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การใช้คู่มือน้ี
คำาอธิบายภาพ

สิ�งสำาคู่ัญ ข้อแนะนำาและเคู่ล็ดลับ

ก่อนการใช้งาน
โปรดอ�านเอกสารต�อไปนี้ก�อนจะใช้้งาน DJITM OSMOTM Mobile SE:

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

ขอแนะนำาให้ด่วิดีโอสอนการใช้้งานทั้งหมืดบนเว็บไซต์อย�างเป็นทางการของ DJI (www.dji.com/osmo-
mobile-se/video) หรือในแอป DJI Mimo อ�านคู่ำาแนะนำาด้านคู่วามืปลอดภัยและคู่่�มืือเริ�มืใช้้งานฉบับย�อก�อน
ใช้้งานคู่รั้งแรก ด่คู่่�มืือการใช้้งานนี้เพื�อทราบข้อมื่ลเพิ�มืเติมื

ดาวน์โหลดแอป DJI Mimo
สแกนคู่ิวอาร์โคู่้ดด้านบนเพื�อดาวน์โหลดแอป DJI Mimo เวอร์ช้ันล�าสุด

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

DJI Mimo App

https://s.dji.com/guide37

 การค้นหาคำาสำาคัญ
คู่้นหาคู่ำาสำาคู่ัญ อย�างเช้�น “แบตเตอรี �” และ “ติดตั ้ง” เพื �อคู่้นหาหัวข้อนั ้น หากคูุ่ณใช้้ Adobe 
Acrobat Reader เพื�ออ�านเอกสารนี้ กรุณากด Ctrl+F ใน Windows หรือ Command+F ใน Mac 
เพื�อเริ�มืต้นคู่้นหา

  ไปท่ีหัวข้อ
ด่หัวข้อทั้งหมืดในสารบัญ คู่ลิกที�ช้ื�อหัวข้อเพื�อไปที�หัวข้อนั้น 

 การพิมพ์เอกสารน้ี
เอกสารนี้สามืารถพิมืพ์แบบคู่วามืละเอียดส่งได้
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ข้อมูลเบ้ืองต้น
Osmo Mobile SE นำ้าหนักเบามืีระบบป้องกันภาพสั�นไหวแบบ 3 แกน ช้�วยให้ใช้้งานโทรศัพท์เคู่ลื�อนที�ข
องคูุ่ณได้อย�างเต็มืศักยภาพ ดีไซน์พับเก็บได้แบบแมื�เหล็กช้�วยให้การนำาออกใช้้งานง�ายดายกว�าที�เคู่ย อี
กทั้งสะดวกต�อการพกพาและการจัดเก็บ Osmo Mobile SE สามืารถใช้้งานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวน
อน ส�วนโหมืดตั้งตรง ถือกลับหัว ถือด้านข้าง และตำาแหน�งต�ำาช้�วยให้คูุ่ณจับภาพได้อย�างสมืบ่รณ์แบบ 
ยกระดับคู่อนเทนต์ของคูุ่ณผ�าน DJI Mimo ที�มืี ActiveTrackTM 5.0, DynamicZoom และ Pano โหมืด 
Story, Timelapse และ ShotGuides มืีบทสอนการใช้้งานแบบทีละขั้นตอนตามืสถานการณ์และช้�วยให้คูุ่ณ
สร้างวิดีโอที�คูุ่ณสามืารถแบ�งปันบนโซเช้ียลมืีเดียได้

ภาพรวม

1. ที�ยึดโทรศัพท์แมื�เหล็ก 3
2. มือเตอร์ Roll 

ปรับมืุมืเอียงซ้ายขวา
3. ขนาดร่สกร่ M3×0.5
4. มือเตอร์ Pan ปรับมืุมืหันซ้ายขวา
5. แผงแสดงสถานะ
6. จอยสติ๊ก
7. แถบเลื�อนการซ่มื

8. พอร์ต UNC ขนาด 1/4"-20
9. พอร์ตช้าร์จ (USB-C)
10. ปุ�มืสวิตช้์
11. ปุ�มืช้ัตเตอร/์บันทึก
12. ปุ�มืพาวเวอร/์M
13. มือเตอร์ปรับมืุมืก้มืเงย
14. ปุ�มืไก

Osmo Mobile SE สามืารถใช้้งานร�วมืกับ DJI OM Fill Light Phone Clamp ซึ�งซื้อได้ที�ร้าน DJI
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การเร่ิมต้นใช้งาน
การชาร์จ
ช้าร์จ Osmo Mobile SE ด้วยการเชื้�อมืต�ออะแดปเตอร์ USB (ไมื�ได้ให้มืาด้วย) เข้ากับพอร์ตช้าร์จโดยใช้้สายช้าร์จ 
แบตเตอรี�จะช้าร์จเต็มืเมืื�อไฟแสดงระดับแบตเตอรี�ดับลงบนแผงแสดงสถานะ
เวลาในการช้าร์จ: ประมืาณ 2 ช้ั�วโมืง 12 นาที (ทดสอบที�อุณหภ่มืิสภาพแวดล้อมื 25° C เมืื�อใช้้ที�ช้าร์จ 10 W)

