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การใช้้คู่่�มืือน้ี้�
คำำ�อธิิบ�ยภ�พ

คู่ำาเตืือน สิ�งสำาคัู่ญ ข้อแนะนำาและเคู่ล็ดลับ เอกสารอ้างอิง

ก่่อนคุำณจะเริิ่�มต้้น
เอกสารตื�อไปน้�จััดทำาข้�นเพืื่�อช้�วยให้้คุู่ณใช้้งานได้อย�างปลอดภััยและใช้้งาน DJITM RS 3 Pro 
ของคุู่ณได้อย�างเต็ืมืประสิทธิภัาพื่
คู่่�มืือเริ�มืต้ืนใช้้งานฉบับย�อ DJI RS 3 Pro
คู่่�มืือการใช้้งาน DJI RS 3 Pro
คู่ำาแนะนำาด้านคู่วามืปลอดภััยของ DJI RS 3 Pro
อ�านคู่่�มืือเริ�มืต้ืนใช้้งานฉบับย�อและคู่่�มืือการใช้้งานทั�งห้มืดและด่วิด้โอให้้ข้อม่ืลและสอนการใช้้งานในห้น้าผลิตืภััณฑ์์ของ
เว็บไซต์ืทางการของ DJI (https://www.dji.com/rs-3-pro) อ�านคู่ำาแนะนำาด้านคู่วามืปลอดภััยเพืื่�อทำาคู่วามืเข้าใจัถ้ึงสิ
ทธิ�และคู่วามืรับผิดช้อบตืามืกฎห้มืายของคุู่ณ ห้ากคุู่ณม้ืคู่ำาถึามืห้รือปัญห้าใด ๆ ระห้ว�างการติืดตัื�ง การด่แลรักษาห้รื
อการใช้้ผลิตืภััณฑ์์น้� โปรดติืดตื�อ DJI ห้รือตัืวแทนจัำาห้น�ายท้�ได้รับอนุญาตืจัาก DJI

ด�วน์โหลดแอป Ronin และชมวิดีโอสอนก่�ริ่ใช้ง�น

   การคู้่นี้หาคู่ำาสำำาคัู่ญ
คู้่นห้าคู่ำาสำาคัู่ญ อย�างเช้�น “แบตืเตือร้�” และ “ติืดตัื�ง” เพืื่�อคู้่นห้าหั้วข้อนั�น ห้ากคุู่ณใช้้ Adobe Acrobat Reader 
เพืื่�ออ�านเอกสารน้� กรุณากด Ctrl+F ใน Windows ห้รือ Command+F ใน Mac เพืื่�อเริ�มืต้ืนคู้่นห้า

   ไปท้ี่�หัวข้้อ
ด่หั้วข้อทั�งห้มืดในสารบัญ คู่ลิกท้�ชื้�อหั้วข้อเพืื่�อไปท้�หั้วข้อนั�น 

    การพิิมืพ์ิเอกสำารน้ี้�
เอกสารน้�สามืารถึพิื่มืพ์ื่แบบคู่วามืละเอ้ยดส่งได้

https://s.dji.com/guide21

Ronin App

Android 7.0 ข้�นไปiOS 11.0 ข้�นไป
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ข้้อมื่ลเบัื้องต้นี้

DJI RS 3 Pro เป็นกิมืบอล 3 แกนถึือได้ด้วยมืือเด้ยวคูุ่ณภัาพื่ระดับมืืออาช้้พื่ท้�ออกแบบมืาเฉพื่าะสำาห้รับกล้อง DSLR 
และกล้องถึ�ายภัาพื่ยนตืร์ขนาดเล็ก เข้ากันได้กับกล้องรุ�นยอดนิยมืมืากมืายท้�ใช้้เลนส์ F2.8 24-70 มืมื. และรองรับน้
ำาห้นักบรรทุกท้�ทดสอบแล้วถึ้ง 4.5 กก. ประสิทธิภัาพื่กิมืบอลของ DJI RS 3 Pro ได้รับการปรับปรุงด้วย 3rd-Gen 
RS Stabilization Algorithm
ด้วยตัืวล็อกแกนอัตืโนมัืติืให้มื�ล�าสุด DJI RS 3 Pro ช้�วยให้้การติืดต้ัืง การปรับสมืดุล และการจััดเก็บทำาได้อย�างรวดเร็
วและสะดวกยิ�งข้้น ด้วยห้น้าจัอสัมืผัสส้ OLED ขนาด 1.8 นิ้ว ผ่้ใช้้สามืารถึปรับเท้ยบกิมืบอลและตืั้งคู่�าพื่ารามืิเตือร์ได้ 
ปุ�มืบนเคู่รื�องช้�วยให้้ผ่้ใช้้สามืารถึคู่วบคูุ่มืการเคู่ลื�อนไห้วของกิมืบอล การถึ�ายภัาพื่ การบันท้ก และโฟกัสของกล้องได ้
RS 3 Pro รองรับการคู่วบคูุ่มืช้ัตืเตือร์แบบไร้สายด้วยการใช้้บล่ท่ธแบบ Dual-Mode พื่อร์ตื RSA/NATO 
บนเคู่รื�องรองรับล้อห้มืุนปรับโฟกัส DJI R, ด้ามืจัับแบบห้ิ้ว DJI RS และด้ามืจัับคู่่� DJI R Twist ด้ามืจัับแบบถึอดออกไ
ด้มื้แบตืเตือร้�ในตืัวคู่วามืจัุ 1950 mAh ใช้้งานแบบสแตืนด์บายได้ส่งสุด 12 ช้ั�วโมืง*
ห้ลังจัากเช้ื�อมืตื�อกับแอป Ronin แล้ว คูุ่ณจัะสามืารถึคู่วบคูุ่มืการเคู่ลื�อนไห้วของกิมืบอลและการตืั้งคู่�าพื่ารามืิเตือร์ได้
อย�างง�ายดาย เมืื�อตืิดตืั้งระบบส�งภัาพื่ DJI Ronin Image Transmitter แล้ว ผ่้ใช้้สามืารถึถึ�ายฟุตืเทจัได้อย�างราบรื�น 
ในขณะท้�ยังคู่งตืิดตืามืวัตืถึุเป้าห้มืายโดยอัตืโนมืัตืิด้วย ActiveTrack Pro
RS 3 Pro ใช้้ DJI LiDAR Range Finder (RS) และ DJI RS Focus Motor (2022) เพื่ื�อเปิดใช้้งานโฟกัสอัตืโนมืัตืิสำาห้
รับเลนส์แมืนวล
เมืื�อตืิดตืั้งระบบส�งวิด้โอ DJI Video Transmitter แล้ว RS3 Pro จัะสามืารถึใช้้ล้อเลื�อน DJI Master และ DJI Force 
Pro เพื่ื�อคู่วบคูุ่มืกิมืบอลและกล้องได้ เช้ื�อมืตื�อ DJI Remote Monitor และ Ronin 4D Hand Grips เข้ากับ RS 3 Pro 
เพื่ื�อทำาการตืรวจัสอบและคู่วบคูุ่มืระยะไกล

* วัดกับอุปกรณ์ท้�ได้ระดับและอย่�ในสถึานะห้ยุดนิ�ง กิมืบอลอย่�ในระดับสมืดุล แกนทั้งสามือย่�ในสถึานะใช้้งาน และขณะท้�แบตืเตื
อร้�ให้้พื่ลังงานกับกิมืบอลเท�านั้น 
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15.  พื่อร์ตืคู่วบคุู่มืกล้อง RSS (USB-C)
16.  พื่อร์ตืมือเตือร์โฟกัส (USB-C) 
17.  พื่อร์ตื Video Transmission/LiDAR Range 

Finder (USB-C)
18.  ปุ�มืห้มุืนด้านห้น้า
19.  ปุ�มืไก
20.  พื่อร์ตืพื่ลังงาน (USB-C)
21.  ปุ�มืด่ระดับแบตืเตือร้�
22.  ไฟแสดงระดับแบตืเตือร้�
23.  คัู่นโยกของด้ามืจัับ/ปุ�มืนิรภััย
24.  ตัืวล็อกการเอ้ยงซ้ายขวา
25.  มือเตือร์ Roll ปรับมุืมืเอ้ยงซ้ายขวา

1.  แผ�นปลดเร็วด้านบน/ด้านล�าง
2.  จัอสัมืผัสส้ OLED ขนาด 1.8 นิ�ว
3.  จัอยสติื�ก
4.  ปุ�มืคู่วบคุู่มืกล้อง
5.  ด้ามืจัับ BG30 (แบตืเตือร้�ในตัืวพื่ร้อมืช้�องสกร่ขน

าด 1/4"-20)
6.  ด้ามืจัับ/ขาตัื�งกล้องเสริมื
7.  ปุ�มื M
8.  ปุ�มืเปดิปิด
9.  สวิตืช์้โห้มืดกิมืบอล
10.  อุปกรณ์เสริมืซ้ร้ส์ Ronin (RSA)/พื่อร์ตื NATO
11.  ตัืวล็อกการหั้นซ้ายขวา
12.  มือเตือร์ Pan ปรับมุืมืหั้นซ้ายขวา
13.  ตัืวล็อกมุืมืก้มืเงย
14.  มือเตือร์ปรับมุืมืก้มืเงย

แผนภ�พ DJI RS 3 Pro
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การใช้้งานี้คู่รั้งแรก
ก่�ริ่ช�ริ่์จแบต้เต้อริ่ี่

ก�อนการใช้้งานคู่รั้งแรก ให้้ช้าร์จัด้ามืจัับแบตืเตือร้�ผ�านพื่อร์ตืพื่ลังงาน โดยใช้้สายช้าร์จั (ให้้มืาด้วย) และอะแดปเตือร์ 
USB (ไมื�ได้ให้้มืาด้วย) ขอแนะนำาให้้ใช้้อะแดปเตือร์ USB ท้�มื้โพื่รโทคู่อล QC 2.0 และ PD (ส่งสุด 24 วัตืตื์)
ระห้ว�างการช้าร์จัและการใช้้งาน ไฟแสดงระดับแบตืเตือร้�จัะบอกระดับแบตืเตือร้� เมืื�อไมื�ได้ใช้้งาน ให้้กดปุ�มืด่ระดับแบตืเ
ตือร้�เพื่ื�อตืรวจัสอบระดับแบตืเตือร้�

ตืำ�าส่ง

ก่�ริ่ต้ิดต้ั้งด้�มจับ/ข�ต้ั้งก่ล้องเสริ่ิม

1.  ตื�อด้ามืจัับ/ขาตืั้งกล้องเสริมืเข้ากับท้�จัับ  แล้วขันให้้แน�น  แล้วคู่ล้�ขาตืั้งออก 
2.  สอดด้ามืจัับเข้าไปในกิมืบอลดังร่ป  ตืรวจัสอบให้้แน�ใจัว�าคู่ันโยกของด้ามืจัับอย่�ในตืำาแห้น�งปลดล็อก แล้วสลับไ

ปยังตืำาแห้น�งล็อกห้ลังจัากตืิดตืั้ง  แล้ว

2

1

4

3

5

ปุ�มืคู่วามืปลอดภััย

ห้ากต้ืองการถึอดด้ามืจัับ ให้้สลับคัู่นโยกไปท้�ตืำาแห้น�งปลดล็อก กดปุ�มืนิรภััยคู้่างไว้แล้วด้งด้ามืจัับออกจัากกิมืบอล
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ก่�ริ่เปิดใช้ง�น

ตื้องเปิดใช้้งานสำาห้รับ DJI RS 3 Pro ผ�านแอป Ronin ทำาตืามืขั้นตือนด้านล�างเพื่ื�อเปิดใช้้งาน RS 3 Pro:
1.  กดปุ�มืเปิด/ปิดคู่้างไว้เพื่ื�อเปิด RS 3 Pro และเลือกภัาษาในห้น้าจัอสัมืผัส
2.  สแกนรห้ัส QR ในห้น้าจัอเพื่ื�อดาวน์โห้ลดแอป Ronin ห้ากข้ามืขั้นตือนการเปิดใช้้งาน กิมืบอลจัะปลดล็อกโดยอัตืโ

นมืัตืิและจัะแสดงคู่ำาแนะนำาในห้น้าจัอ
3.  เปิดใช้้งานบล่ท่ธในโทรศัพื่ท์มืือถึือ เปิดแอป Ronin และเข้าส่ �ระบบด้วยบัญช้้ DJI เลือก DJI RS 3 Pro 

พื่ิมืพื่์รห้ัสผ�านเริ�มืตื้น 12345678 และเปิดใช้้งานกิมืบอลตืามืคู่ำาแนะนำา ในการเปิดใช้้งานตื้องใช้้การเช้ื�อมืตื�ออินเท
อร์เน็ตื กิมืบอลจัะปลดล็อกโดยอัตืโนมืัตืิห้ลังจัากเปิดใช้้งานสำาเร็จั

DJI RS 3 Pro รองรับการใช้้งานแบบไมื�ตื้องเปิดใช้้งานส่งสุดห้้าคู่รั้ง ห้ลังจัากนั้น จัำาเป็นตื้องเปิดใช้้งานเพื่ื�
อใช้้งานตื�อไป

