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ดหูัวข้อทัง้หมดในสารบัญ คลิกที่ช่ือหัวข้อเพื่อไปที่หัวข้อน้ัน
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เอกสารน้ีสามารถพิมพ์แบบความละเอียดสูงได้
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การใช้คู่มือน้ี

คำาอธิบายภาพ

ส่ิงสำาคญั ข้อแนะนำาและเคล็ดลับ เอกสารอ้างอิง

ก่อนคุณจะเริ่มต้น

เอกสารตอ่ไปน้ีจัดทำาขึน้เพื่อช่วยให้คณุใช้งานไดอ้ย่างปลอดภัยและใช้งาน DJITM RS 3 ของคณุไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ

คูม่ือเริม่ตน้ใช้งานฉบับย่อ DJI RS 3
คูม่ือการใช้งาน DJI RS 3
คำาแนะนำาดา้นความปลอดภัยของ DJI RS 3
อ่านคู่มือเริม่ต้นใช้งานฉบับย่อและคู่มือการใช้งานทัง้หมดและดูวดิีโอให้ข้อมูลและสอนการใช้งานในหน้าผลิตภัณฑ์ของเวบ็ไซต์ทางการของ DJI 
(https://www.dji.com/rs-3) อ่านคำาแนะนำ าด้านความปลอดภัยเพื่อทำาความเข้าใจถึงสิทธิ์และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคุณ 
หากคณุมีคำาถามหรอืปัญหาใด ๆ ระหวา่งการตดิตัง้ การดแูลรกัษาหรอืการใช้ผลิตภัณฑ์น้ี โปรดตดิตอ่ DJI หรอืตวัแทนจำาหน่ายที่ไดร้บัอนุญาตจ

าก DJI

ดาวน์โหลดแอป Ronin และชมวิดีโอสอนการใช้งาน

Android 7.0 ขึน้ไปiOS 11.0 ขึน้ไป

https://s.dji.com/guide20

2s

Ronin App
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ข้อมูลเบือ้งต้น

DJI RS 3 เป็นกิมบอล 3 แกนถือได้ด้วยมือเดียวคุณภาพระดับมืออาชีพที่ออกแบบมาเฉพาะสำาหรับกล้องมิเรอร์เลส เข้ากันได้กับกล้องรุ่น

ยอดนิยมมากมายที่ใช้เลนส์ F2.8 24-70 มม. และรองรับน้ำ าหนักบรรทุกที่ทดสอบแล้วถึง 3 กก. ประสิทธิภาพกิมบอลของ DJI RS 3 
ไดร้บัการปรบัปรงุดว้ย 3rd-Gen RS Stabilization Algorithm
ด้วยตัวล็อกแกนอัตโนมัติใหม่ล่าสุด DJI RS 3 ช่วยให้การติดตั ง้ การปรับสมดุล และการจัดเก็บทำาได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ ่งขึน้ 
ดว้ยหน้าจอสัมผัสสี OLED ขนาด 1.8 น้ิว ผู้ใช้สามารถปรบัเทียบกิมบอลและตัง้คา่พารามิเตอรไ์ด้ ปุ่มบนเครือ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคมุการเ

คลื่อนไหวของกิมบอล การถ่ายภาพ การบันทึก และโฟกัสของกล้องได ้RS 3 รองรบัการควบคมุชัตเตอรแ์บบไรส้ายดว้ยการใช้บลูทูธแบบ Dual-
Mode พอรต์ NATO บนเครือ่งรองรบัดา้มจับแบบหิว้และดา้มจับคู ่DJI R Twist ดา้มจับแบบถอดออกไดม้ีแบตเตอรีใ่นตวัความจุ 3,000 
mAh ใช้งานแบบสแตนดบ์ายไดสู้งสุด 12 ช่ัวโมง*
หลังจากเชื ่อมต่อกับแอป Ronin แล้ว คุณจะสามารถควบคุมการเคลื ่อนไหวของกิมบอลและการตั ง้ค่าพารามิเตอร์ได้อย่างง่ายดาย 
เมื่อตดิตัง้ระบบส่งภาพ DJI Ronin Image Transmitter แล้ว ผู้ใช้สามารถถ่ายฟุตเทจไดอ้ย่างราบรืน่ ในขณะที่ยังคงตดิตามวตัถุเป้าหมายโ

ดยอัตโนมัตดิว้ย ActiveTrack Pro
ใช้รว่มกับ DJI RS Focus Motor (2022) รุน่ใหม่เพื่อควบคมุโฟกัสดว้ยเลนส์แมนวล

* วดักับอุปกรณ์ที่ไดร้ะดบัและอยู่ในสถานะหยุดน่ิง กิมบอลอยู่ในระดบัสมดลุ แกนทัง้สามอยู่ในสถานะใช้งาน และขณะที่แบตเตอรีใ่ห้พลังงานกับกิมบอลเท่า
น้ัน



6 © 2022 DJI สงวนลิขสิทธิ์  

15. พอรต์ควบคมุกล้อง RSS (USB-C)
16. พอรต์มอเตอรโ์ฟกัส (USB-C) 
17. พอรต์ส่งสัญญาณภาพ Ronin (USB-C)
18. ปุ่มหมุนดา้นหน้า

19. ปุ่มไก

20. พอรต์พลังงาน (USB-C)
21. ปุ่มดรูะดบัแบตเตอรี่

22. ไฟแสดงระดบัแบตเตอรี่

23. คนัโยกของดา้มจับ/ปุ่มนิรภัย

24. ตวัล็อกการเอียงซ้ายขวา

25. มอเตอร ์Roll ปรบัมุมเอียงซ้ายขวา

แผนภาพ DJI RS 3

1. แผ่นปลดเรว็ดา้นบน/ดา้นล่าง

2.  จอสัมผัสสี OLED ขนาด 1.8 น้ิว

3. จอยสติก๊

4. ปุ่มควบคมุกล้อง

5. ดา้มจับ BG21 (แบตเตอรีใ่นตวัพรอ้มช่องสกรขูน

าด 1/4"-20)
6. ดา้มจับ/ขาตัง้กล้องเสรมิ

7. ปุ่ม M
8. ปุ่มเปิดปิด

9. สวติช์โหมดกิมบอล

10. พอรต์ NATO
11. ตวัล็อกการหันซ้ายขวา

12. มอเตอร ์Pan ปรบัมุมหันซ้ายขวา

13. ตวัล็อกมุมก้มเงย

14. มอเตอรป์รบัมุมก้มเงย
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การใช้งานครัง้แรก

การชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนการใช้งานครัง้แรก ให้ชาร์จด้ามจับแบตเตอรี่ผ่านพอร์ตพลังงาน โดยใช้สายชาร์จ (ให้มาด้วย) และอะแดปเตอร์ USB (ไม่ได้ให้มาด้วย) 
ขอแนะนำาให้ใช้อะแดปเตอร ์USB ที่มีโพรโทคอล PD (สูงสุด 18 วตัต)์
ระหวา่งการชารจ์ ไฟแสดงระดบัแบตเตอรีจ่ะบอกระดบัแบตเตอรี ่ไฟแสดงระดบัแบตเตอรีจ่ะดบัลงเมื่อแบตเตอรีช่ารจ์เต็ม กดปุ่มดรูะดบัแบตเตอ

รีเ่พื่อตรวจสอบระดบัแบตเตอรี่

ต่ำาสูง

การติดตัง้ด้ามจับ/ขาตัง้กล้องเสริม

1. ตอ่ที่จับ/ขาตัง้ที่ยืดออกเข้ากับที่จับ  แล้วขันให้แน่น  แล้วคลี่ขาตัง้ออก 
2. สอดดา้มจับเข้าไปในกิมบอลดงัรปู  ตรวจสอบให้แน่ใจวา่คนัโยกของดา้มจับอยู่ในตำาแหน่งปลดล็อก แล้วสลับไปยังตำาแหน่งล็อกหลังจากตดิ

ตัง้  แล้ว

2

1

3

5

4

หากตอ้งการถอดดา้มจับ ให้สลับคนัโยกไปที่ตำาแหน่งปลดล็อก กดปุ่มนิรภัยคา้งไวแ้ล้วดงึดา้มจับออกจากกิมบอล

ปุ่มความปลอดภัย
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การเปิดใช้งาน

ตอ้งเปิดใช้งานสำาหรบั DJI RS 3 ผ่านแอป Ronin ทำาตามขัน้ตอนดา้นล่างเพื่อเปิดใช้งาน RS 3:

1. กดปุ่มเปิด/ปิดคา้งไวเ้พือ่เปิด RS 3 และเลอืกภาษาในหน้าจอสัมผสั

2. สแกนรหสั QR ในหน้าจอเพือ่ดาวน์โหลดแอป Ronin หากขา้มขัน้ตอนการเปิดใช้งาน กมิบอลจะปลดล็อกโดยอตัโนมตัแิละจะแสดงคำาแนะ

นำาในหน้าจอ

3. เปิดใช้งานบลูทธูในโทรศััพทม์อืถือ เปิดแอป Ronin และเขา้สู่ระบบดว้ยบญัชี DJI  เลอืก DJI RS 3 พมิพร์หสัผา่นเริม่ตน้ 12345678 
และเปิดใช้งานกมิบอลตามคำาแนะนำา ในการเปิดใช้งานตอ้งใช้การเช่ือมตอ่อนิเทอรเ์น็ต กมิบอลจะปลดล็อกโดยอตัโนมตัหิลงัจากเปิดใช้งานสำา

เรจ็

DJI RS 3 รองรบัการใช้งานแบบไม่ตอ้งเปิดใช้งานสูงสุดห้าครัง้ หลังจากน้ัน จำาเป็นตอ้งเปิดใช้งานเพื่อใช้งานตอ่ไป

https://s.dji.com/guide20

2s

Ronin App

อัปเดตเฟิร์มแวร์

หากมเีฟิรม์แวรใ์หม่ใหบ้รกิาร คณุจะไดร้บัการแจ้งเตอืนจากแอป Ronin อปัเดตเฟิรม์แวรต์ามคำาแนะนำาในหน้าจอ อยา่ปิดกมิบอลหรอืออกจากแอ

