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การใช้คู่มือน้ี

คู่ำาอธิบายภาพ

คู่ำาเตอืน ส่ิงสำาคู่ญั ข้อแนะนำาและเคู่ล็ดลับ เอกสารอ้างอิง

ก�อนคู่ณุจะเริม่ืตน้

เอกสารต�อไปน้ีจัดทำาขึน้เพื่อช้�วยให้คู่ณุใช้้งานไดอ้ย�างปลอดภัยและใช้้งาน DJI RS 2 ของคู่ณุไดอ้ย�างเต็มืประสิทธิภาพ

คู่่�มืือเริม่ืตน้ใช้้งานฉบับย�อ DJI RS 2

คู่่�มืือการใช้้งาน DJI RS 2

ข้อสงวนสิทธิ์และคู่ำาแนะนำาดา้นคู่วามืปลอดภัยของ DJI RS 2

อ�านคู่่�มืือเริม่ืต้นใช้้งานฉบับย�อและคู่่�มืือการใช้้งานทัง้หมืดและด่วดิีโอให้ข้อมื่ลและสอนการใช้้งานในหน้าผลิตภัณฑ์ของ 

เว็บไซต์ทางการของ DJI (http:www.dji.com/rs-2) อ�านข้อสงวนสิทธิ ์และคู่ำาแนะนำาด้านคู่วามืปลอดภัยเพื ่อทำาคู่วามื 

เข ้าใจถ ึงส ิทธ ิ ์และคู่วามืร ับผ ิดช้อบตามืกฎหมืายของคู่ ุณ หากคู่ ุณมืีคู่ ำาถามืหร ือปัญหาใด ๆ ระหว �างการต ิดต ั ง้ 

การดแ่ลรกัษาหรอืการใช้้ผลติภณัฑน้ี์ โปรดตดิต�อ DJI หรอืตวัแทนจำาหน�ายทีไ่ดร้บัอนุญาตจาก DJI

ดาวน์โหลดแอป Ronin

 การค้นหาคำาสำาคัญ

คู่้นหาคู่ำาสำาคู่ัญ อย�างเช้�น “แบตเตอรี่” และ “ติดตัง้” เพื่อคู่้นหาหัวข้อนั้น หากคูุ่ณใช้้ Adobe Acrobat Reader 
เพื่ออ�านเอกสารน้ี กรณุากด Ctrl+F ใน Windows หรอื Command+F ใน Mac เพื่อเริม่ืตน้คู่น้หา

 ไปท่ีหัวข้อ

ดห่ัวข้อทัง้หมืดในสารบัญ คู่ลิกที่ช่ื้อหัวข้อเพื่อไปที่หัวข้อน้ัน 

 การพิมพ์เอกสารน้ี

เอกสารน้ีสามืารถพิมืพ์แบบคู่วามืละเอียดส่งได้

Android 7.0 ขึน้ไปiOS 11.0 ขึน้ไป แอป Ronin
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ข้อมูลเบือ้งต้น

DJI RS 2 เป็นกิมืบอล 3 แกนถือได้ด้วยมืือเดียวคูุ่ณภาพระดับมืืออาช้ีพที ่ออกแบบมืาเฉพาะสำาหรับกล้อง DSLR 

และมืิเรอรเ์ลส เข้ากันไดก้ับการตัง้คู่�ากล้องที่หลากหลายและรองรบัน้ำ าหนักบรรทุกที่ทดสอบแล้วถึง 4.5 กก.

ประสิทธ ิภาพกิมืบอลของ DJI RS 2 ได ้ร ับการปร ับปร ุงด ้วย Titan Stabilization Algorithm ที ่อ ัปเดตใหมื� 

ด้วยหน้าจอสัมืผัสสีสันเต็มืตา ผ่้ใช้้สามืารถปรับเทียบ กิมืบอล ตัง้คู่�าพารามืิเตอร์และเลือกโหมืดถ�ายภาพอัจฉริยะเช้�น 

ActiveTrack 3.0, Timelapse, Track, Panorama และ Time Tunnel

การล็อกที่แขนแกนแต�ละแขนช้�วยให้ปรับสมืดุลได้อย�างรวดเร็วและสะดวกขึน้ รวมืถึงมืีพืน้ที่จัดเก็บที่ปลอดภัยยิ่งขึน้ 

ปุ� มืออนบอรด์ช้�วยให้ผ่้ใช้้คู่วบคูุ่มืกิมืบอลและสลับระหว�างโปรไฟล์และโหมืดการทำางานได้ เมืื่อใช้้กับสายคู่วบคูุ่มืกล้องที่ให้มืา 

DJI RS 2 ยังสามืารถคู่วบคุู่มืโฟกัส ชั้ตเตอรแ์ละการบันทึกของกล้องได้ด้วย ด้วยพอรต์ RSA/NATO สามืารถใช้้กับอุปกรณ์เสรมิื 

เช้�น ล้อหมุืนปรบัโฟกัสและด้ามืจับคู่่�แบบหมุืนได้ ด้ามืจับแบบถอดออกได้มีืแบตเตอรีใ่นตัวคู่วามืจุ 1950 mAh ใช้้งานได้ส่งสุด 

12 ช่ั้วโมืง*

หลังจากเช้ื่อมืต�อกับแอป Ronin แล้ว คูุ่ณสามืารถคู่วบคูุ่มืการเคู่ลื่อนไหวของกิมืบอล และตัง้คู่�าพารามืิเตอรไ์ด้อย�างง�ายดาย 

ด้วยฟังก์ช้ันอัจฉริยะ เช้�น Panorama Timelapse และ Track เมืื่อติดตัง้ระบบส�งภาพ DJI Ronin RavenEye Image 

Transmission System แล้ว ผ่้ใช้้สามืารถถ�ายฟุตเทจได้อย�างราบรืน่ ในขณะที่ยังคู่งติดตามืวตัถุเป้าหมืายโดยอัตโนมืัติด้วย 

ActiveTrack 3.0

* เวลาใช้้งานส่งสุดไดร้บัการทดสอบดว้ย DJI RS 2 ที่สมืดลุและไมื�ไดใ้ช้้อุปกรณ์เสรมิืหรอืสายคู่วบคู่มุืกล้อง เวลาใช้้งานส่งสุดใช้้เพื่อการอ้างอิงเท�าน้ัน
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แผนภาพ DJI RS 2

1. ตวัล็อกมืุมืก้มืเงย

2. มือเตอร ์Tilt ปรบัมืุมืก้มืเงย

3. ตวัล็อกการหันซ้ายขวา

4. มือเตอร ์Pan ปรบัมืุมืหันซ้ายขวา

5. จอสัมืผัส

6. อปุกรณ์เสรมิืซีรส์ี Ronin (RSA)/ พอรต์ NATO

7. ปุ� มืพาวเวอร์

8. ปุ� มืคู่วบคู่มุืกล้อง

9. ปุ� มื M

10. ดา้มืจับ BG30 

(แบตเตอรีใ่นตวัพรอ้มืช้�องสกรข่นาด ¼”-20)

11. ดา้มืจับ/ขาตัง้กล้องเสรมิื

12. จอยสติก๊

13. แผ�นปลดเรว็ชิ้น้ล�าง

14. แผ�นปลดเรว็ชิ้น้บน

15. มือเตอร ์Roll ปรบัมืุมืเอียงซ้ายขวา

16. ตวัล็อกการเอียงซ้ายขวา

17. คู่นัโยกดา้มืจับ/ปุ� มืปลด

18. ไฟแสดงระดบัแบตเตอรี่

19. ปุ� มืดร่ะดบัแบตเตอรี่

20. พอรต์พลังงาน (USB-C)

21. ไก

22. ปุ� มืหมืุนดา้นหน้า

23. การส�งรป่ภาพ/พอรต์มือเตอรโ์ฟกัส (USB-C)

24. พอรต์มือเตอรโ์ฟกัส (USB-C)

25. พอรต์คู่วบคู่มุืกล้อง RSS (USB-C)

19
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การเริม่ต้นใช้งาน

การตดิตัง้ดา้มืจับ/ขาตัง้กล้องเสรมิื

การตดิตัง้ดา้มืจับ

สอดด้ามืจ ับเข ้าไปในกิมืบอลดังร ่ป 1  ตรวจสอบให้แน� ใจว �าคู่ ันโยกของด้ามืจ ับอย ่ � ในตำาแหน� งปลดล็อก 2  

แล้วสลับไปยังตำาแหน�งล็อกหลังจากตดิตัง้ 3  แล้ว 

หากตอ้งการถอดดา้มืจับออก ให้โยกคู่นัโยกไปที่ตำาแหน�งปลดล็อก กดปุ� มืปลดคู่า้งไวแ้ล้วดงึดา้มืจับออกจากกิมืบอล

1

2
3
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การปลดล็อกและล็อกกิมืบอล

กิมืบอลจะพับอย่�ตามืปกติ เพื่อกางกิมืบอลออก ให้สลับคู่ันโยกตัวล็อกมืุมืก้มืเงย ตัวล็อกการเอียงซ้ายขวา และตัวล็อกการหัน 

ซ้ายขวาไปยังตำาแหน�งปลดล็อก และปรบัตำาแหน�งกิมืบอลดงัรป่ จากน้ันสลับตวัล็อกทัง้สามืตวัไปยังตำาแหน�งล็อก 

การตดิตัง้กล้อง

กลอ้งและเลนส์ทีร่องรบั

DJI RS 2 ได้รับการทดสอบอย�างเข้มืงวดเพื่อรองรับน้ำ าหนักบรรทุก 4.5 กก. ตรวจสอบให้แน� ใจว�าน้ำ าหนักรวมืของกล้อง 

เลนส์และอุปกรณ์เสริมือื ่น ๆ ไมื�เกิน 4.5 กก. สำาหรับรายการคู่วามืเข้ากันได้ของกล้องกับ DJI RS 2 ที ่อัปเดตล�าสุด 

ให้อ้างอิงจากเวบ็ไซตอ์ย�างเป็นทางการของ DJI (https://www.dji.com/support/compatibility)

การตดิตัง้กลอ้ง

ให้เตรียมืกล้องให้พร้อมื ก�อนจะติดตัง้กล้องเข้ากับ DJI RS 2 ถอดฝาคู่รอบเลนส์ และตรวจสอบว�าใส�แบตเตอรี่และการ์ด 

หน�วยคู่วามืจำาในกล้องแล้ว ตรวจสอบให้แน�ใจว�า DJI RS 2 ปิดอย่� หรอือย่�ในโหมืดพักก�อนจะตดิตัง้กล้อง 

1. ตดิตัง้แผ�นปลดเรว็ชิ้น้บน

เลนส์กล้องและล่กศรที่ใต้แผ�นปลดเร็วช้ิน้บนจะต้องหันไปในทิศทางเดียวกัน ติดแผ�นปลดเร็วช้ิน้บนเข้ากับกล้อง 

