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 การค้นหาคำาสำาคัญ
คู่้นหาคู่ำาสำาคู่ัญ อย�างเช้�น “แบตเตอรี�” และ “ติดตั้ง” เพื�อคู่้นหาหัวข้อนั้น หากคูุ่ณใช้ ้Adobe 
Acrobat Reader เพื�ออ�านเอกสารนี ้โปรดกด Ctrl+F ใน Windows หรือ Command+F ใน Mac 
เพื�อเริ�มืต้นคู่้นหา

 ไปที่หัวข้อ
ด่หัวข้อทั้งหมืดในสารบัญ คู่ลิกที�ช้ื�อหัวข้อเพื�อไปที�หัวข้อนั้น

 การพิมพ์เอกสารนี้
เอกสารนี้สามืารถพิมืพ์แบบคู่วามืละเอียดส่งได้
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การใช้คู่มือนี้
คำ�อธิบ�ยภ�พ

ข้อสำาคัู่ญ ข้อแนะนำาและเคู่ล็ดลับ

อ่�นก่อนใช้ง�นครั้งแรก

กรุณาอ�านเอกสารต�อไปนี้ก�อนจะใช้้งาน DJITM RS 3 Mini

คู่ำาแนะนำาด้านคู่วามืปลอดภัยของ DJI RS 3 Mini
คู่่�มืือเริ�มืต้นใช้้งานฉบับย�อ DJI RS 3 Mini
คู่่�มืือการใช้้งาน DJI RS 3 Mini

ขอแนะนำาให้ช้มืวิดีโอสอนการใช้้งานทั้งหมืดที�เว็บไซต์ทางการ (https://www.dji.com/rs-3-mini) หรือในแอป DJI 
Ronin และอ�านคู่ำาแนะนำาด้านคู่วามืปลอดภัยก�อนจะใช้้งานเป็นคู่รั้งแรก อย�าลืมือ�านคู่่�มืือเริ�มืต้นใช้้งานฉบับย�อก�อนใช้้
งานเป็นคู่รั้งแรกและด่คู่่�มืือการใช้้งานนี้สำาหรับข้อมื่ลเพิ�มืเติมื

ด�วน์โหลดแอป Ronin และชมวิดีโอสอนก�รใช้ง�น

สแกนรหัส QR เพื�อดาวน์โหลดแอป RONINTM และช้มืวิดีโอสอนการใช้้งาน

iOS 11.0 ขึ้นไป Android 7.0 ขึ้นไป

https://s.dji.com/guide22

Ronin App

https://www.dji.com/rs-3-mini
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ข้อมูลเบื้องต้น

DJI RS 3 Mini เป็นกิมืบอล 3 แกนถือได้ด้วยมืือเดียวคูุ่ณภาพระดับมืืออาช้ีพที�ออกแบบมืาเฉพาะสำาหรับกล้องมืิเรอ
ร์เลส เข้ากันได้กับกล้องและเลนส์เมืนสตรีมืมืากมืาย และรองรับน้ำาหนักบรรทุกที�ทดสอบแล้วถึง 2 กก. (4.4 ปอนด)์ 
ประสิทธิภาพกิมืบอลของ DJI RS 3 Mini ได้รับการปรับปรุงด้วย 3rd-Gen RS Stabilization Algorithm

DJI RS 3 Mini หนัก 850 กรัมื ทำาให้มืีน้ำาหนักเบาสำาหรับพกพาไปในที�ต�าง ๆ[1] กิมืบอลสามืารถสลับไปมืาระหว�างก
ารถ�ายภาพแนวนอนและแนวตั้งได้โดยไมื�ต้องใช้้อุปกรณ์เสริมืเพิ�มืเติมื ด้วยหน้าจอสัมืผัสสีขนาด 1.4 นิ้ว ผ่้ใช้้สามืา
รถปรับเทียบกิมืบอลและตั้งคู่�าพารามืิเตอร์ได ้ผ่้ใช้้สามืารถคู่วบคูุ่มืการเคู่ลื�อนไหวของกิมืบอล ช้ัตเตอร ์การบันทึก 
และโฟกัสของกล้องโดยใช้้ปุ�มืบนเคู่รื�องได ้DJI RS 3 Mini สามืารถจับคู่่�กับกล้องมืิเรอร์เลสเมืนสตรีมืผ�านบล่
ท่ธเพื�อคู่วบคูุ่มืกล้องแบบไร้สาย สามืารถใช้้กับอุปกรณ์เสริมื เช้�น ด้ามืจับแบบหิ้ว DJI RS ได้ด้วยพอร์ต NATO 
ด้ามืจับมืีแบตเตอรี�ในตัวคู่วามืจ ุ2450 mAh ใช้้งานได้ส่งสุด 10 ช้ั�วโมืง[2]

หลังจากเช้ื�อมืต�อกับแอป Ronin แล้ว คูุ่ณสามืารถคู่วบคูุ่มืการเคู่ลื�อนไหวของกิมืบอลและการตั้งคู่�าพารามืิเตอร์ได้อ
ย�างง�ายดายด้วยฟังก์ช้ันอัจฉริยะ เช้�น Panorama, Timelapse และ Track

[1] น้ำาหนักในโหมืดถ�ายภาพแนวนอนคู่ือ 850 ก. (1.8 ปอนด)์ และในโหมืดแนวตั้งคู่ือ 795 ก. (1.75 ปอนด)์ 
เมืื�อติดตั้งแผ�นปลดเร็ว (ไมื�รวมืด้ามืจับ/ขาตั้งกล้องเสริมืและตัวคู่รอบแขนและชุ้ดสกร)่ น้ำาหนักจริงอาจจะแตกต�างกันไ
ปตามืกระบวนการผลิต

[2] วัดกับอุปกรณ์ที�ได้ระดับและอย่�ในสถานะหยุดนิ�ง เวลาใช้้งานส่งสุดใช้้เพื�อการอ้างอิงเท�านั้น
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20. พอร์ตคู่วบคูุ่มืกล้อง RSS (USB-C)
21. พอร์ต NATO
22. ปุ�มืหมืุนด้านหน้า
23. ปุ�มืไก
24. ตัวล็อกนิรภัย
25. แขนแนวตั้ง
26. แขนปรับเอียงซ้ายขวา
27. ตัวล็อกนิรภัย
28. มือเตอร ์Roll ปรับมืุมืเอียงซ้ายขวา
29. ตัวล็อกการเอียงซ้ายขวา

แผนภ�พ DJI RS 3 Mini

1. แผ�นปลดเร็วช้ิ้นบน
2. แผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�าง
3. แขนแนวนอน
4. แขนปรับเอียงซ้ายขวา
5. มือเตอร ์Roll ปรับมืุมืเอียงซ้ายขวา
6.  จอสัมืผัสสีขนาด 1.4 นิ้ว
7. จอยสติ๊ก
8. ปุ�มืคู่วบคูุ่มืกล้อง
9. ด้ามืจับ (แบตเตอรี�ในตัวพร้อมืช้�องสกร่ขน

าด 1/4"-20)
10. ด้ามืจับ/ขาตั้งกล้องเสริมื
11. ตัวล็อกมืุมืก้มืเงย
12. มือเตอร์ปรับมืุมืก้มืเงย
13. แขนปรับมืุมืก้มืเงย
14. มือเตอร ์Pan ปรับมืุมืหันซ้ายขวา
15. ตัวล็อกการหันซ้ายขวา
16. แขนหันซ้ายขวา
17. พอร์ตพลังงาน (USB-C)
18. ปุ�มืเปิดปิด
19. ปุ�มื M
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ก�รติดตั้งด้�มจับ/ข�ตั้งกล้องเสริม

ติดตั้งด้ามืจับ/ขาตั้งกล้องเสริมืเข้ากับกิมืบอล ขันให้แน�นและคู่ลี�ขาตั้งออก แล้ววางกิมืบอลบนพื้นผิวราบ

3

2

1

3

2

1

การใช้งานครั้งแรก
ก�รช�ร์จ DJI RS 3 Mini

ช้าร์จ DJI RS 3 Mini ผ�านพอร์ตพลังงาน (USB-C) โดยใช้้สายช้าร์จ (ให้มืาด้วย) และอะแดปเตอร ์USB (ไมื�ได้ให้มืา) 
ขอแนะนำาให้ใช้้อะแดปเตอร ์USB 5V-2A สามืารถช้าร์จแบตเตอรี�จนเต็มืได้ในเวลาประมืาณ 2.5 ช้ั�วโมืง [1] กดปุ�มืเปิด
ปิดเพื�อตรวจสอบระดับแบตเตอรี�บนหน้าจอเมืื�อปิดเคู่รื�อง

[1] ทดสอบในสภาพแวดล้อมืที�มีือุณหภ่มิื 25° C (77° F) ในขณะที�ใช้้ที�ช้าร์จ 10W

5V-2A
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ก�รปลดล็อกและล็อกกิมบอล

แกนแต�ละแกนของกิมืบอลจะมีืตัวล็อก ซึ�งสามืารถล็อกแกนเพื�อคู่วามืสะดวกในการจัดเก็บและติดต้ัง 
กิมืบอลจะบรรจุไว้ในตำาแหน�งล็อก สลับตัวล็อกมุืมืก้มืเงยกับตัวล็อกการเอียงซ้ายขวาไปยังตำาแหน�งปลดล็อก ปรับตำาแหน�งกิมื
บอลตามืภาพที�แสดงและสลับตัวล็อกมุืมืก้มืเงยกับตัวล็อกการเอียงซ้ายขวาไปที�ตำาแหน�งล็อก ก�อนที�จะติดต้ังกล้อง

 • แกนเอียงซ้ายขวาและแกนก้มืเงยของ DJI RS 3 Mini มืีตำาแหน�งล็อกที�ต�างกัน ซึ�งสามืารถล็อกและจัดเก็
บได้ตามืสถานการณ์จริง

12

65

3

4

12

65

3

4

12

65

3

4

12

65

3

4



DJI RS 3 Mini คู่่�มืือการใช้้งาน

7 © 2023 DJI สงวนลิขสิทธิ ์

ก�รติดตั้งกล้อง

กล้องและเลนส์ที่รองรับ
DJI RS 3 Mini ได้รับการทดสอบอย�างเข้มืงวดเพื�อรองรับน้ำาหนักบรรทุก 2 กก. (4.4 ปอนด์) ตรวจสอบให้แน�ใจว�
าน้ำาหนักรวมืของกล้อง เลนส์ และอุปกรณ์เสริมือื�น ๆ ไมื�เกิน 2 กก. (4.4 ปอนด์) สำาหรับรายการคู่วามืเข้ากันได้กับ
ซีรีส์ Ronin ที�อัปเดตล�าสุด ให้อ้างอิงจากเว็บไซต์อย�างเป็นทางการของ DJI (https://www.dji.com/support/
compatibility)

ก�รติดตั้งกล้อง
ให้เตรียมืกล้องให้พร้อมื ก�อนจะติดตั้งกล้องเข้ากับ DJI RS 3 Mini ถอดฝาคู่รอบเลนส ์และตรวจสอบว�าใส�แบตเตอ
รี�และการ์ดหน�วยคู่วามืจำาในกล้องแล้ว

