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ค้นหาค�ำส�ำคัญ
ค้นหาค�ำส�ำคัญ อย่างเช่น “แบตเตอรี”่ และ “ติดตัง้ ” เพื่อค้นหาหัวข้อนั ้น หากคุณใช้ Adobe Acrobat Reader เพื่ออ่านเอกสารนี ้ กรุณากด
Ctrl+F ใน Windows หรือ Command+F ใน Mac เพื่อเริม่ ต้นค้นหา

ไปทีห่ วั ข้อ
ดูหัวข้อทัง้ หมดในสารบัญ คลิกที่ชื่อหัวข้อเพื่อไปที่หัวข้อนั ้น

พิมพ์เอกสารนี ้
เอกสารนี ้สามารถพิมพ์แบบความละเอียดสูงได้

การใช้คู่มือนี ้
ค� ำ อธิ บ ายภาพ
สิ่งส�ำคัญ

ข้อแนะน� ำและเคล็ดลับ

อ่ า นก่ อ นใช้ ง านครั ง้ แรก
กรุณาอ่านเอกสารต่อไปนี ้ก่อนจะใช้งาน DJI Pocket 2
1. คูม่ ือการใช้งาน
2. คูม่ ือเริม่ ใช้งานฉบับย่อ
3. ข้อสงวนสิทธิ์และค�ำแนะน� ำด้านความปลอดภัย
ขอแนะน� ำให้ชมวิดโี อสอนการใช้งานทัง้ หมดในแอป DJI Mimo หรือเว็บไซต์ทางการของ DJITM (www.dji.com/pocket-2) และอ่านข้อสงวนสิทธิ์
และค�ำแนะน� ำด้านความปลอดภัยก่อนจะใช้งานเป็ นครัง้ แรก

อย่าลืมอ่านคูม่ ือเริม่ ใช้งานฉบับย่อก่อนใช้งานเป็ นครัง้ แรกและดูคมู่ ือผู้ใช้ฉบับนี ้ส�ำหรับข้อมูล

เพิ่มเติม

การดาวน์์ โหลดแอป DJI Mimo
สแกนรหััส QR ที่่�ด้้านขวา หรืือค้้นหาแอป “DJI Mimo” ใน App Store

เวอร์ชัน Android ของ DJI Mimo ใช้งานได้กับ Android v7.0 หรือใหม่กว่า เวอร์ชัน iOS ของ DJI Mimo ใช้งานได้กับ
iOS v11.0 หรือใหม่กว่า
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ข้อมูลเบือ้ งต้น

DJI Pocket 2 เป็็ นกล้้องพร้้อมระบบกิิมบอลกัันสั่่�นแบบใช้้มือื ถืือ ที่่�รวมเอาความคล่่องตััวและความเสถีียรไว้้ในเครื่่�องเดีียว ถ่่ายภาพได้้คมชััด 64 MP
และวิิดีโี อที่่�เสถีียรสููงสุุดถึึง 4K 60fps หน้้ าจอสััมผััสในตััวแสดงภาพสดจากกล้้องและสามารถควบคุุมการเคลื่่�อนไหวของกล้้องและกิิมบอลได้้ สร้้างสรรค์์ภาพ
ที่่�สมบููรณ์์ แบบด้้วยโหมดอััจฉริิยะ เช่่น ActiveTrack, Zoom, Panorama, Timelapse และวิิดีโี อ HDR และเพลิิดเพลิินไปกัับการบัันทึึกเสีียง
คุุณภาพสููง ด้้วยไมโครโฟนสี่่�ตััวที่่�มีีระบบลดเสีียงรบกวนจากลม เชื่่�อมต่่อ DJI Pocket 2 กัับแอป DJI Mimo โดยใช้้อุปุ กรณ์์ มือื ถืือแบบไร้้สาย* หรืือด้้วย
อะแดปเตอร์์ แอปนี้้�สามารถใช้้สร้้างวิิดีโี อคุุณภาพระดัับมืืออาชีีพและแชร์์ไปยัังโซเชีียลมีีเดีียได้้ทัน
ั ทีีในโหมด Story
คุณสามารถใช้อุปกรณ์ เสริม เช่น มินิคอนโทรลสติก๊ ด้ามจับอเนกประสงค์ เครือ่ งส่งสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย ขาตัง้ กล้องขนาดเล็ก ที่ยึดขาตัง้ กล้อง (1/4")
และเลนส์มุมกว้าง เพื่อเพลิดเพลินกับคุณสมบัตติ า่ ง ๆ ของ DJI Pocket 2 ได้
*จ�ำเป็ นต้องใช้ดา้ มจับอเนกประสงค์เพื่อเชื่อมต่อกับแอป DJI Mimo แบบไร้สาย

ภาพรวม
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14
16
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6
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7
8
9
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10
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1. ปุ่ มพาวเวอร์

9. ช่องเสียบการ์ด microSD

2. ช่องเสียบสายคล้อง

10. พอร์ต USB-C

3. ขาตัง้ ที่ถอดออกได้

11. ปุ่ มฟังก์ชั่น

4. ไมโครโฟน*

้ ที่ระบายความร้อน
12. พืน

5. จอสัมผัส

13. มอเตอร์ปรับมุมซ้ายขวา

6. พอร์ตสากล (พร้อมฝาปิ ด)

