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   ค้้นหาค้ำาสำำาคั้ญ
คู่น้หาคู่ำาสำำาคู่ญั อย่�างเช้�น “แบตเตอร่�” และ “ตดิตั �ง” เพื่ื�อคู่น้หาหวัข้อ้นั�น หากคู่ณุใช้้ Adobe Acrobat Reader เพื่ื�ออ�านเอกสำารน่� 
กรณุากด Ctrl+F ใน Windows หรอื Command+F ใน Mac เพื่ื�อเริ�มืตน้คู่น้หา

   ไปท่ี่�หัวข้้อ
ดห่วัข้อ้ทั้ั �งหมืดในสำารบญั คู่ลิกทั้่�ชื้�อหัวข้อ้เพื่ื�อไปทั้่�หวัข้อ้นั�น

     พิิมพ์ิเอกสำารน่�
เอกสำารน่�สำามืารถพื่มิืพื่แ์บบคู่วามืละเอย่่ดส่ำงได้



2 © 2020 DJI สำงวนลิข้สิำทั้ธิ์  . 

การใช้้ค่้�มือน่�

ค้ำาอธิิบายภาพิ

คู่ำาเตอืน สิำ�งสำำาคู่ญั ข้อ้แนะนำาและเคู่ล็ดลบั เอกสำารอา้งองิ

อ�านก�อนข้้�นบินค้รั �งแรก

กรณุาอ�านเอกสำารต�อไปน่�ก�อนจะใช้้งาน DJITM MAVICTM Air 2:

1. เอกสำารในกล�อง เอกสำารสำละสิำทั้ธิแ์ละคู่ำาแนะนำาดา้นคู่วามืปลอดภัยั่

2. คู่่�มือืเริ�มืใช้้งานอย่�างรวดเรว็ 

3. คู่่�มือืการใช้้งาน

ข้อแนะนำาใหช้้มืวดิโ่อสำอนการใช้้งานทั้ั �งหมืดทั้่�เวบ็ไซตท์ั้างการข้อง DJI และอ�านเอกสำารสำละสิำทั้ธิแ์ละคู่ำาแนะนำาดา้นคู่วามืปลอดภััย่ก�อนจะใช้้งานจรงิเป็นคู่รั �ง

แรก เตรย่่มืพื่รอ้มืบนิคู่รั �งแรกโดย่การทั้บทั้วนคู่่�มือืเริ�มืใช้้งานอย่�างรวดเรว็และอา้งถงึคู่่�มือืการใช้้งานน่�เพื่ื�อทั้ราบข้อ้ม่ืลเพื่ิ�มืเตมิื

วิด่ีโอสำอนการใช้้งาน

ไปทั้่�เวบ็ไซตด์า้นล�างหรอืสำแกนคู่วิอารโ์คู่ด้ เพืื่�อช้มืวดิโ่อสำอนการใช้้งาน Mavic Air 2 ซึ�งจะสำาธติวธิใ่ช้้งาน Mavic Air 2 อย่�าง

ปลอดภัยั่
http://www.dji.com/mavic-air-2/video

ดีาวน์โหลดีแอป DJI Fly
ตรวจสำอบใหแ้น�ใจว�าใช้้แอป DJI Fly ระหว�างบนิ สำแกนคู่วิอารโ์คู่ด้ทั้่�ดา้นข้วา เพื่ื�อดาวน์โหลดเวอรชั์้นล�าสุำด

เวอรชั์้น Android ข้อง DJI Fly ใช้้งานไดก้บั Android v6.0 หรอืใหมื�กว�า เวอรชั์้น iOS ข้อง DJI Fly ใช้้งานไดก้บั iOS 
v10.0.2 หรอืใหมื�กว�า

ดีาวน์โหลดี DJI Assistant 2 สำำาหรับ Mavic 
ดาวน์โหลด DJI Assistant 2 สำำาหรบั Mavic ไดท่้ั้� http://www.dji.com/mavic-air-2/downloads

เพื่ื�อคู่วามืปลอดภัยั่ย่ิ�งข้ึ �น การบนิจำากดัไวท้ั้่�คู่วามืส่ำง 98.4 ฟุุต (30 เมืตร) และระย่ะห�างทั้่� 164 ฟุุต (50 เมืตร) เมืื�อไมื�ไดเ้ชื้�อมืต�อหรอืล็อกอินกับแอประ

หว�างการบิน คู่ำาแนะนำาน่�ใช้้กบั DJI Fly และแอปทุั้กแอปท่ั้�ทั้ำางานร�วมืกบัโดรนข้อง DJI ได ้

 อุณหภั่มืิทั้่�ใช้้งานได้สำำาหรับผลิตภััณฑ์์ชิ้ �นน่�คู่ือ -10° ถึง 40° องศาเซลเซ่ย่สำ ผลิตภััณฑ์์ชิ้ �นน่� ไมื�ได้เป็นไปตามืมืาตรฐานอุณหภั่มืิข้องการ

ใช้้งานระดับการทั้หาร (-55° ถึง 125° C) ซึ�งต้องทั้นทั้านต�อคู่วามืหลากหลาย่ข้องสำภัาวะแวดล้อมืมืากกว�า ใช้้งานผลิตภััณฑ์์ให้เหมืาะ

สำมื และใช้้งานเฉพื่าะกับสำภัาพื่อากาศท่ั้�อย่่�ในช้�วงอุณหภั่มืิทั้่�ใช้้งานได้ข้องผลิตภััณฑ์์ระดับน่� เทั้�านั�น
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รายละเอ่ยดีผลิตภัณฑ์์

สำ�วนน่�คู่อืการแนะนำา Mavic Air 2 และแสำดงสำ�วน

ประกอบต�าง ๆ ข้องโดรนและรโ่มืทั้คู่อนโทั้รล



6 © 2020 DJI สำงวนลิข้สิำทั้ธิ์  . 

รายละเอ่ยดีผลิตภัณฑ์์

ข้้อม่ลเบื�องต้น

DJI Mavic Air 2 มืท่ั้ั �งระบบอนิฟุราเรดและระบบการมืองวตัถตุ�าง ๆ แบบดา้นหน้า ดา้นหลงั และดา้นล�าง โดย่ทั้ำาไดท้ั้ั �งบนิร�อน บนิอย่่�ในบ้านและนอก

บา้นได ้ รวมืถึงย่งัมืร่ะบบสัำ�งการให้บนิกลบัจดุข้ึ �นบนิอตัโนมืตั ิ การถ�าย่ภัาพื่มืมุืทั้่�ย่ากลำาบากทั้ำาไดอ้ย่�างง�าย่ดาย่ดว้ย่เทั้คู่โนโลย่อั่นเป็นเอกลักษณ์ข้อง DJI อาทั้ิ

 ระบบตรวจจบัสิำ�งกด่ข้วางและระบบ Advanced Pilot Assistance System 3.0 (ระบบผ่ช้้�วย่บนิลำ �าหน้า 3.0) สำนุกกับโหมืดการบนิอจัฉรยิ่ะ อาทั้ิ

 QuickShots (ถ�าย่ภัาพื่ด�วน) พื่าโนรามื�า และ FocusTrack ซึ�งมืท่ั้ั �ง ActiveTrack 3.0, Spotlight 2.0 และ Point of Interest 3.0 ดว้ย่

กมิืบอลกนัสัำ�นแบบอสิำระ 3 แกนและเซนเซอรก์ลอ้งข้นาด 1/2” Mavic Air 2 ถ�าย่วดิโ่อได ้4K/60 fps และภัาพื่ถ�าย่คู่วามืละเอย่่ด 48 MP ในข้ณะทั้่� 
Hyperlapse ทั้่�มืก่ารพื่ฒันาเพื่ิ�มืข้ึ �นสำามืารถถ�าย่ timelapse ไดถ้งึ 8K 

 เทั้คู่โนโลย่ส่ำ�งสัำญญาณในระย่ะไกลข้อง DJI คู่อื OCUSYNCTM 2.0 ไดบ้รรจไุวใ้นรโ่มืทั้คู่อนโทั้รล ซึ�งจะสำามืารถสำ�งสัำญญาณไดไ้กลถงึ 6 ไมืล ์ (10 
กโิลเมืตร) และแสำดงวดิโ่อจากตวัโดรนมืาทั้่�แอป DJI Fly ทั้่�โทั้รศัพื่ทั้เ์คู่ลื�อนท่ั้�ไดส่้ำงสุำดทั้่� 1080p รโ่มืทั้คู่อนโทั้รลทั้ำางานไดท้ั้ั �ง 2.4 GHz และ 5.8 GHz 
และย่งัเลอืกช้�องสัำญญาณทั้่�ดท่ั้่�สุำดโดย่อตัโนมืตัโิดย่ไมื�มืก่ารหน�วงสัำญญาณ โดรนและกล้องสำามืารถคู่วบคู่มุืไดอ้ย่�างง�าย่ดาย่โดย่ใช้้ปุ� มืบนเคู่รื�อง 

คู่วามืเรว็ส่ำงสุำดข้อง Mavic Air 2 คู่อื 42 ไมืลต์�อชั้�วโมืง (68 กโิลเมืตรต�อชั้�วโมืง) และระย่ะเวลาการบินส่ำงสุำดคู่อื 34 นาทั้ ่ในข้ณะทั้่�ระย่ะเวลาการใช้้งาน

ส่ำงสุำดข้องรโ่มืทั้คู่อนโทั้รลคู่อืหกชั้�วโมืง

เตร่ยมโดีรนให้พิร้อม

แข้นข้องโดรนทั้ั �งหมืดถก่พื่บัไวก้�อนทั้่�โดรนจะบรรจลุงกล�อง กรณุาทั้ำาตามืข้ั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อกางตวัโดรนออก

1. แกะตวัคู่รอบกมิืบอลออกจากกลอ้ง

2. กางแข้นโดรนดา้นหน้า จากนั�นคู่�อย่กางแข้นดา้นหลงั

 ระย่ะเวลาการบินส่ำงสุำดได้รับการทั้ดสำอบในสำภัาวะแวดล้อมืทั้่�ไมื�มื่ลมื โดย่ทั้ำาการบินแบบคู่งทั้่�ทั้่� 11 ไมืล์ต�อชั้�วโมืง (18 กิโลเมืตรต�อ

ชั้�วโมืง) และคู่วามืเร็วส่ำงสุำดในการบินทั้่�ระดับนำ � าทั้ะเลโดย่ท่ั้�ไมื�มื่ลมื คูุ่ณลักษณะเหล�าน่�มื่ไว้เพื่ื�ออ้างอิงเทั้�านั�น
 ร่โมืทั้คู่อนโทั้รลสำ�งสัำญญาณได้ไกลทั้่�สุำด (FCC) ในพื่ื �นทั้่�โล�งซึ�งไมื�มื่คู่ลื�นแมื�เหล็กรบกวนทั้่�ระดับคู่วามืส่ำง 400 ฟุุต (120 เมืตร) ระย่ะ

เวลาใช้้งานส่ำงสุำดมื่การทั้ดสำอบในสำภัาวะแวดล้อมืในห้องทั้ดลองและไมื�ได้ช้าร์จโทั้รศัพื่ท์ั้เคู่ลื�อนทั้่� คูุ่ณลักษณะน่�มื่ไว้เพื่ื�ออ้างอิงเทั้�านั�น
 คู่ลื�น 5.8 GHz อาจไมื�สำามืารถใช้้ได้ในบางพื่ื �นทั้่� กรุณาตรวจสำอบกฎหมืาย่และระเบ่ย่บปฏิิบัติในทั้้องถิ�น

1
2

3. ตดิใบพื่ดั

ตดิใบพื่ดัทั้่�มืเ่คู่รื�องหมืาย่ส่ำข้าวเข้า้กบัตวัมือเตอรท์ั้่�มืเ่คู่รื�องหมืาย่ส่ำข้าว กดใบพัื่ดลงไปให้ตดิกบัมือเตอรแ์ลว้หมืนุจนกว�ามืนัจะล็อกเข้า้ท่ั้� ตดิใบพัื่ดใบอื�น ๆ กบั

มือเตอรท์ั้่�ไมื�มืเ่คู่รื�องหมืาย่ กางใบพื่ดัทั้กุใบออก

 ใสำ�ตวัป้องกนักมิืบอลเมืื�อไมื�ไดใ้ช้้งาน
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 กางแข้นดา้นหน้าออกก�อนจะกางแข้นดา้นหลงั

 ตรวจสำอบใหแ้น�ใจว�าแกะตวัคู่รอบกมิืบอลออกไปแล้วและแข้นทัั้�งหมืดกางออกเรย่่บรอ้ย่แลว้ ก�อนจะเปิดเคู่รื�องโดรน ไมื�เช้�นนั�นมัืนอาจสำ�งผลก