โดยขันสกรใ่ห้แน�น

ตวัล็อกการเอียงซ้ายขวา
ตวัล็อกการหันซ้ายขวา

ตวัล็อกมืุมืก้มืเงย
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เมืื่อใช้้มือเตอรโ์ฟกัสหรอืกล้องขนาดเล็กที่มืีเลนส์ขนาดใหญ� เช้�น Sony A6400 พรอ้มืเลนส์ Sony FE 24-70 f2.8 

GM ตอ้งใช้้ตวัยกกล้อง 

2. ตดิแผ�นปลดเรว็ชิ้น้ล�างและสายรดัเลนส์ 

สลับคู่ันโยกบนแผ�นปลดเรว็ช้ิน้ล�างไปยังตำาแหน�งปลดล็อก 1  จากน้ันใส�กล้อง 2  และสลับคู่ันโยกไปยังตำาแหน�งล็อก 

3  หลังจากที่ลงล็อกแล้ว ติดสายรัดเลนส์เข้ากับแผ�นปลดเร็วช้ิน้ล�าง 4  และรัดสายรัดเข้ากับเลนส์กล้อง 5  

โปรดทราบว�ายางของสายรดัเลนส์จะตอ้งอย่�ใตเ้ลนส์โดยตรง 

แนะนำ าให้ใช้้สายรัดเพื่อยึดเลนส์ เมืื ่อใช้้เลนส์ที ่ยาวหรือหนัก และใช้้สายรัดยึดเลนส์ก�อนที่จะเปิดใช้้งานโหมืด 

SuperSmooth 

เพื่อถอดกล้องออกจากแผ�นปลดเรว็ชิ้น้ล�าง ให้สลับคู่นัโยกไปที่ตำาแหน�งปลดล็อก แล้วถอดกล้องออกขณะที่กดตวั ล็อก 

นิรภัยที่อย่�ดา้นข้างคู่นัโยก 

ตวัล็อกนิรภัย
43

1

5

2

3. ตดิกล้องเข้ากับกิมืบอล

สลับคู่นัโยกบนแผ�นยึดกล้องไปยังตำาแหน�งปลดล็อก 1  และใส�แผ�นปลดเรว็ชิ้น้ล�าง 2 สลับคู่นัโยกไปยังตำาแหน�งล็อก 

เมืื่อกล้องอย่�ในสมืดลุ 3

2

1
3
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เพื่อถอดแผ�นปลดเรว็ชิ้น้ล�าง ให้สลับคู่นัโยกบนแผ�นยึดกล้องไปที่ตำาแหน�งปลดล็อก แล้วถอดแผ�นปลดเรว็ชิ้น้ล�างออกขณะ 

ที่กดตวัล็อกนิรภัยที่อย่�บนแผ�นยึด

ตวัล็อกนิรภัย

พอรต์คู่วบคู่มุืกล้อง RSS

4.  เช่ื้อมืต�อสายคู่วบคู่มุืกล้อง 

เลือกสายคู่วบคูุ่มืกล้องที่เหมืาะสมืกับประเภทของกล้อง เสียบปลายด้านหน่ึงของสายเข้ากับพอร์ตคู่วบคูุ่มืกล้อง RSS 

ของกิมืบอล (ดงัรป่ดา้นบน) และเสียบปลายสายอีกดา้นเข้ากับกล้อง

การตัง้สมืดลุ

การปรบัสมืดลุให้เหมืาะสมืคู่อืส่ิงสำาคู่ญั เพื่อให้ไดป้ระสิทธิภาพที่ดีที่สุดจาก DJI RS 2 คู่วามืสมืดลุที่เหมืาะสมืคู่อืส่ิงสำาคู่ญัใน 

ารถ�ายภาพด้วย DJI RS 2 เมืื่อต้องถ�ายการเคู่ลื่อนไหวที่รวดเร็วหรือการเร�งคู่วามืเร็ว และยังให้ระยะเวลาการทำางานของ 

แบตเตอรีท่ี่ยาวนานขึน้ มืีแกนสามืแกนที่ตอ้งปรบัสมืดลุให้เหมืาะสมืก�อนเปิดเคู่รือ่ง DJI RS 2 และตัง้คู่�าซอฟตแ์วร์

ก�อนปรบัสมืดลุ

1. กล้องจะต้องได้รบัการกำาหนดคู่�าอย�างสมืบ่รณ์โดยเชื้่อมืต�ออุปกรณ์เสรมิืและสายเคู่เบิลทัง้หมืด ก�อนที่จะติดตัง้และปรบั 

สมืดลุกล้องบนกิมืบอล หากกล้องมืีฝาปิดเลนส์ ให้ถอดออกก�อนปรบัสมืดลุ

2. ถ ้าหากใช้ ้เลนส์ซ ่มืออปต ิคู่อล ให ้เปิ ดกล ้องก �อนทำาการปร ับสมืด ุล หากใช้ ้เลนส์ท ี ่ปร ับทางยาวโฟก ัสได ้

ให้เลือกทางยาวโฟกัส ตรวจสอบให้แน�ใจว�า DJI RS 2 ปิดอย่� หรอือย่�ในโหมืดพักก�อนทำาการปรบัสมืดลุ

ขัน้ตอนการปรบัสมืดลุ

1. ปรบัสมืดลุการก้มืเงยในแนวตัง้

ก. ปลดล็อกแกนปรบัมืุมืก้มืเงย และคู่ลายปุ� มืหมืุนของแผ�นยึด 1  

ข. หมืุนแกนก้มืเงยเพื่อให้เลนส์กล้องหันขึน้ด้านบน ตรวจสอบให้แน�ใจว�ากล้องไมื�ได้หนักด้านบนหรอืหนักด้านล�าง 

ถ้ากล้องหนักดา้นบน ให้เลือ่นกล้องไปข้างหลัง 2  ถ้ากล้องหนักดา้นล�าง ให้เลือ่นกล้องไปข้างหน้า 2  

คู่. ขันปุ� มืหมืุนของแผ�นยึดให้แน�นในขณะที่ให้กล้องหันขึน้ การก้มืเงยในแนวตัง้จะอย่�ในสมืดลุ เมืื่อกล้องมืั่นคู่งขณะ 

ที่กล้องชี้ข้ึน้ 
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1

2

2.  การปรบัสมืดลุคู่วามืลึกสำาหรบัแกนก้มืเงย

ก. หมืุนแกนก้มืเงยเพื่อให้เลนส์กล้องหันไปดา้นหน้า สลับคู่นัโยกไปยังตำาแหน�งปลดล็อก 1  

ข. ตรวจสอบให้แน�ใจว�ากล้องไมื�ไดห้นักดา้นหน้าหรอืหนักดา้นหลัง ถ้ากล้องหนักดา้นหน้า ให้เลือ่นกล้องไปข้างหลัง 

โดยการหมืุนปุ� มืหมืุน 2  ถ้ากล้องหนักดา้นหลัง ให้เลือ่นกล้องไปข้างหน้า 

คู่. สลับคู่นัโยกไปยังตำาแหน�งล็อก แกนก้มืเงยจะอย่�ในสมืดลุเมืื่อกล้องมืั่นคู่งในขณะที่เอียงขึน้หรอืลง 45° 

ง. ล็อกแกนก้มืเงย

1

2
3

3.  การปรบัสมืดลุแกนเอียงซ้ายขวา

ก. ปลดล็อกแกนเอียงซ้ายขวา สลับคู่นัโยกบนแขนปรบัเอียงซ้ายขวาไปยังตำาแหน�งปลดล็อก 1  

ข. ตรวจสอบทิศทางการหมืุนของมือเตอร์ปรับมืุมืเอียง หากเลนส์กล้องหมืุนไปทางซ้าย ให้ย้ายกล้องไปทางขวา 2  

หากเลนส์กล้องหมืุนไปทางขวา ให้ย้ายกล้องไปทางซ้าย 2  

คู่. สลับคู่นัโยกบนแขนปรบัเอียงซ้ายขวาไปยังตำาแหน�งล็อก แกนเอียงซ้ายขวาอย่�ในสมืดลุเมืื่อกล้องมืั่นคู่ง 

ง. ล็อกแกนเอียงซ้ายขวา 
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1

2

4.  การปรบัสมืดลุแกนหันซ้ายขวา

ก. ปลดล็อกแกนหันซ้ายขวา สลับคู่นัโยกบนแขนปรบัหันซ้ายขวาไปยังตำาแหน�งปลดล็อก 1

ข. ในขณะที่จับดา้มืจับอย่� ให้โยก DJI RS 2 ไปข้างหน้า และหมืุนแขนหันซ้ายขวาให้ขนานกับตวัคู่ณุ 

คู่. ตรวจสอบการเคู่ลื่อนไหวของแกนหันซ้ายขวา หากเลนส์กล้องหันไปทางซ้าย ให้ดันแกนหันซ้ายขวาไปทางขวา 2  

หากเลนส์กล้องหันไปทางขวา ให้ดนัแกนหันซ้ายขวาไปทางซ้าย 2  

ง. สลับคู่ันโยกบนแขนปรบัหันซ้ายขวาไปยังตำาแหน�งล็อก แกนหันซ้ายขวาจะอย่�ในสมืดุลเมืื่อกล้องมืีคู่วามืมืั่นคู่งเมืื่อ 

หันซ้ายขวาในขณะที่ปรบัดา้มืจับให้ก้มืเงย

1

2

หากตดิตัง้ระบบกลอ้งทีย่าวขึน้ จำาเป็นตอ้งใช้้ตวัถ�วงน้ำาหนัก เยีย่มืช้มืรา้น DJI อย�างเป็นทางการเพือ่ซือ้ตวัถ�วงน้ำาหนัก 
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ด้ามจับ BG30 และแบตเตอรีใ่นตัว

ดา้มืจับ BG30 ใช้้สำาหรบัถือ แบตเตอรีใ่นตวัภายในดา้มืจับมืีคู่วามืจุ 1950 mAh และใช้้งานไดส่้งสุด 12 ช่ั้วโมืง (เมืื่อ DJI RS 2 

ปรบัสมืดลุอย�างเหมืาะสมื)

การช้ารจ์

ก�อนการใช้้งานคู่รัง้แรก ให้ช้ารจ์ด้ามืจับแบตเตอรีผ่�านพอรต์พลังงาน โดยใช้้สายช้ารจ์ (ให้มืาด้วย) และอะแดปเตอร ์USB 

(ไมื�ไดใ้ห้มืาดว้ย) ขอแนะนำาให้ใช้้อะแดปเตอร ์USB ที่มืีโพรโทคู่อล QC 2.0 และ PD (ส่งสุด 24 วตัต)์

ระหว�างการช้ารจ์และการใช้้งาน ไฟแสดงระดบัแบตเตอรีจ่ะบอกระดบัแบตเตอรี ่เมืื่อไมื�ไดใ้ช้้งาน ให้กดปุ� มืดร่ะดบัแบตเตอรี ่