2s

อัปเดต้เฟิริ่์มแวริ่์

ห้ากมื้เฟิร์มืแวร์ให้มื�ให้้บริการ คูุ่ณจัะได้รับการแจั้งเตืือนจัากแอป Ronin อัปเดตืเฟิร์มืแวร์ตืามืคู่ำาแนะนำาในห้น้าจัอ อย�า
ปิดกิมืบอลห้รือออกจัากแอปในระห้ว�างการอัปเดตืเฟิร์มืแวร์
แอป Ronin จัะแจั้งเตืือนห้ากทำาการอัปเดตืสำาเร็จั ห้ากการอัปเดตืล้มืเห้ลว ให้้ร้สตืาร์ทกิมืบอลและแอป Ronin 
แล้วลองอ้กคู่รั้ง

 ตืรวจัสอบให้้แน�ใจัว�ากิมืบอลม้ืพื่ลังงานเพ้ื่ยงพื่อก�อนทำาการอัปเดตื
 ตืรวจัสอบให้้แน�ใจัว�าโทรศัพื่ท์มืือถืึอเชื้�อมืตื�อกับอินเทอร์เน็ตืเมืื�ออัปเดตื
 อย�าปิดกิมืบอลเมืื�ออัปเดตื
 ล็อกของแกนจัะล็อกโดยอัตืโนมัืติืเมืื�อการอัปเดตืเริ�มืข้�น เปน็เรื�องปกติืท้�แกนจัะล็อกห้รือปลดล็อกในระห้ว�า
งกระบวนการ
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ก่�ริ่ต้ิดต้ั้งก่ล้อง

ก่ล้องและเลนส์ที่ริ่องริ่ับ
DJI RS 3 Pro ได้รับการทดสอบอย�างเข้มืงวดเพื่ื�อรองรับน้ำาห้นักบรรทุก 4.5 กก. ตืรวจัสอบให้้แน�ใจัว�าน้ำาห้นักรวมืข
องกล้อง เลนส์และอุปกรณ์เสริมือื�น ๆ ไมื�เกิน 4.5 กก. สำาห้รับรายการคู่วามืเข้ากันได้กับซ้ร้ส์ Ronin ท้�อัปเดตืล�าสุด 
ให้้อ้างอิงจัากเว็บไซตื์อย�างเป็นทางการของ DJI (https://www.dji.com/support/compatibility) 

ก่�ริ่ต้ิดต้ั้งก่ล้อง
ให้้เตืร้ยมืกล้องให้้พื่ร้อมื ก�อนจัะตืิดตืั้งกล้องเข้ากับ DJI RS 3 Pro ถึอดฝาคู่รอบเลนส์ และตืรวจัสอบว�าใส�แบตืเตือร้�
และการ์ดห้น�วยคู่วามืจัำาในกล้องแล้ว

ตืรวจัสอบให้้แน�ใจัว�า DJI RS 3 Pro ปิดอย่� ห้รืออย่�ในโห้มืดพื่ักก�อนจัะตืิดตืั้งกล้อง สลับตืัวล็อกมืุมืก้มืเงยและตืัวล็อก
การเอ้ยงซ้ายขวาไปยังตืำาแห้น�งปลดล็อก และปรับตืำาแห้น�งกิมืบอลดังร่ป จัากนั้นสลับตืัวล็อกทั้งสองตืัวไปยังตืำาแห้น�
งล็อก

ตัืวล็อกการเอ้ยงซ้ายขวา
ตัืวล็อกมุืมืก้มืเงย

1.  ต้ิดต้ั้งแผ่นปลดเริ่็วชิ้นบน
 ตืิดแผ�นปลดเร็วช้ิ้นบนเข้ากับกล้อง โดยขันสกร่ให้้แน�น
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2.		ต้ิดแผ่นปลดเริ่็วชิ้นล่�งและที่ริ่องยึดเลนส์
		 สลับคู่ันโยกบนแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�างไปยังตืำาแห้น�งปลดล็อก  จัากนั้นใส�กล้อง 
 และสลับคู่ันโยกไปยังตืำาแห้น�งล็อก  ห้ลังจัากท้�ลงล็อกแล้ว ตืิดท้�รองย้ดเลนส์เข้ากับแผ�นปลดเร็วด้านล�

าง  แนะนำาให้้ใช้้ท้�รองย้ดเลนส์ เมืื�อใช้้เลนส์ท้�ยาวห้รือห้นัก และใช้้ท้�รองย้ดเลนส์ก�อนท้�จัะเปิดใช้้งานโห้มืด 
SuperSmooth 

		 เพื่ื�อถึอดกล้องออกจัากแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�าง ให้้สลับคู่ันโยกไปท้�ตืำาแห้น�งปลดล็อก แล้วถึอดกล้องออกขณะท้�กดตืั
วล็อกนิรภััยท้�อย่�ด้านข้างคู่ันโยก

1

2

3 4
ตัืวล็อกนิรภััย

3.		ต้ิดก่ล้องเข้�ก่ับก่ิมบอล
		 สลับคู่ันโยกบนแผ�นย้ดกล้องไปยังตืำาแห้น�งปลดล็อก  และใส�แผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�าง  

สลับคู่ันโยกไปยังตืำาแห้น�งล็อก  เมืื�อกล้องอย่�ในสมืดุล

1

2

3
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		 เพื่ื�อถึอดแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�าง ให้้สลับคู่ันโยกบนแผ�นย้ดกล้องไปท้�ตืำาแห้น�งปลดล็อก แล้วถึอดแผ�นปลดเร็วช้ิ้นล�า
งออกขณะท้�กดตืัวล็อกนิรภััยท้�อย่�บนแผ�นย้ด

4.		ก่�ริ่เชื่อมต้่อก่ล้อง
		 DJI RS 3 Pro รองรับการเช้ื�อมืตื�อกล้องแบบไร้สายโดยใช้้บล่ท่ธ การคู่วบคูุ่มืกล้องสามืารถึใช้้งานได้โดยไมื�ตื้องใ

ช้้สายเคู่เบิลเชื้�อมืตื�อ ปัดลงจัากด้านบนของห้น้าจัอสัมืผัสขณะอย่�ท้�ห้น้าจัอห้น้าแรกเพืื่�อเข้าส่�ศ่นย์คู่วบคุู่มื แตืะท้�ไอ-
คู่อนบล่ท่ธและแตืะเช้ื�อมืตื�อ กิมืบอลและกล้องจัะเริ�มืจัับคู่่� ไอคู่อนบล่ท่ธจัะเปล้�ยนเป็นส้น้ำาเงินเพื่ื�อแสดงว�าการเช้ื�อ
มืตื�อสำาเร็จั

		 สำาห้รับกล้องซ้ร้ส์ Sony จัำาเป็นตื้องเปิดใช้้งานการคู่วบคูุ่มืบล่ท่ธจัากระยะไกลก�อนท้�จัะเช้ื�อมืตื�อกับกิมืบอล
		 สำาห้รับกล้องซ้ร้ส์ Canon ตื้องเปิดใช้้งานโห้มืดร้โมืทคู่อนโทรลสำาห้รับโห้มืดภัาพื่ถึ�ายห้รือโห้มืดบันท้กก�อนท้�จัะเช้ื�

อมืตื�อกับกิมืบอล
		 สำาห้รับกล้องซ้ร้ส์ BMPCC จัำาเป็นตื้องใช้้รห้ัสผ�านก�อนเช้ื�อมืตื�อกับกิมืบอล
		 โปรดด่รายการคู่วามืเข้ากันได้กับซ้ร้ส์ Ronin สำาห้รับการตืั้งคู่�ากล้องเพื่ิ�มืเตืิมืเมืื�อใช้้การเช้ื�อมืตื�อบล่ท่ธ
		 เลือกสายคู่วบคูุ่มืกล้องท้�เห้มืาะสมืกับประเภัทของกล้อง สำาห้รับกล้องท้�ไมื�รองรับบล่ท่ธ เส้ยบปลายด้านห้น้�งของ

สายเข้ากับกล้อง และเส้ยบปลายสายอ้กด้านเข้ากับพื่อร์ตืคู่วบคูุ่มืกล้อง RSS ของกิมืบอล 

	โปรดด่รายการคู่วามืเข้ากันได้กับซ้ร้ส์ Ronin สำาห้รับกล้องรุ�นท้�รองรับ
	สายคู่วบคุู่มืกล้องบางสายจัำาเปน็ต้ืองซื�อแยกตื�างห้าก
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ก่�ริ่ต้ั้งสมดุล

การปรับสมืดุลให้้เห้มืาะสมืคู่ือสิ�งสำาคู่ัญ เพื่ื�อให้้ได้ประสิทธิภัาพื่ท้�ด้ท้�สุดจัาก DJI RS 3 Pro คู่วามืสมืดุลท้�เห้มืาะสมืคู่ือ
สิ�งสำาคู่ัญในการถึ�ายภัาพื่ด้วย DJI RS 3 Pro เมืื�อตื้องถึ�ายการเคู่ลื�อนไห้วท้�รวดเร็วห้รือการเร�งคู่วามืเร็ว และยังให้้ระ
ยะเวลาการทำางานของแบตืเตือร้�ท้�ยาวนานข้้น มื้แกนสามืแกนท้�ตื้องปรับสมืดุลให้้เห้มืาะสมืก�อนเปิดเคู่รื�อง DJI RS 3 
Pro และตืั้งคู่�าซอฟตื์แวร์

ก่่อนปริ่ับสมดุล
1.		กล้องจัะตื้องได้รับการกำาห้นดคู่�าอย�างสมืบ่รณ์โดยเช้ื�อมืตื�ออุปกรณ์เสริมืและสายเคู่เบิลทั้งห้มืด ก�อนท้�จัะตืิดตืั้งแ

ละปรับสมืดุลกล้องบนกิมืบอล ห้ากกล้องมื้ฝาปิดเลนส์ ให้้ถึอดออกก�อนปรับสมืดุล ถึ้าห้ากใช้้เลนส์ซ่มืออปตืิคู่อล 
ให้้เปิดกล้องก�อนทำาการปรับสมืดุล ห้ากใช้้เลนส์ท้�ปรับทางยาวโฟกัสได้ ให้้เลือกทางยาวโฟกัส

2.		ตืรวจัสอบให้้แน�ใจัว�ากิมืบอลสมืดุลกับอุปกรณ์เสริมืทั้งห้มืดท้�ตืิดตืั้งไว้ โปรดด่คู่่�มืือการใช้้งานอุปกรณ์เสริมืท้�เก้�ย
วข้องสำาห้รับขั้นตือนการตืิดตืั้ง

3.		ตืรวจัสอบให้้แน�ใจัว�า DJI RS 3 Pro ปิดอย่� ห้รืออย่�ในโห้มืดพื่ักก�อนทำาการปรับสมืดุล

ขั้นต้อนก่�ริ่ปริ่ับสมดุล
ขั้นตือนการสร้างคู่วามืสมืดุลจัะเห้มืือนกัน ไมื�ว�าจัะตืิดตืั้งอุปกรณ์เสริมืห้รือไมื�

1.		ปริ่ับสมดุลก่�ริ่ก่้มเงยในแนวต้ั้ง
a.		ปลดล็อกแกนปรับมืุมืก้มืเงย  และคู่ลายปุ�มืห้มืุนของแผ�นย้ด 
b.		ห้มืุนแกนก้มืเงยเพื่ื�อให้้เลนส์กล้องห้ันข้้นด้านบน ตืรวจัสอบให้้แน�ใจัว�ากล้องไมื�ได้ห้นักด้านบนห้รือห้นักด้านล�

าง ถึ้ากล้องห้นักด้านบน ให้้เลื�อนกล้องไปข้างห้ลัง  ถึ้ากล้องห้นักด้านล�าง ให้้เลื�อนกล้องไปข้างห้น้า 
c.		ขันปุ�มืห้มืุนของแผ�นย้ดให้้แน�นในขณะท้�ให้้กล้องห้ันข้้น การก้มืเงยในแนวตืั้งจัะอย่�ในสมืดุล เมืื�อกล้องมืั�นคู่งข

ณะท้�กล้องช้้้ข้้น

2

3

1
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2. ก่�ริ่ปริ่ับสมดุลคำว�มลึก่สำ�หริ่ับแก่นก่้มเงย
a.		ห้มืุนแกนก้มืเงยเพื่ื�อให้้เลนส์กล้องห้ันไปด้านห้น้า สลับคู่ันโยกไปยังตืำาแห้น�งปลดล็อก 
b.		ตืรวจัสอบให้้แน�ใจัว�ากล้องไมื�ได้ห้นักไปทางด้านห้น้าห้รือด้านห้ลัง ถึ้ากล้องห้นักด้านห้น้า ให้้เลื�อนกล้องไปข้าง

ห้ลังโดยการห้มืุนปุ�มืห้มืุน  ถึ้ากล้องห้นักไปทางด้านห้ลัง ให้้เลื�อนกล้องไปข้างห้น้า
c.		สลับคู่ันโยกไปยังตืำาแห้น�งล็อก แกนก้มืเงยจัะอย่�ในสมืดุลเมืื�อกล้องมืั�นคู่งในขณะท้�เอ้ยงข้้นห้รือลง 45°
d.		ล็อกแกนก้มืเงย