ระทั้บกับระบบตรวจสำอบอตัโนมืตัขิ้องโดรน

เตร่ย่มืร่โมืทั้คู่อนโทั้รลให้พื่ร้อมื

1. แกะจอย่สำติ�กจากช้�องในกล�องนำามืาตดิบนรโ่มืทั้คู่อนโทั้รลและหมุืนใหเ้ข้า้ทั้่�

2. ดงึตวัย่ดึโทั้รศัพื่ทั้เ์คู่ลื�อนทั้่�ออกมืา เลือกสำาย่รโ่มืทั้คู่อนโทั้รลท่ั้�เหมืาะสำมืซึ�งข้ึ �นอย่่�กบัช้นิดข้องอปุกรณ์เคู่ลื�อนทั้่� สำาย่ Lightning สำาย่ไมืโคู่ร USB และ

สำาย่ USB-C มือ่ย่่�ในกล�อง เชื้�อมืต�อปลาย่สำาย่ท่ั้�มืโ่ลโกร้ป่โทั้รศัพื่ทั้ต์�อเข้า้กบัโทั้รศัพื่ทั้เ์คู่ลื�อนท่ั้�ข้องคู่ณุ ตรวจสำอบใหแ้น�ใจว�าโทั้รศัพื่ทั้เ์คู่ลื�อนทั้่�ตดิแน�น

ดแ่ลว้ 

 ถา้มืคู่่ำาถามืถงึการเชื้�อมืต�อ USB ปรากฏิข้ึ �น เมืื�อใช้้กบัโทั้รศัพื่ทั้เ์คู่ลื�อนท่ั้�แบบแอนดรอย่ด ์ใหเ้ลอืกช้ารจ์อย่�างเดย่่ว ไมื�เช้�นนั�น อาจสำ�งผลใหก้าร

เชื้�อมืต�อลม้ืเหลว

4. แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะอย่่�ในโหมืดจำาศ่ลก�อนจะสำ�งสิำนคู่า้เพื่ื�อคู่วามืปลอดภัยั่ ใช้้เคู่รื�องช้ารจ์ทั้่�มืม่ืาใหเ้พื่ื�อช้ารจ์และกระตุน้แบตเตอร่�โดรนอจ้ฉรยิ่ะเป็นคู่รั �ง

แรก ใช้้เวลาราว 1 ชั้�วโมืง 35 นาทั้เ่พื่ื�อช้ารจ์แบตเตอร่�สำำาหรบัโดรนจนเต็มื
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แผนภาพิโดีรน

แผนภาพิร่โมที่ค้อนโที่รล

1. ระบบจบัภัาพื่ดา้นหน้า

2. ใบพื่ดั

3. มือเตอร์

4. เกย่่รล์งจอด (เสำาอากาศแบบในตวัเคู่รื�อง)

5. กมิืบอลและกลอ้ง

6. ระบบจบัภัาพื่ดา้นล�าง

7. ไฟุเสำรมิืดา้นล�าง

8. ระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรด

9. พื่อรต์ USB-C

10. สำาย่รดัแบตเตอร่�

11. ไฟุหน้าแอลอด่่

12. ตวัแสำดงสำถานะโดรน

13. ระบบจบัภัาพื่ดา้นหลงั

14. แบตเตอร่�อจัฉรยิ่ะ

15. ปุ� มืพื่าวเวอร์

16. ไฟุ LED แสำดงระดบัแบตเตอร่�

17. ช้�องเส่ำย่บการด์ microSD

1. ปุ� มืพื่าวเวอร์

กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อตรวจสำอบระดบัแบตเตอร่�ปัจจบุนั กดหนึ�งคู่รั �ง แลว้

กดคู่า้งไวอ้ก่คู่รั �งเพื่ื�อเปิดหรอืปิดรโ่มืทั้คู่อนโทั้รล

2. เปล่�ย่นโหมืดการบนิ

เปล่�ย่นเป็นโหมืด Sport โหมืด Normal และโหมืด Tripod

3. ปุ� มืหย่ดุบนิชั้�วคู่ราว/Return to Home (RTH)
กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อเบรคู่โดรนและสัำ�งใหล้อย่อย่่�กับทั้่� (เฉพื่าะเมืื�อ GPS 
หรอืระบบการจบัภัาพื่วตัถใุช้้งานได)้ กดคู่า้งไวเ้พื่ื�อเริ�มืใช้้งาน RTH โด
รนจะบินกลบัมืาย่งั Home Point (จดุข้ึ �น) ล�าสุำดทั้่�บนัทั้กึไว ้กดอก่

คู่รั �งเพื่ื�อย่กเลิก RTH
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เปิดีใช้้งาน Mavic Air 2
Mavic Air 2 ตอ้งมืก่ารเปิดใช้้งาน ก�อนจะใช้้คู่รั �งแรก หลงัจากเปิดเคู่รื�องโดรนและรโ่มืทั้คู่อนโทั้รลแล้ว ทั้ำาตามืคู่ำาแนะนำาทั้่�อย่่�บนจอ เพื่ื�อเปิดใช้้งาน

 Mavic Air 2 โดย่ใช้้ DJI Fly ในการเปิดใช้้งานตอ้งใช้้การเชื้�อมืต�ออนิเทั้อรเ์น็ต

4. ไฟุ LED แสำดงระดบัแบตเตอร่�

แสำดงระดบัแบตเตอร่�ปัจจบุนัข้องรโ่มืทั้คู่อนโทั้รล 

5. จอย่สำติ�ก

ใช้้จอย่สำติ�กเพื่ื�อคู่วบคู่มุืการเคู่ลื�อนไหวข้องโดรน ตั �งโหมืดคู่วบคู่มุืการ

บนิดว้ย่ DJI Fly จอย่สำติ�กสำามืารถถอดออกและเก็บไดง้�าย่ 

6. ปุ� มืทั้่�ตั �งคู่�าไดเ้อง

กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อเปิดหรอืปิดไฟุเสำรมิืดา้นล�าง กดสำองคู่รั �งเพื่ื�อปรบัตำา

แหน�งใหก้มิืบอลอย่่�ตรงศน่ย่ก์ลางหรอืเอย่่งกมิืบอลลงไปดา้นล�าง (ตั �งคู่�า

เริ�มืตน้) ปุ� มืสำามืารถตั �งไดด้ว้ย่ DJI Fly

7. การสำลับโหมืดภัาพื่นิ�ง/วดิโ่อ

กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อเปล่�ย่นโหมืดระหว�างภัาพื่นิ�งและวดิโ่อ 

8. สำาย่รโ่มืทั้คู่อนโทั้รล

เชื้�อมืต�อโทั้รศัพื่ทั้เ์คู่ลื�อนทั้่�เพืื่�อการสำ�งข้อ้มืล่วดิโ่อผ�านสำาย่

รโ่มืทั้คู่อนโทั้รล เลือกสำาย่ตามืแต�ช้นิดข้องโทั้รศัพื่ทั้เ์คู่ลื�อนท่ั้� 

9. ทั้่�จบัโทั้รศัพื่ทั้เ์คู่ลื�อนทั้่�

ใช้้เพื่ื�อย่ดึโทั้รศัพื่ทั้เ์คู่ลื�อนทั้่�กบัตวัรโ่มืทั้คู่อนโทั้รลให้มืั�นคู่ง

10. เสำาอากาศ

สำ�งสัำญญาณเพื่ื�อการคู่วบคู่มุืโดรนและวดิโ่อแบบไรส้ำาย่

11. พื่อรต์ USB-C
ใช้้ในการช้ารจ์และเชื้�อมืต�อรโ่มืทั้คู่อนโทั้รลกับคู่อมืพิื่วเตอร์

12. ช้�องเก็บจอย่สำติ�ก

สำำาหรบัเก็บจอย่สำติ�ก

13. ปุ� มืคู่วบคู่มุืกมิืบอล

สำำาหรบัคู่วบคู่มุืคู่วามืเอย่่งข้องกลอ้ง

14. ปุ� มืชั้ตเตอร/์บนัทึั้ก

กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อถ�าย่ภัาพื่ หรอืเริ�มื/หย่ดุการบนัทั้กึวดิโ่อ 

15. ช้�องเส่ำย่บโทั้รศัพื่ทั้เ์คู่ลื�อนทั้่�

ใช้้เพื่ื�อย่ดึโทั้รศัพื่ทั้เ์คู่ลื�อนทั้่�
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โดีรน

สำ�วนน่�เป็นการแนะนำา การคู่วบคู่มุืการบนิ ระบบจับภัาพื่วตัถุ

ดา้นหน้า ดา้นหลงั และดา้นล�าง รวมืถงึแบตเตอร่�อจัฉรยิ่ะ
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โดีรน
Mavic Air 2 มืร่ะบบคู่วบคู่มุืการบนิ ระบบสำ�งสัำญญาณวดิโ่อ ระบบจบัภัาพื่วตัถ ุระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรด ระบบขั้บเคู่ลื�อน และแบตเตอร่�อจัฉรยิ่ะ

โหมดีการบิน

Mavic Air 2 มืโ่หมืดการบนิสำามืรป่แบบ รวมืถงึโหมืดการบนิแบบทั้่�ส่ำ� ซึ�งโดรนจะมืก่ารเปล่�ย่นไปตามืสำถานการณ์ โหมืดการบนิสำามืารถเปล่�ย่นได ้โดย่ใช้้สำวิ

ทั้ช์้โหมืดการบินทั้่�อย่่�บนรโ่มืทั้คู่อนโทั้รล

Normal Mode (โหมืดปกต)ิ: โดรนจะใช้้ GPS และระบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นหน้า ดา้นหลงัและดา้นล�าง และระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรดเพืื่�อระบตุำาแหน�ง

ตนเองและรกัษาระดบั เมืื�อสัำญญาณ GPS แรง โดรนจะใช้้ GPS เพื่ื�อระบตุำาแหน�งตนเองและรกัษาระดบั เมืื�อสัำญญาณ GPS อ�อน และสำภัาพื่แวดลอ้มื

มืแ่สำงน้อย่ โดรนจะใช้้ระบบจบัภัาพื่วตัถ ุ เพืื่�อระบตุำาแหน�งตนเองและรกัษาระดบั เมืื�อระบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นหน้า ดา้นหลังและดา้นล�างเปิดใช้้งานและสำภัาพื่

แวดลอ้มืมืแ่สำงเพื่ย่่งพื่อ มืมุืการบนิทั้่�คู่วามืส่ำงเต็มืทั้่�จะอย่่�ทั้่� 20° และคู่วามืเรว็ส่ำงสุำดในการบนิอย่่�ทั้่� 12 เมืตร/วนิาทั้่

Sport Mode (โหมืดกฬ่า): ใน Sport Mode โดรนจะใช้้ GPS เพื่ื�อระบตุำาแหน�งและการตอบรบัข้องโดรนจะม่ืการปรบัเพืื่�อคู่วามืคู่ล�องตวัและ

ทั้ำาคู่วามืเรว็เพื่ื�อใหต้อบสำนองกบัการบงัคู่บัข้องจอย่สำติ�กไดม้ืากย่ิ�งข้ึ �น คู่วามืเรว็ส่ำงสุำดในการบนิอย่่�ทั้่� 19 เมืตร/วนิาทั้ ่เซนเซอรต์รวจจบัสิำ�งก่ดข้วางจะไมื�ทั้ำางาน

ใน Sport mode

Tripod Mode: Tripod mode จะยึ่ดตามื Normal mode และคู่วามืเรว็ในการบนิจะจำากดั เพื่ื�อทั้ำาใหโ้ดรนทั้รงตวัไดนิ้�งมืากข้ึ �นระหว�างทั้่�ถ�าย่ทั้ำา

โดรนจะมืก่ารเปล่�ย่นเป็น Attitude (ATTI) mode (โหมืดบนิในตวัอาคู่ารทั้่�มืสั่ำญญาณ GPS ตำ�า) โดย่อตัโนมัืต ิเมืื�อระบบจับภัาพื่วตัถใุช้้งานไมื�ได ้ม่ืการ

ปิดใช้้งานหรอืเมืื�อสัำญญาณ GPS อ�อน หรอืเข็้มืทั้ศิโดนรบกวน ใน ATTI mode โดรนจะโดนสำภัาวะแวดลอ้มืรบกวนไดง้�าย่ย่ิ�งข้ึ �น ปัจจยั่ข้องสำภัาวะแวดลอ้มื 
เช้�น ลมืจะสำ�งผลให้เกดิการเปล่�ย่นทั้ศิตามืแนวราบ ซึ�งอาจสำ�งผลใหเ้กดิอนัตราย่ได ้โดย่เฉพื่าะเมืื�อบนิในพื่ื �นทั้่�จำากัด

 ระบบการจับภัาพื่วัตถุด้านหน้าและด้านหลังจะใช้้งานไมื�ได้ใน Sport mode นั� นหมืาย่ถึงโดรนไมื�สำามืารถตรวจจับสิำ�งก่ดข้วางในเส้ำน