รันไทมื์ส่งสุด: ประมืาณ 8 ช้ั�วโมืง (ทดสอบด้วยกิมืบอลที�สมืดุลและถือไว้อย�างมืั�นคู่ง คู่�านี้คู่วรใช้้เป็นข้อมื่ลอ้า
งอิงเท�านั้น)

 

การติดตั้งกับโทรศัพท์
1. ติดที�ยึดโทรศัพท์แมื�เหล็กที�ตรงกลางโทรศัพท ์สามืารถยืดที�ยึดโทรศัพท์แมื�เหล็กเพื�อปรับให้เข้ากับคู่วามื

กว้างของโทรศัพท์มืือถือ เคู่รื�องหมืายกล้องคู่วรช้ี้ไปที�กล้องของโทรศัพท์
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แผ�นกันลื�นจะช้�วยยึดโทรศัพท์มืือถือและที�ยึดโทรศัพท์แมื�เหล็กให้แน�น ติดแผ�นกันลื�นเข้ากับที�ยึดโทรศัพท์แมื�เ
หล็กดังร่ปด้านล�าง แล้วกดให้แน�น

เคล็็ดลั็บเก่ี่�ยวกัี่บที่่�ยึดโที่รศััพที่์แม่่เหล็็กี่
ตรวจสอบให้แน�ใจว�าทิศทางของที�ยึดโทรศัพท์แมื�เหล็กตรงกับที�แสดงไว้ในร่ปด้านบน เพื�อประสิทธิภาพส่งสุด 
ตรวจสอบให้แน�ใจว�าที�ยึดโทรศัพท์แมื�เหล็กอย่�ตรงกลางของโทรศัพท์มืือถือ และด้านซ้ายและขวาของที�ยึดมืีร
ะยะห�างเท�ากัน

2. ติดที�ยึดโทรศัพท์กับแผ�นยึดให้ตรงกัน ยึดโทรศัพท์มืือถือเข้ากับ Osmo Mobile SE 
3. กางกิมืบอลตามืภาพ กดปุ�มื M คู่้างไว้เพื�อเปิดเคู่รื�อง Osmo Mobile SE จะยึดมืั�นคู่งเมืื�อไฟแสดงสถา

นะโหมืดกิมืบอลสว�างขึ้นบนแผงแสดงสถานะ
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ปุ่ม M
เม่ื่อปิดเครื่องอยู่
กดหนึ�งคู่รั้ง: ตรวจสอบระดับแบตเตอรี�
กดคู่้าง: เปิดเคู่รื�อง

เม่ื่อเปิดเครื่องอยู่
กดหนึ�งคู่รั้ง: สลับระหว�างโหมืดต�าง ๆ ของกิมืบอล
กดสามืคู่รั้ง: เข้าส่�โหมืดสแตนด์บาย (กดปุ�มืใดก็ได้เพื�อออก)
กดคู่้าง: ปิดเคู่รื�อง กดคู่้าง 20 วินาทีเพื�อบังคู่ับปิดเคู่รื�อง

การใช้ Osmo Mobile SE
คุณสมบัติของโดรน

แผงแสดงสถานะ
แสดงไฟแสดงสถานะของระบบ ไฟแสดงระดับแบตเตอรี� และโหมืดกิมืบอล

 คู่ำาอธิบายไฟแสดงสถานะของระบบ
รูปแบบการกะพริบ รายละเอียด
สีเหลืองคู้่าง ตัดการเชื้�อมืต�อบล่ท่ธแล้ว
สีเขียวคู้่าง เชื้�อมืต�อบล่ท่ธแล้ว
กะพริบเปน็สีเหลืองหรือเขียว โหมืดสแตนด์บาย
ไฟกะพริบสีแดงและเขียวสลับกัน กำาลังอัปเดตเฟร์ิมืแวร์/การอัปเดตเฟร์ิมืแวร์ล้มืเหลว
สีแดงคู้่าง ตรวจพบสถานะผิดปกติ

 คู่ำาอธิบายไฟแสดงระดับแบตเตอรี�
รูปแบบการกะพริบ ระดับแบตเตอรี�
กะพริบเปน็สีแดงเร็ว ๆ ≤5%
สีแดงคู้่าง 6%-19%
สีเหลืองคู้่าง 20%-60%
สีเขียวคู้่าง >60%

โหมดกิมบอล
 Follow: แกนหันซ้ายขวาและแกนก้มืเงยจะติดตามืการเคู่ลื�อนที� โดยที�ทั้งแกนหันซ้ายขวาและแกนก้มืเงย
เคู่ลื�อนที�ตามืการเคู่ลื�อนไหวของด้ามืจับ เหมืาะสำาหรับสถานการณ์เมืื�อเลื�อนขึ้นและลงหรือแบบเฉียง