ปในระหวา่งการอัปเดตเฟิรม์แวร์

แอป Ronin จะแจง้เตอืนหากทำาการอปัเดตสำาเรจ็ หากการอปัเดตลม้เหลว ใหร้สีตารท์กมิบอลและแอป Ronin แลว้ลองอกีครัง้

 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่กิมบอลมีพลังงานเพียงพอก่อนทำาการอัปเดต

 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่โทรศััพท์มือถือเช่ือมตอ่กับอินเทอรเ์น็ตเมื่ออัปเดต

 อย่าปิดกิมบอลเมื่ออัปเดต

 ล็อกของแกนจะล็อกโดยอัตโนมัตเิมื่อการอัปเดตเริม่ขึน้ เป็นเรือ่งปกตทิี่แกนจะล็อกหรอืปลดล็อกในระหวา่งกระบวนการ
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การติดตัง้กล้อง

กล้องและเลนส์ที่รองรบั

DJI RS 3 ไดร้บัการทดสอบอย่างเข้มงวดเพือ่รองรบัน้ำ าหนักบรรทุก 3 กก. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่น้ำ าหนักรวมของกล้อง เลนส์และอุปกรณ์เสรมิอืน่ 
ๆ ไม่เกิน 3 กก. สำาหรับรายการความเข้ากันได้กับซีรีส์ Ronin ที่อัปเดตล่าสุด ให้อ้างอิงจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ DJI (https://
www.dji.com/support/compatibility) 

การตดิตัง้กล้อง

ใหเ้ตรยีมกลอ้งให้พรอ้ม กอ่นจะตดิตัง้กลอ้งเขา้กบั DJI RS 3 ถอดฝาครอบเลนส์ และตรวจสอบวา่ใส่แบตเตอรีแ่ละการด์หน่วยความจำาในกล้องแลว้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ DJI RS 3 ปิดอยู ่หรอือยูใ่นโหมดพกักอ่นจะตดิตัง้กลอ้ง สลบัตวัล็อกมมุกม้เงยและตวัล็อกการเอยีงซ้ายขวาไปยงัตำาแหน่งปล

ดล็อก และปรบัตำาแหน่งกมิบอลดงัรปู จากน้ันสลบัตวัล็อกทัง้สองตวัไปยงัตำาแหน่งล็อก 

1. ตดิตัง้แผ่นปลดเรว็ชิน้บน

 ตดิแผ่นปลดเรว็ชิน้บนเข้ากับกล้อง โดยขันสกรใูห้แน่น

ตวัล็อกการเอียงซ้ายขวา

ตวัล็อกมุมก้มเงย
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3. ตดิกล้องเข้ากับกิมบอล

 สลบัคนัโยกบนแผ่นยดึกล้องไปยงัตำาแหน่งปลดล็อก  และใส่แผน่ปลดเรว็ชิน้ลา่ง  สลบัคนัโยกไปยงัตำาแหน่งล็อก  เมือ่กลอ้งอยูใ่นสมดลุ

1

2

3

2. ตดิแผ่นปลดเรว็ชิน้ล่างและที่รองยึดเลนส์

 สลบัคนัโยกบนแผ่นปลดเรว็ชิน้ลา่งไปยงัตำาแหน่งปลดล็อก  จากน้ันใส่กลอ้ง  และสลบัคนัโยกไปยงัตำาแหน่งล็อก  หลงัจากทีล่งล็อกแลว้ 
ตดิทีร่องยดึเลนส์เขา้กับแผ่นปลดเรว็ดา้นลา่ง  

 แนะนำาให้ใช้ที่รองยึดเลนส์ เมื่อใช้เลนส์ที่ยาวหรอืหนัก และใช้ที่รองยึดเลนส์ก่อนที่จะเปิดใช้งานโหมด SuperSmooth 
 เพือ่ถอดกลอ้งออกจากแผ่นปลดเรว็ชิน้ลา่ง ใหส้ลบัคนัโยกไปทีต่ำาแหน่งปลดล็อก แลว้ถอดกลอ้งออกขณะทีก่ดตวัล็อกนิรภยัทีอ่ยูด่า้นขา้งคนัโยก

ตวัล็อกนิรภัย
1 4

2

3
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 เพื่อถอดแผ่นปลดเรว็ชิน้ล่าง ให้สลับคนัโยกบนแผ่นยึดกล้องไปที่ตำาแหน่งปลดล็อก แล้วถอดแผ่นปลดเรว็ชิน้ล่างออกขณะที่กดตวัล็อกนิรภัย

ที่อยู่บนแผ่นยึด

4. การเช่ือมตอ่กล้อง

 DJI RS 3 รองรบัการเช่ือมตอ่กล้องแบบไรส้ายโดยใช้บลูทูธ การควบคมุกล้องสามารถใช้งานไดโ้ดยไม่ตอ้งใช้สายเคเบิลเช่ือมตอ่ ปัดลงจากดา้

นบนของหน้าจอสัมผัสขณะอยู่ที่หน้าจอหน้าแรกเพื่อเข้าสู่ศันูย์ควบคมุ แตะที่ไอคอนบลูทูธและแตะเช่ือมตอ่ กิมบอลและกล้องจะเริม่จับคู ่ไอ

คอนบลูทูธจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำ าเงินเพื่อแสดงวา่การเช่ือมตอ่สำาเรจ็

 สำาหรบักล้องซีรส์ี Sony จำาเป็นตอ้งเปิดใช้งานการควบคมุบลูทูธจากระยะไกลก่อนที่จะเช่ือมตอ่กับกิมบอล

 สำาหรบักล้องซีรส์ี Canon ตอ้งเปิดใช้งานโหมดรโีมทคอนโทรลสำาหรบัโหมดภาพถ่ายหรอืโหมดบันทึกก่อนที่จะเช่ือมตอ่กับกิมบอล

 โปรดดรูายการความเข้ากันไดก้ับซีรส์ี Ronin สำาหรบัการตัง้คา่กล้องเพิ่มเตมิเมื่อใช้การเช่ือมตอ่บลูทูธ

 เลือกสายควบคมุกล้องที่เหมาะสมกับประเภทของกล้อง สำาหรบักล้องที่ไม่รองรบับลูทูธ เสียบปลายดา้นหน่ึงของสายเข้ากับกล้อง และเสียบปลา

ยสายอีกดา้นเข้ากับพอรต์ควบคมุกล้อง RSS ของกิมบอล  

 โปรดดรูายการความเข้ากันไดก้ับซีรส์ี Ronin สำาหรบักล้องรุน่ที่รองรบั

 สายควบคมุกล้องบางสายจำาเป็นตอ้งซือ้แยกตา่งหาก

ตวัล็อกนิรภัย
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การตัง้สมดุล

การปรบัสมดลุใหเ้หมาะสมคอืส่ิงสำาคญั เพือ่ใหไ้ดป้ระสิทธภิาพทีด่ทีีสุ่ดจาก DJI RS 3 ความสมดลุทีเ่หมาะสมคอืส่ิงสำาคญัในการถา่ยภาพดว้ย DJI 
RS 3 เมือ่ตอ้งถา่ยการเคลือ่นไหวทีร่วดเรว็หรอืการเรง่ความเรว็ และยงัใหร้ะยะเวลาการทำางานของแบตเตอรีท่ีย่าวนานขึน้ มแีกนสามแกนทีต่อ้งปรั

บสมดลุใหเ้หมาะสมก่อนเปิดเครือ่ง DJI RS 3 และตัง้คา่ซอฟตแ์วร์

ก่อนปรบัสมดลุ

1. กล้องจะตอ้งไดร้บัการกำาหนดคา่อย่างสมบูรณ์โดยเชื่อมตอ่อุปกรณ์เสรมิและสายเคเบิลทัง้หมด ก่อนที่จะตดิตัง้และปรบัสมดลุกล้องบนกิมบอล 
หากกล้องมีฝาปิดเลนส์ ให้ถอดออกก่อนปรบัสมดลุ ถ้าหากใช้เลนส์ซูมออปตคิอล ให้เปิดกล้องก่อนทำาการปรบัสมดลุ หากใช้เลนส์ที่ปรบัทางยา

วโฟกัสได ้ให้เลือกทางยาวโฟกัส

2. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่กิมบอลสมดลุกับอุปกรณ์เสรมิทัง้หมดที่ตดิตัง้ไว ้โปรดดคููม่ือผู้ใช้อุปกรณ์เสรมิที่เกี่ยวข้องสำาหรบัขัน้ตอนการตดิตัง้

3. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ DJI RS 3 ปิดอยู่ หรอือยู่ในโหมดพักก่อนทำาการปรบัสมดลุ 

ขัน้ตอนการปรบัสมดลุ

ขัน้ตอนการสรา้งความสมดลุจะเหมือนกัน ไม่วา่จะตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิหรอืไม่

1. ปรบัสมดลุการก้มเงยในแนวตัง้

a. ปลดล็อกแกนปรบัมุมก้มเงย  และคลายปุ่มหมุนของแผ่นยึด 
b. หมุนแกนก้มเงยเพื่อให้เลนส์กล้องหันขึน้ด้านบน ตรวจสอบให้แน่ใจวา่กล้องไม่ได้หนักด้านบนหรอืหนักด้านล่าง ถ้ากล้องหนักด้านบน 

ให้เลื่อนกล้องไปข้างหลัง  ถ้ากล้องหนักดา้นล่าง ให้เลื่อนกล้องไปข้างหน้า 
c. ขันปุ่มหมุนของแผ่นยึดให้แน่นในขณะที่ให้กล้องหันขึน้ การก้มเงยในแนวตัง้จะอยู่ในสมดลุ เมื่อกล้องมั่นคงขณะที่กล้องชีข้ึน้

2

3

1
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2. การปรบัสมดลุความลึกสำาหรบัแกนก้มเงย

a.  หมุนแกนก้มเงยเพื่อให้เลนส์กล้องหันไปดา้นหน้า สลับคนัโยกไปยังตำาแหน่งปลดล็อก 
b.  ตรวจสอบให้แน่ใจวา่กล้องไม่ได้หนักไปทางด้านหน้าหรอืด้านหลัง ถ้ากล้องหนักด้านหน้า ให้เลื่อนกล้องไปข้างหลังโดยการหมุนปุ่มหมุน 