1. ติดตั้งแผ�นปลดเร็วช้ิ้นบน
 ติดแผ�นปลดเร็วช้ิ้นบนเข้ากับกล้อง โดยขันสกร่ให้แน�น หมืายเหตุ: ใช้้แนวเส้นโคู่้งเพื�อยึดกล้องบนแผ�นปลดเร็ว

ช้ิ้นบนให้แน�น

 • หากไมื�สามืารถใช้้แนวเส้นโคู่้งที�แผ�นปลดเร็วช้ิ้นบนเพื�อยึดกล้องให้แน�น ให้เปลี�ยนทิศทางของแผ�นปลดเร็
วช้ิ้นบน แล้วคู่�อยติดตั้ง

2. ติดกล้องเข้ากับกิมืบอล
 DJI RS 3 Mini รองรับการถ�ายภาพแนวนอนและแนวตั้ง ทำาตามืขั้นตอนการติดตั้งกล้องในโหมืดถ�ายภาพแนว

นอนและแนวตั้ง

https://www.dji.com/support/compatibility
https://www.dji.com/support/compatibility


DJI RS 3 Mini คู่่�มืือการใช้้งาน

8 © 2023 DJI สงวนลิขสิทธิ ์

ก�รถ่�ยภ�พแนวนอน
1. คู่ลายคู่ันโยก ① บนแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�าง `
2. ใส�แผ�นปลดเร็วช้ิ้นบนโดยให้กล้องยึดติดกับแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�าง ② ดังที�แสดงด้านล�าง 
3. ปรับแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�างให้อย่�ในตำาแหน�งที�เหมืาะสมืตามืคู่วามืกว้างของกล้อง จากนั้นขันคู่ันโยก ③ ให้แน�น

2

3
1

2

3
1

 • คุู่ณสามืารถปรับตำาแหน�งของแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�างบนแขนแนวนอนได้ตามืคู่วามืกว้างของกล้อง คู่ลายคัู่นโ
ยกสีแดงบนแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�างแล้วเลื�อนแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�าง
 • หากต้องการถอดแผ�นปลดเร็วช้ิ้นบน ให้คู่ลายคู่ันโยกสีเทาบนแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�าง และกดตัวล็อกนิรภัย
ที�ด้านข้างคู่ันโยกคู่้างไว้
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ก�รถ่�ยภ�พแนวตั้ง
1. ถอดแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�าง
 คู่ลายคู่ันโยกสีแดง ① บนแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�าง แล้วเลื�อนแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�างในขณะที�กดตัวล็อกนิรภั ② 

ข้างคู่ันโยก

2. ถอดแขนแนวนอน
 คู่ลายคู่ันโยก ③ บนแขนแนวนอน เลื�อนแขนแนวนอนลงและปลดล็อกตัวล็อกนิรภัย ④ ที�ด้านล�างของแขนแนว

ตั้งเพื�อแยกแขนแนวนอนออกจากแขนแนวตั้ง

3. ติดตั้งแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�างเข้ากับแขนแนวตั้ง
 ตรวจสอบให้แน�ใจว�ามีืการปลดล็อกคัู่นโยกสีแดง ① ของแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�างและคัู่นโยกดังกล�าวช้ี้ข้ึนขณะติดต้ัง 

ตรวจสอบให้แน�ใจว�าล่กศรสีแดงที�ด้านข้างของแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�างและแขนแนวต้ังอย่�ในทิศทางเดียวกัน จัดแผ�น
ปลดเร็วช้ิ้นล�างให้ตรงกับร�องของแขนแนวต้ัง ติดต้ังแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�าง จากน้ันขันคัู่นโยกสีแดง ② ให้แน�น

1

2

2

3

4

1

2

2

4

1

1

2

2

3

4

1

2

2

4
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 • อย�าติดตั้งแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�างผิดทิศทาง ไมื�เช้�นนั้น กล้องจะไมื�ยึดกับแขนแนวตั้งได้อย�างถ่กต้อง

4. ติดกล้องเข้ากับกิมืบอล
 ตรวจสอบให้แน�ใจว�าคู่ันโยก ② บนแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�างอย่�ในตำาแหน�งปลดล็อก ใส�กล้องและแผ�นปลดเร็วช้ิ้นบน 

① ลงในแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�าง ดังที�แสดงในแผนภาพด้านล�าง ขันคู่ันโยก ② ไปที�ตำาแหน�งล็อกหลังจากล็อกเข้า
ที�แล้ว 
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ก�รตั้งสมดุล
การปรับสมืดุลให้เหมืาะสมืคู่ือสิ�งสำาคู่ัญ เพื�อให้ได้ประสิทธิภาพที�ดีที�สุดจาก DJI RS 3 Mini คู่วามืสมืดุลที�เหมืาะสมืคู่ื
อสิ�งสำาคู่ัญในการถ�ายภาพด้วย DJI RS 3 Mini เมืื�อต้องถ�ายการเคู่ลื�อนไหวที�รวดเร็วหรือการเร�งคู่วามืเร็ว และยังให้
ระยะเวลาการทำางานของแบตเตอรี�ที�ยาวนานขึ้น มืีแกนสามืแกนที�ต้องปรับสมืดุลให้เหมืาะสมืก�อนเปิดเคู่รื�อง DJI RS 
3 Mini และตั้งคู่�าซอฟต์แวร์

ก�อนปรับสมืดุล
1. กล้องจะต้องได้ร ับการกำาหนดคู่�าอย�างสมืบ่รณ์โดยเช้ื �อมืต�ออุปกรณ์เสริมืและสายเคู่เบิลทั ้งหมืด ก�

อนที �จะติดตั ้งและปรับสมืดุลกล้องบนกิมืบอล หากกล้องมืีฝาปิดเลนส์ ให้ถอดออกก�อนปรับสมืดุล 
ถ้าหากใช้้เลนส์ซ่มืออปติคู่อล ให้เปิดกล้องก�อนทำาการปรับสมืดุล หากใช้้เลนส์ที �ปรับทางยาวโฟกัสได  ้
ให้เลือกทางยาวโฟกัส

2. ตรวจสอบให้แน�ใจว�า DJI RS 3 Mini ปิดอย่� หรืออย่�ในโหมืดสลีปก�อนทำาการปรับสมืดุล

ขั้นตอนการปรับสมืดุล
DJI RS 3 Mini รองรับการถ�ายภาพแนวนอนและแนวตั้ง ปฏิบัติตามืขั้นตอนด้านล�างเพื�อปรับสมืดุลของกิมืบอลในโ
หมืดการถ�ายภาพต�าง ๆ ตรวจสอบให้แน�ใจว�าใช้้แผนภาพด้านล�างเป็นข้อมื่ลอ้างอิงเมืื�อปรับสมืดุล

https://www.dji.com/guide22วิดีโอสอนก�รใช้ง�น:		

https://www.dji.com/guide22
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2. ก�รปรับสมดุลคว�มลึกสำ�หรับแกนก้มเงย
a) หมืุนแขนก้มืเงยเพื�อให้เลนส์กล้องหันไปด้านหน้า คู่ลายคู่ันโยกบนแขนแนวตั้ง ①
b) ตรวจสอบให ้แน � ใจว �ากล ้องไมื � ได ้หน ักไปทางด ้านหน ้าหร ือด ้านหล ัง ถ้ากล ้องหน ักด ้านหน ้า 

ให้เลื�อนกล้องไปข้างหลัง ② ถ้ากล้องหนักด้านหลัง ให้เลื�อนกล้องไปข้างหน้า ②
c) ขันคู่ันโยกบนแขนแนวตั้งไปยังตำาแหน�งล็อก แกนก้มืเงยจะอย่�ในสมืดุล เมืื�อเลนส์กล้องมืั�นคู่งในขณะที�หันไ

ปข้างหน้า
d) สลับตัวล็อกมืุมืก้มืเงยไปยังตำาแหน�งล็อก ③

1

2

3

1

2

3

ปรับสมดุลในก�รถ่�ยภ�พแนวนอน
1. ปรับสมดุลก�รก้มเงยในแนวตั้ง

a) ปลดล็อกแกนก้มืเงย ① และคู่ลายคู่ันโยกบนแขนแนวนอน ②
b) หมุืนแขนก้มืเงยเพื�อให้เลนส์กล้องหันข้ึนด้านบน ตรวจสอบให้แน�ใจว�ากล้องไมื�ได้หนักด้านบนหรือหนักด้านล�าง 

ถ้ากล้องหนักด้านบน ให้เลื�อนกล้องไปข้างหลัง ③ ถ้ากล้องหนักด้านล�าง ให้เลื�อนกล้องไปข้างหน้า ③ 
c) ยกกล้องขึ้นเล็กน้อยเพื�อให้กิมืบอลไมื�รับน้ำาหนักของกล้อง จากนั้นขันคู่ันโยกบนแขนแนวนอนให้แน�น 

การก้มืเงยในแนวตั้งจะอย่�ในสมืดุล เมืื�อเลนส์กล้องมืั�นคู่งขณะที�กล้องช้ี้ขึ้น
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4. ก�รปรับสมดุลแกนหันซ้�ยขว�
a) ปลดล็อกแกนหันซ้ายขวา ① และคู่ลายคู่ันโยกบนแกนหันซ้ายขวา ②
b) ในขณะที�จับด้ามืจับอย่� ให้โยกกิมืบอลไปข้างหน้า และหมืุนแขนหันซ้ายขวาให้ขนานกับพื้นผิวราบ ตรว

จสอบการเคู่ลื�อนไหวของแกนหันซ้ายขวา หากเลนส์กล้องหมืุนไปทางซ้าย ให้ย้ายกล้องไปทางขวา ③ 
หากเลนส์กล้องหมืุนไปทางขวา ให้ย้ายกล้องไปทางซ้าย ③

c) ขันคู่ันโยกบนแกนหันซ้ายขวาให้แน�น แกนหันซ้ายขวาจะอย่�ในสมืดุล เมืื�อแขนหันซ้ายขวาขนานกับพื้นผิวรา
บในขณะที�ด้ามืจับเอียงอย่� 

1

3

2

3. ก�รปรับสมดุลแกนเอียงซ้�ยขว�
a) ปลดล็อกแกนเอียงซ้ายขวา ① และคู่ลายคู่ันโยกบนแกนเอียงซ้ายขวา ②
b) ตรวจสอบทิศทางการหมุืนของมือเตอร์ปรับมุืมืเอียง หากกล้องหมุืนไปทางซ้าย ให้ย้ายกล้องไปทางขวา ③ 

หากกล้องหมุืนไปทางขวา ให้ย้ายกล้องไปทางซ้าย ③
c) ขันคู่ันโยกบนแกนเอียงซ้ายขวาให้แน�น แกนเอียงซ้ายขวาจะอย่�ในสมืดุล เมืื�อแขนแนวนอนขนานกับพื้นผิว