14. มอเตอร์ปรับมุมก้มเงย

7. ไฟ LED แสดงสถานะ

15. กล้อง

8. ปุ่ มชัตเตอร์/บันทึก

16. มอเตอร์ปรับมุมเอียงซ้ายขวา

*ขณะบันทึกวิดโี อ อย่าปิ ดกัน
้ ไมโครโฟน เพื่อคุณภาพเสียงที่ดี
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DJI Pocket 2 คูม่ ือการใช้งาน

การเปิ ดใช้ ง าน DJI Pocket 2

เมื่อใช้ DJI Pocket 2 เป็ นครัง้ แรก จ�ำเป็ นต้องเปิ ดใช้งานผ่าน DJI Mimo ท�ำตามขัน
้ ตอนด้านล่างเพื่อเปิ ดใช้งาน
1. กดปุ่ มพาวเวอร์คา้ งไว้เพื่อเปิ ด
2. ถอดฝาปิ ดที่พอร์ตสากล
3. คุณสามารถเลือกอะแดปเตอร์สมาร์ทโฟน USB-C หรือแบบชาร์จเร็วเพื่อการเชื่อมต่อกับ DJI Pocket 2
4. เปิ ด DJI Mimo และปฏิบัตติ ามค�ำแนะน� ำบนหน้ าจอเพื่อเปิ ดใช้งาน DJI Pocket 2

OSMO

หรือ

เมื่อเปิ ดเครือ่ งแล้ว ห้ามสัมผัสกิมบอล มิฉะนั ้นอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของกิมบอล

การใช้งาน
คุ ณ สมบั ติ ข องปุ่ ม
ปุ่ มพาวเวอร์

กดปุ่่� มพาวเวอร์์ค้า้ งไว้้หนึ่่�งวิินาทีี เพื่่�อเปิิ ดหรืือปิิ ด*

ปุ่ มฟังก์ชน
ั่

ในมุมมองกล้อง กดหนึ่ งครัง้ เพื่อเปลี่ยนโหมดระหว่างภาพนิ่ งและวิดโี อ กดสองครัง้ เพื่อตัง้ ต�ำแหน่ งกิมบอลให้อยู่ตรงศูนย์กลางใหม่ กดสามครัง้ เพื่อสลับกล้อง
ระหว่างหันไปข้างหน้ าและข้างหลัง กดค้างไว้เพื่อล็อกกิมบอลให้อยู่กับที่ ในระหว่างนั ้นกล้องจะไม่หมุนไปตามทิศทางของด้ามจับ แนะน� ำให้ใช้โหมดนี ้ใน
สถานการณ์ ที่วตั ถุเคลื่อนไหวเป็ นเส้นตรงและไม่มีการเคลื่อนไหวแบบกะทันหัน
เมื่่�อ DJI Pocket 2 ปิิ ดอยู่่� กดปุ่่� มฟังก์์ชั่่�นหนึ่่�งครั้้�งเพื่่�อเปิิ ดเครื่่�องอย่่างรวดเร็็ว*
ในการตั้้�งค่่าหน้้ าจอสััมผััส ให้้กดปุ่่� มฟังก์์ชั่่�นหนึ่่�งครั้้�งเพื่่�อกลัับไปยัังหน้้ าจอก่่อนหน้้ า
* เมื่่�อใช้้เฟิิ ร์์มแวร์์เวอร์์ชััน v01.02.00.50 หรืือใหม่่กว่่า ผู้้�ใช้้สามารถเลืือกทิิศทางที่่�กล้้องจะหัันไปเมื่่�อเปิิ ดเครื่่�องได้้ กดปุ่่� มเปิิ ด/ปิิ ดค้้างไว้้เพื่่�อเปิิ ดเครื่่�อง โดยหัันกล้้
องเข้้าหาผู้้�ใช้้และกดปุ่่� มฟังก์์ชัันค้้างไว้้เพื่่�อเปิิ ดเครื่่�อง โดยหัันกล้้องไปด้้านหน้้ า
© 2021 DJI OSMO สงวนลิิ ข สิิ ท ธิ์์�
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ปุ่ มชัตเตอร์/บันทึก

ในมุมมองกล้อง ให้กดปุ่ มชัตเตอร์/บันทึกหนึ่ งครัง้ เพื่อถ่ายภาพ หรือเพื่อเริม่ หรือหยุดบันทึกวิดโี อ
ในการตัง้ ค่า กดหนึ่ งครัง้ เพื่อกลับไปที่มุมมองกล้อง
ระหว่างการบันทึก ให้กดค้างไว้เพื่อหยุดการบันทึกชั่วคราว

ปรั บ กิ ม บอลด้ ว ยตนเอง
มุมเอียงของ DJI Pocket 2 สามารถปรับได้ดว้ ยตนเอง

ในโหมด Motionlapse สามารถปรับมุมหันซ้ายขวาได้ดว้ ยตนเอง
ห้ามสัมผัสเลนส์กล้อง เพราะรอยนิ ้วมือหรือสิ่งสกปรกอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพของภาพ

การใช้ ง านหน้ าจอสั ม ผั ส
หน้ าจอสัมผัสจะแสดงมุมมองกล้องหลังจากเปิ ด DJI Pocket 2 รวมถึงโหมดถ่ายภาพ ระดับแบตเตอรี่ และข้อมูลการ์ด microSD

80%

1080/4X
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DJI Pocket 2 คูม่ ือการใช้งาน

ปัดขึน้
้ บนหน้ าจอสัมผัสเพื่อเข้าสู่การตัง้ ค่ากิมบอล
ปัดขึน
1.