 ถ้ากล้องหนักไปทางดา้นหลัง ให้เลื่อนกล้องไปข้างหน้า

c.  สลับคนัโยกไปยังตำาแหน่งล็อก แกนก้มเงยจะอยู่ในสมดลุเมื่อกล้องมั่นคงในขณะที่เอียงขึน้หรอืลง 45°
d.  ล็อกแกนก้มเงย

1

2

3.  การปรบัสมดลุแกนเอยีงซ้ายขวา

a.  ปลดล็อกแกนเอียงซ้ายขวา  สลับคนัโยกบนแขนปรบัเอียงซ้ายขวาไปยังตำาแหน่งปลดล็อก 
b.  ตรวจสอบทศิัทางการหมนุของมอเตอรป์รบัมมุเอยีง หากเลนส์กลอ้งหมนุไปทางซา้ย ใหย้า้ยกลอ้งไปทางขวา  หากเลนส์กลอ้งหมนุไปทางขวา 

ใหย้า้ยกลอ้งไปทางซ้าย 
c.  สลับคนัโยกบนแขนปรบัเอียงซ้ายขวาไปยังตำาแหน่งล็อก แกนเอียงซ้ายขวาอยู่ในสมดลุเมื่อกล้องมั่นคง

d.  ล็อกแกนเอียงซ้ายขวา

3

2

1
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4. การปรบัสมดลุแกนหันซ้ายขวา

a.  ปลดล็อกแกนหันซ้ายขวา  สลับคนัโยกบนแขนปรบัหันซ้ายขวาไปยังตำาแหน่งปลดล็อก 
b.  ในขณะที่จับดา้มจับอยู ่ให้โยก DJI RS 3 ไปข้างหน้า และหมุนแขนหันซ้ายขวาให้ขนานกับตวัคณุ

c.  ตรวจสอบการเคลือ่นไหวของแกนหนัซ้ายขวา หากเลนส์กล้องหันไปทางซ้าย ให้ดนัแกนหันซ้ายขวาไปทางขวา  หากเลนส์กลอ้งหนัไปทางขวา 
ใหด้นัแกนหนัซ้ายขวาไปทางซ้าย 

d.  สลับคนัโยกบนแขนปรบัหันซ้ายขวาไปยังตำาแหน่งล็อก แกนหันซ้ายขวาจะอยู่ในสมดลุเมื่อกล้องมีความมั่นคงเมื่อหันซ้ายขวาในขณะที่ปรั

บดา้มจับให้ก้มเงย

2

3

1

 หากตดิตัง้ระบบกล้องที่มีความยาวมากขึน้ จำาเป็นตอ้งใช้ชุดตวัถ่วงน้ำ าหนักแกนเอียงซ้ายขวา DJI R เยี่ยมชมรา้น DJI อย่างเป็

นทางการเพื่อซือ้ชุดตวัถ่วงน้ำ าหนัก

 สามารถดงึคนัโยกบนมอเตอรห์ันซ้ายขวาและเอียงซ้ายขวาออกมาเพื่อปรบัความแน่น
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โหมดหิว้

ดา้มจับแบบหิว้ช่วยเปลี่ยนเป็นโหมดหิว้หลังจากปรบัสมดลุ สามารถปรบัมุมของดา้มจับแบบหิว้ไดโ้ดยใช้ลูกบิด ตวัยึดโคลดช์ูในตวัและรตูวัยึดขนาด 
1/4"-20 สามารถเช่ือมตอ่กับจอภาพภายนอกเพื่อเป็นตวัช่วยในการถ่ายภาพ ทำาให้การเคลื่อนไหวของกล้องแบบมุมต่ำาทำาไดง้่ายขึน้

4

2

3

1

5

ปรับอัตโนมัติ

การปรบัอตัโนมตัใิหค้วามฝืดทีเ่หมาะสมสำาหรบัมอเตอรต์ามนำ ้าหนักบรรทกุ เพือ่ใหไ้ดป้ระสิทธภิาพสูงสุดสำาหรบักมิบอล กมิบอลจะพรอ้มใช้งานหลงั

จากการปรบัอตัโนมตั ิ
กดปุ่มเปิด/ปิดคา้งไวเ้พือ่เปิดกมิบอล หรอืกด 1 หรอื 2 ครัง้เพือ่ออกจากโหมดสลปี จากน้ันกดปุ่ม M กบัไกคา้งไวพ้รอ้มกนัเพือ่เริม่การปรบัอตัโนมั

ต ินอกจากน้ียงัสามารถเปิดใช้งานการปรบัอัตโนมตัไิดโ้ดยแตะทีไ่อคอนการปรบัอตัโนมตั ิ  ในหน้าจอสัมผสั

วางกิมบอลบนพืน้ผวิทีร่าบเรยีบ อยา่ขยบักมิบอลในระหวา่งการปรบัอตัโนมตั ิ การทีก่มิบอลส่ันและส่งเสียงระหวา่งการปรบัอตัโนมตัน้ัินถื

อเป็นเรือ่งปกติ
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การใช้งาน

ปุ่มและฟังก์ช่ันพอร์ต

ปุ่มเปิดปิด

กดคา้งเพื่อเปิดหรอืปิดเครือ่ง กด 1 หรอื 2 ครัง้เพื่อเข้าหรอืออกจากโหมดสลีป 

สวติช์โหมดกิมบอล

สลับเพื่อเปลี่ยนโหมดกิมบอลจาก PF, PTF และ FPV

ปุ่มควบคมุกล้อง 
หลังจากเช่ือมตอ่กล้องแล้ว ให้กดครึง่หน่ึงเพ่ือโฟกัสอัตโนมัต ิกดหน่ึงครัง้เพ่ือเริม่หรอืหยุดการบันทึก กดคา้งไวเ้พ่ือถ่ายภาพ 

ตรวจสอบรายการความเข้ากันไดก้ับซีรส์ี Ronin สำาหรบัข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคณุสมบัตขิองกล้องที่รองรบั

ปุ่ม M 
กดหน่ึงครัง้เพื่อล็อกหรอืปลดล็อกหน้าจอตามคา่เริม่ตน้ คณุสามารถเปลี่ยนการตัง้คา่ผ่านหน้าจอสัมผัสได้

กดคา้งไวเ้พือ่เขา้สู่โหมด Sport กดไกคา้งไวแ้ละกดสองครัง้เพือ่ใหอ้ยูใ่นโหมด Sport ตอ่ไป ทำาซำา้เพือ่ออกจากโหมด 
Sport ในโหมด Sport ความเรว็ในการตดิตามของกมิบอลจะเพิม่ขึน้อยา่งมาก เหมาะสำาหรบัการถา่ยภาพในสถานการณ์

ทีว่ตัถุเคลือ่นไหวอยา่งกะทนัหนัและรวดเรว็

กดปุ่ม M คา้งไวพ้รอ้มกบัไกเพือ่เริม่การปรบัอตัโนมตัิ

จอยสติก๊

ดนัขึน้หรอืลงเพือ่ควบคมุการเคลือ่นไหวของแกนกม้เงย (การตัง้คา่เริม่ตน้) ดนัไปทางซ้ายหรอืทางขวาเพือ่ควบคมุการเคลือ่

นไหวของแกนหันซ้ายขวา (การตัง้คา่เริม่ตน้)

สามารถตัง้คา่โหมดควบคมุจอยสติก๊และทิศัทางในแอป Ronin ได้

ปุ่มไก

กดคา้งไวเ้พื่อเข้าสู่โหมดล็อก แตะหน้าจอสัมผัสเพื่ออยู่ในโหมดล็อก จากน้ันก็สามารถปล่อยไกได ้
แตะสองครัง้เพื่อตัง้ศันูย์กิมบอลอีกครัง้

แตะสามครัง้เพื่อหมุนกิมบอล 180° เพื่อให้กล้องหันเข้าหาตวัคณุ (โหมดถ่ายภาพเซลฟ่ี) 
แตะหน่ึงครัง้เพื่อเริม่ ActiveTrack (ตอ้งเปิดใช้งาน DJI Image Transmission System) 
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ปุ่มหมุนดา้นหน้า 
หมุนเพื่อควบคมุโฟกัส/ซูมที่ปรบัดว้ยสายเคเบิลซ่ึงเป็นคา่เริม่ตน้ คณุสามารถเปลี่ยนการตัง้คา่ผ่านหน้าจอสัมผัสได้

ตรวจสอบรายการความเข้ากันไดก้ับซีรส์ี Ronin สำาหรบัข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคณุสมบัตทิี่รองรบั

ปุ่มดรูะดบัแบตเตอรี่

กดหน่ึงครัง้เพื่อตรวจสอบระดบัแบตเตอรีl่.