ราบ 
d) สลับตัวล็อกการเอียงซ้ายขวาไปยังตำาแหน�งล็อก

1

2

3
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ปรับสมดุลในก�รถ่�ยภ�พแนวตั้ง
1. ปรับสมดุลก�รก้มเงยในแนวตั้ง

a) ปลดล็อกแกนก้มืเงย ① และคู่ลายคู่ันโยกสีแดงบนแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�าง ②
b) หมุืนแขนก้มืเงยเพื�อให้เลนส์กล้องหันข้ึนด้านบน ตรวจสอบให้แน�ใจว�ากล้องไมื�ได้หนักด้านบนหรือหนักด้านล�าง 

ถ้ากล้องหนักด้านบน ให้เลื�อนกล้องไปข้างหลัง ③ ถ้ากล้องหนักด้านล�าง ให้เลื�อนกล้องไปข้างหน้า ③
c) ขันคู่ันโยกสีแดงบนแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�างให้แน�น การก้มืเงยในแนวตั้งจะอย่�ในสมืดุล เมืื�อเลนส์กล้องมืั�นคู่ง

ขณะที�กล้องช้ี้ขึ้น

2. ก�รปรับสมดุลคว�มลึกสำ�หรับแกนก้มเงย
a) หมืุนแกนก้มืเงยเพื�อให้เลนส์กล้องหันไปด้านหน้า คู่ลายคู่ันโยกบนแขนแนวตั้ง ①
b) ตรวจสอบให้แน�ใจว�ากล้องไมื�ได้หนักไปทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ถ้ากล้องหนักไปทางด้านหน้า 

ให้เลื�อนกล้องไปข้างหลัง ② ถ้ากล้องหนักไปทางด้านหลัง ให้เลื�อนกล้องไปข้างหน้า ②
c) ขันคู่ันโยกบนแขนแนวตั้งให้แน�น แกนก้มืเงยจะอย่�ในสมืดุล เมืื�อเลนส์กล้องมืั�นคู่งในขณะที�หันไปข้างหน้า
d) สลับตัวล็อกมืุมืก้มืเงยไปยังตำาแหน�งล็อก ③ 

3

2

1

2

1

3



DJI RS 3 Mini คู่่�มืือการใช้้งาน

15 © 2023 DJI สงวนลิขสิทธิ ์

3. ก�รปรับสมดุลแกนเอียงซ้�ยขว�
a) ปลดล็อกแกนเอียงซ้ายขวา ① และคู่ลายคู่ันโยกบนแกนเอียงซ้ายขวา ②
b) ตรวจสอบทิศทางการหมืุนของมือเตอร์ปรับมืุมืเอียง หากกล้องหมืุนไปทางซ้าย ให้ย้ายกล้องไปทางขวา 

③ หากกล้องหมืุนไปทางขวา ให้ย้ายกล้องไปทางซ้าย ③
c) ขันคู่ันโยกบนแกนเอียงซ้ายขวาให้แน�น แกนเอียงซ้ายขวาจะอย่�ในสมืดุล เมืื�อแขนแนวตั้งตั้งฉากกับพื้นผิว

ราบ
d) สลับตัวล็อกการเอียงซ้ายขวาไปยังตำาแหน�งล็อก

4. ก�รปรับสมดุลแกนหันซ้�ยขว�
a) ปลดล็อกแกนหันซ้ายขวา ① และคู่ลายคู่ันโยกบนแกนหันซ้ายขวา ②
b) ในขณะที�จับด้ามืจับอย่� ให้โยกกิมืบอลไปข้างหน้า และหมืุนแขนหันซ้ายขวาให้ขนานกับพื้นผิวราบ ตรว

จสอบการเคู่ลื�อนไหวของแกนหันซ้ายขวา หากเลนส์กล้องหมืุนไปทางซ้าย ให้ย้ายกล้องไปทางขวา ③ 
หากเลนส์กล้องหมืุนไปทางขวา ให้ย้ายกล้องไปทางซ้าย ③

c) ขันคู่ันโยกบนแกนหันซ้ายขวาให้แน�น แกนหันซ้ายขวาจะอย่�ในสมืดุล เมืื�อแขนหันซ้ายขวาขนานกับพื้นผิวรา
บในขณะที�ด้ามืจับเอียงอย่� 

3
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ก�รเปิดใช้ง�น DJI RS 3 Mini

ต้องเปิดใช้้งาน DJI RS 3 Mini ผ�านแอป Ronin ทำาตามืขั้นตอนด้านล�างเพื�อเปิดใช้้งาน DJI RS 3 Mini: 
1. กดปุ�มืเปิดปิดคู่้างไว้เพื�อเปิด DJI RS 3 Mini และเลือกภาษาในหน้าจอสัมืผัส 
2. สแกนรหัส QR ในหน้าจอเพื�อดาวน์โหลดแอป Ronin 
3. เปิดใช้้งานบล่ท่ธในโทรศัพท์มืือถือ เปิดแอป Ronin และเข้าส่�ระบบด้วยบัญช้ี DJI เลือก DJI RS 3 Mini 

พิมืพ์รหัสผ�านเริ�มืต้น 12345678 และเปิดใช้้งานกิมืบอลตามืคู่ำาแนะนำา ในการเปิดใช้้งานต้องใช้้การเช้ื�อมืต�ออิน
เทอร์เน็ต 

 • DJI RS 3 Mini รองรับการใช้้งานแบบไมื�ต้องเปิดใช้้งานส่งสุดห้าคู่รั้ง หลังจากนั้น จำาเป็นต้องเปิดใช้้งาน
เพื�อใช้้งานต�อไป 
 • ตรวจสอบให้แน�ใจว�าตัวล็อกมืุมืก้มืเงย เอียงซ้ายขวา และหันซ้ายขวาอย่�ในตำาแหน�งปลดล็อกก�อนใช้้งาน
กิมืบอล

2s
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ก�รเชื่อมต่อกล้อง

DJI RS 3 Mini รองรับการเช้ื�อมืต�อกล้องแบบไร้สายโดยใช้้บล่ท่ธ สามืารถคู่วบคูุ่มืกล้องได้โดยไมื�ต้องใช้้สายเคู่เบิลเ
ช้ื�อมืต�อ ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอสัมืผัสขณะอย่�ที�หน้าจอหน้าแรกเพื�อเข้าส่�ศ่นย์คู่วบคูุ่มื แตะที�ไอคู่อนบล่ท่ธและเ
ลือกอุปกรณ ์กิมืบอลและกล้องจะเริ�มืจับคู่่� ไอคู่อนบล่ท่ธจะเปลี�ยนเป็นสีน้ำาเงินเพื�อแสดงว�าการเช้ื�อมืต�อสำาเร็จ

สำาหรับกล้องซีรีส ์Sony จำาเป็นต้องเปิดใช้้งานการคู่วบคูุ่มืบล่ท่ธจากระยะไกลก�อนที�จะเช้ื�อมืต�อกับกิมืบอล 

สำาหรับกล้องซีรีส ์Canon ต้องเปิดใช้้งานโหมืดรีโมืทคู่อนโทรลสำาหรับโหมืดภาพถ�ายหรือโหมืดบันทึกก�อนที�จะเชื้�อมื
ต�อกับกิมืบอล 

โปรดด่รายการคู่วามืเข้ากันได้กับซีรีส ์Ronin สำาหรับการตั้งคู่�ากล้องเพิ�มืเติมืเมืื�อใช้้การเช้ื�อมืต�อบล่ท่ธ

เลือกสายคู่วบคู่มุืกล้องที�เหมืาะสมืกับประเภทของกล้อง สำาหรับกล้องที�ไมื�รองรับบลท่่ธ เช้ื�อมืต�อกล้องและพอร์ตคู่ว
บคูุ่มืกล้อง RSS ของกิมืบอลเข้ากับสายเคู่เบิล

 • ด่รุ�นกล้องที�รองรับได้ที�รายการคู่วามืเข้ากันได้กับซีรีส์ Ronin (https://www.dji.com/support/compatibility) 
 • สายคู่วบคูุ่มืกล้องบางสายจำาเป็นต้องซื้อแยกต�างหาก 

ปรับอัตโนมัติ

ใช้้การปรับอัตโนมัืติเพื�อปรับคู่วามืฝืดของมือเตอร์ก�อนใช้้งานกิมืบอล การปรับอัตโนมัืติให้คู่วามืฝืดที�เหมืาะสมืสำาหรับมื
อเตอร์ตามืน้ำาหนักบรรทุก เพื�อให้ได้ประสิทธิภาพส่งสุดสำาหรับกิมืบอล กิมืบอลจะพร้อมืใช้้งานหลังจากเสร็จส้ินการปรั
บเทียบอัตโนมัืติ 

กดปุ �มืเปิดปิดคู่้างไว ้เพื �อเปิด  DJI RS 3 Mini หรือกดหนึ �งคู่รั ้งหรือสองคู่รั ้งเพื �อออกจากโหมืดสลีป 
แตะที�ไอคู่อนการปรับอัตโนมืัต ิ  บนหน้าจอสัมืผัสเพื�อเปิดใช้้งานการปรับเทียบอัตโนมืัติ

 • วางกิมืบอลบนพื้นผิวที�ราบเรียบ อย�าขยับกิมืบอลในระหว�างการปรับอัตโนมืัต ิการที�กิมืบอลสั�นหรือส�งเสี
ยงระหว�างการปรับเทียบอัตโนมืัตินั้นถือเป็นเรื�องปกติ

https://www.dji.com/support/compatibility
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การใช้งาน
ปุ่มและฟังก์ชั่นพอร์ต

 ปุ่มเปิดปิด
 • กดคู่้าง: เปิด/ปิดเคู่รื�อง
 • กดหนึ�ง/สองคู่รั้ง: เข้าหรือออกจากโหมืดสลีป
 • กดเพื�อตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี�เมืื�อปิดเคู่รื�อง

 ปุ่มควบคุมกล้อง
หลังจากเชื้�อมืต�อกล้องด้วยบล่ท่ธหรือสายคู่วบคุู่มืกล้อง ปุ�มืคู่วบคุู่มืกล้องจะสามืารถทำางานได้ดังต�อไป
น้ี:

 • กดลงคู่รึ�งหนึ�ง: โฟกัสอัตโนมืัติ

 • กดหนึ�งคู่รั้ง: เริ�มืหรือหยุดการบันทึก

 • กดคู่้างไว:้ ถ�ายภาพ

โปรดด่ที� https://www.dji.com/support/compatibility ตรวจสอบรายการคู่วามืเข้ากันไ
ด้กับซีรีส ์Ronin สำาหรับข้อมื่ลโดยละเอียดเกี�ยวกับคูุ่ณสมืบัติของกล้องที�รองรับ

 ปุ่ม M
 • กดหนึ�งคู่รั้ง: เลือกโปรไฟล์ผ่้ใช้้
 • กดคู่้างไว้: เข้าส่ �โหมืด Sport และกดไกสองคู่รั ้งเพื �อให้ยังอย่ �ในโหมืด Sport ต�อไป 
ทำาซ้ำาเพื�อออกจากโหมืด Sport
 • กดปุ�มื M คู่้างไว้พร้อมืกับไก: เริ�มืการปรับอัตโนมืัติ