ตัง้ ศูนย์กลางใหม่: แตะสองครัง้ เพื่อตัง้ ศูนย์กิมบอลอีกครัง้

2.

พลิก: แตะเพื่อสลับกล้องระหว่างหันไปข้างหน้ าและข้างหลัง

3.

Fast Follow /

Slow Follow: แตะเพื่่�อสลัับระหว่่าง Slow Follow และ Fast Follow

้ แต่จะเคลื่อนไหวแบบปุบปับมากขึน
้ แนะน� ำให้ใช้ในสถานการณ์ ท่ตี อ้ งการการเปลี่ยนแปลง
ก. ในโหมด Fast Follow กิมบอลจะตอบสนองได้เร็วขึน
อย่างรวดเร็ว
ข. ในโหมด Slow Follow กิมบอลจะตอบสนองช้าลง แต่การเคลื่อนไหวจะนุ่ มนวลกว่า
4.

โหมดติดตาม (Follow)/โหมดล็อกแกนก้มเงย (Tilt Locked)/โหมดให้มุมมองสมจริง (FPV):
ก. โหมดติดตาม (Follow): แกนหันซ้ายขวาและแกนก้มเงยจะปรับทิศไปตามด้ามจับ ในขณะที่แกนเอียงซ้ายขวายังคงรักษาระดับเอาไว้ โหมดนี ้เหมาะ
ส�ำหรับสถานการณ์ ส่วนใหญ่
ข. โหมดล็อกแกนก้มเงย (Tilt Locked): เฉพาะแกนหันซ้ายขวา (Pan) เท่านั ้นที่จะปรับทิศตาม แกนก้มเงย (Tilt) จะล็อกไว้และแกนเอียงซ้ายขวา
(Roll) จะยังคงรักษาระดับ โหมดนี ้เหมาะส�ำหรับสถานการณ์ เช่น การสลับต�ำแหน่ งกล้องไปมาระหว่างสูงและต�ำ่
ค. โหมดที่ให้มุมมองแบบสมจริง (FPV): แกนหันซ้ายขวา (Pan) แกนก้มเงย (Tilt) และแกนเอียงซ้ายขวา (Roll) จะปรับตาม โหมดนี ้เหมาะส�ำหรับ
สถานการณ์ ที่ตำ� แหน่ งกล้องหมุนอย่างต่อเนื่ องและมีความเสถียรลดลง

ปัดลง
ปัดลงบนหน้ าจอสัมผัสเพื่อเข้าสู่การตัง้ ค่า ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือก System Settings, Glamour Effects, Pro Settings,
16MP/64MP Settings และ Gimbal Pitch Control/Zoom Control
1.

/

2.

การตัง้ ค่าระบบ

ควบคุม Pitch ของกิมบอล/ควบคุมการซูม: แตะ

เพื่อควบคุมการซูม

การตัง้ ค่าหน้ าจอ: แตะไอคอนเพื่อสลับระหว่างการแสดงผลแบบเต็มหน้ าจอและการแสดงผลแบบกล่องจดหมาย

ก.
ข.

เพื่อควบคุม Pitch ของกิมบอลและ

ที่เก็บข้อมูล: แสดงความจุที่เหลืออยู่ของการ์ด microSD แตะเพื่อเข้า และแตะ Format เพื่อฟอร์แมตการ์ด microSD
FT (Selfie): แตะเพื่อเปิ ดและปิ ด FT (Selfie) เมื่อเปิ ด FT (Selfie) FaceTrack จะเปิ ดใช้งานโดยอัตโนมัตเิ มื่อกล้องหันเข้าหาผู้ใช้

ค.

และตรวจพบใบหน้ า
ง.
จ.

อุปกรณ์ เสริม: แสดงข้อมูลของอุปกรณ์ เสริม DJI Pocket 2 ที่มีการเชื่อมต่อ
การคาลิเบรต: แตะเพื่อคาลิเบรตกิมบอล การคาลิเบรตใช้เพื่อลดการเบี่ยงเบนที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุ ษย์หรือการรบกวนของแม่เหล็กใน
้ ผิวที่มั่นคงและราบเรียบและห้ามแตะต้องระหว่างท�ำการคาลิเบรต
บริเวณใกล้เคียง วาง DJI Pocket 2 บนพืน

3.
4.

ฉ.

Anti-Flicker: แตะเพื่อเลือกความถี่ป้องกันการสั่นไหวตามข้อบังคับในท้องถิ่น

ช.