พอรต์ควบคมุกล้อง RSS: สำาหรบัการเช่ือมตอ่กล้อง 
พอรต์มอเตอรโ์ฟกัส: สำาหรบัการเช่ือมตอ่มอเตอรโ์ฟกัส 
พอรต์การส่งภาพ Ronin: สำาหรบัการเช่ือมตอ่ระบบส่งภาพ DJI Ronin Image Transmission

ล็อกแกนอัตโนมัติ

ระบบล็อกแกนอัตโนมตัถิกูตัง้คา่ใหพ้บัและล็อกเมือ่เปิด/ปิด และจดัศันูยก์ลางใหมแ่ละล็อกเมือ่ RS 3 เขา้สู่/ออกจากโหมดสลปี ล็อกแกนจะปลด

ล็อกโดยอตัโนมตัหิลงัจากเปิดเครือ่งและจะล็อกเมือ่กดปุ่มเปิด/ปิดหน่ึงครัง้หรอืสองครัง้ ตัง้คา่การเคลือ่นทีข่องการล็อกแกนไดใ้นเมนูหน้าจอสัมผสั 
คณุสามารถล็อก/ปลดล็อกแกนดว้ยตนเองได้

พอรต์ NATO
สำาหรบัการเช่ือมตอ่ DJI R Twist Grip Dual Handle หรอืดา้มจับแบบหิว้
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จอสัมผัส

Home

Camera Status: ระบุวา่มีการเช่ือมตอ่สายเคเบิลควบคมุกล้องหรอืบลูทูธ

Battery Level: แสดงระดบัแบตเตอรีป่ัจจุบันของกิมบอล ไอคอน  แสดงวา่แบตเตอรีช่ารจ์ดว้ยเครือ่งชารจ์ปกต ิไอคอน  แสดงวา่แบ
ตเตอรีช่ารจ์ดว้ยเครือ่งชารจ์ดว่น  

 ปรบัอัตโนมัติ

ใช้การปรบัอตัโนมตัหิลงัจากปรบัสมดลุ คา่ความฝืดจะถกูกำาหนดโดยนำ ้าหนักบรรทกุของกมิบอล ใช้ Auto Tune เพือ่รบัทราบคา่ความฝืดโดยอตั

โนมตัหิลงัจากปรบัสมดลุแล้ว 
คา่ทัง้สามจะแสดงความฝืดของแกนทัง้สามในหน้าการปรบัอตัโนมตั ิ เลอืกจากโหมด Normal และ SuperSmooth โหมด Normal 
เหมาะสำาหรบัสถานการณ์ส่วนใหญ ่ ส่วนโหมด SuperSmooth เหมาะสำาหรบัสถานการณ์ทีม่กีารเคลือ่นไหวอยา่งรวดเรว็ แนะนำาใหใ้ช้ทีร่องยดึ

เลนส์เมือ่ใช้ SuperSmooth กอ่นการปรบัอตัโนมตั ิกระบวนการปรบัอตัโนมตัจิะใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 30 วนิาที

การปรบัความฝืดของมอเตอรช่์วยใหค้ณุปรบักำาลงัทีใ่ช้โดยมอเตอรไ์ดอ้ยา่งละเอยีด ขณะทีพ่วกมนัตอบสนองและทำาใหน้ำ ้าหนักสมดลุในแตล่ะแกน 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดเ้วน้ระยะหา่งเพิม่เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มคีวามเสถยีรตลอดเวลา หากคา่ความฝืดสูงเกนิไป กมิบอลอาจส่ัน หากคา่ตำา่เกนิไปปร

ะสิทธภิาพของกิมบอลจะไดร้บัผลกระทบ

ใช้การปรบัอัตโนมัตหิลังจากปรบัสมดลุกล้อง เปลี่ยนทางยาวโฟกัสของเลนส์ หรอืหากกิมบอลส่ันหลังจากเปลี่ยนเลนส์

 สถานะความสมดลุ

เมือ่แถบสถานะแสดงเป็นสีเขยีว แสดงวา่กิมบอลมคีวามสมดลุ หากแถบสถานะแสดงเป็นสีเหลอืง กมิบอลจะไมส่มดลุเล็กน้อย แถบสถานะแสดงเ

ป็นสีแดงเมือ่กมิบอลไม่สมดลุอยา่งมาก ในกรณีน้ี ใหป้รบัสมดลุแกนทีไ่มส่มดลุใหม ่ หากตอ้งการตรวจสอบสถานะความสมดลุของแกนหนัซ้ายขวา 
ใหเ้อยีงกิมบอลไปทางซ้ายหรอืขวา 15° แลว้ตรวจสอบแถบสถานะ

 โหมดตดิตาม

โหมดตดิตามแบบคา่เริม่ตน้น้ันสามารถสลบัจาก PF, PTF และ FPV ได ้มอเตอรป์รบัมมุกม้เงยจะควบคมุแกนกม้เงยใหเ้คลือ่นทีต่าม มอเตอรป์รั

บมมุหนัซ้ายขวาจะควบคมุแกนหันซ้ายขวาใหเ้คลือ่นทีต่าม และมอเตอรป์รบัมมุเอยีงซ้ายขวาจะควบคมุแกนเอยีงซ้ายขวาใหเ้คลือ่นทีต่าม

PF: หนัซ้ายขวาตาม โดยทีแ่กนหันซ้ายขวาเทา่น้ันทีจ่ะเคลือ่นทีต่ามการเคลือ่นทีข่องดา้มจบั เหมาะสำาหรบัสถานการณ์ตา่ง ๆ เช่น การถ่ายภาพกา

รสำารวจและการถ่ายภาพอารค์ หรอืการเคลือ่นทีจ่ากซ้ายไปขวา

PTF: หนัซ้ายขวาและก้มเงยตาม โดยทีท่ัง้แกนหนัซ้ายขวาและแกนกม้เงยเคลือ่นทีต่ามการเคลือ่นไหวของดา้มจบั เหมาะสำาหรบัสถานการณ์เมือ่

เลือ่นขึน้และลงหรอืแบบเฉียง

Fast3D Roll

20%20%
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FPV: หนัซ้ายขวา กม้เงย และเอยีงซ้ายขวาตาม โดยทีแ่กนทัง้สามแกนเคลือ่นทีต่ามการเคลือ่นไหวของดา้มจบั เหมาะสำาหรบัสถานการณ์ตา่ง ๆ  เมื่

อหมนุกลอ้งหรอืถา่ยภาพจากมุมตำา่ ในโหมด FPV ใหเ้ลอืกจากโหมด 3D Roll 360, Portrait และ Custom
3D Roll 360: เปิดใช้งานการถา่ยวดิโีอขณะทีห่มนุกลอ้งไป 360° แกนกม้เงยจะหมนุ 90° เพือ่ใหเ้ลนส์กลอ้งหนัขึน้ดา้นบน ดนัจอยส

ติก๊ไปทางซ้ายหรอืขวาเพือ่เริม่ 3D Roll 360 ดนัจอยสติก๊ไปทางซ้ายหรอืขวาสองครัง้ตดิตอ่กนัอยา่งรวดเรว็เพือ่เรยีกใช้การหมนุอตัโนมตั ิ
ในระหวา่งการหมุนอตัโนมตั ิใหก้ดไกสองครัง้หรอืสามครัง้แล้วกลอ้งจะหยดุ 
Portrait: ช่วยใหส้ามารถถ่ายภาพฟุตเทจในโหมดพอตเทรตได ้แกนมมุกม้เงยจะหมนุ 90° เพือ่ใหเ้ลนส์กลอ้งชีข้ึน้ และแกนหนัซ้ายขวาจะหมนุ 
90° ในขณะทีถ่า่ยภาพฟุตเทจแบบพอตเทรต

กำาหนดเอง: เปิดหรอืปิดการใช้งานแกนใด ๆ ตามทีต่อ้งการ โหมดล็อกจะเปิดใช้งานเมือ่ปิดใช้งานแกนทัง้สาม แกนทัง้สามจะไมต่ามการเคลือ่นไห

วของทีจ่บัในโหมดล็อก 

ถือกิมบอลในแนวตัง้เพื่อถ่ายภาพในโหมดพอตเทรต จอยสติก๊ไม่สามารถควบคมุการเคลื่อนที่ของกิมบอลในโหมดพอตเทรตได้

 

 ความเรว็ในการตดิตาม

แตะเพือ่เลอืกตดิตามความเรว็ ผูใ้ช้สามารถเลอืกแบบเรว็ ปานกลาง ช้า และกำาหนดเองได ้แตะไอคอนทีด่า้นขวาบนของหน้าจอสัมผสัเพือ่ปรบัคว

ามเรว็ 
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Slide Up: หน้าจอการตัง้คา่กิมบอล

ปัดหน้าจอขึน้เพือ่เขา้สู่หน้าจอการตัง้คา่กมิบอล

Joystick Speed: ช่วยใหผู้ใ้ช้ควบคมุความเรว็ของจอยสติก๊สำาหรบักมิบอลได ้ผูใ้ช้สามารถเลอืกแบบเรว็ ปานกลาง ช้า และกำาหนดเองได ้แตะ

ไอคอนทีด่า้นขวาบนของหน้าจอสัมผัสเพือ่ปรบัความเรว็ ยิง่คา่มากเทา่ไร จอยสติก๊ก็จะยิง่เรว็ขึน้เทา่น้ัน 
Joystick Smoothness: ช่วยใหผู้ใ้ช้ควบคมุความไวตอ่การตอบสนองของกมิบอล ยิง่คา่ความลืน่ไหลตำา่ การเคลือ่นไหวของกมิบอลก็จะยิง่ไ

วมากขึน้ 
Dial Functions: อนุญาตใหผู้ใ้ช้ตัง้คา่ฟังกชั์นของปุ่มหมนุดา้นหน้า ผูใ้ช้สามารถเลอืกทีจ่ะควบคมุมอเตอรโ์ฟกสั, การโฟกสั/
ซมูทีใ่ช้สายเคเบลิ, ISO, รรูบัแสง, ความไวชัตเตอร,์ แกนเอยีงซ้ายขวา, แกนหนัซ้ายขวา และแกนมมุกม้เงยได ้
Dial Speed: อนุญาตใหผู้ใ้ช้กำาหนดความเรว็ในการตอบสนองของฟังกชั์นทีต่ัง้ไวส้ำาหรบัปุ่มหมนุดา้นหน้า 
Dial Smoothness: ยิง่คา่ความล่ืนไหลมากเทา่ใด การเคลือ่นไหวก็จะยิง่ราบรืน่มากขึน้เทา่น้ัน 
Reverse Dial: ทศิัทางของปุ่มหมุนสามารถตัง้คา่เป็นถอยหลงัได ้
M Button: สามารถตัง้คา่คณุสมบัตใิหล็้อกหน้าจอหรอืบนัทกึภาพได ้

Slow

Joystick 
Speed

Dial Speed

50

Dial 
Function

Joystick 
Smoothness

Slow



คูม่ือการใช้งาน DJI RS 3

© 2022 DJI สงวนลิขสิทธิ์ 21

Slide Down: หน้าจอศันูย์ควบคมุ

เลื่อนลงจากดา้นบนของหน้าจอเพื่อเข้าสู่หน้าจอศันูย์ควบคมุ

ล็อกหน้าจอ 
แตะล็อกหน้าจอเพื่อล็อกหน้าจอสัมผัสเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานที่ไม่ไดต้ัง้ใจ เลื่อนขึน้เพื่อปลดล็อกหน้าจอสัมผัสหลังจากเปิดใช้งานการล็อกหน้าจอ 