ทั้างได้โดย่อัตโนมืัติ
 อัตราคู่วามืเร็วส่ำงสุำดและระย่ะห�างในการเบรคู่ข้องโดรนจะเพื่ิ�มืข้ึ �นอย่�างมืากใน Sport mode ระย่ะห�างในการเบรคู่ตำ�าทั้่� สุำด 30 เมืตร

ต้องอย่่�ในสำภัาพื่แวดล้อมืทั้่�ไมื�มื่ลมื
 คู่วามืเร็วจะเพื่ิ�มืข้ึ �นอย่�างมืากใน Sport mode ระย่ะห�างในการเบรคู่ตำ�าทั้่� สุำด 10 เมืตรต้องอย่่�ในสำภัาพื่แวดล้อมืท่ั้�ไมื�มื่ลมื
 การตอบสำนองข้องโดรนจะเพื่ิ�มืข้ึ �นอย่�างมืากใน Sport mode ซึ�งหมืาย่ถึงเพื่่ย่งคูุ่ณข้ย่ับจอย่สำติ�กเล็กน้อย่บนร่โมืทั้คู่อนโทั้รลก็จะทั้ำาให้

โดรนเคู่ลื�อนทั้่�ไปได้ไกลมืาก ตรวจสำอบให้แน� ใจว�าคูุ่ณมื่พื่ื �นทั้่�เพื่่ย่งพื่อในการบิน 

ตัวแสำดีงสำถานะโดีรน

Mavic Air 2 มืไ่ฟุแอลอด่ด่า้นหน้าและตวัแสำดงสำถานะโดรน 

ตวัแสำดงสำถานะโดรน

ไฟุแอลอด่ด่า้นหน้า

ไฟุแอลอ่ดด่า้นหน้า

ตวัแสำดงสำถานะโดรน
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Return to Home (บินกลับจุุดีข้้�นบิน)
ฟังกชั์้�น Return to Home (RTH) คู่อืการนำาโดรนกลบัมืาย่งัจดุข้ึ �นบนิท่ั้�บนัทึั้กไวล้�าสุำด เมืื�อสัำญญาณ GPS แรงพื่อ มื ่RTH อย่่�สำามืประเภัทั้: Smart 
RTH, Low Battery RTH (RTH แบบแบตเตอร่�ตำ�า) และ Failsafe RTH (RTH แบบส่ำญเส่ำย่การเชื้�อมืต�อ) สำ�วนน่�จะอธบิาย่ RTH ทั้ั �งสำามืประเภัทั้

โดย่ละเอย่่ด หากสัำญญาณวดิโ่อข้าดหาย่ระหว�างการบนิ ข้ณะท่ั้�รโ่มืทั้คู่อนโทั้รลยั่งคู่งคู่วบคู่มุืการเคู่ลื�อนไหวข้องโดรนได ้จะม่ืการกระตุน้ใหเ้ริ�มืเข้า้โหมืด RTH 
สำามืารถย่กเลิก RTH ได้

GPS ราย่ละเอย่่ด

จดุข้ึ �นบนิ จดุข้ึ �นบนิท่ั้�ตั �งไวอ้ตัโนมืตัคิู่อืจดุแรกท่ั้�โดรนไดร้บัสัำญญาณ GPS อย่�างแรง  (ตวัแสำดงสำถานะ GPS ส่ำข้าวม่ือย่�าง

น้อย่ส่ำ�ข้ด่) ตวัแสำดงสำถานะโดรนมืไ่ฟุส่ำเข้ย่่วกะพื่รบิเรว็ ๆ หลงัจากจดุข้ึ �นบนิม่ืการบนัทั้กึไวเ้รย่่บรอ้ย่แลว้ 

ไฟุแอลอด่ด่า้นหน้าแสำดงทั้ศิทั้างข้องโดรนและจะข้ึ �นเป็นไฟุส่ำแดง เมืื�อมืก่ารเปิดใช้้โดรนเพื่ื�อแสำดงถงึดา้นหน้าข้องโดรน

ตวัแสำดงสำถานะโดรนบอกสำถานะระบบคู่วบคู่มุืการบนิข้องโดรน โปรดดท่ั้่�ตารางดา้นล�างเพื่ื�อทั้ราบข้อ้มืล่เพื่ิ�มืเตมิืเก่�ย่วกับตวัแสำดงสำถานะโดรน

ลกัษณะข้องตวัแสำดงสำถานะโดรน

ส่ำ ลกัษณะ คู่ำาอธบิาย่สำภัาวะะข้องโดรน

สำภัาวะปกติ

  ไฟุส่ำแดง ส่ำเข้ย่่วและส่ำ

เหลอืงสำลบักนั
กะพื่รบิ เปิดเคู่รื�องและแสำดงถงึการวเิคู่ราะหต์วัเองข้องโดรน

 ไฟุส่ำเหลอืง กะพื่รบิส่ำ�คู่รั �ง กำาลงัอุ�นเคู่รื�อง

   ไฟุส่ำเข้ย่่ว กะพื่รบิช้้า ๆ ใช้้สัำญญาณ GPS

  ไฟุส่ำเข้ย่่ว กะพื่รบิสำองคู่รั �งเป็นช้�วง ๆ ใช้้ระบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นหน้าและดา้นล�าง

      ไฟุส่ำเหลอืง กะพื่รบิช้้า ๆ ไมื�มืสั่ำญญาณ GPS ระบบจับภัาพื่วตัถดุา้นหน้าหรอืดา้นล�าง

   ไฟุส่ำเข้ย่่ว กะพื่รบิเรว็ ๆ กำาลงัเบรคู่

สำภัาวะสำ�งสัำญญาณเตอืน

        ไฟุส่ำเหลอืง กะพื่รบิเรว็ ๆ สัำญญาณจากรโ่มืทั้คู่อนโทั้รลข้าดหาย่

        ไฟุส่ำแดง กะพื่รบิช้้า ๆ แบตเตอร่�อ�อน

        ไฟุส่ำแดง กะพื่รบิเรว็ ๆ แบตเตอร่�ใกลห้มืด

      ไฟุส่ำแดง กะพื่รบิ ระบบประมืวลผลผดิปกติ

     ไฟุส่ำแดง ข้ึ �นคู่า้ง มืคู่่วามืผดิปกตริา้ย่แรง

   ไฟุส่ำแดงและส่ำเหลอืง

สำลบักนั
กะพื่รบิเรว็ ๆ ตอ้งมืก่ารปรบัเข็้มืทั้ศิใหมื�
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Smart RTH

ถา้สัำญญาณ GPS ไมื�พื่อ สำามืารถเปิดใช้้ Smart RTH เพื่ื�อนำาโดรนกลบัมืาย่งัจดุข้ึ �นบนิได ้ เปิดใช้้งาน Smart RTH ไดท้ั้ั �งการแตะ  ทั้่� DJI Fly 
หรอืการกดคู่า้งทั้่�ปุ� มื RTH บนรโ่มืทั้คู่อนโทั้รลจนกว�าจะมืเ่ส่ำย่งดงับ่�บ การออกจาก Smart RTH ทั้ำาไดโ้ดย่แตะ  ทั้่� DJI Fly หรอืกดปุ� มื RTH บน

รโ่มืทั้คู่อนโทั้รล

Smart RTH รวมืถงึ Straight Line RTH (บนิตรง) และ Power Saving RTH (บนิแบบประหย่ดัแบตเตอร่�) 
ข้ั �นตอนข้อง Straight Line RTH: 
1. บนัทั้กึจดุข้ึ �นบนิ

2. Smart RTH ไดร้บัการกระตุน้

3. ก. ถา้โดรนอย่่�ไกลจากจดุข้ึ �นบนิเกนิ 20 เมืตร เมืื�อเริ�มืข้ั �นตอน RTH โดรนจะปรบัทั้ศิทั้างและข้ึ �นไปย่งัคู่วามืส่ำง RTH ทั้่�ม่ืการตั �งไวแ้ละบนิกลับไปยั่งจดุ

ข้ึ �นบนิ หากคู่วามืส่ำงปัจจบุนัส่ำงกว�าคู่วามืส่ำงข้อง RTH โดรนจะบินไปย่งัจดุข้ึ �นบนิในระดบัคู่วามืส่ำงปัจจบุนั 
ข้. หากโดรนอย่่�ห�างจากจดุข้ึ �นบนิตั �งแต� 5 เมืตร - 20 เมืตร เมืื�อเริ�มืข้ั �นตอน RTH โดรนจะปรบัทั้ศิทั้างและบนิกลับไปยั่งจดุข้ึ �นบนิในระดบัคู่วามืส่ำง

ปัจจบุนั

คู่. หากโดรนอย่่�ห�างจากจดุข้ึ �นบนิน้อย่กว�า 5 เมืตร เมืื�อเริ�มืข้ั �นตอน RTH โดรนจะลงจอดทัั้นทั้่

4. หลงัจากถึงจดุข้ึ �นบนิ โดรนจะลงจอดและมือเตอรจ์ะหย่ดุทั้ำางาน

 ถ้า RTH ได้รับการกระตุ้นผ�าน DJI Fly และโดรนอย่่�ไกลจุดข้ึ �นบินเกิน 5 เมืตร จะมื่การเตือนในแอปให้ผ่้ใช้้โดรนเลือกวิธ่ลงจอด

ข้ั �นตอน Power Saving RTH:

ระหว�างการใช้้โหมืด Straight Line RTH ถา้ระย่ะห�างไกลเกนิไปและระดบัคู่วามืส่ำงส่ำงเกนิไปจากจุดข้ึ �นบนิ โดรนจะเข้า้ส่ำ�โหมืด Power Saving RTH 
เพื่ื�อประหย่ดัแบตเตอร่�

Power Saving RTH จะเปิดใช้้งานเองโดย่อตัโนมืตั ิโดรนจะคู่ำานวณระย่ะทั้างท่ั้�ดท่ั้่�สุำดและมืมุืทั้่�ดท่ั้่�สุำด (แนวราบ 16.7°) จากนั�นจะบนิกลับไปยั่งจดุข้ึ �น

บนิ เมืื�อโดรนอย่่�เหนือจดุข้ึ �นบนิ 50 เมืตร โดรนจะลงจอดและมือเตอรจ์ะหย่ดุทั้ำางานหลงัจากลงจอด 

50 m

จดุทั้่� Power Saving RTH ถ่กกระตุน้

โดรนกระตุน้ให้เข้า้โหมืด Power Saving RTH 

โดรนลดคู่วามืส่ำงลงในโหมืด
 Power Saving RTH
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Low Battery RTH

Low Battery RTH จะเกิดข้ึ �นเมืื�อแบตเตอร่�อจัฉรยิ่ะลดลงถึงจดุทั้่�การบนิกลบัอย่�างปลอดภัยั่ข้องโดรนอาจเกิดอนัตราย่ บนิกลับจุดข้ึ �นบนิหรอืจอดโดรน

ทั้นัทั้ ่เมืื�อไดร้บัการเตอืน  

DJI Fly จะแสำดงการเตอืนเมืื�อแบตเตอร่�อ�อน โดรนจะบินกลบัจดุข้ึ �นบนิโดย่อตัโนมืตั ิหากไมื�มืก่ารเลือกการดำาเนินการใดหลังจากนับถอย่หลัง 10 วนิาทั้่

ผ่ใ้ช้้โดรนสำามืารถย่กเลิก RTH ไดโ้ดย่การกดปุ� มื RTH หรอืปุ� มืหย่ดุบนิชั้�วคู่ราวบนรโ่มืทั้คู่อนโทั้รล ถา้มืก่ารย่กเลกิ RTH แลว้ตามืมืาดว้ย่การเตอืนระดบั

แบตเตอร่�อ�อน แบตเตอร่�อจัฉรยิ่ะอาจมืพ่ื่ลงังานไมื�เพื่ย่่งพื่อใหโ้ดรนลงจอดอย่�างปลอดภัยั่ ซึ�งอาจสำ�งผลใหโ้ดรนตกหรอืส่ำญหาย่ได ้

โดรนจะลงจอดโดย่อตัโนมืตั ิ หากระดบัแบตเตอร่�ปัจจบุนัย่งัใหพ้ื่ลงังานกบัโดรนนานพื่อในการลดระดบัลงจากคู่วามืส่ำงปัจจบุนั การลงจอดอตัโนมัืตไิมื�สำามืารถ

ย่กเลกิได ้แต�จะย่งัใช้้รโ่มืทั้คู่อนโทั้รลเพืื่�อปรบัเปล่�ย่นทิั้ศทั้างข้องโดรนระหว�างการลงจอดได้

Failsafe RTH (RTH แบบส่ำญเสำย่การเชื้�อมต�อ)
ถา้จดุข้ึ �นบนิมืก่ารบนัทั้กึไวอ้ย่�างสำมืบร่ณ์และเข็้มืทั้ศิทั้ำางานปกต ิFailsafe RTH จะทั้ำางานโดย่อตัโนมืตัหิลงัจากสัำญญาณข้องรโ่มืทั้คู่อนโทั้รลหาย่ไปนานกว�า 
11 วนิาทั้ ่โดรนจะบนิกลบัเป็นระย่ะทั้าง 50 เมืตรในเส้ำนทั้างการบนิเดมิื จากนั�นจะเข้า้ส่ำ�โหมืด Straight Line RTH 