เพื่อตรวจสอบระดบัแบตเตอรี่

คู่ำาแนะนำาดา้นคู่วามืปลอดภัย

คู่ำาศัพท์ต�อไปน้ีมืีการใช้้ตลอดในเอกสารผลิตภัณฑ์ เพื่อระบุถึงระดบัของอันตรายที่อาจเกิดขึน้เมืื่อใช้้งานผลิตภัณฑ์น้ี: 

ประกาศ  หากไมื�ปฏิบัตติามืขัน้ตอนการปฏิบัตอิย�างเหมืาะสมื อาจมืีคู่วามืเป็นไปไดว้�าจะทำาให้เกิดคู่วามืเสียหายต�อทรพัย์สิน 
ทางกายภาพ และอาจเกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย หรอืไมื�มืีเลย 

คําเตือน  ข ั ้นตอนการปฏิบ ัต ิ  ซ ึ ่งหากไมื �ปฏ ิบ ัต ิตามือย �างเหมืาะสมือาจทำาให ้เก ิดคู่วามืเสียหายต�อทร ัพย ์ส ิน 
คู่วามืเสียหายข้างเคู่ยีง และการบาดเจ็บสาหัส หรอือาจมืีโอกาสอย�างมืากที่จะทำาให้เกิดการบาดเจ็บแบบไมื�รนุแรง

อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ 
USB

ปลัก๊ไฟ
100 - 240 V

พอรต์พลังงาน 
ส่ง ต�ำา

ก �อนการใช้้งาน กร ุณาอ�านคู่่ �มื ือการใช้้งานเพื ่อทำาคู่วามืคูุ่ ้นเคู่ยกับคูุ่ณสมืบัติของ 
ผลิตภัณฑ์นี ้  การไมื�ใช้้งานผลิตภัณฑ์อย�างถ่กต้องอาจส�งผลให้เกิดคู่วามืเสียหายต�อ 

ผลิตภัณฑ์ ทรัพย์สินส�วนตัว และทำาให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได้ น่ีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มืีคู่วามืซับซ้อน ผลิตภัณฑ ์
นี้ต้องใช้้ด้วยคู่วามืระมืัดระวังและสามืัญสำานึก และต้องมืีคู่วามืสามืารถทางเคู่รื่องจักรกลขัน้พืน้ฐาน การไมื�ใช้้งาน 
ผลิตภัณฑ์นี้อย�างปลอดภัยและมืีคู่วามืรับผิดช้อบ อาจส�งผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือคู่วามืเสียหายต�อผลิตภัณฑ์ 
หรอืทรพัย์สินอื่น ๆ ได้

ผลติภณัฑนี์ไ้มื�ไดม้ืไีวส้ำาหรบัการใช้ง้านของเดก็โดยไมื�มืผี่ใ้หญ�คู่อยกำากบัดแ่ล หา้มืใช้ก้บัส�วนประกอบทีใ่ช้ง้านร�วมืกนั 
ไมื�ไดห้รอืปรบัแต�งผลติภณัฑน้ี์ในลกัษณะทีน่อกเหนือจากเอกสารทีจ่ดัทำาโดย SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. 
 คู่ำาแนะนำาดา้นคู่วามืปลอดภยัเหล�านีป้ระกอบไปดว้ยคู่ำาแนะนำาเกีย่วกบัคู่วามืปลอดภยั การใช้ง้าน และการดแ่ลรกัษา 
คู่ณุจำาเป็นตอ้งอ�านและปฏบิตัติามืคู่ำาแนะนำาและคู่ำาเตอืนในคู่่�มือืการใช้้งาน ก�อนจะทำาการประกอบ การตดิตัง้ หรอืการใช้้งาน 
เพือ่ใหส้ามืารถใช้้งานผลติภณัฑไ์ดอ้ย�างถก่ตอ้งและหลกีเลีย่งคู่วามืเสียหายหรอืการบาดเจ็บสาหสั

คําเตือน
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คําเตือน

เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดไฟไหม้ื การบาดเจ็บสาหัสและคู่วามืเสียหายต�อทรพัย์สิน ให้ปฏิบัตติามืคู่ำาแนะนำาดา้นคู่วามืปลอดภัยต�อ 
ไปน้ี เมืื่อใช้้งาน ช้ารจ์หรอืจัดเก็บดา้มืจับ

การใช้้ดา้มืจบั

1. ห้ามืปล�อยให้ด้ามืจับสัมืผัสกับของเหลวทุกช้นิด ห้ามืปล�อยให้ด้ามืจับโดนฝนหรืออย่ �ใกล้กับแหล�งที ่มืีคู่วามืช้ืน้ 

ห้ามืทิง้ด้ามืจับลงไปในน้ำ า หากด้านในของแบตเตอรี่สัมืผัสกับน้ำ า อาจทำาให้เกิดการสลายตัวทางเคู่มืีซึ่งอาจทำาให้

แบตเตอรีต่ดิไฟและอาจทำาให้เกิดการระเบิดได้

2. หากดา้มืจับตกน้ำ าโดยบังเอิญ ให้วางไวใ้นที่ปลอดภัยและเปิดโล�งทันที อย่�ในระยะห�างที่ปลอดภัยจากดา้มืจับจนกว�าดา้มื 

จับจะแห้งสนิท ห้ามืใช้้ดา้มืจับอีก และทิง้ดา้มืจับอย�างถ่กตอ้งตามืที่อธิบายไวใ้นส�วนการกำาจัดดา้มืจับ

3. ดบัไฟที่เกิดขึน้โดยใช้้ น้ำ า ทราย ผ้ากันไฟ หรอืเคู่รือ่งดบัเพลิงช้นิดผงแห้ง

4. ห้ามืใช้้แบตเตอรีท่ี่ไมื�ใช้�ของ DJI ไปที่เวบ็ไซต ์www.dji.com เพื่อซือ้แบตเตอรีใ่หมื� DJI จะไมื�รบัผิดช้อบต�อคู่วามืเสีย 

หายใด ๆ ที่เกิดจากแบตเตอรีท่ี่ไมื�ใช้�ของ DJI

5. ห้ามืใช้้หรอืช้ารจ์ดา้มืจับที่บวมื รัว่ หรอืเสียหาย หากดา้มืจับผิดปกต ิให้ตดิต�อ DJI หรอืตวัแทนจำาหน�ายที่ไดร้บัอนุญาต 

จาก DJI เพื่อขอคู่วามืช้�วยเหลือเพิ่มืเตมิื

6. คู่วรใช้้ผลิตภัณฑ์ในอุณหภ่มืิตัง้แต� -20º ถึง 45º เซลเซียส (-4° ถึง 113° ฟาเรนไฮต)์ การใช้้ดา้มืจับในสภาพแวดล้อมื 

ที่ส่งกว�า 50° เซลเซียส (122° ฟาเรนไฮต)์ อาจทำาให้เกิดไฟไหมื้หรอืการระเบิดได ้การใช้้ผลิตภัณฑ์ในอุณหภ่มืิที่ต�ำากว�า 

-10º เซลเซียส (14° ฟาเรนไฮต)์ อาจทำาให้เกิดคู่วามืเสียหายถาวร

7. หา้มืใช้้ดา้มืจบัในสภาพแวดลอ้มืทีม่ืไีฟฟ้าสถติหรอืแมื�เหล็กไฟฟ้าแรงส่ง มืฉิะน้ันแผงคู่วบคู่มุืแบตเตอรีอ่าจทำางานผิดปกติ

8. ห้ามืถอดชิ้น้ส�วนหรอืเจาะดา้มืจับในแบบใดก็ตามื เพราะอาจทำาให้เกิดการรัว่ไหล ไฟไหมื้ หรอืระเบิดได้

9. ห้ามืทำาแบตเตอรีต่กหรอืกระแทก อย�าวางของหนักบนดา้มืจับหรอืที่ช้ารจ์

10. อ ิ เล ็กโทรไลต ์ในแบตเตอร ี ่มื ีฤทธ ิ ์ก ัดกร �อนส่ง หากอ ิเล ็กโทรไลต ์ส ัมืผ ัสก ับผ ิวหนั งหร ือดวงตาของคู่ ุณ 

ให้รบีล้างบรเิวณน้ันโดยเปิดน้ำ าให้ไหลผ�านอย�างน้อย 15 นาทีและไปพบแพทย์ทันที

11. หากทำาดา้มืจับตก ห้ามืใช้้ดา้มืจับน้ัน

12. ห้ามืทำาให้แบตเตอรีร่อ้น ห้ามืนำาผลิตภัณฑ์ไปไวใ้นเตาไมืโคู่รเวฟหรอืในภาช้นะที่มืีแรงดนั

13. ห้ามืทำาให้ดา้มืจับลัดวงจรดว้ยตนเอง

14. ทำาคู่วามืสะอาดขัว้ต�อดา้มืจับดว้ยผ้าแห้งที่สะอาด

การช้ารจ์ดา้มืจบั

1. ห้ามืทิง้ด้ามืจับไวโ้ดยไมื�มืีใคู่รด่แลระหว�างการช้ารจ์ ห้ามืช้ารจ์ด้ามืจับใกล้กับวสัดุติดไฟหรอืบนพืน้ผิวที่ติดไฟได้ เช้�น 

พรมืหรอืไมื้

2. การช้าร์จด้ามืจับนอกช้�วงอุณหภ่มืิ 5° ถึง 40° C (41° ถึง 104° F) อาจทำาให้เกิดการรั ่วไหล คู่วามืร้อนส่งเกินไป 

หรอืแบตเตอรีเ่สียหายได ้อุณหภ่มืิที่เหมืาะสมืในการช้ารจ์คู่อื 22° ถึง 28° C (72° ถึง 82° F)
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การเก็บดา้มืจบั

1. เก็บดา้มืจับให้พ้นมืือเด็กและสัตว์

2. หากจะเก็บดา้มืจับไวเ้ป็นเวลานาน ให้ช้ารจ์ดา้มืจับจนกระทั่งระดบัแบตเตอรีอ่ย่�ระหว�าง 30% ถึง 50%

3. ห้ามืวางดา้มืจับไวใ้กล้แหล�งที่มืีคู่วามืรอ้น เช้�น เตา หรอืเคู่รือ่งทำาคู่วามืรอ้น ห้ามืทิง้ดา้มืจับไวใ้นรถยนตใ์นวนัที่อากาศ 

รอ้น อุณหภ่มืิการเก็บรกัษาที่เหมืาะสมืคู่อื 22º ถึง 28º เซลเซียส (72° ถึง 82° ฟาเรนไฮต)์