2

1

3. ก่�ริ่ปริ่ับสมดุลแก่นเอียงซ้�ยขว�
a.		ปลดล็อกแกนเอ้ยงซ้ายขวา  สลับคู่ันโยกบนแขนปรับเอ้ยงซ้ายขวาไปยังตืำาแห้น�งปลดล็อก 
b.		ตืรวจัสอบทิศทางการห้มืุนของมือเตือร์ปรับมืุมืเอ้ยง ห้ากเลนส์กล้องห้มืุนไปทางซ้าย ให้้ย้ายกล้องไปทางขวา 

 ห้ากเลนส์กล้องห้มืุนไปทางขวา ให้้ย้ายกล้องไปทางซ้าย 
c.		สลับคู่ันโยกบนแขนปรับเอ้ยงซ้ายขวาไปยังตืำาแห้น�งล็อก แกนเอ้ยงซ้ายขวาอย่�ในสมืดุลเมืื�อกล้องมืั�นคู่ง
d.		ล็อกแกนเอ้ยงซ้ายขวา

3

2

1
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4.		ก่�ริ่ปริ่ับสมดุลแก่นหันซ้�ยขว�
a.		ปลดล็อกแกนห้ันซ้ายขวา  สลับคู่ันโยกบนแขนปรับห้ันซ้ายขวาไปยังตืำาแห้น�งปลดล็อก 
b.		ในขณะท้�จัับด้ามืจัับอย่� ให้้โยก DJI RS 3 Pro ไปข้างห้น้า และห้มืุนแขนห้ันซ้ายขวาให้้ขนานกับตืัวคูุ่ณ
c.		ตืรวจัสอบการเคู่ลื�อนไห้วของแกนห้ันซ้ายขวา ห้ากเลนส์กล้องห้ันไปทางซ้าย ให้้ดันแกนห้ันซ้ายขวาไปทางขวา 

 ห้ากเลนส์กล้องห้ันไปทางขวา ให้้ดันแกนห้ันซ้ายขวาไปทางซ้าย 
d.		สลับคู่ันโยกบนแขนปรับห้ันซ้ายขวาไปยังตืำาแห้น�งล็อก แกนห้ันซ้ายขวาจัะอย่�ในสมืดุลเมืื�อกล้องมื้คู่วามืมืั�นคู่งเ

มืื�อห้ันซ้ายขวาในขณะท้�ปรับด้ามืจัับให้้ก้มืเงย

2

3

1

 ห้ากตืิดตืั้งระบบกล้องท้�มื้คู่วามืยาวมืากข้้น จัำาเป็นตื้องใช้้ชุ้ดตืัวถึ�วงน้ำาห้นักแกนเอ้ยงซ้ายขวา DJI R 
เย้�ยมืช้มืร้าน DJI อย�างเป็นทางการเพื่ื�อซื้อชุ้ดตืัวถึ�วงน้ำาห้นัก
		สามืารถึด้งคู่ันโยกบนมือเตือร์ห้ันซ้ายขวาและเอ้ยงซ้ายขวาออกมืาเพื่ื�อปรับคู่วามืแน�น
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โหมดหิ้ว (Briefcase Mode)
ด้ามืจัับแบบห้ิ้วช้�วยเปล้�ยนเป็นโห้มืดห้ิ้วห้ลังจัากปรับสมืดุล สามืารถึปรับมืุมืของด้ามืจัับแบบห้ิ้วได้โดยใช้้ล่กบิด ตืัวย้ด
โคู่ลด์ช้่ในตืัวและร่ตืัวย้ดขนาด 1/4"-20 สามืารถึเช้ื�อมืตื�อกับจัอภัาพื่ภัายนอกเพื่ื�อเป็นตืัวช้�วยในการถึ�ายภัาพื่ ทำาให้้กา
รเคู่ลื�อนไห้วของกล้องแบบมืุมืตื�ำาทำาได้ง�ายข้้น

2

3

1
4

5

ปริ่ับอัต้โนมัต้ิ

การปรับอัตืโนมืัตืิให้้คู่วามืฝืดท้�เห้มืาะสมืสำาห้รับมือเตือร์ตืามืน้ำาห้นักบรรทุก เพื่ื�อให้้ได้ประสิทธิภัาพื่ส่งสุดสำาห้รับกิมืบ
อล กิมืบอลจัะพื่ร้อมืใช้้งานห้ลังจัากการปรับอัตืโนมืัตืิ 
กดปุ�มืเปิด/ปิดคู่้างไว้เพื่ื�อเปิดกิมืบอล ห้รือกด 1 ห้รือ 2 คู่รั้งเพื่ื�อออกจัากโห้มืดสล้ป จัากนั้นกดปุ�มื M กับไกคู่้างไว้พื่ร้
อมืกันเพื่ื�อเริ�มืการปรับอัตืโนมืัตืิ นอกจัากน้้ยังสามืารถึเปิดใช้้งานการปรับอัตืโนมืัตืิได้โดยแตืะท้�ไอคู่อนการปรับอัตืโนมืั
ตืิ  ในห้น้าจัอสัมืผัส

วางกิมืบอลบนพืื่�นผิวท้�ราบเร้ยบ อย�าขยับกิมืบอลในระห้ว�างการปรับอัตืโนมืัติื การท้�กิมืบอลสั�นและส�งเส้ยงร
ะห้ว�างการปรับอัตืโนมัืติืนั�นถืึอเปน็เรื�องปกติื
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การใช้้งานี้
ปุ�มและฟงัก์่ชั�นพอร์ิ่ต้

ปุ่มเปิดปิด
กดคู่้างเพื่ื�อเปิดห้รือปิดเคู่รื�อง กด 1 ห้รือ 2 คู่รั้งเพื่ื�อเข้าห้รือออกจัากโห้มืดสล้ป

สวิต้ช์โหมดก่ิมบอล 
สลับเพื่ื�อเปล้�ยนโห้มืดกิมืบอลจัาก PF, PTF และ FPV

ปุ่มคำวบคำุมก่ล้อง
ห้ลังจัากเช้ื�อมืตื�อกล้องแล้ว ให้้กดคู่ร้�งห้น้�งเพื่ื�อโฟกัสอัตืโนมืัตืิ กดห้น้�งคู่รั้งเพื่ื�อเริ�มืห้รือห้ยุด
การบันท้ก กดคู่้างไว้เพื่ื�อถึ�ายภัาพื่ 

ปุ่ม M 
กดห้น้�งคู่รั้งเพื่ื�อล็อกห้รือปลดล็อกห้น้าจัอตืามืคู่�าเริ�มืตื้น คูุ่ณสามืารถึเปล้�ยนการตืั้งคู่�าผ�าน
ห้น้าจัอสัมืผัสได้
กดคู่้างไว้เพื่ื�อเข้าส่�โห้มืด Sport กดไกคู่้างไว้และกดสองคู่รั้งเพื่ื�อให้้อย่�ในโห้มืด Sport ตื�อไป 
ทำาซ้ำาเพื่ื�อออกจัากโห้มืด Sport ในโห้มืด Sport คู่วามืเร็วในการตืิดตืามืของกิมืบอลจัะเพื่ิ�มืข้้
นอย�างมืาก เห้มืาะสำาห้รับการถึ�ายภัาพื่ในสถึานการณ์ท้�วัตืถึุเคู่ลื�อนไห้วอย�างกะทันห้ันและรว
ดเร็ว
กดปุ�มื M คู่้างไว้พื่ร้อมืกับไกเพื่ื�อเริ�มืการปรับอัตืโนมืัตืิ ปล�อยปุ�มื เมืื�อเริ�มืการปรับอัตืโนมืัตืิ

จอยสต้ิ๊ก่ 
ดันข้้นห้รือลงเพื่ื�อคู่วบคูุ่มืการเคู่ลื�อนไห้วของแกนก้มืเงย (การตืั้งคู่�าเริ�มืตื้น) ดันไปทางซ้ายห้
รือทางขวาเพื่ื�อคู่วบคูุ่มืการเคู่ลื�อนไห้วของแกนห้ันซ้ายขวา (การตืั้งคู่�าเริ�มืตื้น)

ตืรวจัสอบรายการคู่วามืเข้ากันได้กับซ้ร้ส์ Ronin สำาห้รับข้อม่ืลโดยละเอ้ยดเก้�ยวกับคุู่ณสมืบัติืของกล้องท้�รอ
งรับ

สามืารถึตัื�งคู่�าโห้มืดคู่วบคุู่มืจัอยสติื�กและทิศทางในแอป Ronin ได้
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ปุ่มไก่
กดคู่้างไว้เพื่ื�อเข้าส่�โห้มืดล็อก แตืะห้น้าจัอสัมืผัสเพื่ื�ออย่�ในโห้มืดล็อก 
จัากนั้นก็สามืารถึปล�อยไกได้ 
แตืะสองคู่รั้งเพื่ื�อตืั้งศ่นย์กิมืบอลอ้กคู่รั้ง
แตืะสามืคู่รั้งเพื่ื�อห้มืุนกิมืบอล 180° เพื่ื�อให้้กล้องห้ันเข้าห้าตืัวคูุ่ณ (โห้มืดถึ�ายภัาพื่เซลฟ้�) 
แตืะห้น้�งคู่รั้งเพื่ื�อเริ�มืใช้้ ActiveTrack (ตื้องใช้้ระบบคู่้นห้า DJI LiDAR Range Finder (RS) 
ห้รือระบบส�งภัาพื่ DJI Ronin Image Transmitter เพื่ื�อเปิดใช้้งาน) 

ปุ่มหมุนด้�นหน้� 
ห้มืุนเพื่ื�อคู่วบคูุ่มืโฟกัส/ซ่มืท้�ปรับด้วยสายเคู่เบิลซ้�งเป็นคู่�าเริ�มืตื้น คูุ่ณสามืารถึเปล้�ยนการตืั้ง
คู่�าผ�านห้น้าจัอสัมืผัสได้

ตืรวจัสอบรายการคู่วามืเข้ากันได้กับซ้ร้ส์ Ronin สำาห้รับข้อมื่ลโดยละเอ้ยดเก้�ยวกับคูุ่ณสมืบัตืิท้�รองรับ

ปุ่มดูริ่ะดับแบต้เต้อริ่ี่ 
กดห้น้�งคู่รั้งเพื่ื�อตืรวจัสอบระดับแบตืเตือร้�

พอริ่์ต้คำวบคำุมก่ล้อง RSS: สำาห้รับเช้ื�อมืตื�อกล้อง 

พอริ่์ต้มอเต้อริ่์โฟก่ัส: สำาห้รับเช้ื�อมืตื�อมือเตือร์โฟกัส 

พอริ่์ต้ Video Transmission/LiDAR Range Finder: 
สำาห้รับเช้ื�อมืตื�อระบบส�งวิด้โอ DJI Video Transmitter, ระบบส�งภัาพื่ DJI Ronin Image 
Transmitter ห้รือระบบคู่้นห้า DJI LiDAR Range Finder

อุปก่ริ่ณ์เสริ่ิมซีริ่ีส์ Ronin (RSA)/พอริ่์ต้ NATO
สำาห้รับการเช้ื�อมืตื�อล้อห้มืุนปรับโฟกัส DJI R, ด้ามืจัับคู่่� DJI R Twist ห้รือด้ามืจัับแบบห้ิ้ว 
DJI RS

ล็อก่แก่นอัต้โนมัติ้
ระบบล็อกแกนอัตืโนมัืติืถ่ึกตัื�งคู่�าให้้พัื่บและล็อกเมืื�อเปดิ/ปดิ และจััดศ่นย์กลางให้มื�และล็อกเมืื�อ RS 3 Pro 
เข้าส่�/ออกจัากโห้มืดสล้ป ล็อกแกนจัะปลดล็อกโดยอัตืโนมัืติืห้ลังจัากเปดิเคู่รื�องและจัะล็อกเมืื�อกดปุ�มืเปดิ/
ปดิห้น้�งคู่รั�งห้รือสองคู่รั�ง ตัื�งคู่�าการเคู่ลื�อนท้�ของการล็อกแกนได้ในเมืน่ห้น้าจัอสัมืผัส คุู่ณสามืารถึล็อก/
ปลดล็อกแกนด้วยตืนเองได้ 
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จอสัมผัส

หน้�แริ่ก่

Fast3D Roll

20%20%

Camera Status: ระบุว�ามื้การเช้ื�อมืตื�อสายเคู่เบิลคู่วบคูุ่มืกล้องห้รือบล่ท่ธ

Battery Level: แสดงระดับแบตืเตือร้�ปัจัจัุบันของกิมืบอล ไอคู่อน  แสดงว�าแบตืเตือร้�ช้าร์จัด้วยเคู่รื�องช้าร์จัปกตืิ 
ไอคู่อน  แสดงว�าแบตืเตือร้�ช้าร์จัด้วยเคู่รื�องช้าร์จัด�วน 