บลทูธู 
แตะไอคอนเพือ่เช่ือมตอ่กลอ้งผ่านบลูทูธ แตะเช่ือมตอ่เพือ่จับคูบ่ลทูธูของกมิบอลและกลอ้ง ไอคอนจะเปลีย่นเป็นสีนำ ้าเงินหลังจากเช่ือมตอ่สำาเรจ็แลว้ 

กิมบอลสามารถเช่ือมตอ่กับกล้องไดค้รัง้ละตวัเท่าน้ัน

โหมดเงียบ 
เปิดใช้งานเพื่อปิดเสียงตา่ง ๆ รวมถึงเสียงเตอืน ไม่สามารถปิดเสียงมอเตอรแ์ละล็อกแกนได้

การตัง้คา่ระบบ 
Disable Selfie: ป้องกันไม่ให้เข้าสู ่โหมดเซลฟ่ีโดยไม่ได้ตั ง้ใจและขัดขวางการบันทึกภาพ หากปิดใช้งาน จะเข้าโหมดเซลฟ่ีจะไม่ได ้
หากกดไกสามครัง้ 
Orbit Follow: ปรบัการเคลื่อนไหวให้ราบรืน่ขึน้หลังจากถ่ายภาพอารค์ 
Auto Lock: สามารถตัง้คา่ให้เป็นการปรบัศันูย์กลางใหม่และล็อก, พับและล็อก หรอืไม่มีการเคลื่อนไหวเมื่อเปิด/ปิด สามารถตัง้คา่เป็นปรบัศันูย์

กลางใหม่และล็อก หรอืไม่มีการเคลื่อนไหวเมื่อเข้าหรอืออกจากโหมดสลีป 
Push Mode: เปิดใช้งานเพื่อควบคมุแกนก้มเงยและหันซ้ายขวาดว้ยตนเอง 
Horiz Calibration: ใช้เมื่อกิมบอลคงที่แล้ว แตไ่ม่ไดร้ะดบั หากปัญหายังคงอยู่ ให้ใช้การปรบัดว้ยตนเอง 
Focus Motor Endpoints: สามารถเลอืกการปรบัเทยีบมอเตอรโ์ฟกสั และสามารถตัง้คา่จดุสิน้สุดของมอเตอรโ์ฟกสัดว้ยตนเองหรอืปิดใช้งานได ้
Gimbal Auto Check: แตะเพื่อวเิคราะห์และส่งข้อมูลสถานะของกิมบอล 
Restore Parameters: แตะเพื่อคนืคา่พารามิเตอรก์ิมบอลและรหัสผ่านบลูทูธเป็นการตัง้คา่เริม่ตน้ 
Language: เลือกภาษาในหน้าจอไดเ้ป็นจีน (ตวัย่อ) อังกฤษ จีน (ตวัเต็ม) ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรัง่เศัส เยอรมัน โปรตเุกสแบบบราซิล สเปน ไทย 
และรสัเซีย 
Device Info: แสดง SN, ช่ือ และข้อมูลบลูทูธ 
Firmware Version: แสดงเวอรชั์นเฟิรม์แวรข์องกิมบอลและอุปกรณ์เสรมิที่ให้มา 
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Slide Left: Create Screen

เลือ่นไปทางซ้ายจากขอบดา้นขวาของหน้าจอเพือ่เขา้สู่หน้าจอสรา้ง

Timelapse
ใน Timelapse DJI RS 3 จะส่ังใหก้ลอ้งจบัภาพน่ิงตามช่วงเวลาทีต่ัง้ไวแ้ละจะหยดุโดยอตัโนมตัเิมือ่เสรจ็สิน้ สามารถกำาหนดระยะเวลาของ 
Timelapse และช่วงเวลาเพือ่ให ้ DJI RS 3 คำานวณจำานวนภาพทีต่อ้งการไดอ้ยา่งแมน่ยำา และสามารถคำานวณระยะเวลาของวดิโีอไดห้ลงัจา

กกำาหนดอตัราเฟรมแลว้

Motionlapse ช่วยใหผู้ใ้ช้ตัง้คา่จุดอ้างองิไดถ้งึหา้จดุเพือ่ใหก้ลอ้งเคลือ่นทีแ่ละถา่ยภาพในช่วงไทมแ์ลปส์

Track
Track ออกแบบมาเพือ่จับภาพวดิโีอโดยมจีดุอา้งองิสูงสุดถงึ 10 จุด ตอ้งเลอืกจดุอา้งองิโดยการเลือ่นกมิบอลดว้ยตนเองหรอืใช้จอยสติก๊ แตะ + 
เพือ่เพิม่จดุอา้งอิง

สามารถตัง้ระยะเวลาและเวลาพักไดบ้นหน้าจอการตัง้คา่จดุอา้งองิหลงัจากเพิม่จุดอา้งองิแลว้ และยงัสามารถรเีซ็ตตำาแหน่งของจดุอา้งองิไดด้ว้ย 
ระยะเวลา ระบวุา่กิมบอลใช้เวลาเท่าไหรใ่นการเดนิทางจากจดุอา้งองิหน่ึงไปยงัอกีจดุหน่ึง เวลาพกั จะระบรุะยะเวลาทีก่มิบอลจะคงทีท่ีจ่ดุอา้งองิกอ่น

ทีจ่ะยา้ยไปยังจดุอ้างองิถดัไป

Panorama
Panorama ช่วยให้ผู้ใช้จับภาพชุดของภาพน่ิงที่เชื่อมต่อกันด้วยการควบคุมที่แม่นยำาตามการตัง้ค่า จากนั้นผู้ใช้สามารถสร้างภาพพาโนร

ามาได้ โดยใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพ กล้องจะจับภาพน่ิงที่เชื่อมต่อระหว่างกันตามช่วงการตัง้ค่า เมื่อเลือกพาโนรามา 3x3 หรือ 180° 
เมื่อสรา้งภาพพาโนรามา 720 VR ผู้ใช้จะตอ้งตัง้คา่ประเภทเซนเซอร ์ความยาวโฟกัสของเลนส์ การเหลื่อม และช่วงเวลา เมื่อสรา้งภาพพาโนราม

าที่กำาหนดเอง ผู้ใช้จะตอ้งตัง้คา่ระยะการถ่ายภาพ ประเภทเซนเซอร ์ความยาวโฟกัสของเลนส์ การเหลื่อม และช่วงเวลา

ควรตัง้ช่วงเวลาระหวา่งการถ่ายภาพให้มากกวา่เวลาชัตเตอรห์น่ึงวนิาที เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพเบลอเมื่อใช้การเปิดรบัแสงนาน  

Timelapse

Track

Panaroma

TimeTunel

Dolly Zoom

  

3D
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การตัง้ค่าแอป Ronin
แอป Ronin มีคณุสมบัตขิองหน้าจอสัมผัส ตลอดจนคณุสมบัตอิื่น ๆ ของกิมบอล และระบบส่งภาพ DJI Ronin Image Transmission 
ภาพหน้าจอดา้นล่างอ้างอิงจากแอปเวอรชั์น iOS

แถบดา้นบน

Sleep/Wake: แตะเพื่อเข้าหรอืออกจากโหมดสลีป 
Follow Mode: แสดงโหมดตดิตามปัจจุบัน 
Battery Level: แสดงระดบัแบตเตอรีข่องกิมบอล

 เกี่ยวกับ

Settings: ดบูัญชีของคณุ ภาษา และคูม่ือเริม่ใช้งานฉบับย่อ

Device List: แสดง SN ของอุปกรณ์, ช่ืออุปกรณ์ และรหัสผ่าน

Firmware: แสดงเวอรชั์นเฟิรม์แวร์

 Academy
ดบูทแนะนำาและอ่านเอกสารคูม่ือ
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สรา้ง

จอยสติก๊เสมือน

ใช้จอยสติก๊เสมอืนในแอปเพือ่ควบคมุการเคลือ่นไหวของกมิบอลและในการถา่ยภาพ

1.  Control Bar: ควบคมุความเรว็และความราบรืน่ของกิมบอลโดยการปรบัแถบควบคมุ Speed ช่วยใหผู้ใ้ช้ปรบัความเรว็ในการหมนุทีค่วบคุ

มจากระยะไกลได ้Smoothness ช่วยใหผู้ใ้ช้ปรบัความไวตอ่การตอบสนองของกมิบอล ยิง่คา่ Smoothing ตำา่ การเคลือ่นไหวของกมิบอล

ก็จะยิง่ไวมากขึน้

2.  Roll Stick: ควบคมุการเคลือ่นทีข่องแกนเอยีงซ้ายขวาของกิมบอลโดยใช้จอยสติก๊เสมอืน

3.  Pan/Tilt Stick: ควบคมุการเคลือ่นทีข่องแกนหนัซ้ายขวาและกม้เงยของกิมบอลโดยใช้จอยสติก๊เสมอืน

4.  Recenter: แตะเพือ่ตัง้ศันูยก์ลางใหก้มิบอลอกีครัง้

5.  Shoot/Record Button: แตะเพือ่ถา่ยภาพหรอืบนัทกึวดิโีอ

6.  Photo/Video Toggle: แตะเพือ่สลบัระหวา่งโหมดภาพถา่ยและวดิโีอ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โหมดน้ีเหมอืนกบัการตัง้คา่ในกลอ้ง

6

3

2

4

5

1
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Force Mobile

Force Mobile ต้องใช้ที่วางโทรศััพท์และโทรศััพท์มือถือที่ติดตัง้บนขาตัง้กล้องหรือมือจับในแนวตัง้ หลังจากเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ในแอป 
Ronin การเคลื่อนไหวของกิมบอลจะสามารถควบคมุได ้โดยการเอียงและหมุนโทรศััพท์มือถือของคณุ

ความเรว็กำาหนดความสัมพันธ์ระหวา่งความเรว็ในการหมุนและมุม เมื่อตัง้ความเรว็ไวท้ี่ 50 มุมการหมุนของกิมบอลและโทรศััพท์มือถือคอื 1 ต่อ 
1 กิมบอลจะเคลื่อนที่ในมุมเดยีวกันกับโทรศััพท์มือถือ เมื่อตัง้ความเรว็ไวท้ี่น้อยกวา่ 50 กิมบอลจะหมุนช้ากวา่การเคลื่อนไหวของโทรศััพท ์เมื่อคว