4. คู่อยดแ่ลให้ดา้มืจับแห้ง

การดแ่ลรกัษาดา้มืจบั

1. ห้ามืใช้้ดา้มืจับเมืื่ออุณหภ่มืิส่งหรอืต�ำาเกินไป

2. ห้ามืเก็บแบตเตอรีใ่นสภาพแวดล้อมืที่มืีอุณหภ่มืิส่งกว�า 45° C (113° F) หรอืต�ำากว�า 0° C (32° F)

คู่ำาเตอืนในการเดนิทาง

1. ก �อนจะพกพาด้ามืจับไปขึ ้นเคู่ร ื ่องบิน จะต้องปล�อยประจุออกก�อนจนกว �าระดับแบตเตอร ี ่จะต� ำากว �า 30% 

คู่ายประจุดา้มืจับในบรเิวณที่กันไฟไดเ้ท�าน้ันและเก็บดา้มืจับไวใ้นที่ที่มืีอากาศถ�ายเท

2. เก็บดา้มืจับไวใ้ห้ห�างจากวตัถุที่เป็นโลหะ เช้�น แว�นตา นาฬิกา เคู่รือ่งประดบั และกิ๊บตดิผมื

3. ห้ามืเคู่ลือ่นย้ายดา้มืจับที่เสียหายหรอืดา้มืจับที่มืีระดบัแบตเตอรีส่่งกว�า 30%

การกำาจดัดา้มืจบั

ท ิ ้งด ้ ามืจ ับในกล �องร ีไซเคู่ ิลเฉพาะ หล ังจากคู่ายประจ ุอย � างสมืบ ่รณ์ แล ้ว  ห ้ ามืท ิ ้งด ้ ามืจ ับในถ ังขยะท ั ่ วไป 
ปฏิบัตติามืข้อบังคู่บัในท้องถิ่นของคู่ณุอย�างเคู่ร�งคู่รดัเกี่ยวกับการทิง้และรไีซเคู่ลิแบตเตอรี่

ประกาศ

การใช้้ดา้มืจบั

1. ตรวจสอบให้แน�ใจว�าก�อนใช้้งาน ไดช้้ารจ์ดา้มืจับเต็มืที่แล้ว

2. หากคู่ำาเตอืนแบตเตอรีต่�ำาปรากฏขึน้ ให้ช้ารจ์ดา้มืจับโดยเรว็ที่สุด 

การช้ารจ์ดา้มืจบั

1. ดา้มืจับออกแบบมืาเพื่อให้หยุดช้ารจ์เมืื่อช้ารจ์เต็มืที่แล้ว การตรวจดคู่่วามืคู่บืหน้าของการช้ารจ์และตดัการเช่ื้อมืต�อกิมื 

บอลเมืื่อช้ารจ์เต็มืแล้ว ถือเป็นวธิีปฏิบัตทิี่ดี

การเก็บดา้มืจบั

1. หากจะไมื�ใช้้งานดา้มืจบัเป็นเวลา 10 วนัขึน้ไป ใหคู้่ายประจเุหลอื 40%-65% การทำาเช้�นน้ีสามืารถยดือายแุบตเตอรีไ่ดอ้ย�างมืาก

2. หากดา้มืจบัถก่เก็บไวเ้ป็นเวลานานและแบตเตอรีห่มืด ดา้มืจบัจะเขา้ส่�โหมืดสลปี ช้ารจ์ดา้มืจบัใหมื�เพือ่ใหอ้อกจากโหมืดสลปี 

3. เมืื่อเก็บไวเ้ป็นเวลานาน ให้ถอดดา้มืจับออกจากกิมืบอล
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การดแ่ลรกัษาดา้มืจบั

1. อายุการใช้้งานแบตเตอรีอ่าจลดลงหากไมื�ไดใ้ช้้งานเป็นเวลานาน

2. คู่ายประจุและช้ารจ์ดา้มืจับให้เต็มืทุก ๆ สามืเดอืนเพื่อให้แบตเตอรีอ่ย่�ในสภาพดี

การกำาจดัดา้มืจบั

1. หากปิดใช้้งานด้ามืจับแล้ว แต�แบตเตอรี่ไมื�สามืารถคู่ายประจุออกได้หมืด ให้ติดต�อผ่้กำาจัดแบตเตอรี่มืืออาช้ีพหรือ 

ตวัแทนรไีซเคู่ลิเพื่อขอคู่วามืช้�วยเหลือเพิ่มืเตมิื

2. ทิง้ดา้มืจับทันที หากไมื�สามืารถเปิดเคู่รือ่งไดห้ลังจากการคู่ายประจุมืากเกินไป
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การใช้งาน

การเปิดใช้้งาน DJI RS 2

DJI RS 2 จะตอ้งไดร้บัการเปิดใช้้งานผ�านแอป Ronin ก�อนการใช้้งานคู่รัง้แรก

1. กดปุ� มืพาวเวอรค์ู่า้งไวเ้พื่อเปิดกิมืบอล

2. เปิดใช้้งานบล่ท่ธที่อุปกรณ์มืือถือของคูุ่ณ แล้วเปิดแอป Ronin เมืื่ออุปกรณ์ถ่กตรวจพบในรายการอุปกรณ์บล่ท่ธแล้ว 

ให้เลือก DJI RS 2 และป้อนรหัสผ�านบล่ท่ธเริ่มืต้น: 12345678 ตรวจสอบให้แน�ใจว�าคูุ่ณมืีการเช้ื่อมืต�อกับอินเทอรเ์น็ต 

และทำาตามืคู่ำาแนะนำาบนหน้าจอเพื่อเปิดใช้้งาน DJI RS 2 โปรดทราบว�าจำาเป็นตอ้งมืีบัญชี้ DJI ในระหว�างการเปิดใช้้งาน

จอสัมืผัส

Home

100

PTF Fast

M1 User Profile: ระบุโปรไฟล์ผ่้ใช้้ปัจจุบัน ผ่้ใช้้สามืารถตัง้คู่�าและบันทึกโปรไฟล ์

ผ่้ใช้้ไดส้ามืโปรไฟล์: M1, M2 และ M3
 Camera Status: ระบุว�ามืีการเช่ื้อมืต�อสายเคู่เบิลคู่วบคู่มุืกล้อง

100  Battery Level: แสดงระด ับแบตเตอร ีป่ัจจ ุบ ันของก ิมืบอล  แสดงว �า 
แบตเตอร ีถ่ ่กช้าร ์จด ้วยเคู่ร ือ่งช้าร ์จปกติ  แสดงว �าแบตเตอร ีถ่ ่กช้าร ์จ 
ดว้ยเคู่รือ่งช้ารจ์ด�วน

 Auto Tune: แตะเพือ่เขา้ส่�หน้าจอปรบัแต�งอตัโนมืตัหิลงัจากปรบัสมืดลุกมิืบอล 
แลว้ หากมืกีารตดิตัง้สายรดัเลนส์ ผ่ใ้ช้้จะสามืารถเปิดใช้้งาน SuperSmooth  
ก�อนทีจ่ะทำาการปรบัแต�งอตัโนมืตัเิพือ่ใหไ้ดป้ระสิทธภิาพทีด่ทีีสุ่ด SuperSmooth 

จะมืผีลหลงัจากการปรบัแต�งอตัโนมืตัเิสรจ็สิน้ บนหน้าจอปรบัแต�งอตัโนมืตัสิามืารถปรบัคู่วามืฝืดได้
 Balance Status: แตะเพื่อตรวจสอบสถานะคู่วามืสมืดลุ

 Follow Mode: แตะเพือ่เลอืกโหมืดตดิตามื มือเตอรป์รบัมืมุืกม้ืเงยจะคู่วบคู่มุืแกนกม้ืเงยใหท้ำาตามื มือเตอรป์รบัมุืมืหนัซ้าย 

ขวาจะคู่วบคู่มุืแกนหนัซ้ายขวาใหท้ำาตามื และมือเตอรป์รบัมืมุืเอยีงซ้ายขวาจะคู่วบคู่มุืแกนเอยีงซ้ายขวาใหท้ำาตามื 

 PF: หันซ้ายขวาตามื โดยที่แกนหันซ้ายขวาเท�าน้ันที่จะเคู่ลือ่นที่ตามืการเคู่ลือ่นที่ของดา้มืจับ
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 PTF: หันซ้ายขวาและก้มืเงยตามื โดยที่ทัง้แกนหันซ้ายขวาและแกนก้มืเงยเคู่ลือ่นที่ตามืการเคู่ลือ่นไหวของดา้มืจับ 

 FPV: หันซ้ายขวา ก้มืเงย และเอียงซ้ายขวาตามื โดยที่แกนทัง้สามืแกนเคู่ลือ่นที่ตามืการเคู่ลือ่นไหวของดา้มืจับ

 3D Roll 360: เปิดใช้้งานการถ�ายวดิโีอขณะที่หมืุนกล้องไป 360° 

 Portrait: ช้�วยให้สามืารถถ�ายภาพในโหมืด Portrait ได ้

 Custom: เปิดหรอืปิดการใช้้งานแกนใดๆ ตามืที่ตอ้งการ

 Follow Speed: แตะเพื่อเลือกคู่วามืเรว็การตดิตามื  ผ่้ใช้้สามืารถเลือกแบบเรว็ ปานกลาง ช้้า และกำาหนดเองได้

Joystick Speed: ช้�วยให้ผ่้ใช้้คู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วของจอยสติ๊กสำาหรับกิมืบอลได้ ผ่้ใช้้สามืารถเลือกแบบเร็ว ปานกลาง ช้้า 

และกำาหนดเองได้

Joyst ick Smoothness :  ช้ �วยให ้ผ ่ ้ ใช้ ้คู่วบคู่ ุมืคู่วามืไวต �อการตอบสนองของก ิมืบอล ย ิ ่ งคู่ �า  Smoothing ต � ำ า 

การเคู่ลือ่นไหวของกิมืบอลก็จะยิ่งไวมืากขึน้ 

Dial Functions: อนุญาตให้ผ้่ใช้้ตัง้คู่�าฟังก์ช้ันของปุ� มืหมุืนดา้นหน้า ผ้่ใช้้สามืารถเลือกทีจ่ะคู่วบคู่มุืมือเตอรโ์ฟกัส, โฟกัส, ISO, 

รร่บัแสง และแกนหมืุนได ้

Dial Speed: อนุญาตให้ผ่้ใช้้กำาหนดคู่วามืเรว็ในการตอบสนองของฟังก์ชั้นที่ตัง้ไวส้ำาหรบัปุ� มืหมืุนดา้นหน้า