หลงัจากบินกลบั 50 เมืตร:
1. ถา้โดรนอย่่�ห�างจากจดุข้ึ �นบนิน้อย่กว�า 20 เมืตร มืนัจะบนิกลบัไปย่งัจดุข้ึ �นบนิในระดบัคู่วามืส่ำงปัจจบุนั

2. ถา้โดรนอย่่�ห�างจากจดุข้ึ �นบนิมืากกว�า 20 เมืตร และระดบัคู่วามืส่ำงปัจจบุนัส่ำงกว�าระดบัคู่วามืส่ำง RTH ทั้่�ตั �งไว ้มืนัจะบนิกลับไปยั่งจดุข้ึ �นบนิในระดบัคู่วามื

ส่ำงปัจจบุนั

3. ถา้โดรนอย่่�ห�างจากจดุข้ึ �นบนิมืากกว�า 20 เมืตร และระดบัคู่วามืส่ำงปัจจุบนัตำ�ากว�าระดบัคู่วามืส่ำง RTH ทั้่�ตั �งไว ้มืนัจะบนิข้ึ �นไปย่งัระดบัคู่วามืส่ำง RTH ทั้่�ตั �ง

คู่�าไวแ้ล้วบนิกลบัไปยั่งจดุข้ึ �นบนิ

การหล่กเล่�ย่งสิำ�งกด่ข้วางระหว�าง RTH
เมืื�อโดรนบนิย่กระดบั:
1. โดรนจะเบรก เมืื�อมืก่ารตรวจจบัพื่บสิำ�งกด่ข้วางทั้างดา้นหน้าและจะบนิถอย่หลงัจนกว�าจะอย่่�ในระย่ะปลอดภััย่ก�อนจะบนิย่กระดบัข้ึ �นต�อไป

2. โดรนจะเบรก เมืื�อมืก่ารตรวจจบัพื่บสิำ�งกด่ข้วางทั้างดา้นหลงัและจะบนิไปข้า้งหน้าจนกว�าจะอย่่�ในระย่ะปลอดภััย่ก�อนทั้่�จะบนิย่กระดบัข้ึ �นต�อไป

3. หากมืก่ารตรวจจับพื่บสิำ�งกด่ข้วางอย่่�ดา้นล�างข้องโดรน จะไมื�มืก่ารปฏิบิตัใิด ๆ

เมืื�อโดรนบนิไปข้า้งหน้า:
1. โดรนจะเบรก เมืื�อมืก่ารตรวจจบัพื่บสิำ�งกด่ข้วางจากดา้นหน้าและจะบนิย่อ้นกลับไปอย่่�ในระย่ะปลอดภัยั่ โดรนจะบนิย่กระดบัข้ึ �นจนกระทั้ั�งตรวจจบัไมื�พื่บสิำ�ง

กด่ข้วางและบนิย่กระดบัข้ึ �นไปอก่ 5 เมืตรและบินไปข้า้งหน้าต�อไป

2. หากมืก่ารตรวจจับพื่บสิำ�งกด่ข้วางอย่่�ดา้นหลงัข้องโดรน จะไมื�มืก่ารปฏิบิตัใิด ๆ
3. โดรนจะเบรก เมืื�อมืก่ารตรวจจบัพื่บสิำ�งกด่ข้วางจากดา้นล�างและจะบนิย่กระดบัจนกระทั้ั�งตรวจจับไมื�พื่บสิำ�งก่ดข้วาง ก�อนจะบนิต�อไปข้า้งหน้า

  ในช้�วงโหมืด RTH ไมื�ว�าสิำ�งก่ดข้วางจะอย่่�ด้านใด หรืออย่่�เหนือโดรน จะไมื�สำามืารถตรวจจับหรือหล่กเล่�ย่งได ้
 เมืื�อบินย่กระดับในโหมืด RTH โดรนจะไมื�สำามืารถคู่วบคูุ่มืได้ ย่กเว้นแต�ว�าเมืื�อมื่การข้ย่ับจอย่สำติ�กเพื่ื�อเร�งหรือลดคู่วามืเร็ว
 โดรนไมื�สำามืารถบินกลับไปย่ังจุดข้ึ �นบินได้ หากสัำญญาณ  GPS อ�อนหรือไมื�มื่สัำญญาณ หากสัำญญาณ GPS อ�อนหรือไมื�มื่สัำญญาณหลัง

จากทั้่�มื่การกระตุ้นให้เข้้าส่ำ�โหมืด RTH โดรนจะบินอย่่�กับทั้่�ระย่ะหนึ� งก�อนจะลงจอด
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 การตั �งระดับคู่วามืส่ำงในโหมืด RTH ทั้่�เหมืาะสำมืก�อนการบินเป็นสิำ�งสำำาคู่ัญ เปิด DJI Fly และตั �งระดับคู่วามืส่ำง RTH 
 โดรนไมื�สำามืารถหลบหล่กสิำ�งก่ดข้วางได้ ระหว�างอย่่�ในโหมืด Failsafe RTH ถ้าหากระบบจับภัาพื่วัตถุด้านหน้าและด้านหลังไมื�สำามืารถ

ใช้้การได้
 ระหว�างอย่่�ในโหมืด RTH ระดับคู่วามืเร็วและระดับคู่วามืส่ำงข้องโดรนมื่การคู่วบคูุ่มืโดย่ใช้้ร่โมืทั้คู่อนโทั้รล หรือ DJI Fly ถ้าหาก

สัำญญาณร่โมืทั้คู่อนโทั้รลเป็นปกติ แต�ถึงกระนั�นก็ตามื การกำาหนดเป้าหมืาย่ข้องโดรนและทั้ิศทั้างข้องเส้ำนทั้างบินจะไมื�สำามืารถคู่วบคูุ่มืได ้
โดรนไมื�สำามืารถหล่กเล่�ย่งสิำ�งก่ดข้วางได้ ถ้าหากผ่้ใช้้โดรนผลักจอย่สำติ�กเพื่ื�อเร�งคู่วามืเร็วและคู่วามืเร็วการบินเกิน 12 เมืตร/วินาท่ั้
 ถ้าโดรนบินเข้้าไปย่ัง GEO zone เมืื�ออย่่�ในโหมืด RTH โดรนจะลดระดับลงจนกว�าจะออกจาก GEO zone และบินกลับไปยั่งจุด

ข้ึ �นบิน หรือไมื�เช้�นนั�นโดรนก็จะบินอย่่�กับทั้่� 
 โดรนอาจจะไมื�สำามืารถบินกลับไปย่ังจุดข้ึ �นบินได้ เมืื�อคู่วามืเร็วลมืแรงเกินไป โปรดทั้ำาการบินด้วย่คู่วามืระมัืดระวัง

 ระหว�างการลงจอดจะไมื�สำามืารถใช้้ระบบจับภัาพื่วัตถุได้ กรุณาลงจอดโดรนอย่�างระมืัดระวัง

Landing Protection (การสำแกนพื่ื �นดนิก�อนลงจอด)
การสำแกนพื่ื �นดนิก�อนลงจอดจะเปิดใช้้เมืื�ออย่่�ในโหมืด Smart RTH  
1. ในช้�วงการสำแกนพื่ื �นดนิก�อนลงจอด โดรนจะตรวจสำอบอตัโนมัืตแิละลงจอดบนจดุทั้่�เหมืาะสำมื

2. หากตรวจสำอบพื่ื �นดนิแลว้ว�าไมื�เหมืาะสำมืในการลงจอด Mavic Air 2 จะบนิอย่่�กบัทั้่�และรอคู่ำาสัำ�งย่นืย่นัจากนักบิน

3. ถา้การสำแกนพื่ื �นดนิก�อนลงจอดใช้้งานไมื�ได ้DJI Fly จะแสำดงคู่ำาเตอืนการลงจอด เมืื�อโดรนลดระดบัลงตำ�ากว�า 0.5 เมืตร ดงึจอย่สำติ�กลงดา้นล�างหรอืใช้้ตวั

เลื�อนสำำาหรบัลงจอดอตัโนมืตัเิพื่ื�อลงจอด 

เปิดระบบการสำแกนพื่ื �นดนิก�อนลงจอดในโหมืด Low Battery RTH และ Failsafe RTH โดรนจะปฏิบัิตติ�อไปน่�: ในช้�วงโหมืด Low Battery RTH 
และ Failsafe RTH โดรนบนิอย่่�เหนือพื่ื �นดนิ 2 เมืตรและรอคู่ำาสัำ�งจากนักบนิเพื่ื�อย่นืย่นัว�าลงจอดได ้ ดงึคู่นับงัคู่บัลงมืาหนึ�งวนิาทั้ ่ หรอืใช้้ตวัเลื�อนลงจอด

อตัโนมืตัใินแอปเพื่ื�อลงจอด เปิดใช้้ระบบการสำแกนพื่ื �นดนิก�อนลงจอดและให้โดรนทั้ำาตามืข้ั �นตอนท่ั้�แจง้ไวด้า้นบน

การลงจุอดีอย�างแม�นยำา
โดรนจะมืก่ารสำแกนแบบอัตโนมืตัแิละพื่ย่าย่ามืจะจบัคู่่�ลกัษณะข้องพื่ื �นดนิระหว�างอย่่�ในโหมืด RTH เมืื�อพื่ื �นดนิบรเิวณปัจจบุนัตรงกบัพื่ื �นดนิข้องจุดข้ึ �นบนิ

 โดรนจะลงจอด จะมืคู่่ำาเตอืนปรากฏิทั้่� DJI Fly ถา้หากการจบัคู่่�พื่ื �นดนิลม้ืเหลว

 การสำแกนพื่ื �นดนิก�อนลงจอดจะเปิดใช้้ในการลงจอดอย่�างแมื�นย่ำา 
 ประสิำทั้ธภิัาพื่ข้องการลงจอดอย่�างแมื�นย่ำาอย่่�ทั้่�เงื�อนไข้ต�อไปน่�:
ก. จดุข้ึ �นบนิตอ้งมืก่ารบันทั้กึไวต้อนข้ึ �นบนิและตอ้งไมื�มืก่ารเปล่�ย่นแปลงระหว�างบนิ ไมื�เช้�นนั�นโดรนจะไมื�มืบ่นัทึั้กลกัษณะพื่ื �นดนิข้องจุดข้ึ �นบนิ

ข้. ช้�วงข้ึ �นบนิ โดรนจะบนิข้ึ �นเป็นแนวตรง 7 เมืตร ก�อนทั้่�จะบนิเป็นแนวระนาบ

คู่. ลกัษณะพื่ื �นดนิข้องจุดข้ึ �นบนิสำ�วนใหญ�จะตอ้งไมื�มืก่ารเปล่�ย่นแปลง

ง. ลกัษณะพื่ื �นดนิข้องจุดข้ึ �นบนิตอ้งมืลั่กษณะเฉพื่าะมืากเพื่ย่่งพื่อ

จ. สำภัาพื่แสำงตอ้งไมื�สำว�างเกินไป ไมื�มืดืเกนิไป

 การปฏิบิตัติ�อไปน่�กระทั้ำาไดร้ะหว�างมืก่ารลงจอดอย่�างแมื�นย่ำา:
ก. กดคู่นับงัคู่บัลงเพื่ื�อเร�งคู่วามืเรว็ในการลงจอด

ข้. เลื�อนคู่นับงัคู่บัไปในทั้ศิทั้างใดก็ไดเ้พื่ื�อหย่ดุการลงจอดอย่�างแมื�นย่ำา โดรนจะลดระดบัลงในแนวดิ�งหลงัจากปล�อย่คู่นับงัคู่บั
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ระบบจัุบภาพิวัตถุและระบบเซนเซอร์อินฟราเรดี

Mavic Air 2 มืท่ั้ั �งระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรดและระบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นหน้า ดา้นหลงัและดา้นล�าง

ระบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นหน้า ดา้นหลงัและดา้นล�างประกอบไปดว้ย่กลอ้งดา้นละสำองตวั และระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรดม่ืกลอ้ง 3 มืติแิบบอินฟุราเรดสำองตวั 

ระบบจบัภัาพื่วตัถแุละระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรดช้�วย่ให้โดรนคู่งตำาแหน�งปัจจบุนั บนิอย่่�กบัทั้่�ไดแ้มื�นย่ำาย่ิ�งขึ้ �น และสำามืารถบนิในร�มืหรอืในสำภัาวะแวดล้อมือื�น

ทั้่�ไมื�มืสั่ำญญาณ GPS 

ย่งัมืก่ารเสำรมิืไฟุสำำารองดา้นล�างทั้่�อย่่�บรเิวณดา้นล�างข้องโดรน เพื่ื�อช้�วย่เพื่ิ�มืประสิำทั้ธภิัาพื่ข้องระบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นล�างในสำภัาวะแสำงน้อย่ไดด้ย่่ิ�งข้ึ �น