ในโหมืด Sport คู่วามืเร็วในการติดตามืของกิมืบอลจะเพิ�มืขึ้นอย�างมืาก เหมืาะสำาหรับการถ�าย
ภาพในสถานการณ์ที�วัตถุเคู่ลื�อนไหวอย�างกะทันหันและรวดเร็ว 

 จอยสติ๊ก
การตั้งคู่�าเริ�มืต้นของทิศทางการคู่วบคูุ่มืจอยสติ๊กมืีดังนี:้
 • ดันขึ้นหรือลง: คู่วบคูุ่มืการเคู่ลื�อนไหวของแกนก้มืเงย
 • ดันไปทางซ้ายหรือทางขวา: คู่วบคูุ่มืการเคู่ลื�อนไหวของแกนหันซ้ายขวา

สามืารถตั้งคู่�าทิศทางการคู่วบคูุ่มืจอยสติ๊กในแอป Ronin ได ้

 

ปุ่มหมุนด้�นหน้�
หมืุนเพื�อคู่วบคูุ่มืโฟกัส/ซ่มืโดยคู่�าเริ�มืต้น คูุ่ณสามืารถเปลี�ยนการตั้งคู่�าผ�านหน้าจอสัมืผัสได้ 
โปรดด่รายละเอียดเพิ�มืเติมืในส�วนจอสัมืผัส

 ปุ่มไก
 • กดคู่้างไว:้ เข้าส่�โหมืดล็อก แตะหน้าจอสัมืผัสเพื�อยังคู่งอย่�ในโหมืดล็อก 
จากนั้นก็สามืารถปล�อยไกได้
 • แตะสองคู่รั้ง: ตั้งศ่นย์กิมืบอลอีกคู่รั้ง
 • แตะสามืคู่รั้ง: กิมืบอลหมืุน 180° เพื�อให้กล้องหันหน้าเข้าหาผ่้ใช้ ้(โหมืดเซลฟี�)

https://www.dji.com/support/compatibility
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จอสัมผัส
Home

 ระบุโปรไฟล์ผ่้ใช้้ปัจจุบัน ผ่้ใช้้สามืารถตั้งคู่�าและบันทึกโปรไฟล์ผ่้ใช้้ได้สามืโปรไฟล:์ M1, M2 และ M3

 ระบุว�าเช้ื�อมืต�อสายเคู่เบิลคู่วบคูุ่มืกล้องแล้ว

 ระบุว�าเช้ื�อมืต�อบล่ท่ธแล้ว

 
ระบุว�าเปิดใช้้งานโหมืด Sport แล้ว ในโหมืด Sport คู่วามืเร็วในการติดตามืของกิมืบอลจะเพิ�มืขึ้น เหมืาะสำา
หรับการถ�ายภาพในสถานการณ์ที�วัตถุเคู่ลื�อนไหวอย�างกะทันหันและรวดเร็ว 

70  แสดงระดับแบตเตอรี�ปัจจุบันของกิมืบอล

	 ปรับอัตโนมัติ
ใช้้การปรับอัตโนมัืติหลังจากปรับสมืดุล การปรับอัตโนมัืติให้คู่วามืฝืดที�เหมืาะสมืสำาหรับมือเตอร์ตามืน้ำาหนักบรรทุก เพื�อให้
ได้ประสิทธิภาพส่งสุดสำาหรับกิมืบอล 

คู่�าท้ังสามืจะแสดงคู่วามืฝืดของแกนท้ังสามืในหน้าการปรับอัตโนมัืติ ผ้่ใช้้ยังสามืารถเปลี�ยนคู่วามืฝืดของมือเตอร์ของแกนท้ั
งสามืได้ด้วยตนเอง การปรับคู่วามืฝืดของมือเตอร์ช้�วยให้คุู่ณปรับกำาลังที�ใช้้โดยมือเตอร์ได้อย�างละเอียด ขณะที�พวกมัืนตอบ
สนองและทำาให้น้ำาหนักสมืดุลในแต�ละแกน ตรวจสอบให้แน�ใจว�าคุู่ณได้เว้นระยะห�างเพิ�มืเพื�อให้มัื�นใจว�ามีืคู่วามืเสถียรตลอดเวลา 
หากคู่�าคู่วามืฝืดส่งเกินไป กิมืบอลอาจสั�นได้ หากมีืคู่�าต�ำาเกินไป จะส�งผลต�อประสิทธิภาพการทำางานของกิมืบอล

	 สถ�นะคว�มสมดุล
เมืื�อแถบสถานะแสดงเป็นสีเขียว แสดงว�ากิมืบอลมีืคู่วามืสมืดุล หากแถบสถานะแสดงเป็นสีเหลือง 
กิมืบอลจะไมื�สมืดุลเล็กน้อย แถบสถานะแสดงเป็นสีแดงเมืื�อกิมืบอลไมื�สมืดุลอย�างมืาก ในกรณีน้ี 
ให้ปรับสมืดุลแกนที�ไมื�สมืดุลใหมื� หากต้องการตรวจสอบสถานะคู่วามืสมืดุลของแกนหันซ้ายขวา 
ให้เอียงกิมืบอลไปทางซ้ายหรือขวา 15° แล้วตรวจสอบแถบสถานะ หากต้องการตรวจสอบสถานะสมืดุลของแกนก้มืเ
งย ให้ใช้้จอยสต๊ิกเพื�อหมุืนกิมืบอลจนเลนส์กล้องหันข้ึนด้านบน จากน้ันให้ตรวจสอบแถบสถานะ

PF

70

Follow Speed
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	 โหมดติดต�ม
มือเตอร์สามืตัวของกิมืบอลจะคู่วบคุู่มืแกนท้ังสามื มือเตอร์ปรับมุืมืก้มืเงยจะคู่วบคุู่มืแกนก้มืเงยให้เคู่ลื�อนที�ตามื มือเตอร์ป
รับมุืมืหันซ้ายขวาจะคู่วบคุู่มืแกนหันซ้ายขวาให้เคู่ลื�อนที�ตามื และมือเตอร์ปรับมุืมืเอียงซ้ายขวาจะคู่วบคุู่มืแกนเอียงซ้ายขวาใ
ห้เคู่ลื�อนที�ตามื DJI RS 3 Mini รองรับโหมืดติดตามืต�อไปน้ี: PF, PTF, FPV, กำาหนดเอง และ 3D Roll 360 คุู่ณสามืารถส
ลับโหมืดติดตามืได้โดยคู่ลิกที�ปุ�มื M หรือแตะที�หน้าจอสัมืผัสโดยตรง

PF

PF: หันซ้ายขวาตามื โดยที�แกนหันซ้ายขวาเท�านั้นที�จะเคู่ลื�อนที�ตามืการเ
คู่ลื�อนที�ของด้ามืจับ เหมืาะสำาหรับสถานการณ์ต�าง ๆ เช้�น การถ�ายภาพ
การสำารวจและการถ�ายภาพอาร์คู่ หรือการเคู่ลื�อนที�จากซ้ายไปขวา

PTF

PTF: หันซ้ายขวาและก้มืเงยตามื โดยที�ทั้งแกนหันซ้ายขวาและแกนก้มืเ
งยเคู่ลื�อนที�ตามืการเคู่ลื�อนไหวของด้ามืจับ เหมืาะสำาหรับสถานการณ์เ
มืื�อเลื�อนขึ้นและลงหรือแบบเฉียง

FPV

FPV: หันซ้ายขวา ก้มืเงย และเอียงซ้ายขวาตามื โดยที�แกนทั้งสามืแกน
เคู่ลื�อนที�ตามืการเคู่ลื�อนไหวของด้ามืจับ เหมืาะสำาหรับสถานการณ์ต�าง 
ๆ เมืื�อหมืุนกล้องหรือถ�ายภาพจากมืุมืต�ำา 
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กำ�หนดเอง
กำาหนดเอง: เปิดหรือปิดการใช้้งานแกนใด ๆ ตามืที�ต้องการ โหมืดล็อกจะเ
ปิดใช้้งานเมืื�อปิดใช้้งานแกนท้ังสามื แกนท้ังสามืจะไมื�ตามืการเคู่ลื�อนไหวข
องที�จับในโหมืดล็อก

3D Roll 360

3D Roll 360: เปิดใช้้งานการถ�ายวิดีโอขณะที�หมืุนกล้องไป 360° 
แกนก้มืเงยจะหมืุน 90° เพื�อให้เลนส์กล้องหันขึ้นด้านบน ดันจอยสติ๊
กไปทางซ้ายหรือขวาเพื�อเริ�มื 3D Roll 360 ดันจอยสติ๊กไปทางซ้ายห
รือขวาสองคู่รั้งติดต�อกันอย�างรวดเร็วเพื�อเรียกใช้้การหมืุนอัตโนมืัต ิ
ในระหว�างการหมืุนอัตโนมืัต ิให้กดไกสองคู่รั้งหรือสามืคู่รั้งแล้วกล้องจะ
หยุด

	 คว�มเร็วในก�รติดต�ม 
แตะเพื�อเลือกติดตามืคู่วามืเร็ว ผ่้ใช้้สามืารถเลือกแบบเร็ว ปานกลาง ช้้า และกำาหนดเองได้

Slide Up: หน้�จอก�รตั้งค่�กิมบอล
ปัดหน้าจอขึ้นเพื�อเข้าส่�หน้าจอการตั้งคู่�ากิมืบอล

Joystick Speed: ช้�วยให้ผ่้ใช้้คู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วของจอยสติ๊กสำาหรับกิมืบอลได ้ผ่้ใช้้สามืารถเลือกแบบเร็ว ปานกลาง 
ช้้า และกำาหนดเองได ้แตะไอคู่อนที�ด้านขวาบนของหน้าจอสัมืผัสเพื�อปรับคู่วามืเร็ว ยิ�งคู่�ามืากเท�าไร จอยสติ๊กก็จะยิ�งเ
ร็วขึ้นเท�านั้น 

Joystick Smoothness: ช้�วยให้ผ่้ใช้้คู่วบคูุ่มืคู่วามืไวต�อการตอบสนองของกิมืบอล ยิ�งคู่�าคู่วามืลื�นไหลต�ำา การเคู่ลื�อ
นไหวของกิมืบอลก็จะยิ�งไวมืากขึ้น 

Dial Functions: อนุญาตให้ผ่้ใช้้ตั้งคู่�าฟังก์ช้ันของปุ�มืหมืุนด้านหน้า ผ่้ใช้้สามืารถเลือกที�จะคู่วบคูุ่มืการโฟกัส/ซ่มื, 
ISO, ร่รับแสง, คู่วามืไวช้ัตเตอร,์ แกนเอียงซ้ายขวา, แกนหันซ้ายขวา และแกนมืุมืก้มืเงยได ้