ามเรว็สูงสุดตัง้ไวสู้งกวา่คา่ที่สูงกวา่ 50 กิมบอลจะหมุนเรว็กวา่โทรศััพท์มือถือ

ความลื่นไหลช่วยให้ผู้ใช้ควบคมุความไวตอ่การตอบสนองของกิมบอล ยิ่งคา่ความลื่นไหลต่ำา การเคลื่อนไหวของกิมบอลก็จะยิ่งไวมากขึน้

Recenter: แตะเพื่อตัง้ศันูย์กลางให้กิมบอลอีกครัง้

Shutter/Record Button: แตะเพื่อถ่ายรปูหรอืเริม่บันทึกวดิโีอ
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Panorama

Panorama ช่วยให้ผู้ใช้จับภาพชุดของภาพน่ิงที่เชื่อมต่อกันด้วยการควบคุมที่แม่นยำาตามประเภทของเซ็นเซอร์ ทางยาวโฟกัสของเลนส์ 
การเหลื่อม และช่วงเวลา

ก ่อนท ี ่จะใช ้ โหมด Panorama ตรวจสอบให ้แน่ ใจว ่าค ุณได ้เช ื ่อมต ่อกล ้องและก ิมบอลโดยใช ้สายควบค ุมกล ้องท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง 
(ไม่รองรบัการเช่ือมตอ่บลูทูธ)
Overlap: กำาหนดอัตราส่วนการเหลื่อมของภาพถ่ายทุกภาพเมื่อสรา้งภาพพาโนรามา

ควรตัง้ช่วงเวลาระหวา่งการถ่ายภาพให้มากกวา่เวลาชัตเตอรห์น่ึงวนิาที เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพเบลอเมื่อใช้การเปิดรบัแสงนาน

หลังจากตรวจสอบการตัง้คา่กล้องแล้ว คณุสามารถตัง้คา่ระยะพาโนรามาได ้โดยการลากจุดสีขาวบนแผนผังกรดิ ปรบัตำาแหน่งกิมบอลดว้ยตนเอง 
หรอืใช้จอยสติก๊เสมือน

ช่วงทัง้หมดครอบคลุมโดยจุดสิน้สุด และภาพที่จำาเป็นในการจัดองคป์ระกอบภาพพาโนรามาจะแสดงอยู่เหนือแผนผังกรดิ ช่วงแกนเอียงใน 
Panorama คอื -45° ถึง +90° เพื่อหลีกเลี่ยงการถ่ายตดิกิมบอลในการถ่ายภาพ ในขณะที่แกนหันซ้ายขวาช่วยให้คณุสามารถจับภาพการห

มุน 360° ไดเ้ต็มที่

แตะปุ่ม ชัตเตอร/์บันทึก เพื่อเริม่
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Timelapse

ในโหมด T imelapse DJI RS 3 จะสั ่ งให ้กล ้องจ ับภาพนิ ่ งด ้วยช ่วงเวลาท ี ่ต ั ้ง ไว ้และจะหย ุดโดยอ ัตโนม ัต ิ เม ื ่อเสร ็จส ิ ้น 
สามารถกำาหนดระยะเวลาสำาหรบั Timelapse และอัตราเฟรมเพื่อให้ DJI RS 3 สามารถคำานวณจำานวนภาพที่ตอ้งการได้

เมื่อเปิดใช้งานโหมด Push ผู้ใช้สามารถปรบัแกนหันซ้ายขวาและก้มเงยไดด้ว้ยตนเองก่อนเริม่ Timelapse ผู้ใช้สามารถกด DJI RS 3 เพื่อ

ปรบัเปลี่ยนการวางแนวกล้องและปรบักรอบได ้แตะที่ไอคอนจอยสติก๊เสมือนเพื่อใช้จอยสติก๊เสมือนเพื่อปรบัทิศัทางของกล้อง

Motionlapse ช่วยให้ผู้ใช้ตัง้คา่จุดอ้างอิงไดถ้ึงห้าจุดเพื่อให้กล้องเคลื่อนที่ในช่วงเวลา Timelapse
ในการปรบัตำาแหน่งของจุดอ้างอิง ให้ปรบักล้องไปยังตำาแหน่งที่ตอ้งการ แล้วแตะไอคอน + เพื่อยืนยันจุดอ้างอิง คณุยังสามารถใช้จอยสติก๊เสมือนเ

พื่อควบคมุแกนหันซ้ายขวา ก้มเงยและเอียงซ้ายขวาไดเ้ช่นกัน

หากต้องการเพิ่มจุดอ้างอิงอื่น ให้ย้ายกิมบอลไปยังจุดอ้างอิงถัดไป แล้วแตะไอคอน + เหนือแผนผังกริด หลังจากนั้นหากต้องการลบจุดอ้างอิง 
ให้เลือกจุดอ้างอิงและแตะที่ไอคอนถังขยะ หลังจากตัง้ค่าจุดอ้างอิงแล้ว คุณสามารถแตะดูตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่า Motionlapse มีทุกอย่าง 
หรอืแตะปุ่มชัตเตอร/์บันทึกเพื่อเริม่ถ่ายภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไดเ้ช่ือมตอ่กล้องและกิมบอล โดยใช้สายเคเบิลควบคมุกล้องที่เหมาะสม

ไม่รองรบัการควบคมุการซูมขณะใช้มอเตอรโ์ฟกัส DJI (2022) ในช่วงเวลา Timelapse
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Track

Track ออกแบบมาเพือ่จับภาพวดิโีอโดยมจีดุอา้งองิสูงสุดถงึ 10 จุด ผูใ้ช้ตอ้งเลอืกจดุอา้งองิดว้ยตนเองโดยการเลือ่นกมิบอล หรอืใช้จอยสติก๊เสมอืน 
พารามิเตอรร์ะยะเวลาใตแ้ผนผังกรดิจะระบุระยะเวลาทีก่มิบอลจะเดนิทางจากจดุอา้งองิหน่ึงไปยงัจดุอา้งองิถดัไป เวลาพัก จะระบรุะยะเวลาทีก่มิบอล

จะคงทีท่ีจ่ดุอา้งอิงกอ่นทีจ่ะยา้ยไปยงัจดุอ้างองิถดัไป

ห้ามกดปุ่มชัตเตอรข์องกล้องขณะใช้ Track



คูม่ือการใช้งาน DJI RS 3

© 2022 DJI สงวนลิขสิทธิ์ 29

จอยควบคมุเกม

จอยควบคมุ PS4 DualShock และ Xbox สามารถใช้เพือ่ควบคมุกมิบอลและกลอ้งได ้หลงัจากเช่ือมตอ่จอยควบคมุเขา้กบัอปุกรณ์มอืถอืและ 
กมิบอลแล้ว ผูใ้ช้สามารถควบคมุการเคลือ่นไหวของกิมบอล โฟกสัและซมู และสามารถบนัทกึวดิโีอ ปรบัศันูยก์มิบอลใหม ่และถา่ยภาพ

สามารถปรบัความเรว็และความลืน่ไหลของจอยควบคมุได ้ตัง้คา่โฟกสัภายใน 10 ในการตัง้คา่กลอ้งเพือ่ใหไ้ดป้ระสิทธภิาพทีด่ทีีสุ่ด ตอ้งใช้ iOS 13 
ขึน้ไป Android 9.0 ขึน้ไปและแอป Ronin เวอรชั์น 1.4.0 ขึน้ไป

แตะวธิีใช้เพื่อเรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยวกับจอยควบคมุเกม
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การควบคมุโฟกัส

ลากจุดสีขาวเพื ่อควบคุมโฟกัสหลังจากติดตั ง้มอเตอร์โฟกัส DJI RS 0-100 หมายถึงจุดสิ ้นสุด A และ B ของมอเตอร์โฟกัส 
แตะปุ่มบันทึกเพื่อเริม่/หยุดการบันทึก แตะไอคอน Virtual Joystick เพื่อควบคมุการเคลื่อนไหวของกิมบอล

การปรบัสมดลุ

ดวูดิโีอสอนการใช้งานในหน้าน้ี
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Motor Parameters

มเีมนูพืน้ฐานและขัน้สูง สามารถแสดงและปรบัความฝืดไดใ้นเมนูพืน้ฐาน นอกจากน้ี ยงัสามารถปรบัความแรงไดใ้นเมนูขัน้สูง (อยา่ปรบัหากไมจ่ำาเป็น)
แตะ Auto Tune และ DJI RS 3 จะคำานวณผลลัพธ์โดยอัตโนมัตติามน้ำ าหนักของการตัง้คา่กิมบอล 
หลังจากปรับอัตโนมัติแล้ว คุณสามารถดูการวินิจฉัยมอเตอร์โดยละเอียดได้ที่ด้านล่างของหน้าจอ หากกิมบอลมีความสมดุลอย่างเหมาะสม 
คา่กำาลังของมอเตอรค์วรอยู่ในช่วง ±5 หากการใช้พลังงานบนแกนใดแกนหน่ึงเกินช่วงดงักล่าวอย่างตอ่เน่ือง ให้ตรวจสอบความสมดลุเชิงกลของกิ

มบอล
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User Profile

สามารถตัง้คา่โหมดกิมบอล, ตดิตามความเรว็, Deadband, โหมดเรง่ และการควบคมุจอยสติก๊ไดใ้นหน้าน้ี Deadband กำาหนดวา่กมิบอลทน

ตอ่การเคลือ่นไหวไดม้ากน้อยเพยีงใด กอ่นทีจ่ะแปลการเคลือ่นไหวในการหนัซ้ายขวา การกม้เงย และการเอยีงซ้ายขวาของกลอ้ง

Control Settings (การควบคมุการตัง้คา่)
Channels
ตวับง่ชีช่้องสัญญาณใหข้อ้เสนอแนะ เมือ่กำาหนดคา่การทำางานระยะไกล สามารถกำาหนดช่องสัญญาณการหนัซ้ายขวา การกม้เงย และการเอยีงซ้ายข