ระยะการตรวจุจัุบ
ระบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นหน้า: ระย่ะการตรวจจบั: 0.35-22 เมืตร; มืมุืมืองเลนส์ำ: 71° (แนวราบ) 56° (แนวดิ�ง)

ระบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นหลงั: ระย่ะการตรวจจบั: 0.37-23.6 เมืตร; มืมุืมืองเลนส์ำ: 57° (แนวราบ), 44° (แนวดิ�ง)

ระบบจบัภัาพื่ดา้นล�าง: ระบบจบัภัาพื่ดา้นล�างทั้ำางานไดด้ท่ั้่�สุำดเมืื�อโดรนอย่่�ในระดบัคู่วามืส่ำง 0.5 ถงึ 30 เมืตร และระย่ะทั้างทั้่�ใช้้งานไดอ้ย่่�ในช้�วง 0.5 ถงึ

 60 เมืตร 

ระบบจบัภัาพื่ดา้นหน้า

ระบบจบัภัาพื่ดา้นล�าง

ระบบจบัภัาพื่ดา้นล�าง

ระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรด

ไฟุเสำรมิืดา้นล�าง

ระบบจบัภัาพื่ดา้นหลัง

การตั�งค้�ากล้องข้องระบบจัุบภาพิวตัถุ

การตั �งคู่�าอัตโนมัืติ
กลอ้งระบบจบัภัาพื่วตัถทุั้่�ตดิตั �งบนตวัโดรนมืก่ารตั �งคู่�ามืาจากโรงงาน หากกลอ้งระบบจบัภัาพื่วตัถมุืก่ารตรวจพื่บสิำ�งผดิปกตใิด โดรนจะทั้ำาการตั �งคู่�าเองโดย่

อตัโนมืตัแิละจะมืคู่่ำาเตอืนปรากฎข้ึ �นทั้่�แอป DJI Fly ไมื�ตอ้งทั้ำาอะไรเพื่ิ�มืเตมิื 

56°44°

44°

0.5-30 m

71° 71°

57°

0.35-22 m

0.37-23.6 m
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 ระบบจบัภัาพื่วตัถจุะทั้ำางานไดไ้มื�ดเ่ทั้�าทั้่�คู่วรกบัพื่ื �นผวิทั้่�ไมื�ชั้ดเจน ระบบจบัภัาพื่วตัถจุะทั้ำางานไดไ้มื�ดเ่ทั้�าทั้่�คู่วรในสำถานการณ์ดงัต�อไปน่� ข้อให้คู่วบคู่มุืโด

รนอย่�างระมัืดระวงั

ก. บนิเหนือพื่ื �นผวิทั้่�เป็นส่ำเดย่่ว (เช้�น ส่ำดำาลว้น ส่ำข้าวลว้น ส่ำเข้ย่่วลว้น)
ข้. บนิเหนือพื่ื �นผวิทั้่�สำะทั้อ้นแสำงอย่�างมืาก

คู่. บนิเหนือผวินำ �าหรอืพื่ื �นผวิทั้่�โปร�งแสำง

ง. บนิเหนือพื่ื �นผวิหรอืวตัถทุั้่�เคู่ลื�อนทั้่�

จ. บนิในพื่ื �นทั้่�ทั้่�แสำงมืก่ารเปล่�ย่นแปลงบ�อย่หรอืเปล่�ย่นแบบต�างกนัมืาก

ฉ. บนิเหนือพื่ื �นผวิทั้่�มืดืสำนิทั้ (< 10 lux) หรอืสำว�างมืาก (> 40,000 lux)
ช้. บนิเหนือพื่ื �นผวิทั้่�สำะทั้อ้นอย่�างมืากหรอืพื่ื �นผวิทั้่�ซึมืซับแสำงอนิฟุราเรด (เช้�น กระจก)
ซ. บนิเหนือพื่ื �นผวิทั้่�มืล่วดลาย่หรอืผวิหน้าท่ั้�ไมื�ชั้ดเจน

1
ชีเ้ครือ่งโดรนไปทางจอ

2
ชีเ้ครือ่งโดรนไปทางจอ

3
ชีเ้ครือ่งโดรนไปทางจอ

ใช้้ระบบจัุบภาพิวตัถุ
เมืื�อระบบ GPS ใช้้การไมื�ได ้ระบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นล�างจะเปิดใช้้งาน ถา้หากพื่ื �นดนิเรย่่บและมืแ่สำงเพื่ย่่งพื่อ ระบบจับภัาพื่วตัถดุา้นล�างทั้ำางานไดด้ท่ั้่�สุำด เมืื�อโด

รนอย่่�ทั้่�ระดบัคู่วามืส่ำง 0.5 - 30 เมืตร ถา้ระดบัคู่วามืส่ำงข้องโดรนเกนิ 30 เมืตร ระบบจบัภัาพื่วตัถอุาจจะไดร้บัผลกระทั้บ ดงันั�นพึื่งระวงัใหม้ืากข้ึ �น

ทั้ำาตามืข้ั �นตอนดา้นล�างน่�เพื่ื�อใช้้ระบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นล�าง:

1. ตรวจสำอบใหแ้น�ใจว�าโดรนอย่่�ในโหมืด Normal หรอื Tripod เปิดเคู่รื�องโดรน

2. หลงัจากโดรนบนิข้ึ �นไปแลว้ก็จะบนิอย่่�กบัทั้่� ไฟุแสำดงสำถานะโดรนกะพื่รบิเป็นไฟุส่ำเข้ย่่วสำองคู่รั �ง ซึ�งหมืาย่ถงึระบบจับภัาพื่วตัถดุา้นล�างกำาลังทั้ำางาน

ถา้โดรนอย่่�ในโหมืด Normal หรอื Tripod และการตรวจจับสิำ�งกด่ข้วางเปิดใช้้งานอย่่�ใน DJI Fly ระบบจับภัาพื่วตัถดุา้นหน้าและดา้นหลังจะเปิดใช้้งาน

อตัโนมืตัเิมืื�อมืก่ารกดปุ� มืเปิดเคู่รื�องโดรน เมืื�อใช้้ระบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นหน้าและดา้นหลงั โดรนจะเบรคู่เมืื�อตรวจพื่บสิำ�งก่ดข้วาง ระบบจับภัาพื่วตัถดุา้นหน้า

และดา้นหลงัทั้ำางานไดด้ท่ั้่�สุำดเมืื�อมืแ่สำงสำว�างเพื่ย่่งพื่อและพื่บสิำ�งกด่ข้วางทั้่�มืล่กัษณะเฉพื่าะอย่�างชั้ดเจนหรอืม่ืลกัษณะเป็นพื่ื �นผิว

การตั �งคู่�าแบบแอดวานซ์
ถา้ย่งัคู่งมืคู่่วามืผิดปกตอิย่่�หลงัจากตั �งคู่�าอตัโนมืตัแิลว้ จะมืคู่่ำาเตอืนข้ึ �นท่ั้�แอปว�าตอ้งมืก่ารตั �งคู่�าแบบแอดวานซ์ การตั �งคู่�าแบบแอดวานซ์ตอ้งใช้้กบั DJI 
Assistant 2 for Mavic ทั้ำาตามืข้ั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อตั �งคู่�ากลอ้งระบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นหน้า จากนั�นก็ทั้ำาตามืข้ั �นตอนเดมิืเพื่ื�อตั �งคู่�ากลอ้งระบบจับภัาพื่

วตัถดุา้นอื�น
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โหมดีการบินอัจุฉริยะ

FocusTrack

FocusTrack มื ่Spotlight 2.0, Active Track 3.0 และ Point of Interest 3.0 

Spotlight 2.0: ดว้ย่โหมืดทั้่�แสำนสำะดวกน่� ทั้ำาใหคู้่ณุบนิไดอ้ย่�างอสิำระ ในข้ณะท่ั้�กลอ้งย่งัคู่งจบัภัาพื่ตวัวตัถอุย่่� บงัคู่บัคู่นัโย่กทั้างข้วามืือไปทั้างซ้าย่หรอืข้วา 
เพื่ื�อบนิวนรอบวตัถ ุบงัคู่บัคู่นัโย่กทั้างข้วามือื ข้ึ �นหรอืลง เพื่ื�อให้โดรนเดนิหน้าหรอืถอย่หลงัจากวตัถ ุบงัคู่บัคู่นัโย่กทั้างซ้าย่มืือ ข้ึ �นหรอืลง เพื่ื�อใหโ้ดรนบินส่ำงข้ึ �น

หรอืตำ�าลง และ บงัคู่บัคู่นัโย่กทั้างซ้าย่มือืไปทั้างซ้าย่หรอืข้วาเพื่ื�อปรบัภัาพื่

ActiveTrack 3.0: ActiveTrack 3.0 มืส่ำองโหมืด บงัคู่บัคู่นัโย่กทั้างข้วามือืไปทั้างซ้าย่หรอืข้วา เพื่ื�อบนิวนรอบวตัถ ุบงัคู่บัคู่นัโย่กทั้างข้วามืือ ข้ึ �นหรอื

ลง เพื่ื�อใหโ้ดรนเดนิหน้าหรอืถอย่หลงัจากวตัถ ุบงัคู่บัคู่นัโย่กทั้างซ้าย่มือื ข้ึ �นหรอืลง เพื่ื�อให้โดรนบนิส่ำงข้ึ �นหรอืตำ�าลง และ บงัคู่บัคู่นัโย่กทั้างซ้าย่มืือไปทั้างซ้าย่

หรอืข้วาเพื่ื�อปรบัภัาพื่

1. ตดิตามื: โดรนตดิตามืวตัถอุย่�างต�อเนื�อง ในโหมืด Normal และ Tripod คู่วามืเรว็ในการบนิส่ำงสุำดคู่อื 8 เมืตร/วนิาทั้ ่ โปรดทั้ราบว�าโดรนสำามืารถรบั

ร่แ้ละหลบหลก่สิำ�งกด่ข้วางไดใ้นโหมืดน่� เมืื�อมืก่ารบงัคู่บัคู่นัโย่กทั้างข้วา ข้ึ �นหรอืลง โดรนจะไมื�สำามืารถหลบหล่กสิำ�งก่ดข้วางได ้ เมืื�อม่ืการโย่กคู่นัโย่กซ้าย่ 
ข้ึ �นหรอืลง และโย่กคู่นัโย่กข้วาไปทั้างซ้าย่หรอืข้วา ในโหมืด Sport คู่วามืเรว็ส่ำงสุำดในการบนิจะอย่่�ทั้่� 19 เมืตร/วนิาทั้ ่ และโดรนจะไมื�สำามืารถรบัร่ถ้งึสิำ�ง

กด่ข้วาง 
2. Parallel: โดรนจะตดิตามืวตัถทุั้่�มืมุืเดมิือย่�างต�อเนื�องและอย่่�ห�างจากทั้างดา้นข้า้ง ในโหมืด Normal และ Tripod คู่วามืเรว็ในการบินส่ำงสุำดคู่อื 12 

เมืตร/วนิาทั้ ่ในโหมืด Sport คู่วามืเรว็ส่ำงสุำดจะอย่่�ทั้่� 19 เมืตร/วนิาทั้ ่โดรนจะไมื�สำามืารถรบัร่ถ้งึสิำ�งกด่ข้วางไดใ้นโหมืด Parallel 

Point of Interest 3.0 (POI 3.0): โดรนตดิตามืวตัถเุป็นวงกลมื โดย่ย่ดึจากรศัมืแ่ละคู่วามืเรว็ในการบนิทั้่�ม่ืการตั �งคู่�าไวแ้ลว้ โหมืดน่�ใช้้ไดท้ั้ั �งวตัถทุั้่�อย่่�

นิ�งและเคู่ลื�อนทั้่� โปรดทั้ราบว�าถา้วตัถเุคู่ลื�อนทั้่�เรว็เกนิไป โดรนอาจจะไมื�สำามืารถตดิตามืได้

ใช้้ FocusTrack
1. ข้ึ �นบนิและบนิอย่่�กบัทั้่�อย่�างน้อย่ 3.3 ฟุุต (1 เมืตร) เหนือพื่ื �นดนิ

ฌ. บนิเหนือพื่ื �นผวิทั้่�มืล่วดลาย่หรอืผวิหน้าท่ั้�เหมือืนกนัซำ �าไปซำ �ามืา (เช้�น กระเบื �องทั้่�มืล่วดลาย่เดย่่วกนั)

