟ 6-8.8 V
อุณห้ภ่ัมิืขณะช้าร์จ 5° ถึง 40°C (41° ถึง 104°F)
อุณห้ภ่ัมิืในการทำางาน 0° ถึง 40°C (32° ถึง 104°F)

ระยะเวลาในการใช้้งาน ประมืาณ 6 ชั้�วโมืง 24 นาท้ (วัดภัายใต้่สภัาวะท้�เห้มืาะสมืกับ
กิมืบอลท้�อย่�ในแนวสมืดุลท้�สุด)

เวลาในการช้าร์จ ประมืาณ 1 ชั้�วโมืง 24 นาท้ (วัดโดยใช้้ท้�ช้าร์จ USB-C 
10W)

พื่อร์ต่ช้าร์จกิมืบอล USB-C
พื่อร์ต่เอาต์่พุื่ต่กำาลังไฟฟา้ N/A
พื่อร์ต่ด้านล�าง ร่สกร่ 1/4"-20
กิมืบอล
การใช้้พื่ลังงาน 1.1 W (โดยประมืาณ วัดภัายใต้่สภัาวะท้�เห้มืาะสมื)

ขอบเขต่การคู่วบคุู่มื
หั้นซ้ายขวา: -95° ถึง 95°
เอ้ยงซ้ายขวา: -100° ถึง 175°
ก้มืเงย: -25° ถึง 40°

ขอบเขต่ทางเทคู่นิคู่
หั้นซ้ายขวา: -161.64° ถึง 173.79°
เอ้ยงซ้ายขวา: -120.30° ถึง 211.97°
ก้มืเงย: -101.64° ถึง 78.55°

คู่วามืเร็วในการคู่วบคุู่มืส่งสุด 120°/s
โหมืดไร้สาย
รุ�น บล่ท่ธ 5.1
อื�นี้ ๆ
แอป DJI Mimo
ด้ามืจับ ขาตั�ง

ขนาด คู่วามืยาว: 138 มืมื.
เส้นผ�านศ่นย์กลาง: 32 มืมื.

นำ�าห้นัก ประมืาณ 72 กรัมื 



ติ่ดต่�อ 
ฝ่�ายสนัี้บสนุี้นี้ของ 

DJI

เราพื่ร้อมืให้้คู่วามืช้�วยเห้ลือ

https://www.dji.com/osmo-mobile-6/downloads
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