	ปริ่ับอัต้โนมัต้ิ
ใช้้การปรับอัตืโนมืัตืิห้ลังจัากปรับสมืดุล คู่�าคู่วามืฝืดจัะถึ่กกำาห้นดโดยน้ำาห้นักบรรทุกของกิมืบอล ใช้้ Auto Tune เพื่ื�อ
รับทราบคู่�าคู่วามืฝืดโดยอัตืโนมืัตืิห้ลังจัากปรับสมืดุลแล้ว 
คู่�าทั้งสามืจัะแสดงคู่วามืฝืดของแกนทั้งสามืในห้น้าการปรับอัตืโนมืัตืิ เลือกจัากโห้มืด Normal และ SuperSmooth 
โห้มืด Normal เห้มืาะสำาห้รับสถึานการณ์ส�วนให้ญ� ส�วนโห้มืด SuperSmooth เห้มืาะสำาห้รับสถึานการณ์ท้�มื้การเคู่ลื�อ
นไห้วอย�างรวดเร็ว แนะนำาให้้ใช้้ท้�รองย้ดเลนส์เมืื�อใช้้ SuperSmooth ก�อนการปรับอัตืโนมืัตืิ กระบวนการปรับอัตืโนมืัตืิ
จัะใช้้เวลาประมืาณ 15 ถึ้ง 30 วินาท้
การปรับคู่วามืฝืดของมือเตือร์ช้�วยให้้คูุ่ณปรับกำาลังท้�ใช้้โดยมือเตือร์ได้อย�างละเอ้ยด ขณะท้�พื่วกมืันตือบสนองและท
ำาให้้น้ำาห้นักสมืดุลในแตื�ละแกน ตืรวจัสอบให้้แน�ใจัว�าคูุ่ณได้เว้นระยะห้�างเพื่ิ�มืเพื่ื�อให้้มืั�นใจัว�ามื้คู่วามืเสถึ้ยรตืลอดเวลา 
ห้ากคู่�าคู่วามืฝืดส่งเกินไป กิมืบอลอาจัสั�น ห้ากคู่�าตื�ำาเกินไปประสิทธิภัาพื่ของกิมืบอลจัะได้รับผลกระทบ

ใช้้การปรับอัตืโนมืัตืิห้ลังจัากปรับสมืดุลกล้อง เปล้�ยนทางยาวโฟกัสของเลนส์ ห้รือห้ากกิมืบอลสั�นห้ลังจัากเ
ปล้�ยนเลนส์

	สถ�นะคำว�มสมดุล
เมืื�อแถึบสถึานะแสดงเป็นส้เข้ยว แสดงว�ากิมืบอลมื้คู่วามืสมืดุล ห้ากแถึบสถึานะแสดงเป็นส้เห้ลือง 
กิมืบอลจัะไมื�สมืดุลเล็กน้อย แถึบสถึานะแสดงเป็นส้แดงเมืื�อกิมืบอลไมื�สมืดุลอย�างมืาก ในกรณ้น้้ 
ให้้ปรับสมืดุลแกนท้�ไมื�สมืดุลให้มื� ห้ากตื้องการตืรวจัสอบสถึานะคู่วามืสมืดุลของแกนห้ันซ้ายขวา 
ให้้เอ้ยงกิมืบอลไปทางซ้ายห้รือขวา 15° แล้วตืรวจัสอบแถึบสถึานะ

 โหมดต้ิดต้�ม
โห้มืดตืิดตืามืแบบคู่�าเริ�มืตื้นนั้นสามืารถึสลับจัาก PF, PTF และ FPV ด้วยสวิตืช้์โห้มืดกิมืบอลได้ มือเตือร์ปรับมืุมืก้มืเง
ยจัะคู่วบคูุ่มืแกนก้มืเงยให้้เคู่ลื�อนท้�ตืามื มือเตือร์ปรับมืุมืห้ันซ้ายขวาจัะคู่วบคูุ่มืแกนห้ันซ้ายขวาให้้เคู่ลื�อนท้�ตืามื และมือเ
ตือร์ปรับมืุมืเอ้ยงซ้ายขวาจัะคู่วบคูุ่มืแกนเอ้ยงซ้ายขวาให้้เคู่ลื�อนท้�ตืามื
PF: ห้ันซ้ายขวาตืามื โดยท้�แกนห้ันซ้ายขวาเท�านั้นท้�จัะเคู่ลื�อนท้�ตืามืการเคู่ลื�อนท้�ของด้ามืจัับ 
เห้มืาะสำาห้รับสถึานการณ์ตื�าง ๆ เช้�น การถึ�ายภัาพื่การสำารวจัและการถึ�ายภัาพื่อาร์คู่ ห้รือการเคู่ลื�อนท้�จัากซ้ายไปขวา
PTF: ห้ันซ้ายขวาและก้มืเงยตืามื โดยท้�ทั้งแกนห้ันซ้ายขวาและแกนก้มืเงยเคู่ลื�อนท้�ตืามืการเคู่ลื�อนไห้วของด้ามืจัับ เห้
มืาะสำาห้รับสถึานการณ์เมืื�อเลื�อนข้้นและลงห้รือแบบเฉ้ยง
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FPV: ห้ันซ้ายขวา ก้มืเงย และเอ้ยงซ้ายขวาตืามื โดยท้�แกนทั้งสามืแกนเคู่ลื�อนท้�ตืามืการเคู่ลื�อนไห้วของด้ามืจัับ 
เห้มืาะสำาห้รับสถึานการณ์ตื�าง ๆ เมืื�อห้มืุนกล้องห้รือถึ�ายภัาพื่จัากมืุมืตื�ำา ในโห้มืด FPV ให้้เลือกจัากโห้มืด 3D Roll 
360, Portrait และ Custom
3D Roll 360: เปิดใช้้งานการถึ�ายวิด้โอขณะท้�ห้มืุนกล้องไป 360° แกนก้มืเงยจัะห้มืุน 90° 
เพื่ื�อให้้เลนส์กล้องห้ันข้้นด้านบน ดันจัอยสตืิ๊กไปทางซ้ายห้รือขวาเพื่ื�อเริ�มื 3D Roll 360 ดันจัอยสตืิ๊กไปทางซ้ายห้รือข
วาสองคู่รั้งตืิดตื�อกันอย�างรวดเร็วเพื่ื�อเร้ยกใช้้การห้มืุนอัตืโนมืัตืิ ในระห้ว�างการห้มืุนอัตืโนมืัตืิ ให้้กดไกสองคู่รั้งห้รือสา
มืคู่รั้งแล้วกล้องจัะห้ยุด 
Portrait: ช้�วยให้้สามืารถึถึ�ายภัาพื่ฟุตืเทจัในโห้มืดพื่อร์เทรตืได้ แกนมืุมืก้มืเงยจัะห้มืุน 90° เพื่ื�อให้้เลนส์กล้องช้้้ข้้น 
และแกนห้ันซ้ายขวาจัะห้มืุน 90° ในขณะท้�ถึ�ายภัาพื่ฟุตืเทจัแบบพื่อร์เทรตื
ก่ำ�หนดเอง: เปิดห้รือปิดการใช้้งานแกนใด ๆ ตืามืท้�ตื้องการ โห้มืดล็อกจัะเปิดใช้้งานเมืื�อปิดใช้้งานแกนทั้งสามื แกนทั้
งสามืจัะไมื�ตืามืการเคู่ลื�อนไห้วของท้�จัับในโห้มืดล็อก 

ถืึอกิมืบอลในแนวตัื�งเพืื่�อถึ�ายภัาพื่ในโห้มืดพื่อร์เทรตื จัอยสติื�กไมื�สามืารถึคู่วบคุู่มืการเคู่ลื�อนท้�ของกิมืบอลใน
โห้มืดพื่อร์เทรตืได้

 คำว�มเริ่็วในก่�ริ่ต้ิดต้�ม
แตืะเพื่ื�อเลือกตืิดตืามืคู่วามืเร็ว ผ่้ใช้้สามืารถึเลือกแบบเร็ว ปานกลาง ช้้า และกำาห้นดเองได้ แตืะไอคู่อนท้�ด้านขวาบนขอ
งห้น้าจัอสัมืผัสเพื่ื�อปรับคู่วามืเร็ว

Slide Up: หน้�จอก่�ริ่ต้ั้งคำ่�ก่ิมบอล

Slow

Joystick 
Speed

Dial Speed

50

Dial 
Function

Joystick 
Smoothness

Slow

ปัดห้น้าจัอข้้นเพื่ื�อเข้าส่�ห้น้าจัอการตืั้งคู่�ากิมืบอล
Joystick Speed: ช้�วยให้้ผ่้ใช้้คู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วของจัอยสตืิ๊กสำาห้รับกิมืบอลได้ ผ่้ใช้้สามืารถึเลือกแบบเร็ว ปานกลาง 
ช้้า และกำาห้นดเองได้ แตืะไอคู่อนท้�ด้านขวาบนของห้น้าจัอสัมืผัสเพื่ื�อปรับคู่วามืเร็ว ยิ�งคู่�ามืากเท�าไร จัอยสตืิ๊กก็จัะยิ�งเ
ร็วข้้นเท�านั้น 
Joystick Smoothness: ช้�วยให้้ผ่้ใช้้คู่วบคูุ่มืคู่วามืไวตื�อการตือบสนองของกิมืบอล ยิ�งคู่�าคู่วามืลื�นไห้ลตื�ำา การเคู่ลื�อน
ไห้วของกิมืบอลก็จัะยิ�งไวมืากข้้น 
Dial Functions: อนุญาตืให้้ผ่้ใช้้ตืั้งคู่�าฟังก์ช้ันของปุ�มืห้มืุนด้านห้น้า ผ่้ใช้้สามืารถึเลือกท้�จัะคู่วบคูุ่มืมือเตือร์
โฟกัส, การโฟกัส/ซ่มืท้�ใช้้สายเคู่เบิล, ISO, ร่รับแสง, คู่วามืไวช้ัตืเตือร์, แกนเอ้ยงซ้ายขวา, แกนห้ันซ้ายขวา 
และแกนมืุมืก้มืเงยได้ 
Dial Speed: อนุญาตืให้้ผ่้ใช้้กำาห้นดคู่วามืเร็วในการตือบสนองของฟังก์ช้ันท้�ตืั้งไว้สำาห้รับปุ�มืห้มืุนด้านห้น้า 
Dial Smoothness: ยิ�งคู่�าคู่วามืลื�นไห้ลมืากเท�าใด การเคู่ลื�อนไห้วก็จัะยิ�งราบรื�นมืากข้้นเท�านั้น 
Reverse Dial: ทิศทางของปุ�มืห้มืุนสามืารถึตืั้งคู่�าเป็นถึอยห้ลังได้ 
ปุ่ม M: สามืารถึตืั้งคู่�าคูุ่ณสมืบัตืิเป็นล็อกห้น้าจัอ จัับภัาพื่ ห้รือ LiDAR AF/MF (สลับระห้ว�างโฟกัสอัตืโนมืัตืิและแมืนว
ลโฟกัสด้วย DJI LiDAR Range Finder ท้�ตืิดตืั้งอย่�)
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Slide Down: หน้�จอศูนย์คำวบคำุม

เลื�อนลงจัากด้านบนของห้น้าจัอเพื่ื�อเข้าส่�ห้น้าจัอศ่นย์คู่วบคูุ่มื 

ล็อก่หน้�จอ 
แตืะล็อกห้น้าจัอเพื่ื�อล็อกห้น้าจัอสัมืผัสเพื่ื�อห้ล้กเล้�ยงการใช้้งานท้�ไมื�ได้ตืั้งใจั เลื�อนข้้นเพื่ื�อปลดล็อกห้น้าจัอสัมืผัสห้ลัง
จัากเปิดใช้้งานการล็อกห้น้าจัอ 

บลูทูธิ 
แตืะไอคู่อนเพื่ื�อเช้ื�อมืตื�อกล้องผ�านบล่ท่ธ แตืะเช้ื�อมืตื�อเพื่ื�อจัับคู่่�บล่ท่ธของกิมืบอลและกล้อง ไอคู่อนจัะเปล้�ยนเป็นส้น้ำาเ
งินห้ลังจัากเช้ื�อมืตื�อสำาเร็จัแล้ว

กิมืบอลสามืารถึเช้ื�อมืตื�อกับกล้องได้คู่รั้งละตืัวเท�านั้น

โหมดเงียบ 
เปิดใช้้งานเพื่ื�อปิดเส้ยงตื�าง ๆ รวมืถึ้งเส้ยงเตืือน ไมื�สามืารถึปิดเส้ยงมือเตือร์และล็อกแกนได้