 Tilt Locked: เฉพาะแกนหันซ้ายขวาจะติดตามืการเคู่ลื �อนที � โดยที �แกนหันซ้ายขวาเท�านั ้นที �จะเ
คู่ลื �อนที �ตามืการเคู่ลื �อนที �ของด้ามืจับ เหมืาะสำาหรับสถานการณ์ต�าง ๆ เช้�น การถ�ายภาพอาร์คู่ 
หรือการเคู่ลื�อนที�จากซ้ายไปขวา

 FPV: แกนหันซ้ายขวา ก้มืเงย และเอียงซ้ายขวาจะติดตามืการเคู่ลื�อนที� โดยที�แกนทั้งสามืแกนเคู่ลื�อนที�ต
ามืการเคู่ลื�อนไหวของด้ามืจับ เหมืาะสำาหรับการถ�ายภาพมืุมืมืองบุคู่คู่ลที�หนึ�ง

 SpinShot: แกนหันซ้ายขวา แกนก้มืเงยและแกนเอียงซ้ายขวาจะติดตามื สามืารถใช้้จอยสติ๊กเพื�อคู่วบคูุ่
มืแกนเอียงซ้ายขวาได้ SpinShot เปิดใช้้งานการถ�ายวิดีโอขณะที�หมืุนกล้องไป 360° เหมืาะสำาหรับการถ�
ายภาพแบบผลักออก ดึงเข้า และต�ำาลง
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แถบเลื่อนการซูม
เลื�อนแถบเลื�อนไปที�ตำาแหน�ง + เพื�อขยายภาพวัตถุและเลื�อนแถบเลื�อนไปที�ตำาแ
หน�ง - เพื�อย�อขนาดลง กดแถบเลื�อนหนึ�งคู่รั้งเพื�อเปลี�ยนการซ่มืหนึ�งคู่รั้ง กดแ
ถบเลื�อนอย�างต�อเนื�องเพื�อเปลี�ยนการซ่มือย�างต�อเนื�อง

จอยสติ๊ก
เลื�อนในแนวตั้งและแนวนอนเพื�อปรับการก้มืเงยและการหันซ้ายขวาของโท
รศัพท์มืือถือ สามืารถกำาหนดทิศทางการคู่วบคูุ่มืจอยสติ๊กได้ใน DJI Mimo 
ใช้้จอยสติ๊กเพื�อไปยังส�วนต�าง ๆ ในการตั้งคู่�าในหน้าการตั้งคู่�าด�วน

ปุ่มชัตเตอร์/บันทึก
กดหนึ�งคู่รั้ง: ถ�ายภาพ หรือเริ�มื/หยุดการบันทึก
กดคู่้างไว้: ถ�ายภาพต�อเนื�องเมืื�ออย่�ในโหมืดถ�ายภาพ

ปุ่มสวิตช์
กดหนึ�งคู่รั้ง: สลับระหว�างกล้องหน้าและกล้องหลัง
กดสองคู่รั้ง: สลับระหว�างโหมืดแนวนอนและโหมืดแนวตั้ง
กดสามืคู่รั้ง: สลับระหว�างโหมืดถ�ายภาพและโหมืดบันทึกวิดีโอ สามืารถตั้งคู่�าคูุ่
ณสมืบัติเพื�อคู่วบคูุ่มืการตั้งคู่�าด�วนใน DJI Mimo ได้

ปุ่มไก
กดหนึ�งคู่รั้งเพื�อเริ�มืหรือหยุด ActiveTrack 5.0 (ต้องใช้้กับ Mimo)
กดสองคู่รั้งเพื�อตั้งตำาแหน�งกิมืบอลให้อย่�ศ่นย์กลางใหมื� เมืื�อใช้้ ActiveTrack 
5.0 กิมืบอลจะกลับไปที�กึ�งกลางของมืุมืมืองกล้อง
กดหนึ�งคู่รั้ง จากนั้นกดคู่้างไว้เพื�อปรับคู่วามืเร็วในการติดตามืเป็นโหมืดเร็ว 
ปล�อยเพื�อออก
กดคู่้างไว้เพื�อเข้าส่�โหมืดล็อก ในโหมืดล็อก กิมืบอลจะไมื�ติดตามืการเคู่ลื�อนไหว
ของด้ามืจับ ปล�อยเพื�อออกจากโหมืดล็อก

พอร์ตชาร์จ (USB-C)
ช้าร์จ Osmo Mobile SE โดยเช้ื�อมืต�ออะแดปเตอร ์USB เข้ากับพอร์ตนี้
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พอร์ต UNC ขนาด 1/4"-20
สามืารถใช้้พอร์ต UNC ขนาด 1/4 "-20 เพื�อติดขาตั้งกล้องได้