ญ. บนิเหนือสิำ�งกด่ข้วางท่ั้�มืพ่ื่ื �นผวิเล็ก ๆ (เช้�น กิ�งไมื)้
 กรณุาดแ่ลใหเ้ซนเซอรส์ำะอาดอย่่�เสำมือ อย่�าดดัแปลงเซนเซอร ์อย่�าใช้้โดรนในสำภัาวะแวดลอ้มืทั้่�มืฝุุ่่� นมืากหรอืมืคู่่วามืชื้�นส่ำง 
 ถา้โดรนเกิดการช้น ตอ้งมืก่ารตั �งคู่�ากลอ้งใหมื� ถา้ DJI Fly เตอืนใหคู้่ณุตั �งคู่�ากลอ้งใหมื� จงปฏิบิตัติามื

 อย่�าบนิในวนัทั้่�ฝุ่นตก มืห่มือกหนาหรอืถา้ทัั้ศนวสัิำย่ไมื�ชั้ดเจน

 ตรวจสำอบสิำ�งต�อไปน่�ก�อนข้ึ �นบนิทั้กุคู่รั �ง:
ก. ตรวจดว่�าไมื�มืส่ำตกิเกอรห์รอืสิำ�งกด่ข้วางอื�นใดตดิบนเซนเซอรอ์นิฟุราเรดหรอืระบบจบัภัาพื่วตัถุ

ข้. ถา้มืสิ่ำ�งสำกปรก ฝุุ่� น หรอืนำ �า ตดิบนเซนเซอรอ์นิฟุราเรดและระบบจบัภัาพื่วตัถ ุใหเ้ช็้ดออกดว้ย่ผา้นิ�มื ๆ อย่�าใช้้นำ �าย่าทั้ำาคู่วามืสำะอาดทั้่�ผสำมืแอลกอฮอล์

คู่. ตดิต�อฝุ่� าย่ดแ่ลลก่คู่า้ข้อง DJI หากมืคู่่วามืเส่ำย่หาย่เกดิข้ึ �นกบักระจกข้องเซนเซอรอ์นิฟุราเรดและระบบจบัภัาพื่วตัถุ

 อย่�าใหม้ือ่ะไรกด่ข้วางระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรด

1 เมืตร
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2. วาดรป่กล�องรอบวตัถบุนจอเพื่ื�อเปิดใช้้งาน FocusTrack 

3. เริ�มืใช้้ FocusTrack โหมืดเดมิืคู่อื Spotlight แตะทั้่�ไอคู่อนเพืื่�อสำลบัระหว�าง Spotlight, ActiveTrack  และ POI  เมืื�อม่ืการตรวจพื่บว�าม่ื

การโบกมือื (โบกดว้ย่มือืข้า้งเดย่่ว ให้ข้อ้ศอกอย่่�ส่ำงกว�าไหล�) ActiveTrack จะมืก่ารใช้้งาน 
4. แตะปุ� มื ชั้ตเตอร/์อดั เพืื่�อถ�าย่รป่หรอืเริ�มืบนัทั้กึวดิโ่อ ดคู่่ลปิท่ั้�ถ�าย่มืาแลว้ในโหมืด Playback

ออกจาก FocusTrack
แตะ หยุดี ใน DJI Fly หรอืกดปุ� มืหย่ดุบนิชั้�วคู่ราวบนรโ่มืทั้คู่อนโทั้รลเพืื่�อออกจาก FocusTrack

 ห้ามืใช้้ FocusTrack ในพื่ื �นทั้่�ทั้่�มื่ผ่้คู่น สัำตว์ สิำ�งข้องเล็ก ๆ (เช้�น กิ�งไมื้หรือสำาย่ไฟุฟุ้า) หรือวัตถุโปร�งแสำง (เช้�น นำ �าหรือแก้ว)
 หมัื�นสัำงเกตวัตถุรอบ ๆ โดรน และใช้้ร่โมืทั้คู่อนโทั้รลเพื่ื�อหล่กเล่�ย่งไมื�ให้โดรนเข้้าไปช้น
 คู่วบคูุ่มืโดรนด้วย่ตนเอง กดปุ� มืหยุ่ดบินชั้�วคู่ราวหรือแตะทั้่�หยุ่ดใน DJI Fly เมืื�อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 โปรดระมืัดระวังเป็นพื่ิเศษเมืื�อใช้้ FocusTrack ในสำถานการณ์ดังต�อไปน่�:
ก. วตัถทุั้่�ติดิตามืไมื�ไดเ้คู่ลื�อนทั้่�อย่่�ในระนาบเดย่่วกนั

ข้. วตัถทุั้่�ตดิตามือย่่�เปล่�ย่นรป่ร�างทั้นัทั้ข่้ณะท่ั้�กำาลงัเคู่ลื�อนทั้่�

คู่. วตัถทุั้่�ตดิตามือย่่�หาย่ไปช้�วงเวลาหนึ�ง

ง. วตัถทุั้่�ตดิตามือย่่�เคู่ลื�อนทั้่�บนพื่ื �นผวิทั้่�เป็นหมิืะ

จ. วตัถทุั้่�ตดิตามือย่่�มืส่่ำเดย่่วหรอืลวดลาย่เดย่่วกบัสำภัาพื่แวดลอ้มื

ฉ. สำภัาพื่แสำงน้อย่มืาก (<300 lux) หรอื สำว�างมืาก (>10,000 lux)
 โปรดตรวจสำอบให้แน� ใจว�าคูุ่ณทั้ำาตามืกฎหมืาย่และข้้อกำาหนดด้านคู่วามืเป็นสำ�วนตัวข้องพื่ื �นทั้่�นั�น ๆ เมืื�อใช้้งาน FocusTrack
 ข้อแนะนำ าให้ติดตามืเฉพื่าะ ย่านย่นต์ เรือและผ่้คู่น (แต�ไมื�ใช้�เด็ก ๆ) บินด้วย่คู่วามืระมืัดระวังเมืื�อติดตามืวัตถุอื�น ๆ 
 วัตถุทั้่�ติดตามือย่่�อาจบังเอิญเปล่�ย่นเป็นวัตถุอื�น เมืื�อพื่วกมืันผ�านเข้้าไปใกล้กัน
 เมืื�อใช้้ทั้�าทั้างเพื่ื�อเปิดใช้้งาน ActiveTrack โดรนจะติดตามืเฉพื่าะผ่้ท่ั้�แสำดงทั้�าทั้างทั้่�ตรวจจับได้คู่นแรกเทั้�านั�น ระย่ะห�างระหว�าง

บุคู่คู่ลและโดรนคู่วรจะอย่่�ทั้่� 5-10 เมืตร และมืุมืเอ่ย่งไมื�คู่วรเกิน 60°
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2 เมืตร

2. ใน DJI Fly แตะไอคู่อนโหมืดถ�าย่ภัาพื่ เพื่ื�อเลอืก QuickShots แลว้ทั้ำาตามืคู่ำาแนะนำา ตรวจสำอบใหแ้น�ใจว�าคู่ณุเข้า้ใจว�าจะใช้้งานโหมืดถ�าย่ภัาพื่อย่�างไร

 และไมื�มืสิ่ำ�งกด่ข้วางในพื่ื �นทั้่�รอบข้า้ง 

QuickShot (ถ�ายดี�วน)
โหมืด QuickShot รวมืถงึ Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang และ Asteroid การบนัทั้กึภัาพื่ข้อง Mavic Air 2 ข้ึ �นอย่่�กับการ

เลอืกโหมืดการถ�าย่ทั้ำาและจะเป็นการบนัทั้กึวดิโ่อสัำ�นโดย่อัตโนมืตั ิวดิโ่อสำามืารถรบัช้มื ตดัต�อ หรอืแช้รไ์ปทั้่�โซเช่้ย่ลมืเ่ดย่่ได ้จากการเปิดช้มืย่อ้นหลัง

Dronie (บนิเดนิหน้าและถอย่หลงั): โดรนบินถอย่หลงัและบนิข้ึ �น โดย่ท่ั้�กลอ้งย่งัจบัอย่่�ทั้่�ตวัวตัถุ

Rocket (บนิตรงส่ำ�อากาศ): โดรนบนิข้ึ �นโดย่ท่ั้�กลอ้งหนัลงมืาทั้างดา้นล�าง

Circle (บนิวน) : โดรนบนิวนรอบวตัถุ

Helix (บนิวนเป็นเกลย่่ว): โดรนบนิข้ึ �นและบินวนเป็นเกลย่่วรอบวตัถุ

Boomerang: โดรนบนิรอบวตัถเุป็นวงรป่ไข้� บนิข้ึ �นเมืื�อไปจากจุดตั �งตน้ และบนิร�อนลงมืาตอนบนิกลับ จดุตั �งตน้ข้องโดรนทั้ำาใหเ้กิดปลาย่ดา้น

หนึ�งข้องรป่ทั้รงไข้�แบบย่าว ในข้ณะทั้่�อก่ดา้นอย่่�ฝั่� งตรงข้า้มืข้องวตัถจุากจุดเริ�มืตน้ ตรวจสำอบให้แน�ใจว�าม่ืพื่ื �นทั้่�เพื่ย่่งพื่อเมืื�อใช้้โหมืด Boomerang 
ตรวจสำอบให้มืพ่ื่ื �นทั้่�รศัมือ่ย่�างน้อย่ 99 ฟุุต (30 เมืตร) รอบโดรนและอย่�างน้อย่ 33 ฟุุต (10 เมืตร) เหนือโดรน

Asteroid: โดรนบนิถอย่หลงัและข้ึ �นข้า้งบน ถ�าย่ภัาพื่หลาย่ภัาพื่ จากนั�นก็บนิกลบัไปย่งัจดุตั �งตน้ วดิโ่อเก็บภัาพื่เริ�มืดว้ย่ภัาพื่พื่าโนรามื�าจาก

ตำาแหน�งส่ำงทั้่�สุำด จากนั�นก็เป็นภัาพื่ทั้่�ลดระดบัลงมืา ตรวจสำอบใหแ้น�ใจว�ามืพ่ื่ื �นท่ั้�เพื่ย่่งพื่อเมืื�อใช้้โหมืด Asteroid ตรวจสำอบใหม่้ืพื่ื �นทั้่�ดา้นหลังอย่�าง

น้อย่ 132 ฟุุต (40 เมืตร) และพื่ื �นท่ั้�ดา้นบนเหนือโดรน 164 ฟุุต (50 เมืตร) 

การใช้้ QuickShot
1. ข้ึ �นบนิและบนิอย่่�กบัทั้่�อย่�างน้อย่ 6.6 ฟุุต (2 เมืตร) เหนือพื่ื �นดนิ
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3. เลอืกวตัถุเป้าหมืาย่ในมืมุืมืองกลอ้ง โดย่แตะวงกลมืท่ั้�วตัถหุรอืวาดรป่กล�องรอบวตัถ ุ เลอืกโหมืดถ�าย่ภัาพื่แล้วแตะ Start เพื่ื�อเริ�มืตน้การบนัทั้กึ เมืื�อม่ืการ

ตรวจจบัพื่บว�ามืก่ารโบกมือื (โบกดว้ย่มือืเดย่่วและข้อ้ศอกส่ำงกว�าไหล�) จะเป็นการเปิดใช้้งาน QuickShots  โดรนบนิกลับไปยั่งตำาแหน�งแรก เมืื�อถ�าย่ภัาพื่

เสำรจ็เรย่่บรอ้ย่

4.แตะ     เพื่ื�อใช้้งานวดิโ่อ

ออกจากโหมืด QuickShots
กดปุ� มืหย่ดุบนิชั้�วคู่ราว/RTH หนึ�งคู่รั �งหรอืแตะ     ทั้่� DJI Fly เพื่ื�อออกจากโหมืด QuickShots โดรนจะบนิอย่่�กับทั้่�

 ใช้้ QuickShots ในบริเวณทั้่�ไมื�มื่ตึกรามืบ้านช้�องหรือสิำ�งก่ดข้วางอื�นใด ตรวจสำอบให้แน� ใจว�าไมื�มื่มืนุษย์่ สัำตว์ หรือสิำ�งก่ดข้วางอื�นใดใน

เส้ำนทั้างบิน APAS ใช้้งานไมื�ได้ระหว�างอย่่�ในโหมืด QuickShots โดรนจะเบรคู่และบินอย่่�กับท่ั้� ถ้ามื่การตรวจจับพื่บว�ามื่สิำ�งก่ดข้วาง
 หมัื�นสัำงเกตวัตถุรอบโดรน และใช้้ร่โมืทั้คู่อนโทั้รลเพื่ื�อหล่กเล่�ย่งไมื�ให้โดรนเข้้าไปช้น
 ห้ามืใช้้ QuickShots ในสำถานการณ์ตังด�อไปน่�: 
ก. เมืื�อวตัถถุก่กด่ข้วางในช้�วงเวลาหนึ�ง หรอืคู่ณุมืองไมื�เห็นวตัถุ