Dial Speed: แตะเพื�อกำาหนดคู่วามืเร็วในการตอบสนองและคู่วามืลื�นไหลสำาหรับปุ�มืหมุืนด้านหน้า Dial Speed อนุญาตใ
ห้ผ้่ใช้้กำาหนดคู่วามืเร็วในการตอบสนองของฟังก์ชั้นที�ต้ังไว้สำาหรับปุ�มืหมุืนด้านหน้า Dial Smoothness อนุญาตให้ผ้่ใช้้กำา
หนดคู่วามืไวต�อการตอบสนองของฟังก์ชั้นที�ต้ังไว้สำาหรับปุ�มืหมุืนด้านหน้า ยิ�งคู่�าคู่วามืลื�นไหลมืากเท�าใด การเคู่ลื�อนไหวก็จ
ะยิ�งราบรื�นมืากข้ึนเท�าน้ัน ผ้่ใช้้สามืารถเปิดใช้้งาน Reverse Dial เพื�อกลับทิศทางของปุ�มืหมุืนได้

Speed
Joystick
Smoothness

30
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ล็อกหน้�จอ 
แตะล็อกหน้าจอเพื�อล็อกหน้าจอสัมืผัสเพื�อหลีกเลี�ยงการใช้้งานที�ไมื�ได้ตั้งใจ เลื�อนขึ้นเพื�อปลดล็อกหน้าจอสัมืผัสหลัง
จากเปิดใช้้งานการล็อกหน้าจอ

Bluetooth
แตะไอคู่อนบล่ท่ธเพื�อเชื้�อมืต�อกล้องผ�านบล่ท่ธ แตะเชื้�อมืต�อเพื�อจับคู่่�บล่ท่ธของกิมืบอลและกล้อง ไอคู่อนจะเปลี�ยนเป็น
สีน้ำาเงินหลังจากเชื้�อมืต�อสำาเร็จแล้ว

 • กิมืบอลสามืารถเช้ื�อมืต�อกับกล้องได้คู่รั้งละตัวเท�านั้น 

โหมดเงียบ
เปิดใช้้งานเพื�อปิดเสียงต�าง ๆ รวมืถึงเสียงเตือน ไมื�สามืารถปิดเสียงมือเตอร์และล็อกแกนได้

Slide Down: หน้�จอศูนย์ควบคุม
เลื�อนลงจากด้านบนของหน้าจอเพื�อเข้าส่�หน้าจอศ่นย์คู่วบคูุ่มื
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ก�รตั้งค่� 

ร�ยก�ร ร�ยละเอียด

Disable Selfie
Disable Selfie ป้องกันไมื�ให้เข้าส่�โหมืดเซลฟี�โดยไมื�ได้ตั้งใจและขัดขวางการบันทึกภาพ 
หากปิดใช้้งาน จะเข้าโหมืดเซลฟี�จะไมื�ได ้หากกดไกสามืคู่รั้ง

Orbit Follow
เมืื�อเปิดใช้้งาน กิมืบอลจะสามืารถเคู่ลื�อนไหวได้ลื�นไหลขึ้นหลังจากการเปิดใช้้งานเมืื�อถ�ายภ
าพอาร์คู่

Push Mode เปิดใช้้งานเพื�อคู่วบคูุ่มืแกนก้มืเงยและหันซ้ายขวาด้วยตนเอง
Horizontal 
Calibration

ใช้้เมืื�อกิมืบอลคู่งที�แล้ว แต�ไมื�ได้ระดับ หากปัญหายังคู่งอย่� ให้ใช้้การปรับด้วยตนเอง 

Gimbal Auto 
Check

แตะเพื�อวิเคู่ราะห์และแสดงข้อมื่ลสถานะฮาร์ดแวร์ของกิมืบอล

Restore 
Parameters

แตะเพื�อคู่ืนคู่�าพารามืิเตอร์กิมืบอลและรหัสผ�านบล่ท่ธเป็นการตั้งคู่�าเริ�มืต้น 

Language
เลือกภาษาในหน้าจอได้เป็นจีน (ตัวย�อ) อังกฤษ จีน (ตัวเต็มื) ญี�ปุ�น เกาหล ีฝรั�งเศส 
เยอรมืัน โปรตุเกสแบบบราซิล สเปน ไทย และรัสเซีย 

Device Info แตะเพื�อด่ข้อมื่ลอุปกรณ ์เช้�น SN ของอุปกรณ,์ ช้ื�ออุปกรณ ์และรหัสผ�าน
Firmware Version แตะเพื�อด่เวอร์ช้ั�นเฟิร์มืแวร์ของกิมืบอล
Compliance Info แตะเพื�อด่ข้อมื่ลการปฏิบัติตามืกฎระเบียบ
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ก�รตั้งค่�แอป Ronin

แอป Ronin มืีคูุ่ณสมืบัติของหน้าจอสัมืผัส ตลอดจนคูุ่ณสมืบัติอื�น ๆ เพิ�มืเติมืของกิมืบอล ภาพหน้าจอด้านล�างอ้าง
อิงจากแอปเวอร์ช้ัน iOS

แถบด้�นบน 

Sleep/Wake: แตะเพื�อเข้าหรือออกจากโหมืดสลีป 

User Profile: แสดงโปรไฟล์ผ่้ใช้้ปัจจุบัน

Battery Level: แสดงระดับแบตเตอรี�ของกิมืบอล 

	 เกี่ยวกับ 
Settings: เข้าส่�ระบบบัญช้ ีเปลี�ยนภาษา และด่คู่่�มืือเริ�มืต้นใช้้งานฉบับย�อ 

Device List: แสดง SN ของอุปกรณ,์ ช้ื�ออุปกรณ ์และรหัสผ�าน 

Firmware: แสดงเวอร์ช้ั�นเฟิร์มืแวร ์

	Academy
ด่บทแนะนำาและอ�านเอกสารคู่่�มืือ
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สร้�ง
จอยสติ๊กเสมือน

6

3

2

4

5

1

ใช้้จอยสติ๊กเสมืือนในแอปเพื�อคู่วบคูุ่มืการเคู่ลื�อนไหวของกิมืบอลและเพื�อถ�ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ 

1. Control Bar: คู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วและคู่วามืลื�นไหลของกิมืบอลโดยการปรับแถบคู่วบคูุ่มื Speed ช้�วยให้ผ่้ใช้้ปรับ
คู่วามืเร็วในการหมืุนที�คู่วบคูุ่มืจากระยะไกลได้ Smoothness ช้�วยให้ผ่้ใช้้ปรับคู่วามืไวต�อการตอบสนองของกิมื
บอล ยิ�งคู่�าคู่วามืลื�นไหลต�ำา การเคู่ลื�อนไหวของกิมืบอลก็จะยิ�งไวมืากขึ้น 

2. Roll Stick: คู่วบคูุ่มืการเคู่ลื�อนที�ของแกนเอียงซ้ายขวาของกิมืบอลโดยใช้้จอยสติ๊กเสมืือน 
3. Pan/Tilt Stick: คู่วบคูุ่มืการเคู่ลื�อนที�ของแกนหันซ้ายขวาและก้มืเงยของกิมืบอลโดยใช้้จอยสติ๊กเสมืือน 
4. Recenter: แตะเพื�อตั้งศ่นย์กิมืบอลอีกคู่รั้ง 
5. Shoot/Record Button: แตะเพื�อถ�ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ 
6. Photo/Video Toggle: แตะเพื�อสลับระหว�างโหมืดภาพถ�ายและวิดีโอ ตรวจสอบให้แน�ใจว�าโหมืดนี้เหมืือนกับก

ารตั้งคู่�าในกล้อง
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Force Mobile

Force Mobile ต้องใช้้ที�วางโทรศัพท์และโทรศัพท์มืือถือที�ติดตั้งบนขาตั้งกล้องหรือมืือจับในแนวตั้ง หลังจากเปิดใช้้
งานคูุ่ณสมืบัตินี้ในแอป Ronin การเคู่ลื�อนไหวของกิมืบอลจะสามืารถคู่วบคูุ่มืได ้โดยการเอียงและหมืุนโทรศัพท์มืือถื
อของคูุ่ณ (โดยคู่�าเริ�มืต้นไมื�สามืารถคู่วบคูุ่มืการเคู่ลื�อนที�ของกิมืบอลได้ด้วยการหมืุนโทรศัพท์มืือถือ)

คู่วามืเร็วกำาหนดคู่วามืสัมืพันธ์ระหว�างคู่วามืเร็วในการหมืุนและมืุมื เมืื�อตั้งคู่วามืเร็วไว้ที� 50 มืุมืการหมืุนของกิมืบอลแ
ละโทรศัพท์มืือถือคู่ือ 1 ต�อ 1 กิมืบอลจะเคู่ลื�อนที�ในมืุมืเดียวกันกับโทรศัพท์มืือถือ เมืื�อตั้งคู่วามืเร็วไว้ที�น้อยกว�า 50 กิ
มืบอลจะหมืุนช้้ากว�าการเคู่ลื�อนไหวของโทรศัพท์ เมืื�อคู่วามืเร็วส่งสุดตั้งไว้ที�คู่�าส่งกว�า 50 กิมืบอลจะหมืุนเร็วกว�าโทร
ศัพท์มืือถือ

คู่วามืลื�นไหลช้�วยให้ผ่้ใช้้คู่วบคูุ่มืคู่วามืไวต�อการตอบสนองของกิมืบอล ยิ�งคู่�าคู่วามืลื�นไหลต�ำา การเคู่ลื�อนไหวของกิมืบ
อลก็จะยิ�งไวมืากขึ้น

Recenter: แตะเพื�อตั้งศ่นย์กิมืบอลอีกคู่รั้ง 

Shutter/Record Button: แตะเพื�อถ�ายร่ปหรือเริ�มืบันทึกวิดีโอ
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Panorama

Panorama ช้�วยให้ผ่้ใช้้จับภาพชุ้ดของภาพนิ�งที�เช้ื�อมืต�อกันด้วยการคู่วบคูุ่มืที�แมื�นยำาตามืประเภทของเซ็นเซอร ์
ทางยาวโฟกัสของเลนส ์การเหลื�อมื และช้�วงเวลา

ก�อนที�จะใช้้โหมืด Panorama ตรวจสอบให้แน�ใจว�าคุู่ณได้เชื้�อมืต�อกล้องและกิมืบอลโดยใช้้สายคู่วบคุู่มืกล้องที�เกี�ยวข้อง

Overlap: กำาหนดอัตราส�วนการเหลื�อมืของภาพถ�ายทุกภาพเมืื�อสร้างภาพพาโนรามืา

คู่วรตั้งช้�วงเวลาระหว�างการถ�ายภาพให้มืากกว�าเวลาช้ัตเตอร์หนึ�งวินาท ีเพื�อป้องกันไมื�ให้ภาพเบลอเมืื�อใช้้การเปิดรับ
แสงนาน

หลังจากตรวจสอบการตั้งคู่�ากล้องแล้ว คูุ่ณสามืารถตั้งคู่�าระยะพาโนรามืาได้ โดยการลากจุดสีขาวบนแผนผังกริด 
ปรับตำาแหน�งกิมืบอลด้วยตนเอง หรือใช้้จอยสติ๊กเสมืือน 