30

High
Joystick Speed Joystick Smoothness

Dial Functions Dial Speed

Slide Up: หน้าจอการตัง้คู่�าจอยสติก๊และปุ� มืหมืุนดา้นหน้า

ปัดหน้าจอขึน้เพื่อเข้าส่�หน้าจอการตัง้คู่�าจอยสติก๊และปุ� มืหมืุนดา้นหน้า

100

Slide Down: หน้าจอการส�งภาพ

เลือ่นลงจากดา้นบนของหน้าจอเพือ่เขา้ส่�หน้าจอการส�งภาพ หลงัจากตดิตัง้ระบบส�งภาพ 

DJI Ronin RavenEye Image Transmission System แลว้ 

หลังจากเลือกวตัถุแล้ว สามืารถเปิดใช้้งาน ActiveTrack ไดโ้ดยกดไกหน่ึงคู่รัง้ ActiveTrack ช้�วยให้ผ่้ใช้้สามืารถตดิตามืวตัถ ุ

ไดโ้ดยอัตโนมืัตแิละจับภาพวตัถุเป้าหมืายไวต้รงกลางของเฟรมื

เมืื่อใช้้ ActiveTrack คู่วรตัง้คู่�าคู่วามืเรว็ที่เหมืาะสมืโดยปรบัแถบคู่วามืเรว็ที่ด้านล�างของหน้าจอ หากตัง้คู่วามืเรว็ไวส่้งเกินไป 

อาจไมื�สามืารถจับภาพวตัถุเป้าหมืายได ้หากตัง้คู่วามืเรว็ไวต้�ำาเกินไป ระบบกันส่ันอาจไดร้บัผลกระทบ
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Silent Mode: เปิดใช้้งานเพื่อปิดเสียงรวมืถึงเสียงเตอืน

Push Mode: เปิดใช้้งานเพื่อคู่วบคู่มุืแกนก้มืเงยและหันซ้ายขวาดว้ยตนเอง

ปิดการใช้้งาน Selfie: ป้องกันไมื�ให้เข้าส่ � โหมืดเซลฟ่ี โดยไมื�ได้ตั ง้ใจและขัดขวางการบันทึกภาพ หากปิดใช้้งาน 

จะเข้าโหมืดเซลฟ่ีจะไมื�ได ้หากกดไกสามืคู่รัง้

การตัง้คู่�าเพิ่มืเตมิื

Horiz Calibration: ใช้้เมืื่อกิมืบอลคู่งที่แล้ว แต�กิมืบอลไมื�ไดร้ะดบั หากปัญหายังคู่งอย่�ให้ใช้้การปรบัดว้ยตนเอง 

Gimbal Auto Check: แตะเพื่อวเิคู่ราะห์และส�งข้อมื่ลสถานะของกิมืบอล 

Restore Parameters: แตะเพื่อคู่นืคู่�าพารามืิเตอรก์ิมืบอลและรหัสผ�านบล่ท่ธเป็นการตัง้คู่�าเริม่ืตน้ 

Language: เลือกภาษาบนหน้าจอจากอังกฤษ จีน (ตัวย�อ) จีน (ดั ง้เดิมื) เยอรมืัน ฝรั ่งเศส เกาหลี ญี ่ปุ� น สเปน 

โปรตเุกสแบบบราซิล รสัเซีย และไทย 

Device Info: แสดง IMU, GCU และข้อมื่ลบล่ท่ธอื่น ๆ

Silent Mode

Push Mode

Disable Selfie

Slide Left: หน้าจอการตัง้คู่�าระบบ

เลือ่นไปทางซ้ายจากขอบดา้นขวาของหน้าจอเพื่อเข้าส่�หน้าจอการตัง้คู่�าระบบ

Slide Right: Create Screen

เลือ่นไปทางขวาจากขอบดา้นซ้ายของหน้าจอเพื่อเข้าส่�หน้าจอสรา้ง

Timelapse Track

Panorama Time Tunnel

Timelapse

ใน Timelapse DJI RS 2 จะสั ่งให้กล้องจับภาพนิ่ งตามืช้�วงเวลาที ่ต ั ง้ไว ้และจะหยุดโดยอัตโนมืัติเมืื ่อเสร ็จสิ ้น 
สามืารถกำาหนดระยะเวลาของ Timelapse และช้�วงเวลาเพื่อให้ DJI RS 2 คู่ำานวณจำานวนภาพที่ต้องการได้อย�างแมื�นยำา 
และสามืารถคู่ำานวณระยะเวลาของวดิโีอไดห้ลังจากกำาหนดอัตราเฟรมืแล้ว

Motionlapse ช้�วยให้ผ่้ใช้้ตัง้คู่�าจุดอ้างอิงไดถ้ึงห้าจุดเพื่อให้กล้องเคู่ลือ่นที่และถ�ายภาพในช้�วงไทมื์แลปส์

Track

Track ออกแบบมืาเพื่อจับภาพวดิีโอโดยมืีจุดอ้างอิงส่งสุดถึง 10 จุด ต้องเลือกจุดอ้างอิงโดยการเลื่อนกิมืบอลด้วยตนเองหรอื 
ใช้้จอยสติก๊ แตะ + เพือ่เพ่ิมืจุดอ้างอิง สามืารถตัง้ระยะเวลาและเวลาพักไดบ้นหน้าจอการตัง้คู่�าจุดอ้างอิงหลังจากเพ่ิมืจุดอ้างอิง 
แล้ว และยังสามืารถรีเซ็ตตำาแหน�งของจุดอ้างอิงได้ด้วย ระยะเวลา ระบุว�ากิมืบอลใช้้เวลาเท�าไหร�ในการเดินทางจากจุด 
อ้างอิงหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง เวลาพัก จะระบุระยะเวลาที่กิมืบอลจะคู่งที่ที่จุดอ้างอิงก�อนที่จะย้ายไปยังจุดอ้างอิงถัดไป
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* ฟังก์ช้ันของปุ� มืคู่วบคูุ่มืกล้องและปุ� มืหมืุนด้านหน้าจะแตกต�างกันไปในกล้องแต�ละรุ�น และจำาเป็นต้องเช้ื่อมืต�อสายคู่วบคูุ่มืกล้อง ด่รายการคู่วามืเข้ากันได้ของกล้อง 

DJI RS 2 ที่ https://www.dji.com/support/compatibility สำาหรบัข้อมื่ลเพิ่มืเตมิื 

Panorama

Panorama ช้ � วยให ้ผ ่ ้ ใช้ ้ จ ับภาพช้ ุดของภาพนิ ่ งท ี ่ เช้ ื ่ อมืต �อก ันด ้วยการคู่วบคู่ ุมืท ี ่แมื �นย ำ าตามืการต ั ้งคู่ � า 
จากน้ันผ่้ใช้้สามืารถสรา้งภาพพาโนรามืาได้ โดยใช้้ซอฟต์แวรป์ระมืวลผลภาพ กล้องจะจับภาพน่ิงที่เช้ื่อมืต�อระหว�างกันตามื
ช้�วงการตัง้คู่�า เมืื่อเลือกพาโนรามืา 3x3 หรอื 180° เมืื่อสรา้งภาพพาโนรามืาที่กำาหนดเอง ผ่้ใช้้จะต้องตัง้คู่�าระยะการถ�ายภาพ 
ประเภทเซนเซอร ์คู่วามืยาวโฟกัสของเลนส์ การเหลือ่มื และช้�วงเวลา

Time Tunnel

อนุญาตให้ผ่้ใช้้จับภาพ Timelapse ในขณะที่กิมืบอลอย่�ในโหมืด 3D Roll 360 จำานวนรป่ภาพและระยะเวลาของวดิโีอสามืารถ 
คู่ำานวณได้หลังจากตัง้คู่�าช้�วงเวลา ระยะเวลา และอัตราเฟรมื มืุมืเริ่มืต้นและจำานวนการหมืุนจะกำาหนดวิธีที ่กิมืบอลจะ 
เคู่ลือ่นที่ แตะ Start เพื่อเริม่ืถ�ายภาพและตรวจสอบคู่วามืคู่บืหน้าโดยแตะ Preview

ตรวจสอบให้แน� ใจว�าเช้ื่อมืต�อกล้องและกิมืบอลแล้วโดยใช้้สายคู่วบคูุ่มืกล้องที่เหมืาะสมื ก�อนใช้้ Timelapse, 
Panorama หรือ Time Tunnel คู่วรตั ง้ช้�วงเวลาระหว�างการถ�ายภาพให้มืากกว�าเวลาช้ัตเตอร์หนึ่ งว ินาท ี
เพื่อป้องกันไมื�ให้ภาพเบลอเมืื่อใช้้การเปิดรบัแสงนาน

ฟังกชั์้นของปุ�มื

ปุ� มืพาวเวอร์
กดคู่า้งเพื่อเปิดหรอืปิดเคู่รือ่ง 

แตะเพื่อล็อกหรอืปลดล็อกหน้าจอสัมืผัส 

กดสองคู่รัง้เพื่อเข้าหรอืออกจากโหมืดสลีป

ปุ� มืดร่ะดบัแบตเตอรี่

กดหน่ึงคู่รัง้เพื่อตรวจสอบระดบัแบตเตอรีl่.

ไก
แตะหน่ึงคู่รัง้เพื่อเริ่มื ActiveTrack (ต้องเปิดใช้้งาน 
Image Transmission System) 

กดคู่า้งไวเ้พื่อเข้าส่�โหมืดล็อก 

แตะสองคู่รัง้เพื่อตัง้ศน่ย์กิมืบอลอีกคู่รัง้ 

แ ต ะ ส า มื คู่ ร ั ้ ง เ พ ื ่ อ ห มื ุ น ก ิ มื บ อ ล  1 8 0 ° 
เพื่อให้กล้องหันเข้าหาตวัคู่ณุ (โหมืดถ�ายภาพเซลฟ่ี)

ปุ� มืหมืุนดา้นหน้า*
หมืุนเพื่อคู่วบคู่มุืโฟกัส (การตัง้คู่�าเริม่ืตน้)

ปุ� มืคู่วบคู่มุืกล้อง*
กดลงคู่รึง่หน่ึงเพื่อโฟกัสอัตโนมืัต ิ

กดหน่ึงคู่รัง้เพื่อเริม่ืหรอืหยุดการบันทึกวดิโีอ 

กดคู่า้งไวเ้พื่อถ�ายภาพ

จอยสติก๊
ดนัขึน้หรอืลงเพือ่คู่วบคู่มุืการเคู่ลือ่นไหวของแกนกม้ืเงย 
(การตัง้คู่�าเริม่ืตน้) ดนัไปทางซา้ยหรอืทางขวาเพือ่คู่วบคู่มุื
การเคู่ล่ือนไหวของแกนหนัซ้ายขวา (การตัง้คู่�าเริม่ืตน้)

https://www.dji.com/support/compatibility
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ปุ� มื M
แตะเพื่อเลือกโปรไฟล์ผ่้ใช้้ 

กดคู่า้งไวเ้พื่อเข้าส่�โหมืด Sport (กีฬา) 

กดไกคู่า้งไวแ้ละกดสองคู่รัง้เพื่อให้อย่�ในโหมืด Sport ต�อไป ทำาซ้ำาเพื่อออกจากโหมืด Sport 