ข้. เมืื�อวตัถอุย่่�ไกลจากโดรนเกิน 50 เมืตร

คู่. เมืื�อวตัถมุืส่่ำหรอืลวดลาย่ใกลเ้คู่ย่่งกบัสำภัาพื่แวดลอ้มื

ง. เมืื�อวตัถอุย่่�บนอากาศ

จ. เมืื�อวตัถเุคู่ลื�อนทั้่�เรว็

ฉ. สำภัาพื่แสำงน้อย่มืาก (<300 lux) หรอื สำว�างมืาก (>10,000 lux)
 ห้ามืใช้้ QuickShots ในบริเวณใกล้กับตัวอาคู่าร หรือบริเวณทั้่�สัำญญาณ GPS อ�อน ไมื�เช้�นนั�นเส้ำนทั้างการบินจะไมื�เสำถ่ย่ร
 โปรดตรวจสำอบให้แน� ใจว�าคูุ่ณทั้ำาตามืกฎหมืาย่และข้้อกำาหนดด้านคู่วามืเป็นสำ�วนตัวในทั้้องถิ�นเมืื�อใช้้งาน QuickShots
 เมืื�อใช้้ทั้�าทั้างเพื่ื�อเปิดใช้้งาน QuickShots โดรนจะติดตามืเฉพื่าะผ่้ท่ั้�แสำดงทั้�าทั้างทั้่�ตรวจจับได้คู่นแรกเทั้�านั�น ระย่ะห�างระหว�าง

บุคู่คู่ลและโดรนคู่วรจะอย่่�ทั้่� 5-10 เมืตร และมืุมืเอ่ย่งไมื�คู่วรเกิน 60°

HyperLapse (ถ�าย่ภัาพื่แบบ Timelapse และเคู่ลื�อนไหวกลอ้งไปดว้ย่)
โหมืดถ�าย่ภัาพื่ Hyperlapse รวมืถงึ Free, Circle, Course Lock และ Waypoint
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Free (อสิำระ)
โดรนจะถ�าย่ภัาพื่อัตโนมืตัแิละถ�าย่วดิโ่อแบบ timelapse แมืโ้ดรนจะอย่่�บนพื่ื �นดนิ โหมืด Free ก็ใช้้งานได ้หลงัจากบนิข้ึ �น การคู่วบคู่มุืการเคู่ลื�อนทั้่�ข้องโด

รนและมืมุืกมิืบอลจะใช้้รโ่มืทั้คู่อนโทั้รล ทั้ำาตามืข้ั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อใช้้โหมืด Free: 

1. ตั �งระย่ะเวลา คู่วามืย่าวข้องวดิโ่อและคู่วามืเรว็ส่ำงสุำด หน้าจอจะแสำดงจำานวนภัาพื่ทั้่�จะถ�าย่และระย่ะเวลาทั้่�ใช้้ในการถ�าย่

2. แตะปุ� มืชั้ตเตอรเ์พื่ื�อเริ�มื

Circle (บินวน)
เคู่รื�องจะถ�าย่ภัาพื่โดย่อัตโนมืัตขิ้ณะทั้่�บินรอบวตัถุทั้่�เลือกเพื่ื�อสำรา้งวดิโ่อไทั้มื์แลปส์ำ ทั้ำาตามืข้ั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อใช้้โหมืด Circle:
1.  ตั �งระย่ะเวลา คู่วามืย่าวข้องวิด่โอและคู่วามืเร็วสำ่งสำุด ในโหมืด Circle สำามืารถเลือกการเคู่ลื�อนทั้่�ในทั้ิศทั้างตามืเข้็มืนาฬิกาหรือทั้วนเข้็มืนาฬิกาได ้

หน้าจอจะแสำดงจำานวนภัาพื่ทั้่�จะถ�าย่และระย่ะเวลาทั้่�ใช้้ในการถ�าย่

2.  เลือกวตัถุบนหน้าจอ

3.  แตะปุ� มืชั้ตเตอรเ์พื่ื�อเริ�มื

4.  เลื�อนคู่ันบังคู่ับการสำ�าย่ (pan) และปุ� มืหมืุนกิมืบอลเพื่ื�อปรบัตั �งเฟุรมื เลื�อนคู่ันบังคู่ับการโย่ก (tilt) เพื่ื�อเปล่�ย่นระย่ะห�างจากวตัถุ เลื�อนคู่ันบังคู่ับการเงย่ 

(roll) เพื่ื�อคู่วบคู่มุืคู่วามืเรว็การบินวน และเคู่ลื�อนคู่นัเร�งเพื่ื�อคู่วบคู่มุืคู่วามืเรว็การบินแนวดิ�ง

ล็อกเส้ำนทั้างการบนิ
Course Lock ใช้้งานไดส้ำองวธิ ่วธิแ่รก ทั้ศิทั้างข้องโดรนจะกำาหนดไว ้แต�ไมื�สำามืารถเลอืกวตัถไุด ้วธิท่่ั้�สำอง ทั้ศิทั้างข้องโดรนจะกำาหนดไว ้และโดรนจะบนิ

รอบวตัถุทั้่�เลอืก ทั้ำาตามืข้ั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อใช้้ Course Lock:

1. ตั �งระย่ะเวลา คู่วามืย่าวข้องวดิโ่อและคู่วามืเรว็ส่ำงสุำด หน้าจอจะแสำดงจำานวนภัาพื่ทั้่�จะถ�าย่และระย่ะเวลาทั้่�ใช้้ในการถ�าย่

2. ตั �งเส้ำนทั้างการบนิ

3. ถา้ทั้ำาได ้เลอืกวตัถ ุใช้้กมิืบอล และคู่นับงัคู่บั pan เพื่ื�อปรบักรอบภัาพื่ 
4. แตะปุ� มืชั้ตเตอรเ์พื่ื�อเริ�มื ข้ย่บัคู่นับงัคู่บั tilt และ roll เพื่ื�อคู่วบคู่มุืคู่วามืเรว็ข้องการบนิแนวราบและทั้ำาใหโ้ดรนเคู่ลื�อนทั้่�ในแนวข้นาน ข้ย่บัคู่นับงัคู่บั

 throttle เพื่ื�อคู่วบคู่มุืคู่วามืเรว็ในการบนิแนวดิ�ง 

เป้าหมืาย่
โดรนจะถ�าย่ภัาพื่เป้าหมืาย่สำองถงึหา้เป้าหมืาย่ในเส้ำนทั้างการบนิโดย่อตัโนมัืตแิละถ�าย่วดิโ่อแบบ timelapse โดรนสำามืารถบนิไดต้ามืลำาดบั จากเป้าหมืาย่ 1 - 
5 หรอื 5 - 1 ทั้ำาตามืข้ั �นตอนดา้นล�างเพื่ื�อใช้้ Waypoints

1. ตั �งเป้าหมืาย่ทั้่�ตอ้งการและทั้ศิทั้างข้องเลนส์ำเอาไว้

2. ตั �งระย่ะเวลา คู่วามืย่าวข้องวดิโ่อและคู่วามืเรว็ส่ำงสุำด หน้าจอจะแสำดงจำานวนภัาพื่ทั้่�จะถ�าย่และระย่ะเวลาทั้่�ใช้้ในการถ�าย่

3. แตะปุ� มืชั้ตเตอรเ์พื่ื�อเริ�มื

โดรนจะถ�าย่วดิโ่อแบบ timelapse โดย่อัตโนมืตัแิละจะรบัช้มืไดใ้นการเล�นวดิโ่อย่อ้นหลงั ในการตั �งคู่�ากลอ้ง ผ้่ใช้้คู่วรเลือกบนัทั้กึคู่ลิปในฟุอรแ์มืต JPEG 
หรอื RAW และบนัทั้กึคู่ลปิไวใ้นพื่ื �นทั้่�เก็บข้อ้มืล่ในตวัเคู่รื�องหรอืการด์ microSD

 เพื่ื�อประสิำทั้ธิภัาพื่อย่�างสำมืบ่รณ์ แนะนำ าให้ใช้้ Hyperlapse ทั้่�ระดับคู่วามืส่ำงมืากกว�า 50 เมืตรและตั �งคู่�าอย่�างน้อย่สำองวินาท่ั้ระหว�าง

เวลาทั้่�ตั �งไว้ในการถ�าย่และชั้ตเตอร ์
 แนะนำ าให้เลือกวัตถุทั้่�ไมื�เคู่ลื�อนทั้่� (เช้�น ตึกส่ำง ภั่เข้า) ทั้่�อย่่�ในระย่ะปลอดภััย่จากโดรน (ไกลกว�า 15 เมืตร) อย่�าเลือกวัตถุท่ั้�อย่่�ใกล้โดรน

เกินไป

 โดรนจะเบรคู่และบินอย่่�กับทั้่� ถ้ามื่การตรวจจับพื่บสิำ�งก่ดข้วางในโหมืด Hyperlapse
 โดรนจะถ�าย่วิด่โอ ก็ต�อเมืื�อมืันถ�าย่ภัาพื่ได้อย่�างน้อย่ 25 ภัาพื่ ซึ�งเป็นจำานวนทั้่�ต้องใช้้เพื่ื�อสำร้างวิด่โอคู่วามืย่าวหนึ� งวินาท่ั้ วิด่โอจะถ�าย่เมืื�อ

มื่คู่ำาสัำ�งจากร่โมืทั้คู่อนโทั้รล หรือเมืื�อมื่การออกจากโหมืดโดย่ไมื�คู่าดคู่ิด (เช้�น เมืื�อเข้้าโหมืด RTH แบตเตอร่�ตำ�า)
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Advanced Pilot Assistance Systems 3.0 (ระบบช้�วยเหลือนักบินแบบแอดีวานซ์ 3.0)
โหมืด Advanced Pilot Assistance Systems 3.0 (APAS 3.0) มือ่ย่่�ในโหมืด Normal  เมืื�อเปิดใช้้งาน APAS โดรนจะตอบรบัคู่ำาสัำ�งข้องผ้่

ใช้้และวางแผนเส้ำนทั้างบนิตามืการคู่วบคู่มุืคู่นับงัคู่บัและสำภัาวะแวดลอ้มืข้องการบนิ APAS ทั้ำาใหก้ารหลบหล่กสิำ�งก่ดข้วางทั้ำาไดง้�าย่ข้ึ �น ถ�าย่คู่ลิปไดร้าบรื�นข้ึ �น

 และมือบประสำบการณ์การบนิทั้่�ดย่่ิ�งข้ึ �น

ข้ย่บัคู่นับงัคู่บั pitch ไปข้า้งหน้าหรอืข้า้งหลงัต�อไป โดรนจะหลบหลก่สิำ�งกด่ข้วาง โดย่บินเหนือ บนิดา้นล�าง หรอืไปทั้างซ้าย่หรอืข้วาข้องสิำ�งก่ดข้วาง โดรนจะ

ตอบรบักับการข้ยั่บคู่นับงัคู่บัอื�นไปพื่รอ้มื ๆ กนั  

เมืื�อเปิดใช้้งาน APAS โดรนจะหยุ่ดบนิไดโ้ดย่การกดปุ� มืหย่ดุบนิชั้�วคู่ราวบนรโ่มืทั้คู่อนโทั้รล หรอืแตะ Stop บนจอข้อง DJI Fly โดรนจะบนิอย่่�กับท่ั้�สำามื

วนิาทั้แ่ละรอคู่ำาสัำ�งข้องนักบนิต�อไป

เพื่ื�อจะเปิดใช้้งาน APAS ให้เปิด DJI Fly เข้า้ไปท่ั้� System Settings>Safety และเปิดใช้้งาน APAS

 APAS ใช้้งานไมื�ได้ เมืื�อมื่การใช้้โหมืดบินอัจฉริย่ะ และบันทั้ึกทั้่�คู่วามืละเอ่ย่ดส่ำง เช้�น 2.7K 48/50/60 fps, 1080p 
48/50/60/120/240 fps และ 4K 48/50/60 fps
 APAS จะใช้้ได้ก็ต�อเมืื�อบินไปข้้างหน้าและถอย่หลัง ถ้าโดรนบินไปทั้างซ้าย่หรือข้วา APAS จะใช้้ไมื�ได้
 ตรวจสำอบให้แน� ใจว�าคูุ่ณใช้้ APAS เมืื�อระบบจับภัาพื่วัตถุด้านหน้าและด้านหลังใช้้งานได้ โปรดตรวจด่ว�าไมื�มื่คู่น สัำตว์ วัตถุทั้่�มื่พื่ื �นผิว

เล็ก (เช้�น กิ�งไมื้) หรือวัตถุโปร�งแสำงใด (เช้�น แก้วหรือนำ � า) อย่่�ในเส้ำนทั้างบินทั้่�ต้องการ
 ตรวจสำอบให้แน� ใจว�าคูุ่ณใช้้ APAS เมืื�อระบบจับภัาพื่วัตถุด้านล�างใช้้งานได้ หรือเมืื�อสัำญญาณ GPS แรง APAS อาจทั้ำางานได้ไมื�เต็มื