วาใหมไ่ดแ้ละแตล่ะแกนยังสามารถกลบัดา้นไดอ้กีดว้ย Normal หมายถงึทศิัทางการเคลือ่นทีเ่หมอืนกบัจอยสติก๊ Inverted หมายถงึทศิัทางการเ

คลือ่นทีต่รงข้ามกับจอยสติก๊

เมือ่ใช้จอยสติก๊ คณุสามารถควบคมุไดเ้ฉพาะ CH1 และ CH3 ซึ่งจะแมปกบัแกนกม้เงยและแกนหนัซ้ายขวาตามคา่เริม่ตน้ คณุสามารถปรบัแต่

งการแมปช่องไดโ้ดยแตะทีช่ื่อแกนทางดา้นขวาของหน้าจอ

Motion
คณุสามารถตัง้คา่การควบคมุจอยสติก๊ไดโ้ดยการปรบั Deadband, Max speed, Smoothing และ Endpoints สำาหรบัแตล่ะแกน มสีา

มโปรไฟล์เริม่ตน้สำาหรบัการตัง้คา่แตล่ะรายการ

Deadband: เมือ่คา่ Deadband เพิม่ขึน้จำาเป็นตอ้งมกีารเคลือ่นไหวของจอยสติก๊มากขึน้เพือ่แปลเป็นการเคลือ่นไหวจรงิของกมิบอล

Max Speed: ช่วยใหป้รบัความเรว็ในการหมนุทีค่วบคมุจากระยะไกลได้

Smoothness: ช่วยใหค้ณุควบคมุความไวตอ่การตอบสนองของกมิบอล 
Endpoint: จำากดัช่วงการหมุนของกมิบอล โดยการตัง้คา่จดุสิน้สุด แกนหนัซ้ายขวามสีลปิรงิ ทำาให ้DJI RS 3 สามารถหมนุไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองเมื่

อตัง้จดุสิน้สุดไวท้ี ่180° ทีแ่กนกม้เงย คณุสามารถตัง้คา่จดุสิน้สุดไดต้ามความตอ้งการของคณุ เลนส์ทีย่าวกวา่บางตวัอาจชนกรอบกมิบอล กำาหนด

มมุสิน้สุดเพือ่ป้องกนักรณีดงักลา่ว
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สถานะ

การตัง้คา่

ใช้คณุสมบัตเิพิม่เตมิ เช่น Motor Pause, Silent Mode, System Calibration, Horizontal Calibration และ Restore 
Gimbal Setup

Checklist
แสดงสถานะการเช่ือมตอ่ของบลทูธูและกลอ้ง เมือ่สถานะกมิบอลผดิปกต ิขอ้มลูสถานะจะแสดงทีน่ี่

การส่งภาพ
เมือ่ตดิตัง้ระบบส่งภาพ DJI Ronin Image Transmission แลว้ ใหแ้ตะเช่ือมตอ่กบั RavenEye บนหน้าจอหลกัของแอป Ronin 
เพือ่ใช้คณุสมบตักิารส่งภาพ โปรดดคููมื่อผูใ้ช้ระบบส่งภาพ DJI Ronin Image Transmission เพือ่รบัทราบรายละเอยีด 
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ด้ามจับ BG21 และแบตเตอรีใ่นตัว

ดา้มจับ BG21 ใช้สำาหรบัถือ แบตเตอรีใ่นตวัภายในดา้มจับมีความจุ 3,000 mAh และใช้งานไดสู้งสุด 12 ช่ัวโมง 

คำาแนะนำาดา้นความปลอดภัย

คำาศััพท์ตอ่ไปน้ีมีการใช้ตลอดในเอกสารผลิตภัณฑ์ เพื่อระบุถึงระดบัของอันตรายที่อาจเกิดขึน้เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์น้ี:
คําเตือน  ขั น้ตอนการปฏิบัติ ซึ ่งหากไม่ปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมอาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายข้างเคียง 

และการบาดเจ็บสาหัส หรอือาจมีโอกาสอย่างมากที่จะทำาให้เกิดการบาดเจ็บแบบไม่รนุแรง

ประกาศ  หากไม่ปฏิบัติตามขัน้ตอนการปฏิบัติอย่างเหมาะสม อาจมีความเป็นไปได้ว่าจะทำาให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางกายภาพ 
และอาจเกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย หรอืไม่มีเลย

คําเตือน
การใช้ดา้มจับ

1.  ห้ามปล่อยให้ดา้มจับสัมผัสกับของเหลวทุกชนิด ห้ามปล่อยให้ดา้มจับโดนฝนหรอือยู่ใกล้กับแหล่งที่มีความชืน้ ห้ามทิง้ดา้มจับลงไปในน้ำ า หากด้

านในของแบตเตอรีสั่มผัสกับน้ำ า อาจทำาให้เกิดการสลายตวัทางเคมีซ่ึงอาจทำาให้แบตเตอรีต่ดิไฟและอาจทำาให้เกิดการระเบิดได้

2. หากด้ามจับตกน้ำ าโดยบังเอิญ ให้วางไว้ในที่ปลอดภัยและเปิดโล่งทันที อยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยจากด้ามจับจนกว่าด้ามจับจะแห้งสนิท 
ห้ามใช้ดา้มจับอีก และทิง้ดา้มจับอย่างถูกตอ้งตามที่อธิบายไวใ้นส่วนการกำาจัดดา้มจับ

3.  ดบัไฟที่เกิดขึน้โดยใช้ น้ำ า ทราย ผ้ากันไฟ หรอืเครือ่งดบัเพลิงชนิดผงแห้ง

4.  ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ของ DJI ไปที่เว็บไซต์ www.dji.com เพื่อซือ้แบตเตอรี่ใหม่ DJI จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ 
ที่เกิดจากแบตเตอรีท่ี่ไม่ใช่ของ DJI

5.  ห้ามใช้หรือชาร์จด้ามจับที่บวม รั ่ว หรือเสียหาย หากด้ามจับผิดปกติ ให้ติดต่อ DJI หรือตัวแทนจำาหน่ายที่ได้ร ับอนุญาตจาก DJI 
เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเตมิ

6.  ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิตัง้แต ่-20º ถึง 45º C (-4° ถึง 113° F) การใช้ดา้มจับในสภาพแวดล้อมที่สูงกวา่ 50° C (122° F) อาจ

ทำาให้เกิดไฟไหม้หรอืการระเบิดได ้การใช้ผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิที่ต่ำากวา่ -10º C (14° F) อาจทำาให้เกิดความเสียหายถาวร

7.  ห้ามใช้ดา้มจับในสภาพแวดล้อมที่มีไฟฟ้าสถิตหรอืแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง มิฉะน้ันแผงควบคมุแบตเตอรีอ่าจทำางานผิดปกติ

8.  ห้ามถอดชิน้ส่วนหรอืเจาะดา้มจับในแบบใดก็ตาม เพราะอาจทำาให้เกิดการรัว่ไหล ไฟไหม ้หรอืระเบิดได้

9.  ห้ามทำาแบตเตอรีต่กหรอืกระแทก อย่าวางของหนักบนดา้มจับ

10. อิเล็กโทรไลตใ์นแบตเตอรีม่ีฤทธิ์กัดกรอ่นสูง หากอิเล็กโทรไลตสั์มผัสกับผิวหนังหรอืดวงตาของคณุ ให้รบีล้างบรเิวณน้ันโดยเปิดน้ำ าให้ไหลผ่าน

อย่างน้อย 15 นาทีและไปพบแพทย์ทันที

กอ่นการใชง้าน กรณุาอา่นคูม่อืการใชง้านเพือ่ทำาความคุน้เคยกบัคณุสมบตัขิองผลติภณัฑน้ี์ การไมใ่ชง้านผลติภณั

ฑ์อย่างถูกตอ้งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายตอ่ผลิตภัณฑ์ ทรพัย์สินส่วนตวั และทำาให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได ้น่ีเป็

นผลติภณัฑท์ีม่คีวามซับซ้อน ผลติภณัฑน้ี์ตอ้งใช้ดว้ยความระมดัระวงัและสามญัสำานึก และตอ้งมคีวามสามารถทางเครือ่งจกัรกลขัน้พืน้ฐาน การไ

มใ่ช้งานผลติภณัฑน้ี์อยา่งปลอดภยัและมคีวามรบัผดิชอบ อาจส่งผลให้เกดิการบาดเจ็บ หรอืความเสียหายตอ่ผลติภณัฑ ์หรอืทรพัย์สินอ่ืน ๆ ได้

ผลิตภัณฑ์น้ีไม่ไดม้ีไวส้ำาหรบัการใช้งานของเด็กโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยกำากับดแูล ห้ามใช้กับส่วนประกอบที่ใช้งานรว่มกันไม่ไดห้รอืปรบัแตง่ผลิ

ตภัณฑ์น้ีในลักษณะที่นอกเหนือจากเอกสารที่จัดทำาโดย SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. คำาแนะนำาดา้นความปลอดภัยเ

หล่าน้ีประกอบไปดว้ยคำาแนะนำาเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้งาน และการดแูลรกัษา คณุจำาเป็นตอ้งอ่านและปฏิบัตติามคำาแนะนำาและค

ำาเตอืนในคูม่ือการใช้งาน ก่อนจะทำาการประกอบ การตดิตัง้ หรอืการใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ไดอ้ย่างถูกตอ้งและหลีกเลี่ยงค

วามเสียหายหรอืการบาดเจ็บสาหัส

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้ การบาดเจ็บสาหัสและความเสียหายต่อทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามคำาแนะนำ าด้านความปลอดภัยต่อไปนี้ 
เมื่อใช้งาน ชารจ์หรอืจัดเก็บดา้มจับ
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11. หากทำาดา้มจับตก ห้ามใช้ดา้มจับน้ัน

12. ห้ามทำาให้แบตเตอรีร่อ้น ห้ามนำาผลิตภัณฑ์ไปไวใ้นเตาไมโครเวฟหรอืในภาชนะที่มีแรงดนั