แตะสองคู่รัง้อย�างรวดเรว็เพื่อเข้าส่�โหมืด Portrait 

กดสามืคู่รัง้เพื่อเข้าหรอืออกจาก 3D Roll 360 เมืื่ออย่�ในโหมืด 3D Roll 360 ให้เลือ่นจอยสติก๊ไปทางซ้ายหรอืขวาสองคู่รัง้เพื่อหมืุนกล้อง 
โดยอัตโนมืัต ิแตะไกสองคู่รัง้เพื่อหยุดการหมืุนอัตโนมืัตอิย�างต�อเน่ือง 

กดปุ� มื M คู่า้งไวพ้รอ้มืกับไกเพื่อเริม่ืการปรบัแต�งอัตโนมืัติ

การตัง้คู่�าแอป Ronin

แอป Ronin มืีคูุ่ณสมืบัติทัง้หมืดของหน้าจอสัมืผัส ตลอดจนคูุ่ณสมืบัติอื่น ๆ ของกิมืบอล และระบบส�งภาพ DJI Ronin 

RavenEye Image Transmission ภาพหน้าจอดา้นล�างอ้างอิงจากแอปเวอรชั์้น iOS

แถบดา้นบน

Sleep/Wake: แตะเพื่อเข้าหรอืออกจากโหมืดสลีป เมืื่อ DJI RS 2 อย่�ในโหมืดสลีป มือเตอรจ์ะปิด แต�กิมืบอลยังคู่งเปิดอย่� 
M1: แสดงโปรไฟล์ผ่้ใช้้ปัจจุบัน
Battery Level: แสดงระดบัแบตเตอรีข่องกิมืบอล 

 เกีย่วกบั

Settings: ดบ่ัญชี้ของคู่ณุและคู่่�มืือเริม่ืใช้้งานฉบับย�อ 
Device List: แสดงช่ื้ออุปกรณ์และรหัสผ�าน 
Firmware: แสดงเวอรชั์้นเฟิรม์ืแวร์

 Academy

ดบ่ทแนะนำาและอ�านเอกสารคู่่�มืือ

DJI RS 2 XXX
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สรา้ง

จอยสติก๊เสมืือน

ใช้้จอยสติก๊เสมืือนในแอปเพื่อคู่วบคู่มุืการเคู่ลือ่นไหวของกิมืบอลและในการถ�ายภาพ 

1. Control Bar: คู่วบคู่มุืคู่วามืเรว็และคู่วามืราบรืน่ของกิมืบอลโดยการปรบัแถบคู่วบคู่มุื Speed ช้�วยให้ผ่้ใช้้ปรบัคู่วามืเรว็ใน 

การหมืุนที่คู่วบคู่มุืจากระยะไกลได ้Smoothness ช้�วยให้ผ่้ใช้้ปรบัคู่วามืไวต�อการตอบสนองของกิมืบอล ยิ่งคู่�า Smoothing 

ต�ำา การเคู่ลือ่นไหวของกิมืบอลก็จะยิ่งไวมืากขึน้

2. Roll Stick: คู่วบคู่มุืการเคู่ลือ่นที่ของแกนเอียงซ้ายขวาของกิมืบอลโดยใช้้จอยสติก๊เสมืือน

3. Pan/Tilt Stick: คู่วบคู่มุืการเคู่ลือ่นที่ของแกนหันซ้ายขวาและก้มืเงยของกิมืบอลโดยใช้้จอยสติก๊เสมืือน

4. Recenter: แตะเพื่อตัง้ศน่ย์กลางให้กิมืบอลอีกคู่รัง้

5. Shoot/Record Button: แตะเพื่อถ�ายภาพหรอืบันทึกวดิโีอ

6. Photo/Video Toggle: แตะเพือ่สลบัระหว�างโหมืดภาพถ�ายและวดิโีอ ตรวจสอบใหแ้น�ใจว�าโหมืดน้ีเหมืือนกบัการตัง้คู่�าในกลอ้ง

6

3

2

4

5

1
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Force Mobile

Force Mobile ตอ้งใช้้ทีว่างโทรศัพทแ์ละโทรศัพทม์ือืถอืทีต่ดิตัง้บนขาตัง้กลอ้งหรอืมือืจบัในแนวตัง้ หลงัจากเปิดใช้้งานคู่ณุสมืบตัน้ีิ 

ในแอป Ronin การเคู่ลือ่นไหวของกมิืบอลจะสามืารถคู่วบคู่มุืได ้โดยการเอยีงและหมืนุโทรศัพทม์ือืถอืของคู่ณุ 

คู่วามืเรว็กำาหนดคู่วามืสัมืพนัธร์ะหว�างคู่วามืเรว็ในการหมืนุและมืมุื เมืือ่ตัง้คู่วามืเรว็ไวท้ี ่50 มืมุืการหมืนุของกมิืบอลและโทรศัพท ์

มือืถอืคู่อื 1 ต�อ 1 กมิืบอลจะเคู่ลือ่นทีใ่นมืมุืเดยีวกนักบัโทรศัพทม์ือืถอื เมืือ่ตัง้คู่วามืเรว็ไวท้ีน้่อยกว�า 50 กมิืบอลจะหมืนุช้้ากว�าการ 

เคู่ลือ่นไหวของโทรศัพท ์เมืือ่คู่วามืเรว็ส่งสุดตัง้ไวส่้งกว�าคู่�าทีส่่งกว�า 50 กมิืบอลจะหมืนุเรว็กว�าโทรศัพทม์ือืถอื

Smoothing ช้�วยให้ผ่้ใช้้คู่วบคูุ่มืคู่วามืไวต�อการตอบสนองของกิมืบอลได้ ยิ่งคู่�า Smoothing ต�ำา การเคู่ลื่อนไหวของกิมืบอล 

ก็จะยิ่งไวมืากขึน้

Recenter: แตะเพื่อตัง้ศน่ย์กลางให้กิมืบอลอีกคู่รัง้

Shutter/Record Button: แตะเพื่อถ�ายรป่หรอืเริม่ืบันทึกวดิโีอ
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Panorama

Panorama ช้�วยให้ผ่ ้ใช้้จับภาพชุ้ดของภาพนิ่ งที ่เช้ื ่อมืต�อกันด้วยการคู่วบคูุ่มืที ่แมื�นยำาตามืประเภทของเซ็นเซอร ์

ทางยาวโฟกัสของเลนส์ การเหลือ่มื และช้�วงเวลา

ก�อนที่จะใช้้โหมืด Panorama ตรวจสอบให้แน�ใจว�าคู่ณุไดเ้ช่ื้อมืต�อกล้องและกิมืบอลโดยใช้้สายคู่วบคู่มุืกล้องที่เกี่ยวข้อง

Overlap: กำาหนดอัตราส�วนการเหลือ่มืของภาพถ�ายทุกภาพเมืื่อสรา้งภาพพาโนรามืา 

คู่วรตัง้ช้�วงเวลาระหว�างการถ�ายภาพให้มืากกว�าเวลาชั้ตเตอรห์น่ึงวนิาที เพื่อป้องกันไมื�ให้ภาพเบลอเมืื่อใช้้การเปิดรบัแสงนาน

หลังจากตรวจสอบการตั ง้คู่�ากล้องแล้ว คูุ่ณสามืารถตั ง้คู่�าระยะพาโนรามืาได้ โดยการลากจุดสีขาวบนแผนผังกริด 

ปรับตำาแหน� งกิมืบอลด้วยตนเอง หรือใช้้จอยสติ๊กเสมืือน ช้�วงทั ง้หมืดคู่รอบคู่ลุมืโดยจุดสิ น้สุด และภาพที่จำาเป็นใน

การจัดองคู่์ประกอบภาพพาโนรามืาจะแสดงอย่ �เหนือแผนผังกริด ช้�วงแกนเอียงใน Panorama คู่ือ -45° ถึง +90° 

เพื่อหลีกเลีย่งการถ�ายตดิกิมืบอลในการถ�ายภาพ ในขณะที่แกนหันซ้ายขวาช้�วยให้คู่ณุสามืารถจับภาพการหมืุน 360° ไดเ้ต็มืที่

แตะปุ� มื shutter/record เพื่อเริม่ื
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Timelapse

ในโหมืด Timelapse DJI RS 2 จะสั ่งให้กล้องจับภาพน่ิงด้วยช้�วงเวลาที ่ตั ง้ไว้และจะหยุดโดยอัตโนมืัติเมืื ่อเสร็จสิ น้ 

สามืารถกำาหนดระยะเวลาสำาหรบั Timelapse และอัตราเฟรมืเพื่อให้ DJI RS 2 สามืารถคู่ำานวณจำานวนภาพที่ตอ้งการได้

เมืื่อเปิดใช้้งานโหมืด Push ผ่้ใช้้สามืารถปรบัแกนหันซ้ายขวาและก้มืเงยได้ด้วยตนเองก�อนเริม่ื Timelapse ผ่้ใช้้สามืารถกด 

DJI RS 2 เพื่อปรบัเปลี่ยนการวางแนวกล้องและปรบักรอบได้ แตะที่ไอคู่อนจอยสติ๊กเสมืือนเพื่อใช้้จอยสติ๊กเสมืือนเพื่อปรบั

ทิศทางของกล้อง

Motionlapse ช้�วยให้ผ่้ใช้้ตัง้คู่�าจุดอ้างอิงไดถ้ึงห้าจุดเพื่อให้กล้องเคู่ลือ่นที่ในช้�วงเวลา Timelapse 

ในการปรับตำาแหน� งของจุดอ้างอิง ให้ปรับกล้องไปยังตำาแหน� งที ่ต้องการ แล้วแตะไอคู่อน + เพื ่อยืนยันจุดอ้างอิง 

คู่ณุยังสามืารถใช้้จอยสติก๊เสมืือนเพื่อคู่วบคู่มุืแกนหันซ้ายขวา ก้มืเงยและเอียงซ้ายขวาไดเ้ช้�นกัน 

หากต ้องการเพ ิ ่มืจ ุดอ ้างอ ิงอ ื ่น ให ้ย ้ ายก ิมืบอลไปย ังจ ุดอ ้างอ ิงถ ัดไป แล ้วแตะไอคู่อน + เหนื อแผนผังกร ิด 

หลังจากน้ันหากตอ้งการลบจุดอ้างอิง ให้เลือกจุดอ้างอิงและแตะที่ไอคู่อนถังขยะ

หลังจากตัง้คู่�าจุดอ้างอิงแล้ว คูุ่ณสามืารถแตะด่ตัวอย�างเพื่อให้แน� ใจว�า Motionlapse มืีทุกอย�าง หรือแตะปุ� มืช้ัตเตอร์/