ช้�วงท้ังหมืดคู่รอบคู่ลุมืโดยจุดส้ินสุด และภาพที�จำาเป็นในการจัดองค์ู่ประกอบภาพพาโนรามืาจะแสดงอย่�เหนือแผนผังก
ริด ช้�วงแกนเอียงใน Panorama คืู่อ -45° ถึง +90° เพื�อหลีกเลี�ยงการถ�ายติดกิมืบอลในการถ�ายภาพ ในขณะที�แกนหั
นซ้ายขวาช้�วยให้คุู่ณสามืารถจับภาพการหมุืน 360° ได้เต็มืที� 

แตะปุ�มื ช้ัตเตอร/์บันทึก เพื�อเริ�มืถ�ายภาพพาโนรามืา
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Timelapse

ในโหมืด Timelapse DJI RS 3 Mini จะสั�งให้กล้องจับภาพนิ�งด้วยช้�วงเวลาที�ตั้งไว้และจะหยุดโดยอัตโนมืัติเมืื�อเสร็จ
สิ้น สามืารถกำาหนดระยะเวลาสำาหรับ Timelapse และอัตราเฟรมืเพื�อให ้DJI RS 3 Mini สามืารถคู่ำานวณจำานวนภา
พที�ต้องการได้

เมืื �อเปิดใช้้งานโหมืด Push ผ่้ใช้้สามืารถปรับแกนหันซ้ายขวาและก้มืเงยได้ด้วยตนเองก�อนเริ �มื Timelapse 
ผ้่ใช้้สามืารถกด DJI RS 3 Mini เพื�อปรับเปลี�ยนการวางแนวกล้องและปรับกรอบได้ แตะที�ไอคู่อนจอยสต๊ิกเสมืือนเพื�อใช้้จ
อยสต๊ิกเสมืือนเพื�อปรับทิศทางของกล้อง

Motionlapse ช้�วยให้ผ่้ใช้้ตั้งคู่�าจุดอ้างอิงได้ถึงห้าจุดเพื�อให้กล้องเคู่ลื�อนที�ในช้�วงเวลา Timelapse

ในการปรับตำาแหน�งของจุดอ้างอิง ให้ปรับกล้องไปยังตำาแหน�งที�ต้องการ แล้วแตะไอคู่อน + เพื�อยืนยันจุดอ้างอิง คูุ่
ณยังสามืารถใช้้จอยสติ๊กเสมืือนเพื�อคู่วบคูุ่มืแกนหันซ้ายขวา ก้มืเงย และเอียงซ้ายขวาได้เช้�นกัน

หากต้องการเพิ�มืจุดอ้างอิงอื�น ให้ย้ายกิมืบอลไปยังจุดอ้างอิงถัดไป แล้วแตะไอคู่อน + เหนือแผนผังกริด หลังจากนั้น
หากต้องการลบจุดอ้างอิง ให้เลือกจุดอ้างอิงและแตะที�ไอคู่อนถังขยะ หลังจากตั้งคู่�าจุดอ้างอิงแล้ว คูุ่ณสามืารถแตะ
ด่ตัวอย�างเพื�อให้แน�ใจว�า Motionlapse มืีทุกอย�าง หรือแตะปุ�มืช้ัตเตอร์/บันทึกเพื�อเริ�มืถ�ายภาพ ตรวจสอบให้แน�ใจ
ว�าได้เช้ื�อมืต�อกล้องและกิมืบอล โดยใช้้สายเคู่เบิลคู่วบคูุ่มืกล้องที�เหมืาะสมื
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Track

Track ออกแบบมืาเพื�อจับภาพวิดีโอโดยมีืจุดอ้างอิงส่งสุดถึง 10 จุด ผ้่ใช้้ต้องเลือกจุดอ้างอิงด้วยตนเองโดยการเลื�อนกิ
มืบอล หรือใช้้จอยสต๊ิกเสมืือน พารามิืเตอร์ระยะเวลาใต้แผนผังกริดจะระบุระยะเวลาที�กิมืบอลจะเดินทางจากจุดอ้างอิงหนึ�ง
ไปยังจุดอ้างอิงถัดไป เวลาพัก จะระบุระยะเวลาที�กิมืบอลจะคู่งที�ที�จุดอ้างอิงก�อนที�จะย้ายไปยังจุดอ้างอิงถัดไป

 • ห้ามืกดปุ�มืช้ัตเตอร์ของกล้องขณะใช้ ้Track
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จอยควบคุมเกม 

จอยคู่วบคูุ่มื PS4 DualShock และ Xbox สามืารถใช้้เพื�อคู่วบคูุ่มืกิมืบอลและกล้องได้ หลังจากเช้ื�อมืต�อจอย
คู่วบคูุ่มืเข้ากับอุปกรณ์มืือถือและกิมืบอลแล้ว ผ่้ใช้้สามืารถคู่วบคูุ่มืการเคู่ลื�อนไหวของกิมืบอล โฟกัส และซ่มื 
และสามืารถบันทึกวิดีโอ ตั้งศ่นย์กิมืบอลอีกคู่รั้ง สลับโปรไฟล์ผ่้ใช้ ้และถ�ายภาพได้

สามืารถปรับคู่วามืเร็วและคู่วามืลื�นไหลของจอยคู่วบคุู่มืได้ ต้ังคู่�าโฟกัสภายใน 10 ในการต้ังคู่�ากล้องเพื�อให้ได้ประสิทธิภาพที�ดี
ที�สุด ท้ังน้ีต้องใช้้ iOS 11, Android 7.0 และแอป Ronin เวอร์ชั้น 1.6.0 ข้ึนไป

แตะวิธีใช้้เพื�อเรียนร่้เพิ�มืเติมืเกี�ยวกับจอยคู่วบคูุ่มืเกมื
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ก�รตั้งค่�กล้อง 

พารามืิเตอร์ที�แสดงทั้งหมืด (ไมื�รวมืคู่�า ISO ส่ง) สามืารถคู่วบคูุ่มืได้ตามืคู่วามืสามืารถของกล้องเท�านั้น โปรดด่คู่ำาแ
นะนำาของกล้องสำาหรับข้อมื่ลเพิ�มืเติมื
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ก�รทดสอบคว�มสมดุล 

แตะ Begin Test (เริ�มืการทดสอบ) เพื�อตรวจสอบสถานะสมืดุลและให้คู่ะแนนแต�ละแกน หากสถานะสมืดุลไมื�ด ี
ให้ด่วิดีโอสอนวิธีการปรับสมืดุลบนหน้าจอ ตรวจสอบให้แน�ใจว�ากิมืบอลอย่�ในแนวเอียงระหว�าง 15° ถึง 45° 
ก�อนเริ�มืการทดสอบ

Motor Parameters
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สามืารถแสดงและปรับคู่วามืฝืดได้ในหน้าพารามิืเตอร์มือเตอร์ แตะ Auto Tune เพื�อคู่ำานวณผลลัพธ์โดยอัตโนมัืติตามื
น้ำาหนักของการต้ังคู่�ากิมืบอล หลังจากปรับอัตโนมัืติเสร็จแล้ว ผ้่ใช้้สามืารถด่การวินิจฉัยมือเตอร์โดยละเอียดได้ที�ด้าน
ล�างของหน้าจอ แตะ More เพื�อแสดงข้อม่ืลการวินิจฉัยมือเตอร์โดยละเอียด หากกิมืบอลมีืคู่วามืสมืดุลอย�างเหมืาะสมื 
คู่�ากำาลังของมือเตอร์คู่วรอย่�ในช้�วง ±5 หากการใช้้พลังงานบนแกนใดแกนหนึ�งเกินช้�วงดังกล�าวอย�างต�อเนื�อง ให้ตรวจ
สอบคู่วามืสมืดุลเชิ้งกลของกิมืบอล

User Profile 

ในหน้านี้ ผ่้ใช้้สามืารถกำาหนดพารามืิเตอร์ได้เองในโปรไฟล์ผ่้ใช้้ต�าง ๆ เช้�น Follow Speed, Deadband และโหมืด 
Push

 • Follow Speed: กำาหนดคู่วามืเร็วในการเคู่ลื�อนที�ของกล้องขณะแปลการเคู่ลื�อนไหวการหันซ้ายขวา การก้มืเงย 
หรือการเอียงซ้ายขวา
 • Deadband: กำาหนดว�ากิมืบอลทนต�อการเคู่ลื�อนไหวได้มืากน้อยเพียงใด ก�อนที�จะแปลการเคู่ลื�อนไหวในการหันซ้า
ยขวา การก้มืเงย และการเอียงซ้ายขวาของกล้อง
 • โหมืด Push: หลังจากเปิดใช้้งาน Push คูุ่ณสามืารถปรับแกนกิมืบอลไปยังตำาแหน�งที�ต้องการได้ด้วยตนเอง
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คู่ลิก Control เพื�อตั�งคู่�าพารามิืเตอร์ต�อไปนี�:

Channels
ตัวบ�งช้ี้ช้�องสัญญาณให้ข้อเสนอแนะ เมืื�อกำาหนดคู่�าการทำางานระยะไกล สามืารถกำาหนดช้�องสัญญาณการหันซ้ายข
วา การก้มืเงย และการเอียงซ้ายขวาใหมื�ได้และแต�ละแกนยังสามืารถกลับด้านได้อีกด้วย Normal หมืายถึงทิศทางก
ารเคู่ลื�อนที�เหมืือนกับจอยสติ๊ก Inverted หมืายถึงทิศทางการเคู่ลื�อนที�ตรงข้ามืกับจอยสติ๊ก
เมืื�อใช้้จอยสติ๊ก ผ่้ใช้้สามืารถคู่วบคูุ่มืได้เฉพาะ CH1 และ CH3 ซึ�งจะแมืปกับแกนก้มืเงยและแกนหันซ้ายขวาโดยคู่�าเริ�
มืต้น ผ่้ใช้้สามืารถปรับแต�งการแมืปช้�องได้โดยแตะที�ช้ื�อแกนทางด้านขวาของหน้าจอ

Motion
ผ่้ใช้้สามืารถตั้งคู่�าการคู่วบคูุ่มืจอยสติ๊กได้โดยการปรับ Deadband, คู่วามืเร็วส่งสุด (Max speed), คู่วามืลื�นไหล 
และจุดสิ้นสุด (Endpoint) สำาหรับแต�ละแกน มืีสามืโปรไฟล์เริ�มืต้นสำาหรับการตั้งคู่�าแต�ละรายการ

 • Deadband: เมืื�อคู่�า Deadband เพิ�มืขึ้นจำาเป็นต้องมืีการเคู่ลื�อนไหวของจอยสติ๊กมืากขึ้นเพื�อแปลเป็นการเคู่ลื�อ
นไหวจริงของกิมืบอล