ขนาดรูสกร ูM3×0.5
ใช้้ในการติดตั้งตัวถ�วงนำ้าหนัก หากติดตั้งเลนส์กล้องหรือไมืโคู่รโฟนบนโทรศัพ
ท์มืือถือ คู่วรใช้้ตัวถ�วงนำ้าหนัก ตรวจสอบให้แน�ใจว�านำ้าหนักรวมืของอุปกรณ์เส
ริมืเหล�านี้น้อยกว�า 290 กรัมื

การทำางานร่วมกัน
กดปุ�มืสวิตช้์ ปุ�มืช้ัตเตอร์/บันทึก และปุ�มืไกพร้อมืกันนานกว�าหนึ�งวินาทีเพื�อรีเซ็ตช้ื�อบล่ท่ธและการเช้ื�อมืต�อ 
แล้วเช้ื�อมืต�อใหมื�

Osmo Mobile SE จะปิดโดยอัตโนมืัต ิหากอย่�ในโหมืดสแตนด์บายแล้วไมื�ได้ใช้้งานเป็นเวลาสามืนาที
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โหมดตั้งตรง (Upright Mode)

โหมืดตั้งตรงสามืารถใช้้งานได้โดยที�ผ่้ใช้้ไมื�ต้องสั�ง
การเพิ�มืเติมื ในโหมืดนี้ให้กดปุ�มืไกสองคู่รั้งอย�างรว
ดเร็วเพื�อให้โทรศัพท์มืือถืออย่�ตรงกลาง

โหมดถือกลับหัว (Underslung Mode)

ถือ Osmo Mobile SE กลับหัวเพื�อเข้าส่�โหมืดถือ
กลับหัว ซึ�งโทรศัพท์มืือถือจะจับภาพจากตำาแหน�งที�
ตำ�ากว�าได้อย�างง�ายดาย กดปุ�มืไกสองคู่รั้งอย�างรว
ดเร็วเพื�อให้โทรศัพท์มืือถืออย่�ตรงกลาง

โหมดถือด้านข้าง (Side Grip Mode)

หมืุน Osmo Mobile SE ไปทางขวาหรือซ้าย 
90° เพื �อเปลี �ยนจากโหมืดตั ้งตรง (Upright) 
เป็นโหมืดถือด้านข้าง (Side Grip) กดปุ�มืไกสองคู่
รั้งอย�างรวดเร็วเพื�อให้โทรศัพท์มืือถืออย่�ตรงกลาง

โหมดตำาแหน่งตำ่า (Low Position Mode)

กดไกคู่้างไว ้จากนั้นเอียง Osmo Mobile SE ไปข้
างหน้าเพื�อเข้าส่�โหมืดตำาแหน�งต�ำา มืุมืเอียงถ่กขยา
ยเพื�อให้เหมืาะกับการถ�ายจากที�ต�ำา

โหมดการทำางาน
โหมืดการทำางานจะเปิดขึ้นเมืื�อใช้้งานในโหมืดแนวตั้งและแนวนอน 
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แอป DJI Mimo
ด่ฟีดวิดีโอ HD สดบนหน้าจอโทรศัพทม์ืือถือของคุู่ณผ�านแอป DJI Mimo แอปนี้ยังให้คุู่ณใช้้ ShotGuides, 
Hyperlapse, Timelapse, ActiveTrack 5.0, DynamicZoom, Pano และโหมืด Story หรือกำาหนดการตั้
งคู่�ากล้องและกิมืบอลได้ เพียงแตะไมื�กี�คู่รั้ง

 Device: แตะเพื�อเช้ื�อมืต�อกับ Osmo Mobile SE เมืื�อเช้ื�อมืต�อแล้ว DJI Mimo จะเข้าส่�มืุมืมืองกล้อง
 Academy: แตะเพื�อด่วิดีโอสอนการใช้้งานและด่คู่่�มืือ สแกนคู่ิวอาร์โคู่้ดบนกิมืบอลเพื�อเข้าถึง Academy 

โดยตรง
 AI Editor: มืีเทมืเพลตหลายแบบสำาหรับแก้ไขภาพถ�ายหรือวิดีโอ
 Home: แตะเพื�อย้อนกลับไปยังหน้า home

 Album: จัดการและด่ภาพวิดีโอจากโทรศัพท์หรืออุปกรณ ์DJI

 Editor: แตะเพื�อแก้ไขภาพถ�ายหรือวิดีโอจาก Osmo Mobile SE หรือนำาเข้าและแก้ไขจากอุปกรณ์มืือถือ 