ก่�ริ่ต้ั้งคำ่�ริ่ะบบ 
Disable Selfie: ป้องกันไมื�ให้้เข้าส่�โห้มืดเซลฟ้�โดยไมื�ได้ตืั้งใจัและขัดขวางการบันท้กภัาพื่ ห้ากปิดใช้้งาน 
จัะเข้าโห้มืดเซลฟ้�จัะไมื�ได้ ห้ากกดไกสามืคู่รั้ง 
Orbit Follow: ปรับการเคู่ลื�อนไห้วให้้ราบรื�นข้้นห้ลังจัากถึ�ายภัาพื่อาร์คู่ 
Auto Lock: สามืารถึตืั้งคู่�าให้้เป็นการปรับศ่นย์กลางให้มื�และล็อก พื่ับและล็อก ห้รือไมื�มื้การเคู่ลื�อนไห้วเมืื�อเปิด/ปิด 
สามืารถึตืั้งคู่�าเป็นปรับศ่นย์กลางให้มื�และล็อก ห้รือไมื�มื้การเคู่ลื�อนไห้วเมืื�อเข้าห้รือออกจัากโห้มืดสล้ป 
Push Mode: เปิดใช้้งานเพื่ื�อคู่วบคูุ่มืแกนก้มืเงยและห้ันซ้ายขวาด้วยตืนเอง 
Horiz Calibration: ใช้้เมืื�อกิมืบอลคู่งท้�แล้ว แตื�ไมื�ได้ระดับ ห้ากปัญห้ายังคู่งอย่� ให้้ใช้้การปรับด้วยตืนเอง 
Focus Motor Endpoints: สามืารถึเลือกการปรับเท้ยบมือเตือร์โฟกัส และสามืารถึตืั้งคู่�าจัุดสิ้นสุดของมือเตือร์โฟกั
สด้วยตืนเองห้รือปิดใช้้งานได้ 
Gimbal Auto Check: แตืะเพื่ื�อวิเคู่ราะห้์และส�งข้อมื่ลสถึานะของกิมืบอล 
Restore Parameters: แตืะเพื่ื�อคู่ืนคู่�าพื่ารามืิเตือร์กิมืบอลและรห้ัสผ�านบล่ท่ธเป็นการตืั้งคู่�าเริ�มืตื้น 
Language: เลือกภัาษาในห้น้าจัอได้เป็นจั้น (ตืัวย�อ) อังกฤษ จั้น (ตืัวเตื็มื) ญ้�ปุ�น เกาห้ล้ ฝรั�งเศส เยอรมืัน 
โปรตืุเกสแบบบราซิล สเปน ไทย และรัสเซ้ย 
Device Info: แสดง SN, ช้ื�อ และข้อมื่ลบล่ท่ธ 
Firmware Version: แสดงเวอร์ช้ันเฟิร์มืแวร์ของกิมืบอลและอุปกรณ์เสริมืท้�ให้้มืา
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เลื่อนไปท�งซ้�ย: หน้�จอสริ่้�ง

Timelapse

Track

Panaroma

TimeTunel

Dolly Zoom

  

3D

เลื�อนไปทางซ้ายจัากขอบด้านขวาของห้น้าจัอเพื่ื�อเข้าส่�ห้น้าจัอสร้าง

ไทม์แลปส์
ใน Timelapse DJI RS 3 Pro จัะสั�งให้้กล้องจัับภัาพื่นิ�งตืามืช้�วงเวลาท้�ตืั้งไว้และจัะห้ยุดโดยอัตืโนมืัตืิเมืื�อเสร็จัสิ้น 
สามืารถึกำาห้นดระยะเวลาของ Timelapse และช้�วงเวลาเพื่ื�อให้้ DJI RS 3 Pro คู่ำานวณจัำานวนภัาพื่ท้�ตื้องการได้อย�าง
แมื�นยำา และสามืารถึคู่ำานวณระยะเวลาของวิด้โอได้ห้ลังจัากกำาห้นดอัตืราเฟรมืแล้ว
Motionlapse ช้�วยให้้ผ่้ใช้้ตืั้งคู่�าจัุดอ้างอิงได้ถึ้งห้้าจัุดเพื่ื�อให้้กล้องเคู่ลื�อนท้�และถึ�ายภัาพื่ในช้�วงไทมื์แลปส์

แทริ่็ก่
Track ออกแบบมืาเพื่ื�อจัับภัาพื่วิด้โอโดยมื้จัุดอ้างอิงส่งสุดถึ้ง 10 จัุด ตื้องเลือกจัุดอ้างอิงโดยการเลื�อนกิมืบอลด้วยตืน
เองห้รือใช้้จัอยสตืิ๊ก แตืะ + เพื่ื�อเพื่ิ�มืจัุดอ้างอิง
สามืารถึตืั้งระยะเวลาและเวลาพื่ักได้บนห้น้าจัอการตืั้งคู่�าจัุดอ้างอิงห้ลังจัากเพื่ิ�มืจัุดอ้างอิงแล้ว และยังสามืารถึร้เซ็ตืตืำา
แห้น�งของจัุดอ้างอิงได้ด้วย ระยะเวลา ระบุว�ากิมืบอลใช้้เวลาเท�าไห้ร�ในการเดินทางจัากจัุดอ้างอิงห้น้�งไปยังอ้กจัุดห้น้�ง 
เวลาพื่ัก จัะระบุระยะเวลาท้�กิมืบอลจัะคู่งท้�ท้�จัุดอ้างอิงก�อนท้�จัะย้ายไปยังจัุดอ้างอิงถึัดไป

พ�โนริ่�ม�
Panorama ช้�วยให้้ผ่้ใช้้จัับภัาพื่ชุ้ดของภัาพื่นิ�งท้�เช้ื�อมืตื�อกันด้วยการคู่วบคูุ่มืท้�แมื�นยำาตืามืการตืั้งคู่�า จัากนั้นผ่้ใช้้สา
มืารถึสร้างภัาพื่พื่าโนรามืาได้ โดยใช้้ซอฟตื์แวร์ประมืวลผลภัาพื่ กล้องจัะจัับภัาพื่นิ�งท้�เช้ื�อมืตื�อระห้ว�างกันตืามืช้�วงก
ารตืั้งคู่�า เมืื�อเลือกพื่าโนรามืา 3x3 ห้รือ 180° เมืื�อสร้างภัาพื่พื่าโนรามืา 720 VR ผ่้ใช้้จัะตื้องตืั้งคู่�าประเภัทเซนเซอร์ 
คู่วามืยาวโฟกัสของเลนส์ การเห้ลื�อมื และช้�วงเวลา เมืื�อสร้างภัาพื่พื่าโนรามืาท้�กำาห้นดเอง ผ่้ใช้้จัะตื้องตืั้งคู่�าระยะการ
ถึ�ายภัาพื่ ประเภัทเซนเซอร์ คู่วามืยาวโฟกัสของเลนส์ การเห้ลื�อมื และช้�วงเวลา

คู่วรตัื�งช้�วงเวลาระห้ว�างการถึ�ายภัาพื่ให้้มืากกว�าเวลาชั้ตืเตือร์ห้น้�งวินาท้ เพืื่�อปอ้งกันไมื�ให้้ภัาพื่เบลอเมืื�อใช้้กา
รเปดิรับแสงนาน
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Slide Right: หน้�จอ LiDAR/Video Transmission

เลื�อนห้น้าจัอจัากทางด้านซ้ายไปขวาเพื่ื�อเข้าส่�ห้น้าจัอ LiDAR/Video Transmission 
ห้ากไมื�มื้อุปกรณ์เช้ื�อมืตื�ออย่� จัะมื้ข้อคู่วามื “ไมื�มื้สัญญาณเข้า” แสดงบนห้น้าจัอ
เมืื�อใช้้ DJI LiDAR Ranger Finder โฟกัสอัตืโนมืัตืิและ ActiveTrack Pro จัะพื่ร้อมืใช้้งาน 
ActiveTrack และ Force Mobile จัะพื่ร้อมืใช้้งานห้ากมืุมืมืองกล้องแสดงอย่�บนห้น้าจัอสัมืผัสและแอป Ronin เมืื�อใช้้ 
DJI Ronin Image Transmitter 

โปรดด่คู่่�มืือการใช้้งาน DJI LiDAR Range Finder (RS) และ DJI Ronin Transmitter สำาห้รับข้อม่ืลเพิื่�มืเติืมื
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ก่�ริ่ต้ั้งคำ่�แอป Ronin

แอป Ronin มื้คูุ่ณสมืบัตืิของห้น้าจัอสัมืผัส ตืลอดจันคูุ่ณสมืบัตืิอื �น ๆ ของกิมืบอล และ DJI Ronin Image 
Transmitter ภัาพื่ห้น้าจัอด้านล�างอ้างอิงจัากแอปเวอร์ช้ัน iOS

แถบด้�นบน
Sleep/Wake: แตืะเพื่ื�อเข้าห้รือออกจัากโห้มืดสล้ป 
Follow Mode: แสดงโห้มืดตืิดตืามืปัจัจัุบัน 
Battery Level: แสดงระดับแบตืเตือร้�ของกิมืบอล

	 เก่ี่ยวก่ับ
Settings: ด่บัญช้้ของคูุ่ณ ภัาษา และคู่่�มืือเริ�มืใช้้งานฉบับย�อ
Device List: แสดง SN ของอุปกรณ์, ช้ื�ออุปกรณ์ และรห้ัสผ�าน
Firmware: แสดงเวอร์ช้ันเฟิร์มืแวร์

	Academy
ด่บทแนะนำาและอ�านเอกสารคู่่�มืือ
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สริ่้�ง
จอยสต้ิ๊ก่เสมือน

ใช้้จัอยสตืิ๊กเสมืือนในแอปเพื่ื�อคู่วบคูุ่มืการเคู่ลื�อนไห้วของกิมืบอลและในการถึ�ายภัาพื่
1.  Control Bar: คู่วบคูุ่มืคู่วามืเร็วและคู่วามืราบรื�นของกิมืบอลโดยการปรับแถึบคู่วบคูุ่มื Speed ช้�วยให้้ผ่้ใช้้ปรับคู่ว

ามืเร็วในการห้มืุนท้�คู่วบคูุ่มืจัากระยะไกลได้ Smoothness ช้�วยให้้ผ่้ใช้้ปรับคู่วามืไวตื�อการตือบสนองของกิมืบอล 
ยิ�งคู่�าคู่วามืลื�นไห้ลตื�ำา การเคู่ลื�อนไห้วของกิมืบอลก็จัะยิ�งไวมืากข้้น

2.  Roll Stick: คู่วบคูุ่มืการเคู่ลื�อนท้�ของแกนเอ้ยงซ้ายขวาของกิมืบอลโดยใช้้จัอยสตืิ๊กเสมืือน
3.  Pan/Tilt Stick: คู่วบคูุ่มืการเคู่ลื�อนท้�ของแกนห้ันซ้ายขวาและก้มืเงยของกิมืบอลโดยใช้้จัอยสตืิ๊กเสมืือน
4.  Recenter: แตืะเพื่ื�อตืั้งศ่นย์กลางให้้กิมืบอลอ้กคู่รั้ง
5.  Shoot/Record Button: แตืะเพื่ื�อถึ�ายภัาพื่ห้รือบันท้กวิด้โอ
6.  Photo/Video Toggle: แตืะเพื่ื�อสลับระห้ว�างโห้มืดภัาพื่ถึ�ายและวิด้โอ ตืรวจัสอบให้้แน�ใจัว�าโห้มืดน้้เห้มืือนกับการตืั้

งคู่�าในกล้อง

6

3

2

4

5
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ฟอร์ิ่ซโมบ�ย

Force Mobile ต้ืองใช้้ท้�วางโทรศัพื่ท์และโทรศัพื่ท์มืือถืึอท้�ติืดต้ัืงบนขาต้ัืงกล้องห้รือมืือจัับในแนวต้ัืง ห้ลังจัากเปิดใช้้งา
นคุู่ณสมืบัติืน้้ในแอป Ronin การเคู่ลื�อนไห้วของกิมืบอลจัะสามืารถึคู่วบคุู่มืได้ โดยการเอ้ยงและห้มุืนโทรศัพื่ท์มืือถืึอของ
คุู่ณ
คู่วามืเร็วกำาห้นดคู่วามืสัมืพื่ันธ์ระห้ว�างคู่วามืเร็วในการห้มืุนและมืุมื เมืื�อตืั้งคู่วามืเร็วไว้ท้� 50 มืุมืการห้มืุนของกิมืบอลแล
ะโทรศัพื่ท์มืือถึือคู่ือ 1 ตื�อ 1 กิมืบอลจัะเคู่ลื�อนท้�ในมืุมืเด้ยวกันกับโทรศัพื่ท์มืือถึือ เมืื�อตืั้งคู่วามืเร็วไว้ท้�น้อยกว�า 50 กิมืบ
อลจัะห้มืุนช้้ากว�าการเคู่ลื�อนไห้วของโทรศัพื่ท์ เมืื�อคู่วามืเร็วส่งสุดตืั้งไว้ส่งกว�าคู่�าท้�ส่งกว�า 50 กิมืบอลจัะห้มืุนเร็วกว�าโ
ทรศัพื่ท์มืือถึือ
คู่วามืลื�นไห้ลช้�วยให้้ผ่้ใช้้คู่วบคูุ่มืคู่วามืไวตื�อการตือบสนองของกิมืบอล ยิ�งคู่�าคู่วามืลื�นไห้ลตื�ำา การเคู่ลื�อนไห้วของกิมืบ
อลก็จัะยิ�งไวมืากข้้น
Recenter: แตืะเพื่ื�อตืั้งศ่นย์กลางให้้กิมืบอลอ้กคู่รั้ง
Shutter/Record Button: แตืะเพื่ื�อถึ�ายร่ปห้รือเริ�มืบันท้กวิด้โอ
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พ�โนริ่�ม�

Panorama ช้�วยให้้ผ่้ใช้้จัับภัาพื่ชุ้ดของภัาพื่นิ�งท้�เช้ื�อมืตื�อกันด้วยการคู่วบคูุ่มืท้�แมื�นยำาตืามืประเภัทของเซ็นเซอร์ 
ทางยาวโฟกัสของเลนส์ การเห้ลื�อมื และช้�วงเวลา
ก�อนท้�จัะใช้้โห้มืด Panorama ตืรวจัสอบให้้แน�ใจัว�าคูุ่ณได้เช้ื�อมืตื�อกล้องและกิมืบอลโดยใช้้สายคู่วบคูุ่มืกล้องท้�เก้�ยวข้
อง (ไมื�รองรับการเช้ื�อมืตื�อบล่ท่ธ)
Overlap กำาห้นดอัตืราส�วนการเห้ลื�อมืของภัาพื่ถึ�ายทุกภัาพื่เมืื�อสร้างภัาพื่พื่าโนรามืา
คู่วรตืั้งช้�วงเวลาระห้ว�างการถึ�ายภัาพื่ให้้มืากกว�าเวลาช้ัตืเตือร์ห้น้�งวินาท้ เพื่ื�อป้องกันไมื�ให้้ภัาพื่เบลอเมืื�อใช้้การเปิดรับ
แสงนาน
ห้ลังจัากตืรวจัสอบการตืั้งคู่�ากล้องแล้ว คูุ่ณสามืารถึตืั้งคู่�าระยะพื่าโนรามืาได้ โดยการลากจัุดส้ขาวบนแผนผังกริด 
ปรับตืำาแห้น�งกิมืบอลด้วยตืนเอง ห้รือใช้้จัอยสตืิ๊กเสมืือน
ช้�วงทั้งห้มืดคู่รอบคู่ลุมืโดยจัุดสิ้นสุด และภัาพื่ท้�จัำาเป็นในการจััดองคู่์ประกอบภัาพื่พื่าโนรามืาจัะแสดงอย่�เห้นือแผนผัง
กริด ช้�วงแกนเอ้ยงใน Panorama คู่ือ -45° ถึ้ง +90° เพื่ื�อห้ล้กเล้�ยงการถึ�ายตืิดกิมืบอลในการถึ�ายภัาพื่ ในขณะท้�แก
นห้ันซ้ายขวาช้�วยให้้คูุ่ณสามืารถึจัับภัาพื่การห้มืุน 360° ได้เตื็มืท้�
แตืะปุ�มื ช้ัตืเตือร์/บันท้ก เพื่ื�อเริ�มื
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ไทม์แลปส์

ในโห้มืด Timelapse DJI RS 3 Pro จัะสั�งให้้กล้องจัับภัาพื่นิ�งด้วยช้�วงเวลาท้�ตืั้งไว้และจัะห้ยุดโดยอัตืโนมืัตืิเมืื�อเสร็จั
สิ้น สามืารถึกำาห้นดระยะเวลาสำาห้รับ Timelapse และอัตืราเฟรมืเพื่ื�อให้้ DJI RS 3 Pro สามืารถึคู่ำานวณจัำานวนภัาพื่ท้�
ตื้องการได้
เมืื �อเปิดใช้้งานโห้มืด Push ผ่้ใช้้สามืารถึปรับแกนห้ันซ้ายขวาและก้มืเงยได้ด้วยตืนเองก�อนเริ �มื Timelapse 
ผ่้ใช้้สามืารถึกด DJI RS 3 Pro เพื่ื�อปรับเปล้�ยนการวางแนวกล้องและปรับกรอบได้ แตืะท้�ไอคู่อนจัอยสตืิ๊กเสมืือนเพื่ื�อใ
ช้้จัอยสตืิ๊กเสมืือนเพื่ื�อปรับทิศทางของกล้อง
Motionlapse ช้�วยให้้ผ่้ใช้้ตืั้งคู่�าจัุดอ้างอิงได้ถึ้งห้้าจัุดเพื่ื�อให้้กล้องเคู่ลื�อนท้�ในช้�วงเวลา Timelapse
ในการปรับตืำาแห้น�งของจัุดอ้างอิง ให้้ปรับกล้องไปยังตืำาแห้น�งท้�ตื้องการ แล้วแตืะไอคู่อน + เพื่ื�อยืนยันจัุดอ้างอิง คูุ่
ณยังสามืารถึใช้้จัอยสตืิ๊กเสมืือนเพื่ื�อคู่วบคูุ่มืแกนห้ันซ้ายขวา ก้มืเงยและเอ้ยงซ้ายขวาได้เช้�นกัน
ห้ากตื้องการเพื่ิ�มืจัุดอ้างอิงอื�น ให้้ย้ายกิมืบอลไปยังจัุดอ้างอิงถึัดไป แล้วแตืะไอคู่อน + เห้นือแผนผังกริด ห้ลังจัากนั้น
ห้ากตื้องการลบจัุดอ้างอิง ให้้เลือกจัุดอ้างอิงและแตืะท้�ไอคู่อนถึังขยะ ห้ลังจัากตืั้งคู่�าจัุดอ้างอิงแล้ว คูุ่ณสามืารถึแตืะ
ด่ตืัวอย�างเพื่ื�อให้้แน�ใจัว�า Motionlapse มื้ทุกอย�าง ห้รือแตืะปุ�มืช้ัตืเตือร์/บันท้กเพื่ื�อเริ�มืถึ�ายภัาพื่ ตืรวจัสอบให้้แน�ใจัว�าไ
ด้เช้ื�อมืตื�อกล้องและกิมืบอล โดยใช้้สายเคู่เบิลคู่วบคูุ่มืกล้องท้�เห้มืาะสมื

ไมื�รองรับการคู่วบคูุ่มืการซ่มืขณะใช้้มือเตือร์โฟกัส DJI (2022) ในช้�วงเวลา Timelapse
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แทร็ิ่ก่

Track ออกแบบมืาเพื่ื�อจัับภัาพื่วิด้โอโดยมื้จัุดอ้างอิงส่งสุดถึ้ง 10 จัุด ผ่้ใช้้ตื้องเลือกจัุดอ้างอิงด้วยตืนเองโดยการเลื�
อนกิมืบอล ห้รือใช้้จัอยสตืิ๊กเสมืือน แตืะ + เพื่ื�อเพื่ิ�มืจัุดอ้างอิง สามืารถึตืั้งคู่�าระยะเวลาและเวลาพื่ักได้บนห้น้าจัอการตืั้
งคู่�าจัุดอ้างอิงห้ลังจัากเพื่ิ�มืจัุดอ้างอิง และสามืารถึร้เซ็ตืตืำาแห้น�งของจัุดอ้างอิงได้ พื่ารามืิเตือร์ระยะเวลาด้านล�างแผ
นท้�เส้นตืารางช้�วยระบุว�าจัะใช้้เวลานานเท�าใดในการท้�กิมืบอลจัะเดินทางจัากจัุดอ้างอิงห้น้�งไปยังจัุดถึัดไป เวลาพื่ัก จัะ
ระบุระยะเวลาท้�กิมืบอลจัะคู่งท้�ท้�จัุดอ้างอิงก�อนท้�จัะย้ายไปยังจัุดอ้างอิงถึัดไป

ห้้ามืกดปุ�มืช้ัตืเตือร์ของกล้องขณะใช้้ Track
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จอยคำวบคุำมเก่ม

จัอยคู่วบคูุ่มื PS4 DualShock และ Xbox สามืารถึใช้้เพื่ื�อคู่วบคูุ่มืกิมืบอลและกล้องได้ ห้ลังจัากเช้ื�อมืตื�อจัอย
คู่วบคูุ่มืเข้ากับอุปกรณ์มืือถึือและ กิมืบอลแล้ว ผ่้ใช้้สามืารถึคู่วบคูุ่มืการเคู่ลื�อนไห้วของกิมืบอล โฟกัสและซ่มื 
และสามืารถึบันท้กวิด้โอ ปรับศ่นย์กิมืบอลให้มื� และถึ�ายภัาพื่
สามืารถึปรับคู่วามืเร็วและคู่วามืลื�นไห้ลของจัอยคู่วบคูุ่มืได้ ตืั้งคู่�าโฟกัสภัายใน 10 ในการตืั้งคู่�ากล้องเพื่ื�อให้้ได้ประสิทธิ
ภัาพื่ท้�ด้ท้�สุด ตื้องใช้้ iOS 13 ข้้นไป Android 9.0 ข้้นไปและแอป Ronin เวอร์ช้ัน 1.4.0 ข้้นไป
แตืะวิธ้ใช้้เพื่ื�อเร้ยนร่้เพื่ิ�มืเตืิมืเก้�ยวกับจัอยคู่วบคูุ่มืเกมื
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ก่�ริ่คำวบคุำมโฟกั่ส

ลากจัุดส้ขาวเพื่ื�อคู่วบคูุ่มืโฟกัสห้ลังจัากตืิดตืั้งมือเตือร์โฟกัส DJI RS 0-100 ห้มืายถึ้งจัุดสิ้นสุด A และ B 
ของมือเตือร์โฟกัส แตืะปุ�มืบันท้กเพื่ื�อเริ�มื/ห้ยุดการบันท้ก แตืะไอคู่อน Virtual Joystick เพื่ื�อคู่วบคูุ่มืการเคู่ลื�อนไห้วขอ
งกิมืบอล

ก่�ริ่ปริ่ับสมดุล

ด่วิด้โอสอนการใช้้งานในห้น้าน้�
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มอเต้อร์ิ่พ�ริ่�มิเต้อร์ิ่

มื้เมืน่พื่ื้นฐานและขั้นส่ง สามืารถึแสดงและปรับคู่วามืฝืดได้ในเมืน่พื่ื้นฐาน นอกจัากน้้ ยังสามืารถึปรับคู่วามืแรงได้ในเมื
น่ขั้นส่ง (อย�าปรับห้ากไมื�จัำาเป็น)
แตืะ Auto Tune และ DJI RS 3 Pro จัะคู่ำานวณผลลัพื่ธ์โดยอัตืโนมืัตืิตืามืน้ำาห้นักของการตืั้งคู่�ากิมืบอล 
ห้ลังจัากปรับอัตืโนมืัตืิแล้ว คูุ่ณสามืารถึด่การวินิจัฉัยมือเตือร์โดยละเอ้ยดได้ท้�ด้านล�างของห้น้าจัอ ห้ากกิมืบอลมื้คู่วา
มืสมืดุลอย�างเห้มืาะสมื คู่�ากำาลังของมือเตือร์คู่วรอย่�ในช้�วง ±5 ห้ากการใช้้พื่ลังงานบนแกนใดแกนห้น้�งเกินช้�วงดังกล�
าวอย�างตื�อเนื�อง ให้้ตืรวจัสอบคู่วามืสมืดุลเช้ิงกลของกิมืบอล
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โปริ่ไฟล์ผู้ใช้

สามืารถึตืั้งคู่�าโห้มืดกิมืบอล, ตืิดตืามืคู่วามืเร็ว, Deadband, โห้มืดเร�ง และการคู่วบคูุ่มืจัอยสตืิ๊กได้ในห้น้าน้ ้ 
Deadband กำาห้นดว�ากิมืบอลทนตื�อการเคู่ลื�อนไห้วได้มืากน้อยเพื่้ยงใด ก�อนท้�จัะแปลการเคู่ลื�อนไห้วในการห้ันซ้ายขวา 
การก้มืเงย และการเอ้ยงซ้ายขวาของกล้อง

ก่�ริ่คำวบคำุมก่�ริ่ต้ั้งคำ่�	

ช่องสัญญ�ณ

ตืัวบ�งช้้้ช้�องสัญญาณให้้ข้อเสนอแนะ เมืื�อกำาห้นดคู่�าการทำางานระยะไกล สามืารถึกำาห้นดช้�องสัญญาณการห้ันซ้ายข
วา การก้มืเงย และการเอ้ยงซ้ายขวาให้มื�ได้และแตื�ละแกนยังสามืารถึกลับด้านได้อ้กด้วย Normal ห้มืายถึ้งทิศทางกา
รเคู่ลื�อนท้�เห้มืือนกับจัอยสตืิ๊ก Inverted ห้มืายถึ้งทิศทางการเคู่ลื�อนท้�ตืรงข้ามืกับจัอยสตืิ๊ก
เมืื�อใช้้จัอยสตืิ๊ก คูุ่ณสามืารถึคู่วบคูุ่มืได้เฉพื่าะ CH1 และ CH3 ซ้�งจัะแมืปกับแกนก้มืเงยและแกนห้ันซ้ายขวาตืามืคู่�าเริ�มื
ตื้น คูุ่ณสามืารถึปรับแตื�งการแมืปช้�องได้โดยแตืะท้�ช้ื�อแกนทางด้านขวาของห้น้าจัอ