 • Max Speed: ช้�วยให้ปรับคู่วามืเร็วในการหมืุนที�คู่วบคูุ่มืจากระยะไกลได้

 • Smoothness: ช้�วยให้ผ่้ใช้้คู่วบคูุ่มืคู่วามืไวต�อการตอบสนองของกิมืบอล 

 • Endpoint: จำากัดช้�วงการหมืุนของกิมืบอล โดยการตั้งคู่�าจุดสิ้นสุด แกนหันซ้ายขวามืีสลิปริง ทำาให้ DJI RS 3 
Mini สามืารถหมืุนได้อย�างต�อเนื�องเมืื�อตั้งจุดสิ้นสุดไว้ที� 180° ที�แกนก้มืเงย ผ่้ใช้้สามืารถตั้งคู่�าจุดสิ้นสุดได้ตามืคู่
วามืต้องการ เลนส์ที�ยาวกว�าบางตัวอาจช้นกรอบกิมืบอล กำาหนดมืุมืสิ้นสุดเพื�อป้องกันกรณีดังกล�าว
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สถ�นะ

ก�รตั้งค่�
ใช้้คุู่ณสมืบัติเพิ�มืเติมื เช้�น Silent Mode, System Calibration, Horizontal Calibration และ Restore Gimbal 
Setup

Checklist
แสดงสถานะการเช้ื�อมืต�อของบล่ท่ธและกล้อง เมืื�อสถานะกิมืบอลผิดปกต ิข้อมื่ลสถานะจะแสดงที�นี�

อัปเดตเฟิร์มแวร์
เฟิร์มืแวร์ของ DJI RS 3 Mini ได้รับการอัปเดตโดยใช้้แอป Ronin

หากมีืเฟิร์มืแวร์ใหมื�ให้บริการ ผ้่ใช้้จะได้รับการแจ้งเตือนจากแอป Ronin อัปเดตเฟิร์มืแวร์ตามืคู่ำาแนะนำาในหน้าจอ อย�าปิ
ดกิมืบอลหรือออกจากแอปในระหว�างการอัปเดตเฟิร์มืแวร์ 

แอป Ronin จะแจ้งเตือนหากทำาการอัปเดตสำาเร็จ หากการอัปเดตล้มืเหลว ให้รีสตาร์ทกิมืบอลและแอป Ronin 
แล้วลองอีกคู่รั้ง

 • ตรวจสอบให้แน�ใจว�ากิมืบอลมืีพลังงานเพียงพอก�อนทำาการอัปเดต 
 • ตรวจสอบให้แน�ใจว�าโทรศัพท์มืือถือเช้ื�อมืต�อกับอินเทอร์เน็ตเมืื�ออัปเดต 
 • อย�าปิดกิมืบอลเมืื�ออัปเดต 
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ด้ามจับและแบตเตอรี่ในตัว
แบตเตอรี�ในตัวภายในด้ามืจับมืีคู่วามืจ ุ2450 mAh และใช้้งานได้ส่งสุด 10 ช้ั�วโมืงโดยประมืาณ *

* วัดกับอุปกรณ์ที�ได้ระดับและอย่�ในสถานะหยุดนิ�ง และกิมืบอลมืีคู่วามืสมืดุล เมืื�อกิมืบอลเคู่ลื�อนที� เวลาการทำางานจะลดลง

คำ�แนะนำ�ด้�นคว�มปลอดภัย

คู่ำาศัพท์ต�อไปน้ีมีืการใช้้ตลอดในเอกสารผลิตภัณฑ์ เพื�อระบุถึงระดับของอันตรายที�อาจเกิดข้ึนเมืื�อใช้้งานผลิตภัณฑ์น้ี:

คําเตือน  ขั้นตอนการปฏิบัต ิซึ�งหากไมื�ปฏิบัติตามือย�างเหมืาะสมือาจทำาให้เกิดคู่วามืเสียหายต�อทรัพย์สิน 
คู่วามืเสียหายข้างเคู่ียง และการบาดเจ็บสาหัส หรืออาจมืีโอกาสอย�างมืากที�จะทำาให้เกิดการบาดเจ็บแบบไมื�รุนแรง

ประกาศ  หากไมื�ปฏิบัติตามืขั้นตอนการปฏิบัติอย�างเหมืาะสมื อาจมืีคู่วามืเป็นไปได้ว�าจะทำาให้เกิดคู่วามืเสียหายต�อทรั
พย์สินทางกายภาพ และอาจเกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย หรือไมื�มืีเลย

คําเตือน
เพื�อหลีกเลี�ยงการเกิดไฟไหมื ้การบาดเจ็บสาหัสและคู่วามืเสียหายต�อทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามืคู่ำาแนะนำาด้านคู่วามืปล
อดภัยต�อไปนี ้เมืื�อใช้้งาน ช้าร์จหรือจัดเก็บด้ามืจับ

ก�รใช้ด้�มจับ
1. ห้ามืปล�อยให้ด้ามืจับสัมืผัสกับของเหลวทุกช้นิด ห้ามืปล�อยให้ด้ามืจับโดนฝนหรืออย่�ใกล้กับแหล�งที�

มีืคู่วามืช้ื้น ห้ามืท้ิงด้ามืจับลงไปในน้ำา หากด้านในแบตเตอรี�สัมืผัสถ่กน้ำา อาจทำาให้สารเคู่มีืรั�วออกมืา 
และอาจส�งผลให้แบตเตอรี�ติดไฟได้ หรือถึงข้ันทำาให้เกิดการระเบิดได้

2. หากด้ามืจับตกน้ำาโดยบังเอิญ ให้วางไว้ในที�ปลอดภัยและเปิดโล�งทันที อย่�ในระยะห�างที�ปลอดภัยจากด้ามืจับจนกว�า
ด้ามืจับจะแห้งสนิท ห้ามืใช้้ด้ามืจับอีก และท้ิงด้ามืจับอย�างถ่กต้องตามืที�อธิบายไว้ในส�วนการกำาจัดด้ามืจับ

3. ดับไฟที�เกิดขึ้นโดยใช้ ้น้ำา ทราย ผ้ากันไฟ หรือเคู่รื�องดับเพลิงช้นิดผงแห้ง
4. ห้ามืใช้้หรือช้าร์จด้ามืจับที�บวมื รั�ว หรือเสียหาย หากด้ามืจับผิดปกต ิให้ติดต�อ DJI หรือตัวแทนจำาหน�ายที�ได้รับอ

นุญาตจาก DJI เพื�อขอคู่วามืช้�วยเหลือเพิ�มืเติมื
5. คู่วรใช้้ด้ามืจับในอุณหภ่มืิตั้งแต� -10° ถึง 45º C (-14° ถึง 113° F) การใช้้ด้ามืจับในสภาพแวดล้อมืที�ส่งกว�า 

50° C (122° F) อาจทำาให้เกิดไฟไหมื้หรือการระเบิดได ้การใช้้ด้ามืจับในอุณหภ่มืิที�ต�ำากว�า 0° C (32° F) อาจลด
ระยะเวลาการทำางานลงอย�างมืาก

6. ห้ามืใช้้ด้ามืจับในสภาพแวดล้อมืที�มีืไฟฟ้าสถิตหรือแมื�เหล็กไฟฟ้าแรงส่ง มิืฉะน้ันแผงคู่วบคุู่มืแบตเตอรี�อาจทำางาน
ผิดปกติ

ก่อนก�รใช้ง�น กรุณ�อ่�นคู่มือก�รใช้ง�นเพื่อทำ�คว�มคุ้นเคยกับคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์นี ้ก�รไม่ใช้ง�นผลิตภัณฑ์อย่�งถูกต้องอ�จส่งผลให้เกิดคว�

มเสียห�ยต่อผลิตภัณฑ ์ทรัพย์สินส่วนตัว และทำ�ให้เกิดก�รบ�ดเจ็บส�หัสได ้นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มซับ
ซ้อน ผลิตภัณฑ์นี้ต้องใช้ด้วยคว�มระมัดระวังและส�มัญสำ�นึก และต้องมีคว�มส�ม�รถท�งเครื่องจักรกล
ขั้นพื้นฐ�น ก�รไม่ใช้ง�นผลิตภัณฑ์นี้อย่�งปลอดภัยและมีคว�มรับผิดชอบ อ�จส่งผลให้เกิดก�รบ�ดเจ็บ 
หรือคว�มเสียห�ยต่อผลิตภัณฑ ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ได้
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้เด็กใช้เว้นแต่อยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลอย่�งใกล้ชิดของผู้ใหญ ่ห้�มปรับ
แต่งผลิตภัณฑ์นี้ในลักษณะที่นอกเหนือจ�กที่ระบุไว้ในเอกส�รที่จัดทำ�โดย SZ DJI TECHNOLOGY 
CO., LTD. คำ�แนะนำ�ด้�นคว�มปลอดภัยเหล่�นี้ประกอบไปด้วยคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับคว�มปลอดภัย 
ก�รใช้ง�น และก�รดูแลรักษ� คุณจำ�เป็นต้องอ่�นและปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�และคำ�เตือนในคู่มือก�รใช้ง�น 
ก่อนจะทำ�ก�รประกอบ ก�รติดตั้ง หรือก�รใช้ง�น เพื่อให้ส�ม�รถใช้ง�นผลิตภัณฑ์ได้อย่�งถูกต้องและหลีกเ
ลี่ยงคว�มเสียห�ยหรือก�รบ�ดเจ็บส�หัส
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7. ห้ามืถอดช้ิ้นส�วนหรือเจาะด้ามืจับในแบบใดก็ตามื เพราะอาจทำาให้เกิดการรั�วไหล ไฟไหมื ้หรือระเบิดได้
8. ห้ามืทำาแบตเตอรี�ตกหรือกระแทก อย�าวางของหนักบนด้ามืจับหรือที�ช้าร์จ
9. อิเล็กโทรไลต์ในแบตเตอรี�มืีฤทธิ์กัดกร�อนส่ง หากอิเล็กโทรไลต์สัมืผัสกับผิวหนังหรือดวงตาของคูุ่ณ ให้รีบล้างบ

ริเวณนั้นโดยเปิดน้ำาให้ไหลผ�านอย�างน้อย 15 นาทีและไปพบแพทย์ทันที
10. หากทำาด้ามืจับตก ห้ามืใช้้ด้ามืจับนั้น
11. ห้ามืทำาให้แบตเตอรี�ร้อน ห้ามืนำาผลิตภัณฑ์ไปไว้ในเตาไมืโคู่รเวฟหรือในภาช้นะที�มืีแรงดัน
12. ห้ามืทำาให้ด้ามืจับลัดวงจรด้วยตนเอง
13. ทำาคู่วามืสะอาดขั้วต�อด้ามืจับด้วยผ้าแห้งที�สะอาด

ก�รช�ร์จด้�มจับ
1. ห้ามืท้ิงด้ามืจับไว้โดยไมื�มีืใคู่รด่แลระหว�างการช้าร์จ ห้ามืช้าร์จด้ามืจับใกล้กับวัสดุติดไฟหรือบนพ้ืนผิวที�ติดไฟได้ เช้�น 

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

หรือแบตเตอรี�เสียหายได ้อุณหภ่มืิที�เหมืาะสมืในการช้าร์จคู่ือ 22° ถึง 28° C (72° ถึง 82° F) 