 Profile: ลงทะเบียนหรือเข้าส่�ระบบบัญช้ี DJI แตะไอคู่อนการตั้งคู่�าเพื�อเข้าถึงการตั้งคู่�าเพิ�มืเติมื
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การเชื่อมต่อกับแอป DJI Mimo
1. เปิด Osmo Mobile SE
2. เปิดใช้้งานบล่ท่ธบนโทรศัพท์มืือถือและเช้ื�อมืต�อกับอุปกรณ์ที�มืีคู่ำาว�า OMSE นำาหน้าช้ื�อใน DJI Mimo
3. ผ่้ใช้้จะต้องอนุญาตให้เข้าถึงข้อมื่ลบางอย�างเมืื�อใช้้ DJI Mimo เป็นคู่รั้งแรก ข้อมื่ลที�แน�นอนจะถ่กแสดง

ในข้อคู่วามืแจ้ง ต้องใช้้การเช้ื�อมืต�ออินเทอร์เน็ต Osmo Mobile SE จะเปิดใช้้งานหลังจากการอนุญาต 
และแอปจะเข้าส่�มืุมืมืองกล้อง

เมืื�อเชื้�อมืต�อผ�านบล่ท่ธแล้ว Osmo Mobile SE จะสามืารถคู่วบคุู่มืกล้องของโทรศัพท์มืือถือได้โดยไมื�ต้อ
งใช้้ DJI Mimo โปรดด่รายการอุปกรณ์ที�ใช้้กับโทรศัพท์มืือถือได้เพื�อทราบรายละเอียดที� www.dji.com/
osmo-mobile-se

Camera View (มุมมองกล้อง)

1. Home
  : แตะเพื�อย้อนกลับไปยังหน้า Home
2. ShotGuides
  : ShotGuides มืีบทสอนการถ�ายแบบทีละขั้นตอนตามืสถานการณ ์ผ่้ใช้้จะสามืารถแก้ไขวิดีโอโดยใช้้ 

AI Editor ได้
3. ActiveTrack Select Box
  : ActiveTrack 5.0 ได้รับการปรับให้เหมืาะสำาหรับการติดตามืวัตถ ุวัตถุจะยังคู่งอย่�ตรงกลางมืุมืมือง

กล้องตามืคู่�าเริ�มืต้น มืุมืมืองกล้องสามืารถปรับได้เอง มืีสามืวิธีในการใช้้ ActiveTrack 5.0 ได้แก�:
a. ลากนิ้วเป็นร่ปกล�องบนหน้าจอในมืุมืมืองกล้องใน DJI Mimo กล�องสีเขียวรอบ 

ๆ วัตถุบ�งบอกว�าเปิดใช้้งาน ActiveTrack 5.0 สำาเร็จแล้ว แตะไอคู่อน  
ที�มืุมืบนสุดเพื�อหยุดการติดตามื
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b. เปิดใช้้งานการคู่วบคูุ่มืด้วยท�าทาง OFF เลือก “Follow and Shoot (ติดตามืและถ�าย)” ใน DJI Mimo 
และยกฝ�ามืือหรือช้่สองนิ้วเป็นร่ปตัววี เป็นเวลาหนึ�งถึงสองวินาทีเมืื�อหันหน้าเข้าหากล้อง กิมืบอลจะ
ติดตามืวัตถุที�อย่�ใกล้กล้องมืากที�สุด ระยะการตรวจจับระหว�างกล้องหลังกับท�าทางคู่ือ 0.5 ถึง 4 มื. 
โปรดทราบว�า ActiveTrack 5.0 อาจใช้้พลังงานมืากขึ้นและทำาให้อุณหภ่มืิของโทรศัพท์มืือถือเพิ�มืขึ้น 
ใช้้ท�าทางโดยยกฝ�ามืือหรือช้่สองนิ้วเป็นร่ปตัววีเพื�อหยุดการบันทึก

c. กดปุ�มืไกหนึ�งคู่รั้งเพื�อเริ�มืหรือหยุด ActiveTrack 5.0 กิมืบอลจะติดตามืวัตถุตรงกลางหน้าจอตามืคู่�
าเริ�มืต้น เมืื�อใช้้ ActiveTrack 5.0 ให้เลื�อนจอยสติ๊กเพื�อปรับมืุมืมืองกล้อง 

4. ระดับแบตเตอรี่กิมบอล
  : แสดงระดับแบตเตอรี�ปัจจุบันของกิมืบอล
5. ระดับแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
  : แสดงระดับแบตเตอรี�ปัจจุบันของโทรศัพท์มืือถือ
6. แฟลช
  : แสดงสถานะแฟลช้
7. โหมดกิมบอล
  : แสดงโหมืดกิมืบอลปัจจุบัน: Follow, Tilt Locked, FPV หรือ SpinShot
8. สลับกล้องหน้า/กล้องหลัง
  : แตะเพื�อสลับระหว�างกล้องหน้าและกล้องหลังของโทรศัพท์มืือถือของคูุ่ณ Selfie, Follow และ 