คีย์โทน: แตะเพื่อเปิ ดและปิ ดคีย์โทน

ซ.

เพิ่มเติม: รีเซ็ตเพื่อใช้การตัง้ ค่าเริม่ ต้น เปลี่ยนภาษา และดูข้อมูลอุปกรณ์ เช่น เวอร์ชันเฟิ ร์มแวร์ หมายเลขซีเรียล และข้อมูลแบตเตอรี่
Glamour Effects: แตะเพื่อเปิ ดและปิ ด Glamour Effects เปิ ด Glamour Effects เพื่อตกแต่งรูปภาพหรือวิดโี อของคุณให้สวยงาม
/

ตัง้ ค่า Pixel: แตะเพื่อสลับระหว่าง High-Pixel (16 MP) และ Ultra High-Pixel (64 MP) การเลือกจะมีผลเมื่อเข้าสู่โหมด

ถ่ายภาพ
5.

การตัง้ ค่าโหมด Pro: แตะเพื่อเปิ ดใช้งานโหมด Pro ในมุมมองกล้อง ให้แตะ Pro ที่มุมบนซ้ายเพื่อปรับการตัง้ ค่าต่าง ๆ เช่น ฟอร์แมต สมดุล
แสงสีขาว และพารามิเตอร์การเปิ ดรับแสง

© 2021 DJI OSMO สงวนลิิ ข สิิ ท ธิ์์�
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ปัดไปทางซ้าย
้ หรือลงเพื่อเลือกโหมดถ่ายภาพ
ปัดไปทางซ้ายบนหน้ าจอสัมผัสเพื่อเข้าสู่การตัง้ ค่าของโหมดถ่ายภาพและปัดขึน
1.

Panorama: ปัดไปทางซ้้ายเพื่่�อสลัับระหว่่าง 180°, 3×3

2.

รููปภาพ: ปัดไปทางซ้้ายเพื่่�อกำำ�หนดอััตราส่่วนภาพและตััวจัับเวลาถอยหลััง

3.

วิิดีโี อ: ปัดไปทางซ้้ายเพื่่�อตั้้�งค่่าความละเอีียดและอััตราเฟรมของวิิดีโี อ

4.
5.
6.

HDR Video: แตะเพื่่�อเลืือกโหมด HDR Video เมื่่�อใช้้วิดีิ โี อ HDR ทางยาวโฟกััสเทีียบเท่่าคืือ 38 มม.
Slow Motion: ปัดไปทางซ้้ายเพื่่�อตรวจสอบความเร็็ว
Timelapse: ปัดไปทางซ้้ายแล้้วขึ้้�นและลงเพื่่�อเลืือกระหว่่าง Timelapse, Motionlapse และ Hyperlapse แตะไอคอนในมุุมมองกล้้อ
งเพื่่�อกำำ�หนดระยะเวลาและช่่วงเวลาสำำ�หรัับ Timelapse และ Motionlapse และความละเอีียดและความเร็็วของ Hyperlapse เมื่่�อตั้้�งค่่าแล้้ว
ให้้แตะตกลงเพื่่�อยืืนยััน ในการเริ่่�ม Motionlapse ให้้เล็็งกล้้องไปที่่�จุุดเริ่่�มต้้นแล้้วแตะไอคอน จากนั้้�นหัันกล้้องไปที่่�จุุดสิ้้�นสุุดแล้้วแตะไอคอนอีีกครั้้�ง
เมื่่�อใช้้เฟิิ ร์์มแวร์์เวอร์์ชััน v01.02.00.50 หรืือใหม่่กว่่า ผู้้�ใช้้สามารถเข้้าถึึงโหมด Story บนหน้้ าจอสััมผััสได้้ เชื่่�อมต่่อกัับ DJI Mimo
และเข้้าสู่่�การเล่่น เพื่่�อเล่่นวิิดีโี อในโหมดStory โดยใช้้ AI Editor

ปัดไปทางขวา
ปัดขึ้้�นหรืือลงเพื่่�อเลื่่�อนดููรููปภาพและวิิดีีโอ แตะเพื่่�อเล่่นวิิดีีโอและแตะ
(

) หรืือลบ (

เพื่่�อเลืือกรููปภาพและวิิดีีโอหลายรายการ ปัดไปทางขวาเพื่่�อเพิ่่�มรายการโปรด

) รููปภาพและวิิดีโี อ

แตะสองครัง้
เมื่ออยู่ในโหมดภาพถ่าย วิดโี อหรือ Slow Motion ให้แตะสองครัง้ ที่หน้ าจอสัมผัสเพื่อเปิ ดใช้งาน ActiveTrack หากตรวจพบใบหน้ า FaceTrack จะ
เปิ ดใช้งาน และจะเปิ ดใช้งานโดยอัตโนมัติ หากกล้องหันเข้าหาผู้ใช้ กดปุ่ มฟังก์ชันหรือแตะบนหน้ าจอสัมผัสเพื่อออกจาก ActiveTrack
ActiveTrack ถูกปิ ดใช้งานในสถานการณ์ ตอ่ ไปนี ้: ในโหมด FPV หรือโหมดวิดโี อที่ 4K/60fps เมือ่ เชื่อมต่อแบบไร้สายกับ DJI
Mimo และในโหมดวิดโี อที่ 4K 48/50/60fps ในโหมดวิดโี อตัง้ ค่าเป็ นโหมดวิดโี อคุณภาพสูงที่ 4K 30fps และในโหมด 8x Slow
Motion
เมือ่ เชื่อมต่อกับ DJI Mimo หน้ าจอสัมผัสจะปิ ดและไม่สามารถใช้งานได้