ก�รเก็บด้�มจับ
1. เก็บด้ามืจับให้พ้นมืือเด็กและสัตว์
2. หากจะเก็บด้ามืจับไว้เป็นเวลานาน ให้ช้าร์จด้ามืจับจนกระทั�งระดับแบตเตอรี�อย่�ระหว�าง 30% ถึง 50%
3. ห้ามืวางด้ามืจับไว้ใกล้แหล�งที�มืีคู่วามืร้อน เช้�น เตา หรือเคู่รื�องทำาคู่วามืร้อน ห้ามืทิ้งด้ามืจับไว้ในรถยนต์ในวันที�อา

กาศร้อน อุณหภ่มืิการเก็บรักษาที�เหมืาะสมืคู่ือ 22º ถึง 28º C (72° ถึง 82° F)
4. คู่อยด่แลให้ด้ามืจับแห้ง

ก�รดูแลรักษ�ด้�มจับ
1. ห้ามืใช้้ด้ามืจับเมืื�ออุณหภ่มืิส่งหรือต�ำาเกินไป
2. ห้ามืเก็บด้ามืจับในสภาพแวดล้อมืที�มืีอุณหภ่มืิส่งกว�า 45° C (113° F) หรือต�ำากว�า 0° C (32° F)

คำ�เตือนในก�รเดินท�ง
1. ก�อนจะพกพาด้ามืจับไปขึ้นเคู่รื�องบิน จะต้องปล�อยประจุออกก�อนจนกว�าระดับแบตเตอรี�จะต�ำากว�า 30% คู่ายประ

จุด้ามืจับในบริเวณที�กันไฟได้เท�านั้นและเก็บด้ามืจับไว้ในที�ที�มืีอากาศถ�ายเท
2. เก็บด้ามืจับไว้ให้ห�างจากวัตถุที�เป็นโลหะ เช้�น แว�นตา นาฬิกา เคู่รื�องประดับ และกิ๊บติดผมื
3. ห้ามืเคู่ลื�อนย้ายด้ามืจับที�เสียหายหรือด้ามืจับที�มืีระดับแบตเตอรี�ส่งกว�า 30%

ก�รกำ�จัดด้�มจับ
ทิ้งด้ามืจับในกล�องรีไซเคู่ิลเฉพาะ หลังจากคู่ายประจุอย�างสมืบ่รณ์แล้ว ห้ามืทิ้งด้ามืจับในถังขยะทั�วไป ปฏิบัติตามืข้อ
บังคู่ับในท้องถิ�นของคูุ่ณอย�างเคู่ร�งคู่รัดเกี�ยวกับการทิ้งและรีไซเคู่ิลแบตเตอรี�
 

ประกาศ

ก�รใช้ด้�มจับ
1. ตรวจสอบให้แน�ใจว�าก�อนใช้้งาน ได้ช้าร์จด้ามืจับเต็มืที�แล้ว
2. หากคู่ำาเตือนแบตเตอรี�ต�ำาปรากฏขึ้น ให้ช้าร์จด้ามืจับโดยเร็วที�สุด
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ก�รช�ร์จด้�มจับ
ด้ามืจับออกแบบมืาเพื�อให้หยุดช้าร์จเมืื�อช้าร์จเต็มืที�แล้ว การตรวจด่คู่วามืคู่ืบหน้าของการช้าร์จและตัดการเช้ื�อมืต�อกิ
มืบอลเมืื�อช้าร์จเต็มืแล้ว ถือเป็นวิธีปฏิบัติที�ดี

ก�รเก็บด้�มจับ
1. หากจะไมื�ใช้้งานด้ามืจับเป็นเวลา 10 วันข้ึนไป ให้คู่ายประจุเหลือ 40%-65% การทำาเช้�นน้ีสามืารถยืดอายุแบตเตอรี�ไ

ด้อย�างมืาก
2. ห้ามืเก็บด้ามืจับที�มืีการคู่ายประจุอย�างเต็มืที�ไว้เป็นระยะเวลานาน การทำาเช้�นนั้นอาจคู่ายประจุแบตเตอรี�มืากเกินไ

ปและทำาให้เซลล์แบตเตอรี�เสียหายอย�างไมื�สามืารถแก้ไขได้
3. หากด้ามืจับถ่กเก็บไว้เป็นเวลานานและแบตเตอรี�หมืด ด้ามืจับจะเข้าส่�โหมืดสลีป ช้าร์จด้ามืจับใหมื�เพื�อให้ออกจา

กโหมืดสลีป

ก�รดูแลรักษ�ด้�มจับ
1. อายุการใช้้งานแบตเตอรี�อาจลดลงหากไมื�ได้ใช้้งานเป็นเวลานาน
2. คู่ายประจุและช้าร์จด้ามืจับให้เต็มืทุก ๆ สามืเดือนเพื�อให้แบตเตอรี�อย่�ในสภาพดี

ก�รกำ�จัดด้�มจับ
1. หากปิดใช้้งานด้ามืจับแล้ว แต�แบตเตอรี�ไมื�สามืารถคู่ายประจุออกได้หมืด ให้ติดต�อผ้่กำาจัดแบตเตอรี�มืืออาชี้พหรือ

ตัวแทนรีไซเคิู่ลเพื�อขอคู่วามืช้�วยเหลือเพิ�มืเติมื
2. ทิ้งด้ามืจับทันท ีหากไมื�สามืารถเปิดเคู่รื�องได้หลังจากการคู่ายประจุมืากเกินไป
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โหมดการทำางาน
มืีโหมืดการทำางานสี�โหมืดสำาหรับ DJI RS 3 Mini: Upright, Underslung, Flashlight และ Briefcase

พอร์ต NATO ที�ด้านข้างของ DJI RS 3 Mini รองรับการติดตั้งด้ามืจับแบบหิ้ว DJI RS (จำาหน�ายแยกต�างหาก) คูุ่ณ
สามืารถปรับมืุมืของด้ามืจับแบบหิ้วได้โดยใช้้ปุ�มืหมืุน ซึ�งช้�วยให้การเคู่ลื�อนไหวของกล้องแบบมืุมืต�ำาทำาได้ง�ายยิ�งขึ้น

โหมืดตั�งตรง  
(Upright Mode)

โหมืดถือกลับหัว  
(Underslung Mode)

โหมืดไฟฉาย (Flashlight Mode)

โหมืดหิ�ว (Briefcase Mode)

2
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4

5

2

1

3

4
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2
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การบำารุงรักษา
DJI RS 3 Mini ไมื�กันน้ำา ตรวจสอบให้แน�ใจว�าได้ป้องกันฝุ�นและน้ำาระหว�างการใช้้งาน หลังการใช้้งาน แนะนำาให้เช้็ด 
DJI RS 3 Mini ด้วยผ้าแห้งนุ�มื ๆ ห้ามืฉีดน้ำายาทำาคู่วามืสะอาดใด ๆ ลงบน DJI RS 3 Mini

ข้อมูลจำาเพาะ

อุปกรณ์ต�อพ�วง 

พอร์ตอุปกรณ์เสริมื
ร่ติดตั้ง 1/4”-20
พอร์ตคู่วบคูุ่มืกล้อง RSS (USB-C)
พอร์ตขยาย NATO

แบตเตอรี�

รุ�น: HB7-2450mAh-7.2
ประเภท: 18650 Li-ion 2S
คู่วามืจุ: 2450 mAh
พลังงาน: 17.64 Wh
เวลาการทำางาน: 10 ช้ั�วโมืง [1]

ข้อมื่ลจำาเพาะสำาหรับการช้าร์จ: 5 V/2 A
เวลาในการช้าร์จ: ประมืาณ 2.5 ช้ั�วโมืง [2]

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

การเช้ื�อมืต�อ บล่ท่ธ 5.1
พอร์ตช้าร์จ (USB-C)

ข้อกำาหนดสำาหรับแอป Ronin iOS 11.0 ขึ้นไป
Android 7.0 ขึ้นไป

ภาษาที�หน้าจอสัมืผัสรองรับ อังกฤษ, จีนตัวย�อ, จีนตัวเต็มื, เยอรมืัน, ฝรั�งเศส, เกาหลี, 
ญี�ปุ�น, สเปน, โปรตุเกส (บราซิล), รัสเซีย, ไทย

ประสิทธิภาพการทำางาน

น้ำาหนักบรรทุกที�ทดสอบแล้ว 0.4-2 กก. (0.8-4.4 ปอนด์) 

คู่วามืเร็วการหมืุนคู่วบคูุ่มืส่งสุด
หันซ้ายขวา: 360°/วินาที
ก้มืเงย: 360°/วินาที
เอียงซ้ายขวา: 360°/วินาที

ขอบเขตทางเทคู่นิคู่
แกนหันซ้ายขวา: หมุืนต�อเนื�อง 360° 
แกนเอียงซ้ ายขวา: -95° ถึง +240° 
แกนก้ มืเงย: -110° ถึง +210°

คูุ่ณสมืบัติเช้ิงกลและไฟฟ้า

คู่วามืถี�ในการทำางาน 2.4000-2.4835 GHz

กำาลังส�งบล่ท่ธ <4 dBm

อุณหภ่มืิในการทำางาน -10° ถึง 45° C (14° ถึง 113° F)

นำ้าหนัก

กิมืบอล: 795 ก. (1.75 ปอนด์) ในโหมืดแนวต้ัง และ 850 ก. 
(1.8 ปอนด์) ในโหมืดการถ�ายภาพแนวนอน (ทั้งสองโหมืดร
วมืแผ�นปลดเร็วและไมื�รวมืด้ามืจับ/ขาตั้งกล้องเสริมื)
ด้ามืจับ/ขาตั้งกล้องเสริมื: ประมืาณ 128 ก. (0.2 ปอนด์)

ขนาด

พับ: 323×195×98 มืมื. (ยาว×กว้าง×ส่ง 
คู่วามืส่งไมื�รวมืด้ามืจับ/ขาตั้งกล้องเสริมื)
กางออก: 180×159×296 มืมื. (ยาว×กว้าง×ส่ง 
ไมื�รวมืกล้อง และด้ามืจับ/ขาตั้งกล้องเสริมื)

[1] วัดกับอุปกรณ์ที�ได้ระดับและอย่�ในสถานะหยุดนิ�ง และกมิืบอลมืีคู่วามืสมืดุล เมืื�อกิมืบอลเคู่ลื�อนที� 
เวลาการทำางานจะลดลง 

[2] ทดสอบในสภาพแวดล้อมืที�มืีอุณหภ่มื ิ25° C (77° F) ในขณะที�ใช้้ที�ช้าร์จ 10W



ติดต�อ 
ฝ่่�ยสนับสนุนของ DJI

https://www.dji.com/support

ข้อความน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจาก
https://www.dji.com/rs-3-mini

หากคุณมีคำาถามเก่ียวกับเอกสารฉบับน้ี โปรดติดต่อ DJI 
โดยส่งข้อความไปท่ี DocSupport@dji.com

 เป็นเคู่รื�องหมืายการคู่้าของ DJI
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