Glamour Effects จะเปิดใช้้งานโดยอัตโนมืัติเมืื�อเปลี�ยนเป็นกล้องหน้า หมืายเหตุ: ไมื�รองรับ Glamour 
Effects เมืื�อบันทึกที� 4K หรือ 60fps

9. โหมดการถ่าย
 เลื�อนเพื�อเลือกโหมืดการถ�าย
 Hyperlapse: เปิดใช้้งานการถ�ายภาพ Timelapse ในขณะที�เคู่ลื�อนโทรศัพท์มืือถือ 

แตะปุ�มืช้ัตเตอร์เพื�อเริ�มื
 Timelapse (ไที่ม่์แล็ปส)์: ไทมื์แลปส์มืีสี�ประเภท (มืุมืคู่งที�, ซ้ายไปขวา, ขวาไปซ้าย 

และการเคู่ลื�อนที�แบบกำาหนดเอง) หลังจากเลือก Timelapse แล้วให้แตะการตั้งคู่�าที�ด้านบนของหน้าจอ 
สำาหรับ Fixed Angle, L to R, and R to L (มืุมืคู่งที�, ซ้ายไปขวา, ขวาไปซ้าย) ให้ตั้งคู่�าช้�วงเวลาและระยะ
เวลาและเริ�มืถ�ายภาพ สำาหรับ Custom Motion (การเคู่ลื�อนที�แบบกำาหนดเอง) ให้เลือกสี�ตำาแหน�งและกิ
มืบอลจะเลื�อนไปยังแต�ละตำาแหน�งตามืลำาดับ

 DynamicZoom: เลือกจากโหมืด Move Out และ Move In หลังจากเลือกโหมืดแล้ว ให้ลากนิ้วเป็นร่ป
กล�องเพื�อเลือกวัตถุ จากนั้นแตะปุ�มืช้ัตเตอร์เพื�อเริ�มืถ�าย

 Slow Motion: แตะเพื�อถ�ายวิดีโอด้วยสโลว์โมืช้ั�น 4 เท�าและ 8 เท�า ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที�ใช้้กับโท
รศัพท์มืือถือได้เพื�อทราบข้อมื่ลเพิ�มืเติมื
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 Video: แตะเพื�อถ�ายวิดีโอปกติ
 Photos: แตะเพื�อถ�ายภาพช้็อตเดียว กดคู่้างไว้เพื�อถ�ายภาพต�อเนื�อง
 Pano: แตะเพื�อถ�ายภาพพาโนรามืา 3×3, 240° หรือ CloneMe กล้องจะถ�ายภาพเก้า เจ็ด หรือสามืภา

พแยกกันและสร้างภาพพาโนรามืา
 Story: มืีเทมืเพลตหลายแบบสำาหรับการบันทึกวิดีโอ
10. ปุ่มชัตเตอร์/บันทึก
  : แตะเพื�อถ�ายภาพ หรือเริ�มืหรือหยุดการบันทึกวิดีโอ
11. เปลี่ยนการควบคุมด้วยท่าทาง
 OFF : แตะเพื�อเข้าถึงการตั้งคู่�าการคู่วบคูุ่มืด้วยท�าทาง
12. เล่นย้อนกลับ
  : แตะเพื�อด่ตัวอย�างภาพถ�ายและวิดีโอ
13. ซูม
  : แสดงอัตราการซ่มืในปัจจุบัน วางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอแล้วเลื�อนออกจากกันเพื�อซ่มืเข้า 

เลื�อนเข้าหากันเพื�อซ่มืออก หรือเลื�อนแถบเพื�อคู่วบคูุ่มืการซ่มื
14. พารามิเตอร์การถ่าย
  0801/100  : แสดงคู่�าสปีดช้ัตเตอร์, ISO และ EV (ใช้้ได้กับโทรศัพท์มืือถือเกือบทุกรุ�น)
15. การตั้งค่า 
  : กี่ารตั้งค่ากี่ล็้อง
 การตั้งคู่�าจะแตกต�างกันไปขึ้นอย่�กับโหมืดถ�ายภาพ โปรดทราบว�าการตั้งคู่�าแฟลช้ ไวต์บาลานซ์ และกริด 

จะใช้้ได้เฉพาะเมืื�อใช้้กล้องหลังเท�านั้น สำาหรับอุปกรณ์ iOS Selfie Flip ใช้้ได้เฉพาะเมืื�อใช้้กล้องหน้าในโห
มืดภาพถ�าย สำาหรับอุปกรณ์ Android Selfie Flip สามืารถใช้้งานได้ในโหมืดภาพถ�ายเท�านั้น

	  : กี่ารตั้งค่ากี่ิม่บอล็
 โหมืดกิมืบอล: เลือกจาก Follow, Tilt Locked, FPV และ Spinshot