การบั น ทึ ก รู ป ภาพและวิ ดี โ อ
ฟุตเทจที่ถ่ายจาก DJI Pocket 2 สามารถจัดเก็บไว้ในการ์ด microSD (ไม่ได้ให้มาด้วย) ควรใช้ microSD card แบบ UHS-I Speed Grade
3 เพื่อให้การอ่านข้อมูลและการบันทึกข้อมูลท�ำได้รวดเร็ว ซึ่งเป็ นสิ่งจ�ำเป็ นส�ำหรับข้อมูลวิดโี อความละเอียดสูง ใส่การ์ด microSD ลงในช่องเสียบการ์ด
microSD ตามที่แสดง
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ค� ำ อธิ บ ายไฟ LED แสดงสถานะ
รูปแบบการกะพริบ

รายละเอียด

กะพริบสีแดงสามครัง้ อย่างรวดเร็ว

ระดับแบตเตอรีเ่ หลือน้ อยและอุปกรณ์ ก�ำลังจะปิ ด

ไฟกะพริบสีเขียวและแดงสลับกัน

ก�ำลังอัปเดตเฟิ ร์มแวร์

ไฟสีแดงติดค้าง

อุณหภูมิสูงเกินไป

ไฟสีแดงกะพริบช้า ๆ

ก�ำลังบันทึกวิดโี อ

ไฟกะพริบสีเหลือง

ไม่มีหมายเลขซีเรียล

ไฟสีเหลืองติดค้าง

ไม่ได้เปิ ดใช้งานอุปกรณ์

ไฟสีเขียวติดค้าง

ท�ำงานได้ตามปกติกับการ์ด microSD ที่ใส่อยู่

กะพริบเป็ นสีเขียว “X” ครัง้ (“X” คือเวลาของการนั บถอยหลัง)

การนั บถอยหลังช่วงเวลา

แอป DJI Mimo
หน้ าแรก

1

DJI MIMO

2

DJI POCKET 2

3

MY
STORY
AI Editor

DJI POCKET 2

4

DJI FORUM

5

MORE

00:56

02:30

DJI-Say hello to Pocket 2

6

DJI SUPPORT

DJI-Imagination Unfolded

OM 3

MORE
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1. มุมมองกล้อง: แตะเพื่อเข้าสู่มุมมองกล้อง
2. Academy: แตะเพื่อดูวดิ โี อแนะน� ำและดูคมู่ ือใช้งาน
3. AI Editor: แตะเพื่อเลือกวิดโี อที่จะแก้ไข AI Editor จะแก้ไขวิดโี อโดยอัตโนมัตพ
ิ ร้อมเพลงและการเปลี่ยนแปลงที่สามารถแชร์ได้โดยตรง
4. DJI Support: แตะเพื่อเข้าสู่หน้ าการให้ความช่วยเหลือด้านผลิตภัณฑ์ของ DJI อย่างเป็ นทางการ
5. ฟอรัม: แตะเพื่อเข้าสู่หน้ าฟอรัม DJI อย่างเป็ นทางการ
6. Home: แตะเพื่อย้อนกลับไปยังหน้ าแรก
7. แก้ไข: แตะเพื่อแก้ไขฟุตเทจจาก DJI Pocket 2 หรือน� ำเข้าและแก้ไขฟุตเทจจากอุปกรณ์ มือถือ
8. โปรไฟล์: ลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบบัญชี DJI ดูผลงานและการตัง้ ค่าและเชื่อมต่อกับ DJI Store
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Camera View (มุุมมองกล้้อง)

1 2 3

4

9999 54:55

5

S

6
15

1080
30

14
13

1.0x

7

1.0x

8
9

OFF

10

12
11
้ อยู่กับโหมดถ่ายภาพ คุณลักษณะนี ้มีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั ้น
การแสดงมุมมองกล้องอาจแตกต่างกันไปขึน

แตะบนหน้ าจอสัมผัสเพื่อโฟกัสและวัดแสง ส�ำหรับ ActiveTrack ให้ลากนิ ้วเป็ นรูปกล่องบนหน้ าจอ แล้ว DJI Pocket 2 จะติดตามวัตถุ ส�ำหรับ
FaceTrack DJI Pocket 2 จะตรวจจับใบหน้ าโดยอัตโนมัตแิ ละจะติดตามวัตถุ
1. Home
: แตะเพื่่�อย้้อนกลัับไปยัังหน้้ า home
2. ระดับแบตเตอรี่
: แสดงระดัับแบตเตอรี่่�ปัจจุุบัน
ั ของ DJI Pocket 2
3. ข้อมูลการ์ด microSD
: แสดงจ�ำนวนภาพที่เหลือที่สามารถถ่ายได้ หรือระยะเวลาของวิดโี อที่สามารถบันทึกได้ตามโหมดถ่ายภาพปัจจุบัน
4. Story
S