บันทึกเพื่อเริม่ืถ�ายภาพ ตรวจสอบให้แน�ใจว�าไดเ้ช่ื้อมืต�อกล้องและกิมืบอล โดยใช้้สายเคู่เบิลคู่วบคู่มุืกล้องที่เหมืาะสมื
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Track

Track ออกแบบมืาเพื่อจับภาพวดิีโอโดยมืีจุดอ้างอิงส่งสุดถึง 10 จุด ผ่้ใช้้ต้องเลือกจุดอ้างอิงด้วยตนเองโดยการเลื่อนกิมืบอล  

หรอืใช้้จอยสติ๊กเสมืือน พารามืิเตอรร์ะยะเวลาใต้แผนผังกรดิจะระบุระยะเวลาที่กิมืบอลจะเดินทางจากจุดอ้างอิงหน่ึงไปยังจุด 

อ้างอิงถัดไป เวลาพัก จะระบุระยะเวลาที่กิมืบอลจะคู่งที่ที่จุดอ้างอิงก�อนที่จะย้ายไปยังจุดอ้างอิงถัดไป

ห้ามืกดปุ� มืชั้ตเตอรข์องกล้องขณะใช้้ Track



คู่มือการใช้งาน DJI RS 2

26 © 2020 DJI OSMO สงวนลิขสิทธิ์

จอยคู่วบคู่มุืเกมื

จอยคู่วบคู่มุื PS4 DualShock และ Xbox สามืารถใช้้เพื่อคู่วบคู่มุืกิมืบอลและกล้องได ้หลังจากเช่ื้อมืต�อจอยคู่วบคู่มุืเข้ากับ 

อุปกรณ์มืือถือและ กิมืบอลแล้ว ผ่้ใช้้สามืารถคู่วบคู่มุืการเคู่ลือ่นไหวของกิมืบอล โฟกัสและซ่มื และสามืารถบันทึกวดิโีอ 

ตัง้คู่�ากิมืบอลใหมื� ถ�ายภาพและเปลีย่นโปรไฟล์ได้

สามืารถปรบัคู่วามืเรว็และคู่วามืลืน่ไหลของจอยคู่วบคู่มุืได ้ตัง้คู่�าโฟกัสภายใน 10 ในการตัง้คู่�ากล้องเพื่อให้ไดป้ระสิทธิภาพที่ 

ดทีี่สุด ตอ้งใช้้ iOS 13 ขึน้ไป Android 9.0 ขึน้ไปและแอป Ronin เวอรชั์้น 1.4.0 ขึน้ไป

แตะวธิีใช้้เพื่อเรยีนร่เ้พิ่มืเตมิืเกี่ยวกับจอยคู่วบคู่มุืเกมื

การปรบัสมืดลุ

แตะ Begin Test  (เร ิ ่มืการทดสอบ) และ DJI RS 2 จะตรวจสอบสถานะสมืด ุลและให ้คู่ะแนนแต�ละแกน 

ตรวจสอบให้แน�ใจว�ากิมืบอลไมื�มืีส่ิงกีดขวางใด ๆ ก�อนจะทำาการทดสอบคู่วามืสมืดลุและปฏิบัตติามืคู่ำาแนะนำาบนหน้าจอ
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Motor Parameters

Auto Tune: คู่�าคู่วามืฝืดจะถ่กกำาหนดโดยน้ำ าหนักบรรทุกของกิมืบอล ใช้้ Auto Tune เพื่อรบัทราบคู่�าคู่วามืฝืดโดยอัตโนมืัต ิ

หลังจากปรบัสมืดลุแล้ว

แตะ Auto Tune และ DJI RS 2 จะคู่ำานวณผลลัพธ์โดยอัตโนมืัติตามืน้ำ าหนักของการตั ง้คู่�ากิมืบอล หรือกดปุ� มื M 

และกดไกคู่า้งไวพ้รอ้มืกันเป็นเวลาส่ีวนิาทีเพื่อเริม่ืการปรบัแต�งอัตโนมืัตโิดยไมื�ตอ้งใช้้แอป

กระบวนการปรบัแต�งอัตโนมืัตจิะใช้้เวลาประมืาณ 15 ถึง 30 วนิาที หลังจากปรบัแต�งอัตโนมืัตแิล้ว คู่ณุสามืารถดก่ารวนิิจฉัย 

มือเตอรโ์ดยละเอียดไดท้ี่ดา้นล�างของหน้าจอ หากกิมืบอลมืีคู่วามืสมืดลุอย�างเหมืาะสมื คู่�ากำาลังของมือเตอรค์ู่วรอย่�ในช้�วง ±5 

หากการใช้้พลังงานบนแกนใดแกนหน่ึงเกินช้�วงดงักล�าวอย�างต�อเน่ือง ให้ตรวจสอบคู่วามืสมืดลุเชิ้งกลของ DJI RS 2

Stiffness: การปรับคู่วามืฝืดของมือเตอร์ช้�วยให้คูุ่ณปรับกำาลังที่ใช้้โดยมือเตอร์ได้อย�างละเอียด ขณะที่พวกมืันตอบสนอง

และทำาให้น้ำ าหนักสมืดุลในแต�ละแกน ตรวจสอบให้แน�ใจว�าคูุ่ณได้เวน้ระยะห�างเพิ่มืเพื่อให้มืั่นใจว�ามืีคู่วามืเสถียรตลอดเวลา 

หากคู่�าคู่วามืฝืดส่งเกินไป กิมืบอลอาจส่ัน หากคู่�าต�ำาเกินไปประสิทธิภาพของกิมืบอลจะไดร้บัผลกระทบ

 เมืื ่อใช้ ้การปร ับแต�งอ ัตโนมืัต ิ  ตรวจสอบให้แน� ใจว �าได ้ปลดล็อกแกนทั ้งสามืแล้วและ DJI RS 2 

วางอย่�บนพืน้ผิวที่มืั่นคู่งในโหมืด Upright หรอืโหมืด Underslung

 ตรวจสอบให้แน�ใจว�ากิมืบอลมีืคู่วามืสมืดุลและปรบัคู่�าคู่วามืฝืดอย�างเหมืาะสมืทุกคู่รัง้ท่ีคุู่ณเปล่ียนกล้องหรอืเลนส์
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User Profile

สามืารถตัง้คู่�าและบันทึกโปรไฟล์ผ่้ใช้้ไดส้ามืโปรไฟล์

Follow Mode: เลือกจากการตดิตามืการหันซ้ายขวาและการก้มืเงย, FPV, กำาหนดเองและ 3D Roll 360

Speed: กำาหนดคู่วามืเรว็ในการเคู่ลือ่นที่ของกล้องขณะแปลการเคู่ลือ่นไหวการหันซ้ายขวา การก้มืเงย หรอืการเอียงซ้ายขวา

Deadband: กำาหนดว�ากิมืบอลทนต�อการเคู่ลื่อนไหวได้มืากน้อยเพียงใด ก�อนที่จะแปลการเคู่ลื่อนไหวในการหันซ้ายขวา 

การก้มืเงย และการเอียงซ้ายขวาของกล้อง

Push: หลังจากเปิดใช้้งาน Push แกนกิมืบอลสามืารถปรบัไปยังตำาแหน�งที่ตอ้งการไดด้ว้ยตนเอง

Control Settings (การคู่วบคู่มุืการตัง้คู่�า)

Channels

ตัวบ�งช้ีช้้�องสัญญาณให้ข้อเสนอแนะ เมืื่อกำาหนดคู่�าการทำางานระยะไกล สามืารถกำาหนดช้�องสัญญาณการหันซ้ายขวา 

การก้มืเงย และการเอียงซ้ายขวาใหมื�ได้และแต�ละแกนยังสามืารถกลับด้านได้อีกด้วย Normal หมืายถึงทิศทางการเคู่ลื่อนที่

เหมืือนกับจอยสติก๊ Inverted หมืายถึงทิศทางการเคู่ลือ่นที่ตรงข้ามืกับจอยสติก๊

เมืื่อใช้้จอยสติก๊ คู่ณุสามืารถคู่วบคู่มุืไดเ้ฉพาะ CH1 และ CH3 ซึ่งจะแมืปกับแกนก้มืเงยและแกนหันซ้ายขวาตามืคู่�าเริม่ืตน้ 

คู่ณุสามืารถปรบัแต�งการแมืปช้�องไดโ้ดยแตะที่ช่ื้อแกนทางดา้นขวาของหน้าจอ

Motion

คูุ่ณสามืารถตั ้งคู่ �าการคู่วบคูุ่มืจอยสติ ๊กได้โดยการปร ับ Deadband, Max speed, Smoothing และ Endpoints 

สำาหรบัแต�ละแกน มืีสามืโปรไฟล์เริม่ืตน้สำาหรบัการตัง้คู่�าแต�ละรายการ

Deadband: เม่ืือคู่�า Deadband เพิม่ืขึน้จำาเป็นตอ้งมืกีารเคู่ลือ่นไหวของจอยมืากขึน้เพือ่แปลเป็นการเคู่ล่ือนไหวจรงิของกมิืบอล

Max Speed: ช้�วยให้ปรบัคู่วามืเรว็ในการหมืุนที่คู่วบคู่มุืจากระยะไกลได ้

Smoothing: ช้�วยให้คู่ณุคู่วบคู่มุืคู่วามืไวต�อการตอบสนองของกิมืบอล ย่ิงคู่�า Smoothing ต�ำา การเคู่ลือ่นไหวของกิมืบอลก็จะย่ิงไวมืากขึน้
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สถานะ

การตัง้คู่�า

ใช้้คู่ณุสมืบัตเิพิ่มืเตมิื เช้�น Motor Pause, Disable Gimbal Portrait Mode, Silent Mode, System Calibration, Advanced 

Calibration และ Restore Gimbal Setup

Checklist

เมืื่อสถานะกิมืบอลผิดปกต ิข้อมื่ลสถานะจะแสดงที่น่ี

Endpoint: จ ำากัดช้�วงการหมืุนของกิมืบอล โดยการตั ง้คู่ �าจ ุดสิ ้นสุด แกนหันซ้ายขวามืีสลิปร ิง ทำาให้ DJI RS 2 

สามืารถหมืุนไดอ้ย�างต�อเน่ืองเมืือ่ตัง้จุดสิน้สุดไวท้ี ่180° ทีแ่กนก้มืเงย คุู่ณสามืารถตัง้คู่�าจุดสิน้สุดไดต้ามืคู่วามืตอ้งการของคุู่ณ 

เลนส์ที่ยาวกว�าบางตวัอาจช้นกรอบกิมืบอล กำาหนดมืุมืสิน้สุดเพื่อป้องกันกรณีดงักล�าว

การส�งภาพ

เมืื ่อต ิดตั ้งระบบส�งภาพ DJI Ronin RavenEye Image Transmission แล้ว ให ้แตะเช้ื ่อมืต�อก ับ RavenEye 