 คู่วามืเร็วในการติดตามื: ระบุคู่วามืเร็วในการติดตามืเป็นเร็ว ปานกลาง และช้้า
 การคู่าลิเบรตกิมืบอลอัตโนมืัติ: ลดการเบี�ยงเบนที�เกิดจากการรบกวนของคู่ลื�นแมื�เหล็กในบ

ริเวณใกล้เคู่ียงหรือคู่วามืผิดพลาดของมืนุษย์ ก�อนการคู่าลิเบรต ให้วาง Osmo Mobile SE 
บนพื้นผิวเรียบโดยใช้้ขาตั้งกล้อง อย�าสัมืผัสกิมืบอลระหว�างการคู่าลิเบรต

 การปรับกิมืบอลแนวนอน: ตรวจสอบให้แน�ใจว�าที�ยึดโทรศัพท์แมื�เหล็กติดแน�นมืั�นคู่ง ก�อนจะปรับกิมืบอล
 กดปุ�มืสลับ 3 คู่รั้ง: สามืารถตั้งคู่�าคูุ่ณสมืบัติเพื�อถ�ายภาพ บันทึก หรือเข้าส่�การตั้งคู่�าด�วน
 คู่วามืเร็วจอยสติ๊ก: แตะเพื�อตั้งคู่�าคู่วามืเร็วส่งสุดเมืื�อคู่วบคูุ่มืจอยสติ๊ก มืีตัวเลือก เร็ว ปานกลาง และช้้า
 ทิศทางการคู่วบคูุ่มืจอยสติ๊ก: เลือกจาก Free และ Horiz/Vert Free ช้�วยให้สามืารถคู่วบคูุ่มืกิมืบอลในแ

นวนอนและแนวตั้งได้พร้อมืกัน Horiz/Vert ช้�วยให้สามืารถคู่วบคูุ่มืกิมืบอลในแนวนอนหรือแนวตั้งได้
 กลับทิศทางจอยสติ๊ก: หลังจากเปิดใช้้งานคูุ่ณสมืบัตินี้ ทิศทางการเคู่ลื�อนที�ของกิมืบอล

จะเปลี�ยนไปเป็นทิศทางตรงกันข้ามื เลือกจากตัวเลือก ปิด แนวนอน แนวตั้ง และทั้งหมืด 
หลังจากเปิดใช้้งานตัวเลือกแนวนอน ทิศทางการเคู่ลื�อนที�ของแกนหันซ้ายขวาจะสลับไปเป็นตรงกันข้ามื 
หลังจากเปิดใช้้งานตัวเลือกแนวนอน ทิศทางการเคู่ลื�อนที�ของแกนก้มืเงยจะสลับไปเป็นตรงกันข้ามื

 เสียง: สามืารถเปิด/ปิดเสียงของกิมืบอลได้
	  : กี่ารตั้งค่าที่ั่วไป
 รวมืถึงข้อมื่ลต�าง ๆ เช้�น การจัดการอุปกรณ ์ช้ื�ออุปกรณ ์ข้อมื่ลเวอร์ช้ัน 

และหมืายเลขซีเรียลของอุปกรณ์
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16. การตั้งค่าพารามิเตอร์การถ่าย
 สามืารถตั้งคู่�าพารามืิเตอร์การถ�ายได้ตามืโหมืดการถ�าย แตะไอคู่อนเพื�อเข้าถึงการตั้งคู่�า

• การคู่วบคุู่มืด้วยท�าทางและ ActiveTrack 5.0 ไมื�สามืารถใช้้ได้ในสถานการณ์ต�อไปนี�:
 a. โหมืดกิมืบอลถ่กตั�งคู่�าเปน็ FPV หรือ SpinShot
   b. อัตราการซ่มืเกิน 3 เท�า
•	Selfie	และ Follow ไมื�สามืารถใช้้ได้ในสถานการณ์ต�อไปนี�:
 a. โหมืดกิมืบอลถ่กตั�งคู่�าเปน็ FPV หรือ SpinShot
 b. เปดิใช้้งานการคู่วบคุู่มืด้วยท�าทางแล้ว
 c. อัตราการซ่มืของกล้องหน้าเกิน 3 เท�า
• การตั�งคู่�าพารามิืเตอร์การถ�ายจะแตกต�างกันไปขึ�นอย่�กับรุ�นของโทรศัพท์มืือถือ โปรดด่รายการอุปกรณ์
ที�ใช้้กับโทรศัพท์มืือถือได้ (www.dji.com/osmo-mobile-se) เพื�อทราบข้อม่ืลเพิ�มืเติมื
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อัปเดตเฟิร์มแวร์
ใช้้ DJI Mimo เพื�ออัปเดตเฟิร์มืแวร์ Osmo Mobile SE การอัปเดตจะใช้้เวลาประมืาณสามืนาที