: แตะเพื่อเลือกเทมเพลต Story

5. พลิก
: แตะเพื่อเปลี่ยนกิมบอลจากหันไปข้างหน้ าหรือหันไปข้างหลัง
6. ตัง้ ศูนย์กลางใหม่
: แตะเพื่อตัง้ ศูนย์กิมบอลอีกครัง้
7. ปุ่ มชัตเตอร์
: แตะเพื่่�อถ่่ายภาพหรืือเริ่่�ม/หยุุดการบัันทึึกวิิดีโี อ
8. โหมดถ่ายภาพ
เลื่่�อนเพื่่�อเลืือกโหมดถ่่ายภาพ เลืือกระหว่่าง Story, Panorama, Photo, Video, HDR Video, Slow Motion (8x Slow Motion ไม่่สา
มารถใช้้งานได้้เมื่่�อเชื่่�อมต่่อกัับ DJI Mimo), Timelapse และ Motionlapse (เปิิ ดใช้้งานในการตั้้�งค่่า Timelapse)
9. การตั้้�งค่่ากิิมบอล
: เลืือก Slow Follow หรืือ Fast Follow และเลืือกระหว่่างโหมด Tilt Locked, Follow และ FPV
10. เล่่นย้้อนกลัับ
: แตะเพื่อชมภาพและวิดโี อทันทีที่ถ่ายไว้
11. จอยสติก๊ เสมือน
: เลื่่�อนจอยสติ๊๊�กเสมืือนไปทางซ้้ายและขวาเพื่่�อควบคุุมแกนหัันซ้้ายขวา (Pan) และขึ้้�นลงเพื่่�อควบคุุมแกนก้้มเงย (Tilt)
12. การตัง้ ค่า
้ ฐานหรือ Pro ส�ำหรับโหมดถ่ายภาพที่เลือก สามารถตัง้ ค่าพารามิเตอร์ได้หลายแบบเมื่ออยู่ในโหมดถ่ายภาพต่าง ๆ โหมดวิดโี อใช้
: เลือกโหมดพืน
เป็ นตัวอย่างด้านล่าง:
ก. การตัง้ ค่าวิดโี อ
1

©

2021 DJI OSMO สงวนลิขขสิททธิ์

�

DJI Pocket 2 คูม่ ือการใช้งาน
Normal (ปกติ): มี Grid, FT (Selfie) และ Anti-Flicker
Pro: การตัง้ ค่าเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานเมื่อเปิ ดใช้งานโหมด Pro รวมถึงโหมดโฟกัส สมดุลแสงสีขาว การแจ้งเตือนแสงจ้าเกินไป ฮิสโตแกรม และ
การตัง้ ค่าเสียง (เช่น ระดับความดังของเสียง)
ข. การตัง้ ค่ากิมบอลและด้ามจับ
คาลิเบรตกิมบอล และเปิ ดและปิ ด Gimbal Easy Control เปิ ด Gimbal Easy Control เพื่อควบคุมแกนเอียงและแกนแพนด้วยจอย
สติก๊ เสมือนจริงหนึ่ งอัน ปิ ดเพื่อควบคุมแกนเอียงและแกนแพนบนจอยสติก๊ เสมือนสองตัวที่แยกจากกัน
ค. การตัง้ ค่าทั่วไป
ดูชื่ออุปกรณ์ หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ และข้อมูลเวอร์ชัน และฟอร์แมตการ์ด microSD
13. Glamour Effects
OFF

: แตะเพื่อเปิ ดและปิ ด Glamour Effects เปิ ด Glamour Effects เพื่อตกแต่งรูปภาพหรือวิดโี อของคุณให้สวยงาม

14. Zoom
1.0x

: แตะและลากเพื่อก�ำหนดอัตราส่วนการซูม

15. คุณภาพ
1080
30

: แตะเพื่อตัง้ ค่าความละเอียด อัตราเฟรม และคุณภาพของภาพ

การชาร์ จ DJI Pocket 2

เพื่อชาร์จ DJI Pocket 2 ให้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ USB (ไม่ได้ให้มาด้วย) เข้ากับพอร์ต USB-C โดยใช้สายชาร์จที่ให้มา เมื่อไฟ LED แสดงสถานะดับ
แสดงว่าแบตเตอรีช่ าร์จเต็มแล้ว หลังจากเปิ ดเครือ่ ง DJI Pocket 2 ระดับแบตเตอรีจ่ ะแสดงบนหน้ าจอสัมผัส
เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 1 ชั่วโมง 13 นาที (เมื่อใช้อะแดปเตอร์ USB 5V / 2A)
ไฟ LED แสดงสถานะแสดงระดับแบตเตอรีร่ ะหว่างการชาร์จ โปรดดูรปู ด้านล่างส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
รูปแบบการกะพริบ