บนหน้าจอหลักของแอป Ronin เพื่อใช้้คู่ณุสมืบัตกิารส�งภาพ

02:3002:30

8008001/8001/800F 2.8F 2.8

100100

ActiveTrack Speed: 15
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3D Roll 360 สามืารถใช้้ไดเ้มืื่อใช้้ DJI RS 2 ในโหมืดไฟฉาย สลิปรงิที่แกนหันซ้ายขวาช้�วยให้ DJI RS 2 หมืุนต�อเน่ืองได ้3D 

Roll 360 สามืารถใช้้กับดา้มืจับไดทุ้กทิศทาง

กดปุ�มื M สามืคู่รัง้เพือ่เขา้หรอืออกจาก 3D Roll 360 หรอืไปทีโ่ปรไฟลผ์่ใ้ช้ใ้นแอป Ronin เพือ่เปิดหรอืปิดใช้ ้3D Roll 360 ดนั 

จอยสติก๊ไปทางซา้ยหรอืขวาเพือ่เริม่ื 3D Roll 360 ดนัจอยสติก๊ไปทางซา้ยหรอืขวาสองคู่รัง้ตดิต�อกนัอย�างรวดเรว็เพือ่เรยีกใช้ ้

การหมุืนอัตโนมัืติ

ใช้้ ActiveTrack 3.0

เมื ื ่อต ิดตามืบ ุคู่คู่ล ขอแนะนำ าให ้เล ือกและย ืนย ันบ ุคู่คู่ลที ่อย ่ �ตรงกลางมื ุมืมืองกล ้องโดยการกดไกหนึ ่ งคู่ร ั ้ง 

เมืื่อตดิตามืวตัถุ ขอแนะนำาให้เลือกและยืนยันวตัถุโดยการลากกล�องไปรอบ ๆ เพื่อให้จดจำาวตัถุไดด้ขีึน้ กิมืบอลจะเริม่ืตดิตามื 

หลังจากรบัร่ว้ตัถุสำาเรจ็ 

คู่วรตัง้คู่�าคู่วามืเร็วที่เหมืาะสมืเมืื่อใช้้ ActiveTrack หากตัง้คู่วามืเร็วไว้ส่งเกินไป อาจไมื�สามืารถจับภาพวัตถุเป้าหมืายได ้

หากตัง้คู่วามืเรว็ไวต้�ำาเกินไป ระบบกันส่ันอาจไดร้บัผลกระทบ 

ขอแนะนำาให้ตัง้คู่�าคู่วามืเร็ว ActiveTrack เป็น 20 เมืื่อใช้้เลนส์ที่มืีทางยาวโฟกัสเทียบเท�า 24 มืมื. (ทดสอบกับ Sony α7 

III) เพื่อให้ไดป้ระสิทธิภาพส่งสุด เมืื่อใช้้เลนส์ที่มืีทางยาวโฟกัสเทียบเท�าน้อยกว�า 24 มืมื. ให้เพิ่มืคู่วามืเรว็ของ ActiveTrack 

เมืื่อใช้้เลนส์ที่มืีทางยาวโฟกัสเทียบเท�ามืากกว�า 24 มืมื. ให้ลดคู่วามืเรว็ ActiveTrack 

แตะ  เพื่อใช้้ Virtual Joystick และ Force Mobile

โปรดดคู่่่�มืือผ่้ใช้้ระบบส�งภาพ DJI Ronin RavenEye Image Transmission เพื่อรบัทราบข้อมื่ลเพิ่มืเตมิื

โหมดการทำางาน
มืีโหมืดการทำางานส่ีโหมืดสำาหรบั DJI RS 2: Upright, Underslung, Flashlight และ Briefcase

โหมืดไฟฉาย (Flashlight Mode)โหมืดถือกลับหัว (Underslung Mode)โหมืดตัง้ตรง (Upright Mode)
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เมืื่อตดิตัง้ดา้มืหิว้เข้ากับอีกดา้นหน่ึงแล้ว จะตอ้งปรบัมืุมืขาตัง้กล้อง/ดา้มืจับเสรมิืโดยการคู่ลายสกรบ่นดา้มืหิว้

การอัปเดตเฟิรม์แวร์

อ ัปเดตเฟิ ร ์มืแวร ์ โดยใช้ ้แอป Ronin จะได ้ร ับการแจ ้งเต ือนบนหน้ าจอเมื ื ่ อเฟิ ร ์มืแวร ์ ใหมื �พร ้อมืใช้ ้งาน 

ทำาตามืคู่ำาแนะนำาบนหน้าจอเพื่ออัปเดตเฟิรม์ืแวร์

การบำารงุรกัษา

DJI RS 2 ไมื�กันน้ำ า ตรวจสอบให้แน�ใจว�าได้ป้องกันฝุ� นและน้ำ าระหว�างการใช้้งาน หลังการใช้้งาน แนะนำาให้เช้็ด DJI RS 2 

ดว้ยผ้าแห้งนุ�มื ๆ ห้ามืฉีดน้ำ ายาทำาคู่วามืสะอาดใด ๆ ลงบน DJI RS 2

ระหว�างการหมืุนอัตโนมืัติ: เมืื่อด้ามืจับอย่�ในแนวนอน ให้กดไกสองคู่รัง้ แล้วกล้องจะหยุดในตำาแหน�งตัง้ตรง กดไกสามืคู่รัง้ 

แล้วกล้องจะหยุดในตำาแหน�งกลับหัว เมืื่อด้ามืจับอย่�ในแนวตัง้ ให้กดไกสองคู่รัง้และกล้องจะหยุดที่มืุมืแกนหันซ้ายขวาที่ 0° 

โดยที่เลนส์ชี้ข้ึน้ กดไกสามืคู่รัง้ แล้วกล้องจะหยุดที่มืุมืแกนหันซ้ายขวา 180°องศา โดยที่เลนส์ชี้ข้ึน้

ตัง้คู่�า Max Speed และ Smoothing สำาหรับ 3D Roll 360 ในการตัง้คู่�าการคู่วบคูุ่มืภายใต้โปรไฟล์ผ่้ใช้้ของแอป Ronin 

โปรดทราบว�าเมืื่อใช้้ 3D Roll 360 โหมืด Speed และ Deadband จะไมื�พรอ้มืใช้้งาน

คู่ ุณสามืารถใช้ ้  DJI  RS 2  ในโหมืดห ิ ้ว  (Br iefcase)  โดยต ิดต ั ้งด ้ ามืห ิ ้วและขาต ั ้งกล ้อง/ด ้ ามืจ ับเสร ิมืได  ้

สามืารถตดิตัง้ดา้มืหิว้ที่พอรต์ RSA/NATO ตดิตัง้ดา้มืหิว้ดงัรป่ ขันปุ� มืหมืุนให้แน�น

2

1

3

4
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อุปกรณ์ภายนอก

พอรต์อุปกรณ์เสรมิื

พอรต์ RSA/NATO
รส่กร ่UNC 1/4"-20
Cold Shoe
การส�งรป่ภาพ/พอรต์มือเตอรโ์ฟกัส (USB-C)
พอรต์มือเตอรโ์ฟกัส (USB-C)
พอรต์คู่วบคู่มุืกล้อง RSS (USB-C)

ไฟฟ้าอินพุต

รุ�น: BG30-1950mAh-15.4V

ประเภท: LiPo 4S

คู่วามืจุ: 1950 mAh

พลังงาน: 30.03 Wh

แรงดนัไฟ: 12-17.6 V

ส่งสุด รนัไทมื์: ประมืาณ 12 ช่ั้วโมืง

เวลาในการช้ารจ์: ประมืาณ. 1.5 ช้มื. (เมืื่อใช้้เคู่รือ่งช้ารจ์ USB 24 W) 

ช้�วงอุณหภ่มืิการช้ารจ์: 5° ถึง 40 ° C (41° ถึง 104° F)

อินพุต USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 15V/1.6A

การเช่ื้อมืต�อ บล่ท่ธ 5.0, พอรต์พลังงาน (USB-C)

ข้อกำาหนดสำาหรบัแอป Ronin
iOS 11.0 ขึน้ไป
Android 7.0 ขึน้ไป

ภาษาที่รองรบับนหน้าจอ
จีน (ประยุกต)์, อังกฤษ, จีน (ดัง้เดมิื), เยอรมืัน, ฝรัง่เศส, เกาหลี, ญี่ปุ� น, 
สเปน, โปรตเุกสแบบบราซิล, รสัเซีย, ไทย 

ประสิทธิภาพการทำางาน

น้ำ าหนักที่รบัได ้(คู่�าอ้างอิง) 4.5 กก. (มืือถือ)

คู่วามืเรว็การหมืุนคู่วบคู่มุืส่งสุด

แกนหันซ้ายขวา: 360°/s 

แกนก้มืเงย: 360°/s 

แกนเอียงซ้ายขวา: 360°/s 

ช้�วงจุดสิน้สุดของการหมืุนเชิ้งกล

แกนหันซ้ายขวา: หมืุนต�อเน่ือง 360°

แกนเอียงซ้ายขวา: -95° ถึง +240°

แกนก้มืเงย: -112° ถึง +214°

เคู่รือ่งกลและไฟฟ้า

ลักษณะเฉพาะ

คู่วามืถีก่ารทำางานบล่ท่ธ 2.40 - 2.4835 GHz

กำาลังส�งบล่ท่ธ <8 dBm

อุณหภ่มืิใช้้งาน -20° - 45° เซลเซียส (-4° - 113° ฟาเรนไฮต)์

น้ำ าหนัก

กิมืบอล: ประมืาณ 960 ก. (2.12 ปอนด)์ 
(ไมื�รวมืแผ�นปลดเรว็และแผ�นยึดกล้อง)

แผ�นยึดกล้อง: ประมืาณ 150 ก. (0.33 ปอนด)์

ดา้มืจับ BG30: ประมืาณ 265 ก. (0.58 ปอนด)์

ดา้มืจับ/ขาตัง้กล้องเสรมิื: ประมืาณ 226 ก. (0.50 ปอนด)์

แผ�นปลดเรว็ดา้นบนและดา้นล�าง: ประมืาณ 105 ก. (0.23 ปอนด)์

ขนาด
กิมืบอล (พับอย่�): 260×265×70 มืมื. (ไมื�รวมืดา้มืจับ)
กิมืบอล (กางออก): 410×260×195 มืมื. (รวมืดา้มืจับ
ไมื�รวมืดา้มืจับ/ขาตัง้กล้องเสรมิื)

ข้อมูลจำาเพาะ
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ข้อคู่วามืน้ีอาจมืีการเปลีย่นแปลงได้

ดาวน์โหลดเวอรชั์้นล�าสุดจาก
www.dji.com/rs-2

หากคู่ณุมืีคู่ำาถามืเกี่ยวกับเอกสารฉบับน้ี โปรดตดิต�อ DJI  

โดยส�งข้อคู่วามืไปที่ DocSupport@dji.com
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