13. ห้ามทำาให้ดา้มจับลัดวงจรดว้ยตนเอง

14. ทำาความสะอาดขัว้ตอ่ดา้มจับดว้ยผ้าแห้งที่สะอาด

การชารจ์ดา้มจับ

1. ห้ามทิง้ดา้มจับไวโ้ดยไม่มีใครดแูลระหวา่งการชารจ์ ห้ามชารจ์ดา้มจับใกล้กับวสัดตุดิไฟหรอืบนพืน้ผิวที่ตดิไฟได ้เช่น พรมหรอืไม้

2. การชารจ์ดา้มจับนอกช่วงอุณหภมู ิ5° ถึง 40° C (41° ถึง 104° F) อาจทำาใหเ้กิดการรัว่ไหล ความรอ้นสูงเกินไป หรอืแบตเตอรีเ่สียหายได ้
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการชารจ์คอื 22° ถึง 28° C (72° ถึง 82° F)

การเก็บดา้มจับ

1.  เก็บดา้มจับให้พ้นมือเด็กและสัตว์

2.  หากจะเก็บดา้มจับไวเ้ป็นเวลานาน ให้ชารจ์ดา้มจับจนกระทั่งระดบัแบตเตอรีอ่ยู่ระหวา่ง 30% ถึง 50%
3.  ห้ามวางดา้มจับไวใ้กล้แหล่งที่มีความรอ้น เช่น เตา หรอืเครือ่งทำาความรอ้น ห้ามทิง้ดา้มจับไวใ้นรถยนตใ์นวนัที่อากาศัรอ้น อุณหภูมิการเก็บรกั

ษาที่เหมาะสมคอื 22º ถึง 28º C (72° ถึง 82° F)
4. คอยดแูลให้ดา้มจับแห้ง

การดแูลรกัษาดา้มจับ

1.  ห้ามใช้ดา้มจับเมื่ออุณหภูมิสูงหรอืต่ำาเกินไป

2.  ห้ามเก็บแบตเตอรีใ่นสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกวา่ 45° C (113° F) หรอืต่ำากวา่ 0° C (32° F)

คำาเตอืนในการเดนิทาง

1.  ก่อนจะพกพาดา้มจับไปขึน้เครือ่งบิน จะตอ้งปล่อยประจุออกก่อนจนกวา่ระดบัแบตเตอรีจ่ะต่ำากวา่ 30% คายประจุดา้มจับในบรเิวณที่กันไฟไ

ดเ้ท่าน้ันและเก็บดา้มจับไวใ้นที่ที่มีอากาศัถ่ายเท

2.  เก็บดา้มจับไวใ้ห้ห่างจากวตัถุที่เป็นโลหะ เช่น แวน่ตา นาฬิกา เครือ่งประดบั และกิ๊บตดิผม

3.  ห้ามเคลื่อนย้ายดา้มจับที่เสียหายหรอืดา้มจับที่มีระดบัแบตเตอรีสู่งกวา่ 30%

การกำาจัดดา้มจับ

ทิง้ดา้มจับในกล่องรไีซเคลิเฉพาะ หลังจากคายประจุอย่างสมบูรณ์แล้ว ห้ามทิง้ดา้มจับในถังขยะทั่วไป ปฏิบัตติามข้อบังคบัในท้องถิ่นของคณุอย่างเค

รง่ครดัเกี่ยวกับการทิง้และรไีซเคลิแบตเตอรี ่

ประกาศ

การใช้ดา้มจับ

1.  ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ก่อนใช้งาน ไดช้ารจ์ดา้มจับเต็มที่แล้ว

2.  หากคำาเตอืนแบตเตอรีต่่ำาปรากฏขึน้ ให้ชารจ์ดา้มจับโดยเรว็ที่สุด

การชารจ์ดา้มจับ

1.  ด้ามจับออกแบบมาเพื่อให้หยุดชารจ์เมื่อชารจ์เต็มที่แล้ว การตรวจดูความคืบหน้าของการชารจ์และตัดการเชื่อมต่อด้ามจับเมื่อชารจ์เต็มแล้ว 
ถือเป็นวธิีปฏิบัตทิี่ดี

การเก็บดา้มจับ

1.  หากจะไม่ใช้งานดา้มจับเป็นเวลา 10 วนัขึน้ไป ให้คายประจุเหลือ 40%-65% การทำาเช่นน้ีสามารถยืดอายุแบตเตอรีไ่ดอ้ย่างมาก

2.  หากดา้มจับถูกเก็บไวเ้ป็นเวลานานและแบตเตอรีห่มด ดา้มจับจะเข้าสู่โหมดสลีป ชารจ์ดา้มจับใหม่เพื่อให้ออกจากโหมดสลีป
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3.  เมื่อเก็บไวเ้ป็นเวลานาน ให้ถอดดา้มจับออกจากกิมบอล

การดแูลรกัษาดา้มจับ

1.  อายุการใช้งานแบตเตอรีอ่าจลดลงหากไม่ไดใ้ช้งานเป็นเวลานาน

2.  คายประจุและชารจ์ดา้มจับให้เต็มทุก ๆ สามเดอืนเพื่อให้แบตเตอรีอ่ยู่ในสภาพดี

การกำาจัดดา้มจับ

1.  หากปิดใช้งานดา้มจับแล้ว แต่แบตเตอรีไ่ม่สามารถคายประจุออกไดห้มด ให้ตดิตอ่ผู้กำาจัดแบตเตอรีม่ืออาชีพหรอืตวัแทนรไีซเคิลเพื่อขอความ

ช่วยเหลือเพิ่มเตมิ

2.  ทิง้ดา้มจับทันที หากไม่สามารถเปิดเครือ่งไดห้ลังจากการคายประจุมากเกินไป
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โหมดการทำางาน

มีโหมดการทำางานส่ีโหมดสำาหรบั DJI RS 3: Upright, Underslung, Flashlight และ Briefcase

การบำารงุรกัษา

DJI RS 3 ไม่กันน้ำ า ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไดป้้องกันฝุ่นและน้ำ าระหวา่งการใช้งาน หลังการใช้งาน แนะนำาให้เช็ด DJI RS 3 ดว้ยผ้าแห้งนุ่ม ๆ 
ห้ามฉีดน้ำ ายาทำาความสะอาดใด ๆ ลงบน DJI RS 3

โหมดตัง้ตรง (Upright 
Mode)

โหมดถือกลับหัว (Underslung 
Mode)

โหมดไฟฉาย (Flashlight Mode)

โหมดหิว้ (Briefcase Mode)
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ข้อมูลจำาเพาะ
อุปกรณ์ตอ่พ่วง พอรต์อุปกรณ์เสรมิ พอรต์ NATO

รตูดิตัง้ 1/4”-20
Cold Shoe
พอรต์ส่งสัญญาณภาพ Ronin (USB-C)
พอรต์ควบคมุกล้อง RSS (USB-C)
พอรต์มอเตอรโ์ฟกัส (USB-C)

แบตเตอรี่ รุน่: BHX711-3000-7.2V
ประเภท: 2S
ความจุ: 3,000 mAh
พลังงาน: 21 Wh
สูงสุด ระยะเวลาการทำางาน: 12 ช่ัวโมง (วดักับอุปกรณ์ที่ไดร้ะดบัและอยู่ในสถานะหยุด

น่ิง กิมบอลอยู่ในระดบัสมดลุ แกนทัง้สามอยู่ในสถานะใช้งาน และขณะที่แบตเตอรีใ่ห้พ

ลังงานกับกิมบอลเท่าน้ัน)
เวลาในการชารจ์: ประมาณ 2.5 ช่ัวโมงเมื่อใช้การชารจ์อย่างรวดเรว็ 18W 
(รองรบัโปรโตคอล PD)
ช่วงอุณหภูมิการชารจ์ที่แนะนำา: 5° ถึง 40° C (41° ถึง 104° F)

การเช่ือมตอ่ บลูทูธ 5.0
พอรต์ชารจ์ (USB-C)

ข้อกำาหนดสำาหรบัแอป Ronin iOS 11.0 ขึน้ไป

Android 7.0 ขึน้ไป

ภาษาที่หน้าจอสัมผัสรองรบั อังกฤษ, จีนตวัย่อ, จีนตวัเต็ม, เยอรมัน, ฝรัง่เศัส, เกาหลี, ญี่ปุ่น, สเปน, โปรตเุกส 
(บราซิล), รสัเซีย, ไทย

ประสิทธิภาพการทำางาน น้ำ าหนักบรรทุกที่ทดสอบแล้ว 3 กก. (6.6 ปอนด)์
ความเรว็การหมุนควบคมุสูงสุด หันซ้ายขวา: 360°/วนิาที 

ก้มเงย: 360°/วนิาที 
เอียงซ้ายขวา: 360°/วนิาที

ขอบเขตทางเทคนิค แกนหันซ้ายขวา: หมุนตอ่เน่ือง 360°
แกนเอียงซ้ายขวา: -95° ถึง +240°
แกนก้มเงย: -112° ถึง +214°

คณุสมบัตเิชิงกลและไฟฟ้า ความถี่ในการทำางาน 2.4000-2.4835 GHz
กำาลังส่งบลูทูธ <8 dBm
อุณหภูมิในการทำางาน -20° - 45° C (-4° - 113° F)
นำ ้าหนัก กิมบอล: ประมาณ 990 กรมั (2.18 ปอนด)์

ดา้มจับ: ประมาณ 200 กรมั (0.44 ปอนด)์
ดา้มจับ/ขาตัง้เสรมิ (พลาสตกิ): ประมาณ 183 กรมั (0.4 ปอนด)์
แผ่นปลดเรว็ดา้นบนและดา้นล่าง: ประมาณ 107 กรมั (0.23 ปอนด)์

ขนาด พับ: 254×230×68 มม. (ยาว×กวา้ง×สูง ไม่รวมกล้อง ดา้มจับ และดา้มจับ/
ขาตัง้เสรมิ)
กางออก: 364×187×170 มม. (ยาว×กวา้ง×สูง ความสูงรวมถึงดา้มจับและไม่รวมด้

ามจับ/ขาตัง้เสรมิ)
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ขอ้ความน้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้
ดาวน์โหลดเวอรชั์นลา่สุดจาก

www.dji.com/rs-3/downloads

ตดิตอ่ 
ฝ่ายสนับสนุนของ DJI

เราอยู่ตรงน้ีเพื่อคณุ
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