ระดับแบตเตอรี่

กะพริบเป็ นสีเขียว

0-24%

กะพริบเป็ นสีเขียวสองครัง้

25%-49%

กะพริบเป็ นสีเขียวสามครัง้

50%-74%

กะพริบเป็ นสีเขียวสี่ครัง้

75%-99%

สว่างเป็ นสีเขียวเป็ นเวลาหกวินาทีแล้วดับลง

100%

ขอแนะน� ำให้ใช้อะแดปเตอร์ USB 5V / 2A เพื่อการชาร์จที่เหมาะสมที่สุด
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ชาร์จ DJI Pocket 2 ในสภาพแวดล้อมทีอ่ ุณหภูมิอยู่ระหว่าง 5° ถึง 60° C (41° ถึง 140° F) ด้วยเหตุผล
ด้านความปลอดภัย DJI Pocket 2 จะจ�ำกัดกระแสไฟในการชาร์จ เมื่ออุณหภูมิอยู่ระหว่าง 45° ถึง 60° C (113° ถึง 140° F) ใน
สถานการณ์ เช่นนั ้น DJI Pocket 2 จะไม่สามารถชาร์จจนเต็มได้
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อัปเดตเฟิ ร์มแวร์

้ เมื่อมีเฟิ ร์มแวร์ใหม่ ท�ำตามค�ำแนะน� ำบนหน้ าจอเพื่ออัพเดต
ต้องอัพเดตเฟิ ร์มแวร์ของ DJI Pocket 2 ผ่าน DJI Mimo ข้อความแจ้งจะปรากฏขึน
เฟิ ร์มแวร์
ต้องใช้การ์ด microSD เพื่ออัปเดตเฟิ ร์มแวร์
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าระดับแบตเตอรีข่ อง DJI Pocket 2 มีอย่างน้ อย 15% ก่อนจะอัปเดตเฟิ ร์มแวร์

การบ�ำรุงรักษา
การเก็ บ รั ก ษา DJI Pocket 2

้ ด้านบน วาง DJI
เก็บอะแดปเตอร์สมาร์ทโฟนไว้ในซองเก็บ ปิ ด DJI Pocket 2 และอยู่ในโหมดการเก็บรักษาและหันให้ช่องใส่การ์ด microSD หันขึน
้
Pocket 2 ลงในซองเก็บตามภาพที่แสดงไว้เพื่อให้การพกพาเมื่อเดินทางและการจัดเก็บปลอดภัยยิ่งขึน

เพื่อป้ องกันความเสียหายของกิมบอลโดยไม่จ�ำเป็ น ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ใส่ DJI Pocket 2 ไว้ในซองเก็บอย่างถูกต้อง

ประกาศการใช้ ง าน
1. DJI Pocket 2 มีส่วนประกอบที่บอบบางซึ่งอาจได้รบั ความเสียหายจากการกระแทก ซึ่งอาจท�ำให้กิมบอลท�ำงานผิดปกติ
2. เมื่อเปิ ด DJI Pocket 2 ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางกิมบอล
3. DJI Pocket 2 ไม่กันน� ้ำ ห้ามใช้น�้ำยาท�ำความสะอาดใด ๆ ใช้เพียงผ้าแห้งนุ่ ม ๆ ในการท�ำความสะอาด DJI Pocket 2
4. เก็บ DJI Pocket 2 ให้อยู่ห่างจากทรายและฝุ่ นละออง เพื่อปกป้ องเซนเซอร์และมอเตอร์
5. เมื่อไม่ได้ใช้งาน DJI Pocket 2 ขอแนะน� ำให้ใส่ไว้ในซองเก็บเพื่อป้ องกันพอร์ตสากล หลีกเลี่ยงการสัมผัสพอร์ตสากลระหว่างการใช้งานเนื่ องจากตัว
พอร์ตอาจร้อน
6. ห้ามปิ ดหรือสัมผัสบริเวณกระจายความร้อนของ DJI Pocket 2 เนื่ องจากอาจร้อนระหว่างการใช้งาน DJI Pocket 2 จะหยุดถ่ายภาพหากเครือ่ งร้อน
เกินไป
7. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าถือ DJI Pocket 2 และสมาร์ทโฟนของคุณไว้อย่างมั่นคง เมื่อใช้อะแดปเตอร์สมาร์ทโฟนเพื่อยึดสมาร์ทโฟนของคุณเข้ากับ DJI
Pocket 2
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ภาคผนวก
ข้ อ มู ล จ� ำ เพาะ
ทั่วไป
ชื่อ

DJI POCKET 2

รุน
่

OT-210

ขนาด

124.7×38.1×30 mm

น� ้ำหนั ก

117 กรัม

แรงดันไฟฟ้ าขาเข้า/กระแสไฟฟ้ า

5V/2A หรือ 5V/1A

กิมบอล
ขอบเขตการสั่นสะเทือนเชิงมุม

±0.005°

ขอบเขตการควบคุม

Pan: -230° to +70°, Roll: ±45°, Tilt: -100° to +50°

ขอบเขตทางเทคนิ ค

Pan: -250° to +90°, Roll: ±90°, Tilt: -180° to +70°

ความเร็วสูงสุดที่สามารถควบคุมได้

120° /s

กันสั่น

3 แกน

กล้อง
เซนเซอร์

1/1.7” CMOS, Effective pixels: 64 MP

เลนส์

FOV 93°, F1.8 (ฟอร์แมตเทียบเท่ากับ: 20 มม.)
ภาพถ่าย: 100-6400 (16 MP), 100-3200 (64 MP)