วิธีอัปเดต
ก�อนเริ�มือัปเดต ตรวจสอบให้แน�ใจว�าไฟแสดงระดับแบตเตอรี�แสดงเป็นสีเขียวหรือสีเหลือง เช้ื�อมืต�อ Osmo 
Mobile SE กับอุปกรณ์มืือถือของคูุ่ณแล้วเปิด DJI Mimo คูุ่ณจะได้รับแจ้งหากมืีการอัปเดตเฟิร์มืแวร์ใหมื� 
เพื�อเริ�มือัปเดต เช้ื�อมืต�อโทรศัพท์ของคูุ่ณกับอินเทอร์เน็ตและทำาตามืคู่ำาแนะนำาบนจอ
อย�าออกจาก DJI Mimo ขณะอัปเดตเฟิร์มืแวร ์ใส�ใจกับคู่ำาแนะนำาบนหน้าจอ ไฟแสดงสถานะระบบจะกะพริบเ
ป็นสีเขียวและสีแดงสลับกัน และจะกลายเป็นสีเขียวติดสว�างเมืื�อการอัปเดตเฟิร์มืแวร์เสร็จสมืบ่รณ์
หากการอัปเดตไมื�สำาเร็จ ให้รีสตาร์ท DJI Mimo เช้ื�อมืต�อบล่ท่ธใหมื�แล้วลองอีกคู่รั้ง

การจัดเก็บ
Osmo Mobile SE ออกแบบมืาให้พับเก็บได้เพื�อการจัดเก็บและการพกพาที�ง�ายดายยิ�งขึ้น อย�าลืมืพับ 
Osmo Mobile SE หลังจากปิดเคู่รื�อง หมืุนแกนก้มืเงยและแกนหันซ้ายขวาตามืที�แสดงและพับกิมืบอล 

2

1

3
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ข้อมูลจำาเพาะ
ทั�วไป

ขนาดกิมืบอล
กางออก: 262.5×119.5×104 มืมื. (ยาว×กว้าง×ส่ง)
พับ: 167×108.5×46.5 มืมื. (ยาว×กว้าง×ส่ง)

นำ�าหนัก
กิมืบอล: ประมืาณ 352 กรัมื
ที�ยึดโทรศัพท์แมื�เหล็ก: ประมืาณ 31 กรัมื

น้ำาหนักโทรศัพท์ที�รองรับ 170-290 กรัมื
คู่วามืหนาของโทรศัพท์ที�รองรับ 6.9-10 มืมื.
คู่วามืกว้างของโทรศัพท์ที�รองรับ 67-84 มืมื.
แบตเตอรี่
ประเภท 18650 Li-ion
ระบบสารเคู่มีื LiNiMnCoO2
คู่วามืจุ 2600 mAh
พลังงาน 9.36 Wh
แรงดันไฟ 2.75-4.2 V
อุณหภ่มิืขณะช้าร์จ 5° ถึง 40°C (41° ถึง 104°F)
อุณหภ่มิืในการทำางาน 0° ถึง 40°C (32° ถึง 104°F)
ระยะเวลาในการใช้้งาน 8 ช้ั�วโมืง (ภายใต้สภาวะที�เหมืาะสมืกับกิมืบอลที�อย่�ในแนวสมืดุลที�สุด)
เวลาในการช้าร์จ ประมืาณ 2 ชั้�วโมืง 12 นาที (วัดโดยใช้้ที�ช้าร์จ USB-C 10W)
พอร์ตช้าร์จกิมืบอล USB-C
พอร์ตเอาต์พุตกำาลังไฟฟา้ N/A
พอร์ตด้านล�าง ร่สกร่ 1/4"-20
กิมบอล
การใช้้พลังงาน 1 W (ภายใต้สภาวะที�เหมืาะสมืกับกิมืบอลที�อย่�ในแนวสมืดุลที�สุด)

ขอบเขตการคู่วบคุู่มื
หันซ้ายขวา: -115° ถึง 115°
เอียงซ้ายขวา: -85° ถึง 160°
ก้มืเงย: -43° ถึง 53°

ขอบเขตทางเทคู่นิคู่
หันซ้ายขวา: -161.2° ถึง 171.95°
เอียงซ้ายขวา: -136.7° ถึง 198°
ก้มืเงย: -106.54° ถึง 235.5°

คู่วามืเร็วในการคู่วบคุู่มืส่งสุด 120°/s
โหมดไร้สาย
รุ�น บล่ท่ธ 5.1
อื�น ๆ
แอป DJI Mimo
ด้ามจับ ขาตั้ง

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

นำ�าหนัก ประมืาณ 72 กรัมื



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

ติดต�อ 

ฝ่่ายสนัับสนุันัของ 
DJI

เราพร้อมืให้คู่วามืช้�วยเหลือ

หากคุู่ณมีืคู่ำาถามืเกี�ยวกับเอกสารฉบับนี� โปรดติดต�อ DJI โดยส�งข้อคู่วามืไปที� 
DocSupport@dji.com
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