ก่�ริ่เคำลื่อนไหว
คูุ่ณสามืารถึตืั้งคู่�าการคู่วบคูุ่มืจัอยสตืิ๊กได้โดยการปรับ Deadband, Max speed, Smoothness และ Endpoints 
สำาห้รับแตื�ละแกน มื้สามืโปรไฟล์เริ�มืตื้นสำาห้รับการตืั้งคู่�าแตื�ละรายการ
Deadband: เมืื�อคู่�า Deadband เพื่ิ�มืข้้นจัำาเป็นตื้องมื้การเคู่ลื�อนไห้วของจัอยสตืิ๊กมืากข้้นเพื่ื�อแปลเป็นการเคู่ลื�อนไห้ว
จัริงของกิมืบอล
Max Speed: ช้�วยให้้ปรับคู่วามืเร็วในการห้มืุนท้�คู่วบคูุ่มืจัากระยะไกลได้
Smoothness: ช้�วยให้้คูุ่ณคู่วบคูุ่มืคู่วามืไวตื�อการตือบสนองของกิมืบอล 
Endpoint: จัำากัดช้�วงการห้มืุนของกิมืบอล โดยการตืั้งคู่�าจัุดสิ้นสุด แกนห้ันซ้ายขวามื้สลิปริง ทำาให้้ DJI RS 3 Pro 
สามืารถึห้มืุนได้อย�างตื�อเนื�องเมืื�อตืั้งจัุดสิ้นสุดไว้ท้� 180° ท้�แกนก้มืเงย คูุ่ณสามืารถึตืั้งคู่�าจัุดสิ้นสุดได้ตืามืคู่วามืตื้อง
การของคูุ่ณ เลนส์ท้�ยาวกว�าบางตืัวอาจัช้นกรอบกิมืบอล กำาห้นดมืุมืสิ้นสุดเพื่ื�อป้องกันกรณ้ดังกล�าว
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สถ�นะ

ก่�ริ่ต้ั้งคำ่�

ใช้้คูุ่ณสมืบัตืิเพื่ิ�มืเตืิมื เช้�น Motor Pause, Silent Mode, System Calibration, Horizontal Calibration และ 
Restore Gimbal Setup

ริ่�ยก่�ริ่ต้ริ่วจสอบ

แสดงสถึานะการเช้ื�อมืตื�อของบล่ท่ธและกล้อง เมืื�อสถึานะกิมืบอลผิดปกตืิ ข้อมื่ลสถึานะจัะแสดงท้�น้�

ก่�ริ่ส่งภ�พ
เมื ื �อตื ิดตื ั ้งระบบส �งภัาพื่  DJI  Ronin Image Transmiss ion แล ้ว  ให้ ้แตืะเช้ ื �อมืตื �อก ับ  RavenEye 
บนห้น้าจัอห้ลักของแอป Ronin เพื่ื�อใช้้คูุ่ณสมืบัตืิการส�งภัาพื่ โปรดด่คู่่�มืือการใช้้งาน DJI Ronin Image Transmitter 
เพื่ื�อรับทราบรายละเอ้ยด 
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คําเตือน

ก่�ริ่ใช้ด้�มจับ

1.  ห้้ามืปล�อยให้้ด้ามืจัับสัมืผัสกับของเห้ลวทุกช้นิด ห้้ามืปล�อยให้้ด้ามืจัับโดนฝนห้รืออย่�ใกล้กับแห้ล�งท้�มื้คู่วามืช้ื้น 
ห้้ามืทิ้งด้ามืจัับลงไปในน้ำา ห้ากด้านในของแบตืเตือร้�สัมืผัสกับน้ำา อาจัทำาให้้เกิดการสลายตืัวทางเคู่มื้ซ้�งอาจัทำาให้้แ
บตืเตือร้�ตืิดไฟและอาจัทำาให้้เกิดการระเบิดได้

2.  ห้ากด้ามืจัับตืกน้ำาโดยบังเอิญ ให้้วางไว้ในท้�ปลอดภััยและเปิดโล�งทันท้ อย่�ในระยะห้�างท้�ปลอดภััยจัากด้ามืจัับจันกว�
าด้ามืจัับจัะแห้้งสนิท ห้้ามืใช้้ด้ามืจัับอ้ก และทิ้งด้ามืจัับอย�างถึ่กตื้องตืามืท้�อธิบายไว้ในส�วนการกำาจััดด้ามืจัับ

3.  ดับไฟท้�เกิดข้้นโดยใช้้ น้ำา ทราย ผ้ากันไฟ ห้รือเคู่รื�องดับเพื่ลิงช้นิดผงแห้้ง
4.  ห้้ามืใช้้แบตืเตือร้�ท้�ไมื�ใช้�ของ DJI ไปท้�เว็บไซตื์ www.dji.com เพื่ื�อซื้อแบตืเตือร้�ให้มื� DJI 

จัะไมื�รับผิดช้อบตื�อคู่วามืเส้ยห้ายใด ๆ ท้�เกิดจัากแบตืเตือร้�ท้�ไมื�ใช้�ของ DJI
5.  ห้้ามืใช้้ห้รือช้าร์จัด้ามืจัับท้�บวมื รั�ว ห้รือเส้ยห้าย ห้ากด้ามืจัับผิดปกตืิ ให้้ตืิดตื�อ DJI ห้รือตืัวแทนจัำาห้น�ายท้�ได้รับอนุ

ญาตืจัาก DJI เพื่ื�อขอคู่วามืช้�วยเห้ลือเพื่ิ�มืเตืิมื

ด้ามืจับั BG30 และแบัตเตอร้�ในี้ตัว

ด้ามืจัับ BG30 ใช้้สำาห้รับถึือ แบตืเตือร้�ในตืัวภัายในด้ามืจัับมื้คู่วามืจัุ 1950 mAh และใช้้งานได้ส่งสุด 12 ช้ั�วโมืง 

คำำ�แนะนำ�ด้�นคำว�มปลอดภัย
คู่ำาศัพื่ท์ตื�อไปน้้มื้การใช้้ตืลอดในเอกสารผลิตืภััณฑ์์ เพื่ื�อระบุถึ้งระดับของอันตืรายท้�อาจัเกิดข้้นเมืื�อใช้้งานผลิตืภััณฑ์์น้้:

คําเตือน  ขั ้นตือนการปฏิบัตืิ ซ้ �งห้ากไมื�ปฏิบัตืิตืามือย�างเห้มืาะสมือาจัทำาให้้เกิดคู่วามืเส้ยห้ายตื�อทรัพื่ย์สิน 
คู่วามืเส้ยห้ายข้างเคู่้ยง และการบาดเจั็บสาห้ัส ห้รืออาจัมื้โอกาสอย�างมืากท้�จัะทำาให้้เกิดการบาดเจั็บแบบไมื�รุนแรง
ประกาศ  ห้ากไมื�ปฏิบัตืิตืามืขั้นตือนการปฏิบัตืิอย�างเห้มืาะสมื อาจัมื้คู่วามืเป็นไปได้ว�าจัะทำาให้้เกิดคู่วามืเส้ยห้ายตื�อทรัพื่ย์
สินทางกายภัาพื่ และอาจัเกิดการบาดเจั็บเล็กน้อย ห้รือไมื�มื้เลย

ก่่อนก่�ริ่ใช้ง�น ก่ริุ่ณ�อ่�นคำู่มือก่�ริ่ใช้ง�นเพื่อทำ�คำว�มคำุ้นเคำยก่ับคำุณสมบัต้ิขอ
งผลิต้ภัณฑ์นี ้ ก่�ริ่ไม่ใช้ง�นผลิต้ภัณฑ์อย่�งถูก่ต้้องอ�จส่งผลให้เก่ิดคำว�มเสีย

ห�ยต้่อผลิต้ภัณฑ์ ทริ่ัพย์สินส่วนต้ัว และทำ�ให้เก่ิดก่�ริ่บ�ดเจ็บส�หัสได้ นี่เป็นผลิต้ภัณฑ์ที่มีคำว�มซับซ้อ
น ผลิต้ภัณฑ์นี้ต้้องใช้ด้วยคำว�มริ่ะมัดริ่ะวังและส�มัญสำ�นึก่ และต้้องมีคำว�มส�ม�ริ่ถท�งเคำริ่ื่องจัก่ริ่ก่ลขั้
นพื้นฐ�น ก่�ริ่ไม่ใช้ง�นผลิต้ภัณฑ์นี้อย่�งปลอดภัยและมีคำว�มริ่ับผิดชอบ อ�จส่งผลให้เก่ิดก่�ริ่บ�ดเจ็บ 
หริ่ือคำว�มเสียห�ยต้่อผลิต้ภัณฑ์ หริ่ือทริ่ัพย์สินอื่น ๆ ได้
ผลิต้ภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้สำ�หริ่ับก่�ริ่ใช้ง�นของเด็ก่โดยไม่มีผู ้ใหญ่คำอยก่ำ�ก่ับดูแล ห้�มใช้ก่ับส่วนปริ่ะก่อบ
ที่ใช้ง�นริ่่วมก่ันไม่ได้หริ่ือปริ่ับแต้่งผลิต้ภัณฑ์นี้ในลัก่ษณะที่นอก่เหนือจ�ก่เอก่ส�ริ่ที่จัดทำ�โดย SZ DJI 
TECHNOLOGY CO., LTD. คำำ�แนะนำ�ด้�นคำว�มปลอดภัยเหล่�นี้ปริ่ะก่อบไปด้วยคำำ�แนะนำ�เก่ี่ยวก่ับคำว�มปล
อดภัย ก่�ริ่ใช้ง�น และก่�ริ่ดูแลริ่ัก่ษ� คำุณจำ�เป็นต้้องอ่�นและปฏิบัต้ิต้�มคำำ�แนะนำ�และคำำ�เต้ือนในคำู่มือก่�ริ่ใช้ง
�น ก่่อนจะทำ�ก่�ริ่ปริ่ะก่อบ ก่�ริ่ต้ิดต้ั้ง หริ่ือก่�ริ่ใช้ง�น เพื่อให้ส�ม�ริ่ถใช้ง�นผลิต้ภัณฑ์ได้อย่�งถูก่ต้้องและหลี
ก่เลี่ยงคำว�มเสียห�ยหริ่ือก่�ริ่บ�ดเจ็บส�หัส
เพื่อหลีก่เลี่ยงก่�ริ่เก่ิดไฟไหม้ ก่�ริ่บ�ดเจ็บส�หัสและคำว�มเสียห�ยต้่อทริ่ัพย์สิน ให้ปฏิบัต้ิต้�มคำำ�แนะนำ�ด้�นคำ
ว�มปลอดภัยต้่อไปนี้ เมื่อใช้ง�น ช�ริ่์จหริ่ือจัดเก่็บด้�มจับ
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6.  คู่วรใช้้ผลิตืภััณฑ์์ในอุณห้ภั่มืิตืั้งแตื� -20º ถึ้ง 45º C (-4° ถึ้ง 113° F) การใช้้ด้ามืจัับในสภัาพื่แวดล้อมืท้�ส่งก
ว�า 50° C (122° F) อาจัทำาให้้เกิดไฟไห้มื้ห้รือการระเบิดได้ การใช้้ผลิตืภััณฑ์์ในอุณห้ภั่มืิท้�ตื�ำากว�า -10º C (14° F) 
อาจัทำาให้้เกิดคู่วามืเส้ยห้ายถึาวร

7.  ห้้ามืใช้้ด้ามืจัับในสภัาพื่แวดล้อมืท้�มื้ไฟฟ้าสถึิตืห้รือแมื�เห้ล็กไฟฟ้าแรงส่ง มืิฉะนั้นแผงคู่วบคูุ่มืแบตืเตือร้�อาจัทำางาน
ผิดปกตืิ

8.  ห้้ามืถึอดช้ิ้นส�วนห้รือเจัาะด้ามืจัับในแบบใดก็ตืามื เพื่ราะอาจัทำาให้้เกิดการรั�วไห้ล ไฟไห้มื้ ห้รือระเบิดได้
9.  ห้้ามืทำาแบตืเตือร้�ตืกห้รือกระแทก อย�าวางของห้นักบนด้ามืจัับ
10. อิเล็กโทรไลตื์ในแบตืเตือร้�มื้ฤทธิ์กัดกร�อนส่ง ห้ากอิเล็กโทรไลตื์สัมืผัสกับผิวห้นังห้รือดวงตืาของคูุ่ณ ให้้ร้บล้างบริ

เวณนั้นโดยเปิดน้ำาให้้ไห้ลผ�านอย�างน้อย 15 นาท้และไปพื่บแพื่ทย์ทันท้
11. ห้ากทำาด้ามืจัับตืก ห้้ามืใช้้ด้ามืจัับนั้น
12. ห้้ามืทำาให้้แบตืเตือร้�ร้อน ห้้ามืนำาผลิตืภััณฑ์์ไปไว้ในเตืาไมืโคู่รเวฟห้รือในภัาช้นะท้�มื้แรงดัน
13. ห้้ามืทำาให้้ด้ามืจัับลัดวงจัรด้วยตืนเอง
14. ทำาคู่วามืสะอาดขั้วตื�อด้ามืจัับด้วยผ้าแห้้งท้�สะอาด