ISO

วิดโี อ: 100-6400
Slow Motion: 100-3200

สปี ดชัตเตอร์อิเล็กทรอนิ กส์

1/8000 - 8 s

ขนาดภาพถ่ายสูงสุด

9216×6912

โหมดถ่ายภาพนิ่ ง

Single Shot, Countdown, Panorama
4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p

ความละเอียดวิดโี อ

2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60p

โหมดบันทึกวิดโี อ

Video/HDR Video/Timelapse/Slow Motion (video resolution: 1080 120/240p)

อัตราบิตของวิดโี อสูงสุด

100 Mbps

รูปแบบไฟล์ท่รี องรับ

FAT32 (≤32 GB)/exFAT (>32 GB)

ฟอร์แมตภาพถ่าย

JPEG/DNG

ฟอร์แมตวิดโี อ

MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
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รองรับการ์ด SD

สูงสุด 256 GB SDHC/SDXC UHS-I Speed Grade 1 หรือ UHS-I Speed Grade 3
microSD
แนะน� ำให้ใช้การ์ด microSD ต่อไปนี ้:
Samsung EVO Plus 32GB UHS-I Speed Grade 1 microSDHC,
Samsung Pro 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC,
Samsung Pro Endurance 64GB UHS-I Speed Grade 1 microSDXC,
Samsung Evo Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC,
SanDisk Extreme 16/32GB UHS-I Speed Grade 3 microSDHC,
SanDisk Extreme Plus 128GB V30 A1 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC,
SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A1 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC,
Lexar 633X 32GB UHS-I Speed Grade 1 microSDHC

อุณหภูมิใช้งาน

0° - 40° เซลเซียส (32° - 104° ฟาเรนไฮต์)

เอาต์พุตเสียง

48 kHz, AAC

แบตเตอรี่
ประเภท

LiPo

ความจุ

875 mAh

พลังงาน

6.738 Wh

แรงดันไฟ

7.7 V

ขีดจ�ำกัดแรงดันไฟฟ้ าในการชาร์จ

8.8 V

อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการชาร์จ

5° - 60° เซลเซียส (41° - 140° ฟาเรนไฮต์)

อุณหภูมิใช้งาน

0° - 40° เซลเซียส (32° - 104° ฟาเรนไฮต์)

ระยะเวลาในการใช้งาน
เวลาในการชาร์จ

2 ชั่วโมง 20 นาที (ค่านี ้ทดสอบในสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัตกิ ารเมื่อบันทึกวิดโี อ 1080 24fps และควรใช้
เพื่อการอ้างอิงเท่านั ้น)
1 ชั่วโมง 13 นาที (เมื่อใช้อะแดปเตอร์ USB 5V / 2A)

แอป
DJI Mimo

แอป

การเปลี่ ย นขาตั ง้ ที่ ถ อดออกได้
ขาตัง้ ที่ถอดออกได้สามารถถอดออกได้โดยการดึงลงดังที่แสดง และสามารถเปลี่ยนไปใช้เมาท์ขาตัง้ สามขา DJI Pocket 2 (1/4”)

1

2
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การใช้ มิ นิ คอนโทรลสติ๊ ก DJI Pocket 2 Mini

มินิคอนโทรลสติก๊ DJI Pocket 2 Mini ที่ให้มาด้วยสามารถใช้เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของกิมบอลและควบคุมการซูม สแกนรหัส QR หรืออ่านคูม่ ือผู้
ใช้บนเว็บไซต์ DJI อย่างเป็ นทางการ (www.dji.com/pocket-2)

การใช้ อุ ป กรณ์ เสริ ม อื่ น ๆ
รายการอุปกรณ์ เสริม

แผนภาพ

1
1

DJI Pocket 2 ด้ามจับแบบอเนกประสงค์

2
2

เครือ่ งส่งสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย DJI

2

ขาตัง้ กล้องขนาดเล็ก DJI Pocket 2

1
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เลนส์มุมกว้าง DJI Pocket 2
FOV 110°
FOV 93°

การจัดเก็บ DJI Pocket 2 และอุปกรณ์ เสริมอื่น ๆ

สแกนรหัส QR หรืออ่านคูม่ ือการใช้งานที่เกี่ยวข้องบน
เว็บไซต์ DJI อย่างเป็ นทางการ
(www.dji.com/pocket-2)

ข้อมูลหลังการขาย

แวะไปที่ https://www.dji.com/support เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านการบริการหลังการขาย บริการซ่อมบ�ำรุงและความช่วยเหลือ
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ข้อความนี อ้ าจมีการเปลีย่ นแปลงได้
ดาวน์ โหลดเวอร์ชน
ั ล่าสุดจาก

www.dji.com/pocket-2
OSMO เป็ นเครือ่ งหมายการค้าของ DJI OSMO
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