ก่�ริ่ช�ริ่์จด้�มจับ

1.  ห้้ามืทิ้งด้ามืจัับไว้โดยไมื�มื้ใคู่รด่แลระห้ว�างการช้าร์จั ห้้ามืช้าร์จัด้ามืจัับใกล้กับวัสดุตืิดไฟห้รือบนพื่ื้นผิวท้�ตืิดไฟได้ 
เช้�น พื่รมืห้รือไมื้

2.  การช้าร์จัด้ามืจัับนอกช้�วงอุณห้ภั่มืิ 5° ถึ้ง 40° C (41° ถึ้ง 104° F) อาจัทำาให้้เกิดการรั�วไห้ล คู่วามืร้อนส่งเกินไป 
ห้รือแบตืเตือร้�เส้ยห้ายได้ อุณห้ภั่มืิท้�เห้มืาะสมืในการช้าร์จัคู่ือ 22° ถึ้ง 28° C (72° ถึ้ง 82° F)

ก่�ริ่เก่็บด้�มจับ

1.  เก็บด้ามืจัับให้้พื่้นมืือเด็กและสัตืว์
2.  ห้ากจัะเก็บด้ามืจัับไว้เป็นเวลานาน ให้้ช้าร์จัด้ามืจัับจันกระทั�งระดับแบตืเตือร้�อย่�ระห้ว�าง 30% ถึ้ง 50%
3.  ห้้ามืวางด้ามืจัับไว้ใกล้แห้ล�งท้�มื้คู่วามืร้อน เช้�น เตืา ห้รือเคู่รื�องทำาคู่วามืร้อน ห้้ามืทิ้งด้ามืจัับไว้ในรถึยนตื์ในวันท้�อาก

าศร้อน อุณห้ภั่มืิการเก็บรักษาท้�เห้มืาะสมืคู่ือ 22º ถึ้ง 28º C (72° ถึ้ง 82° F)
4.  คู่อยด่แลให้้ด้ามืจัับแห้้ง

ก่�ริ่ดูแลริ่ัก่ษ�ด้�มจับ

1.  ห้้ามืใช้้ด้ามืจัับเมืื�ออุณห้ภั่มืิส่งห้รือตื�ำาเกินไป
2.  ห้้ามืเก็บแบตืเตือร้�ในสภัาพื่แวดล้อมืท้�มื้อุณห้ภั่มืิส่งกว�า 45° C (113° F) ห้รือตื�ำากว�า 0° C (32° F)

คำำ�เต้ือนในก่�ริ่เดินท�ง

1.  ก�อนจัะพื่กพื่าด้ามืจัับไปข้้นเคู่รื�องบิน จัะตื้องปล�อยประจัุออกก�อนจันกว�าระดับแบตืเตือร้�จัะตื�ำากว�า 30% คู่ายประจัุ
ด้ามืจัับในบริเวณท้�กันไฟได้เท�านั้นและเก็บด้ามืจัับไว้ในท้�ท้�มื้อากาศถึ�ายเท

2.  เก็บด้ามืจัับไว้ให้้ห้�างจัากวัตืถึุท้�เป็นโลห้ะ เช้�น แว�นตืา นาฬิกา เคู่รื�องประดับ และกิ๊บตืิดผมื
3.  ห้้ามืเคู่ลื�อนย้ายด้ามืจัับท้�เส้ยห้ายห้รือด้ามืจัับท้�มื้ระดับแบตืเตือร้�ส่งกว�า 30%

ก่�ริ่ก่ำ�จัดด้�มจับ

ทิ้งด้ามืจัับในกล�องร้ไซเคู่ิลเฉพื่าะ ห้ลังจัากคู่ายประจัุอย�างสมืบ่รณ์แล้ว ห้้ามืทิ้งด้ามืจัับในถึังขยะทั�วไป ปฏิบัตืิตืามืข้อบั
งคู่ับในท้องถึิ�นของคูุ่ณอย�างเคู่ร�งคู่รัดเก้�ยวกับการทิ้งและร้ไซเคู่ิลแบตืเตือร้� 
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ประกาศ

ก่�ริ่ใช้ด้�มจับ

1.  ตืรวจัสอบให้้แน�ใจัว�าก�อนใช้้งาน ได้ช้าร์จัด้ามืจัับเตื็มืท้�แล้ว
2.  ห้ากคู่ำาเตืือนแบตืเตือร้�ตื�ำาปรากฏข้้น ให้้ช้าร์จัด้ามืจัับโดยเร็วท้�สุด

ก่�ริ่ช�ริ่์จด้�มจับ

1.  ด้ามืจัับออกแบบมืาเพื่ื�อให้้ห้ยุดช้าร์จัเมืื�อช้าร์จัเตื็มืท้�แล้ว การตืรวจัด่คู่วามืคู่ืบห้น้าของการช้าร์จัและตืัดการเช้ื�อมืตื�อ
ด้ามืจัับเมืื�อช้าร์จัเตื็มืแล้ว ถึือเป็นวิธ้ปฏิบัตืิท้�ด้

ก่�ริ่เก่็บด้�มจับ

1.  ห้ากจัะไมื�ใช้้งานด้ามืจัับเป็นเวลา 10 วันข้้นไป ให้้คู่ายประจัุเห้ลือ 40%-65% การทำาเช้�นน้้สามืารถึยืดอายุแบตืเตือ
ร้�ได้อย�างมืาก

2.  ห้ากด้ามืจัับถึ่กเก็บไว้เป็นเวลานานและแบตืเตือร้�ห้มืด ด้ามืจัับจัะเข้าส่�โห้มืดสล้ป ช้าร์จัด้ามืจัับให้มื�เพื่ื�อให้้ออกจัากโ
ห้มืดสล้ป

3.  เมืื�อเก็บไว้เป็นเวลานาน ให้้ถึอดด้ามืจัับออกจัากกิมืบอล

ก่�ริ่ดูแลริ่ัก่ษ�ด้�มจับ

1.  อายุการใช้้งานแบตืเตือร้�อาจัลดลงห้ากไมื�ได้ใช้้งานเป็นเวลานาน
2.  คู่ายประจัุและช้าร์จัด้ามืจัับให้้เตื็มืทุก ๆ สามืเดือนเพื่ื�อให้้แบตืเตือร้�อย่�ในสภัาพื่ด้

ก่�ริ่ก่ำ�จัดด้�มจับ

1.  ห้ากปิดใช้้งานด้ามืจัับแล้ว แตื�แบตืเตือร้�ไมื�สามืารถึคู่ายประจัุออกได้ห้มืด ให้้ตืิดตื�อผ่้กำาจััดแบตืเตือร้�มืืออาช้้พื่ห้รือ
ตืัวแทนร้ไซเคู่ิลเพื่ื�อขอคู่วามืช้�วยเห้ลือเพื่ิ�มืเตืิมื

2.  ทิ้งด้ามืจัับทันท้ ห้ากไมื�สามืารถึเปิดเคู่รื�องได้ห้ลังจัากการคู่ายประจัุมืากเกินไป
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โหมืดการที่ำางานี้

มื้โห้มืดการทำางานส้�โห้มืดสำาห้รับ DJI RS 3 Pro: Upright, Underslung, Flashlight และ Briefcase

โห้มืดตัื�งตืรง 
(Upright Mode)

โห้มืดถืึอกลับหั้ว 
(Underslung Mode)

โห้มืดไฟฉาย (Flashlight Mode)

โห้มืดหิ้�ว 
(Briefcase Mode)

การบัำารุงรักษา

DJI RS 3 Pro ไมื�กันน้ำา ตืรวจัสอบให้้แน�ใจัว�าได้ป้องกันฝุ�นและน้ำาระห้ว�างการใช้้งาน ห้ลังการใช้้งาน แนะนำาให้้เช้็ด DJI 
RS 3 Pro ด้วยผ้าแห้้งนุ�มื ๆ ห้้ามืฉ้ดน้ำายาทำาคู่วามืสะอาดใด ๆ ลงบน DJI RS 3 Pro
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ข้้อม่ืลจำาเพิาะ

อุปกรณ์ตื�อพื่�วง 

พื่อร์ตือุปกรณ์เสริมื

พื่อร์ตื RSA/NATO
ร่ตืิดตืั้ง 1/4"-20
Cold Shoe
พื่อร์ตื Video Transmission/LiDAR Range Finder (USB-C)
พื่อร์ตืคู่วบคูุ่มืกล้อง RSS (USB-C)
พื่อร์ตืมือเตือร์โฟกัส (USB-C)

แบตืเตือร้�

รุ�น: BG30-1950 mAh-15.4V
ประเภัท: LiPo 4S
คู่วามืจัุ: 1950 mAh
พื่ลังงาน: 30 Wh
ส่งสุด ระยะเวลาการทำางาน: 12 ช้ั�วโมืง (วัดกับอุปกรณ์ท้�
ได้ระดับและอย่�ในสถึานะห้ยุดนิ�ง กิมืบอลอย่�ในระดับสมืดุล 
แกนทั้งสามือย่�ในสถึานะใช้้งาน และขณะท้�แบตืเตือร้�ให้้พื่ลังงานกั
บกิมืบอลเท�านั้น)
เวลาในการช้าร์จั: ประมืาณ 1.5 ช้ั�วโมืง (โดยใช้้เคู่รื�องช้าร์จั 24W 
แนะนำาให้้ใช้้เคู่รื�องช้าร์จัท้�มื้โพื่รโทคู่อล QC 2.0 ห้รือ PD)
ช้�วงอุณห้ภั่มืิการช้าร์จัท้�แนะนำา: 5° ถึ้ง 40° C (41° ถึ้ง 104° F)

การเช้ื�อมืตื�อ บล่ท่ธ 5.0
พื่อร์ตืช้าร์จั (USB-C)

ข้อกำาห้นดสำาห้รับแอป Ronin iOS 11.0 ข้้นไป
Android 7.0 ข้้นไป

ภัาษาท้�ห้น้าจัอสัมืผัสรองรับ อังกฤษ, จั้นตืัวย�อ, จั้นตืัวเตื็มื, เยอรมืัน, ฝรั�งเศส, เกาห้ล้, ญ้�ปุ�น, 
สเปน, โปรตืุเกส (บราซิล), รัสเซ้ย, ไทย

ประสิทธิภัาพื่การทำางาน

น้ำาห้นักบรรทุกท้�ทดสอบแล้ว 4.5 กก. (10 ปอนด์)

คู่วามืเร็วการห้มืุนคู่วบคูุ่มืส่งสุด
ห้ันซ้ายขวา: 360°/วินาท้ 
ก้มืเงย: 360°/วินาท้ 
เอ้ยงซ้ายขวา: 360°/วินาท้

ขอบเขตืทางเทคู่นิคู่
แกนห้ันซ้ายขวา: ห้มืุนตื�อเนื�อง 360°
แกนเอ้ยงซ้ายขวา: -95° ถึ้ง +240°
แกนก้มืเงย: -112° ถึ้ง +214°

คูุ่ณสมืบัตืิเช้ิงกลและไฟฟ้า

คู่วามืถึ้�ในการทำางาน 2.4000-2.4835 GHz

กำาลังส�งบล่ท่ธ <8 dBm

อุณห้ภั่มืิในการทำางาน -20° ถึ้ง 45° C (-4° ถึ้ง 113° F)

นำ้าห้นัก

กิมืบอล: ประมืาณ 1,143 ก. (2.51 ปอนด์)
ด้ามืจัับ: ประมืาณ 265 ก. (0.58 ปอนด์)
ด้ามืจัับ/ขาตืั้งกล้องเสริมื (โลห้ะ): ประมืาณ 226 ก. (0.49 ปอนด์)
แผ�นปลดเร็วด้านบนและด้านล�าง: ประมืาณ 107 ก. (0.23 ปอนด์)

ขนาด

พื่ับ: 268×276×68 มืมื. (ยาว×กว้าง×ส่ง ไมื�รวมืกล้อง ด้ามืจัับ 
และด้ามืจัับ/ขาตืั้งกล้องเสริมื)
กางออก: 415×218×195 มืมื. (ยาว×กว้าง×ส่ง คู่วามืส่งรวมืถึ้ง
ด้ามืจัับและไมื�รวมืด้ามืจัับ/ขาตืั้งกล้องเสริมื)



ห้ากคุู่ณม้ืคู่ำาถึามืเก้�ยวกับเอกสารฉบับน้� โปรดติืดตื�อ DJI 
โดยส�งข้อคู่วามืไปท้� DocSupport@dji.com

DJI เป็นเคู่รื�องห้มืายการคู้่าของ DJI
ลิขสิทธิ� © 2022 DJI สงวนลิขสิทธิ�

ข้อคู่วามืน้�อาจัม้ืการเปล้�ยนแปลงได้
ดาวน์โห้ลดเวอร์ชั้นล�าสุดจัาก

www.dji.com/rs-3-pro/downloads

ติืดตื�อ 
ฝ่��ยสนับสนุนของ 
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