ทั้่� เมืื�อโดรนบินเหนือนำ � าหรือพื่ื �นทั้่�ทั้่�มื่หิมืะปกคู่ลุมื
 ข้อให้ระมืัดระวังเป็นพื่ิเศษเมืื�อบินในสำภัาพื่แวดล้อมืทั้่�มืืดสำนิทั้ (<300 lux) หรือสำว�างมืาก (>10,000 lux)
 หมัื�นสัำงเกต DJI Fly และตรวจสำอบว�าโดรนทั้ำางานในโหมืด APAS อย่�างเป็นปกติ

บันท้ี่กข้้อม่ลการบิน

ข้อ้มืล่การบนิ รวมืถงึการรบัสำ�งข้อ้มืล่ทั้างไกล ข้อ้มืล่สำถานะโดรน และตวัแปรอื�น ๆ มืก่ารบนัทึั้กอตัโนมืตัไิปทั้่�ตวัเก็บข้อ้ม่ืลภัาย่ในโดรน สำามืารถเข้า้ถึงข้อ้ม่ืลได้

โดย่ใช้้ DJI Assistant 2 for Mavic 

ใบพัิดี

มืใ่บพื่ดัแบบเส่ำย่งเบาข้อง Mavic Air 2 อย่่�สำองแบบซึ�งออกแบบมืาเพื่ื�อให้หมืนุไปในทิั้ศทั้างแตกต�างกนั เคู่รื�องหมืาย่ใช้้เพื่ื�อแนะนำาว�าคู่วรใช้้ใบพัื่ดแบบไหน

เพื่ื�อตดิกับมือเตอรแ์บบไหน ตรวจสำอบให้แน�ใจว�าจบัคู่่�ใบพื่ดักบัมือเตอรต์รงกนัตามืคู่ำาแนะนำาแลว้ 

ใบพื่ดั มืเ่คู่รื�องหมืาย่ ไมื�ม่ืเคู่รื�องหมืาย่

ภัาพื่ประกอบ

ตำาแหน�ง ตดิกบัมือเตอรท์ั้่�มืเ่คู่รื�องหมืาย่ส่ำข้าว ตดิกบัมือเตอรท์ั้่�ไมื�ม่ืเคู่รื�องหมืาย่ส่ำข้าว
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ติดีใบพัิดี
ตดิใบพื่ดัทั้่�มืเ่คู่รื�องหมืาย่กบัมือเตอรท์ั้่�มืเ่คู่รื�องหมืาย่ และใบพื่ดัทั้่�ไมื�มืเ่คู่รื�องหมืาย่กบัมือเตอรท์ั้่�ไมื�มืเ่คู่รื�องหมืาย่ กดใบพื่ดัแต�ละชิ้ �นลงไปท่ั้�มือเตอรแ์ละหมุืน

จนกว�ามัืนจะลงล็อก 

ถอดีใบพัิดี
กดใบพื่ดัลงไปทั้่�มือเตอรแ์ละหมืนุมืนัไปในทั้ศิทั้างถอดล็อก

 ใบพื่ัดมื่คู่วามืคู่มื กรุณาระมืัดระวังด้วย่
 ใช้้เฉพื่าะใบพัื่ดข้อง DJI อย่�างเป็นทั้างการเทั้�านั�น  อย่�าใช้้ใบพื่ัดต�างช้นิดกัน
 หากจำาเป็นให้ซื �อใบพื่ัดแย่กต�างหาก
 ตรวจสำอบให้แน� ใจก�อนการบินแต�ละคู่รั �งว�าใบพื่ัดติดตั �งอย่�างแน� นหนา
 ตรวจสำอบให้แน� ใจก�อนการบินแต�ละคู่รั �งว�าใบพื่ัดทั้ั �งหมืดอย่่�ในสำภัาพื่ด่ อย่�าใช้้ใบพื่ัดทั้่�เก�า บิ�น หรือแตกหัก
 เพื่ื�อหล่กเล่�ย่งการบาดเจ็บ อย่�าเข้้าใกล้ใบพื่ัดทั้่�กำาลังหมืุนและมือเตอร์
 อย่�าบ่บหรือบิดใบพื่ัดระหว�างการข้นสำ�งหรือการเก็บ
 ตรวจสำอบให้แน� ใจว�ามือเตอร์ติดอย่�างแน� นหนาและหมืุนอย่�างราบรื�น ถ้ามือเตอร์ติดข้ัดและไมื�สำามืารถหมืุนได้อย่�างอิสำระ ให้จอดโดรน

ทั้ันทั้ ่
 ห้ามืปรับแต�งสำ�วนประกอบข้องมือเตอร์
 ห้ามืแตะต้องหรือปล�อย่ให้มืือหรือร�างกาย่คูุ่ณสัำมืผัสำกับมือเตอร์หลังการบิน เพื่ราะมืันอาจจะร้อนมืาก
 ห้ามืปิดช้�องระบาย่ลมืบนมือเตอร์หรือบนตัวโดรน
 ตรวจสำอบให้แน� ใจว�าเส่ำย่ง ESCs ปกติเมืื�อเปิดเคู่รื�อง

แบตเตอร่�อัจุฉริยะ

แบตเตอร่�อจัฉรยิ่ะข้อง Mavic Air 2 เป็นแบตเตอร่�คู่วามืจ ุ11.55 V, 3500 mAh ทั้่�มืฟ่ังกชั์้�นสำมืารท์ั้ช้ารจ์และคู่ลาย่ประจแุบต 

B
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A
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2
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 โปรดอ�านการสำละสิำทั้ธิ์และคู่ำาแนะนำ าด้านคู่วามืปลอดภััย่ข้อง Mavic Air 2 และสำติกเกอร์ทั้่�แบตเตอร่�ก�อนใช้้งาน ผ่้ใช้้ต้องรับผิดช้อบ

ทั้ั �งหมืดในการดำาเนินการและการใช้้งาน

คุ้ณลักษณะข้องแบตเตอร่�
1. การแสำดงระดบัแบตเตอร่�: ไฟุบอกระดบั LED แสำดงถงึระดบัแบตเตอร่�ปัจจุบนั

2. ฟังก์ชั้�นการคู่าย่ประจแุบตอตัโนมืตั ิ เพืื่�อป้องกนัไมื�ใหแ้บตเตอร่�บวมื เมืื�อไมื�มืก่ารใช้้งานหนึ�งวนั แบตเตอร่�จะคู่าย่ประจอุตัโนมัืตใิหเ้หลือ 96% และเมืื�อ

ไมื�มืก่ารใช้้งานห้าวนั แบตเตอร่�จะคู่าย่ประจอุตัโนมืตัใิหเ้หลอื 60% ระหว�างกระบวนการคู่าย่ประจุ เป็นปกตทิั้่�แบตเตอร่�อาจปล�อย่คู่วามืรอ้นปานกลางออก

มืา

3. การช้ารจ์อย่�างสำมืดลุ ระหว�างการช้ารจ์ แรงดนัไฟุฟุ้าในแบตเตอร่�จะสำมืดลุโดย่อตัโนมัืติ

4. การป้องกนัการช้ารจ์มืากเกนิไป เมืื�อช้ารจ์เต็มืแลว้ แบตเตอร่�จะหย่ดุช้ารจ์อตัโนมืตัิ

5. การตรวจจับอณุหภัม่ื:ิ เพื่ื�อเป็นการปกป้องตวัเอง แบตเตอร่�จะช้ารจ์เฉพื่าะเมืื�ออณุหภัม่ือิย่่�ระหว�าง 5°C ถงึ 40°C (41°F ถงึ 104°F) เทั้�านั�น

6. การป้องกนักระแสำไฟุเกิน เมืื�อมืก่ารตรวจจบัพื่บว�ามืก่ระแสำไฟุฟุ้าเกนิ แบตเตอร่�จะหย่ดุช้ารจ์

7. การป้องกนัการคู่าย่ประจมุืากเกนิไป เมืื�อแบตเตอร่�ไมื�มืก่ารใช้้งาน จะมืก่ารหย่ดุการคู่าย่ประจุอตัโนมัืตเิพื่ื�อป้องกันการคู่ลาย่ประจุมืากเกนิไป เมืื�อแบตเตอร่�

มืก่ารใช้้งาน จะไมื�สำามืารถใช้้การป้องกนัการคู่าย่ประจมุืากเกนิไปได ้ 
8. การป้องกนัการลัดวงจร หากมืก่ารตรวจจบัพื่ว�าเกดิการลดัวงจร จะมืก่ารตดัจากแหล�งจ�าย่ไฟุโดย่อตัโนมัืติ

9. การป้องกนัแบตเตอร่�เส่ำย่หาย่ DJI Fly จะแสำดงข้อ้คู่วามืเตอืนเมืื�อมืก่ารตรวจจับพื่บว�าแบตเตอร่�เส่ำย่หาย่

10. โหมืดพื่กัการทั้ำางาน: แบตเตอร่�จะปิดเองหลงัจากไมื�มืก่ารใช้้งาน 20 นาทั้เ่พืื่�อประหย่ดัพื่ลงังาน ถา้ระดบัแบตเตอร่�เหลอืน้อย่กว�า 5% หลงัจากไมื�ได้

ใช้้งานหกชั้�วโมืง แบตเตอร่�จะเข้า้ส่ำ�โหมืดพื่กัการทั้ำางานเพื่ื�อป้องกนัการปล�อย่ประจุมืากเกนิไป ในโหมืดพื่กัการทั้ำางาน การบอกระดบัแบตเตอร่�จะไมื�เรอืง

แสำง ช้ารจ์แบตเตอร่�เพื่ื�อปลกุแบตเตอร่�จากโหมืดพัื่กการทั้ำางาน

11. การสืำ�อสำาร: ข้อ้มืล่เก่�ย่วกบัแรงดนัไฟุฟุ้า คู่วามืจ ุและกระแสำไฟุข้องแบตเตอร่� ถก่สำ�งไปย่งัโดรน

การใช้้แบตเตอร่�

ตรวจสำอบระดบัแบตเตอร่�
กดปุ� มืพื่าวเวอรห์นึ�งคู่รั �งเพื่ื�อตรวจสำอบระดบัแบตเตอร่�

ไฟุ LED แสำดงระดบัแบตเตอร่�

ปุ� มืพื่าวเวอร์

LED1LED3

LED2

LED4

ไฟุ LED แสำดงระดบัแบตเตอร่�

 : ไฟุ LED ตดิ    : ไฟุ LED กะพื่รบิ    : ไฟุ LED ดบั

LED1 LED2 LED3 LED4 ระดบัแบตเตอร่�

ระดบัแบตเตอร่� ≥ 88%

75% ≤ ระดบัแบตเตอร่� < 88%

63% ≤ ระดบัแบตเตอร่� < 75%

50% ≤ ระดบัแบตเตอร่� < 63%

38% ≤ ระดบัแบตเตอร่� < 50%
25% ≤ ระดบัแบตเตอร่� < 38%
13% ≤ ระดบัแบตเตอร่� < 25%
0% ≤ ระดบัแบตเตอร่� < 13%
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ปุ� มืพื่าวเวอรเ์ปิด/ปิด
กดปุ� มืพื่าวเวอรห์นึ�งคู่รั �ง จากนั�นกดอก่คู่รั �ง คู่า้งไวส้ำองวนิาทั้เ่พื่ื�อเปิดหรอืปิดแบตเตอร่� ไฟุ LED แสำดงระดบัแบตเตอร่�จะแสำดงระดบัแบตเตอร่� เมืื�อม่ืการกด

ปุ� มืเปิดโดรน

คู่ำาเตอืนอุณหภัม่ืติำ�า
1. เมืื�อบนิในสำภัาวะแวดลอ้มืทั้่�อณุหภัม่ืติำ�า 14° - 41° ฟุาเรนไฮต ์(-10° - 5° เซลเซ่ย่สำ) จะทั้ำาใหคู้่วามืจขุ้องแบตเตอร่�ลดลงอย่�างมืาก   ข้อแนะนำาใหโ้ด

รนบนิอย่่�กบัทั้่�ก�อนเพื่ื�ออุ�นเคู่รื�องแบตเตอร่� ตรวจสำอบให้แน�ใจว�าช้ารจ์แบตเตอร่�เต็มืทั้่�แลว้ก�อนข้ึ �นบนิ

2. แบตเตอร่�ไมื�สำามืารถใช้้งานไดใ้นสำภัาวะแวดลอ้มืทั้่�ตำ�ากว�า 14° ฟุาเรนไฮต ์(-10° เซลเซ่ย่สำ)
3. เมืื�ออย่่�ในสำภัาวะแวดลอ้มืทั้่�อณุหภัม่ืติำ�า ให้เลกิบนิทัั้นทั้ท่่ั้� DJI Fly แจง้เตอืนระดบัแบตเตอร่�ตำ�า

4. เพื่ื�อใหแ้น�ใจถงึประสิำทั้ธิภัาพื่ส่ำงสุำดข้องแบตเตอร่� กรณุาดแ่ลให้แบตเตอร่�อย่่�ในอณุหภัม่ืส่ิำงกว�า 68° ฟุาเรนไฮต ์(20° เซลเซ่ย่สำ)
5. คู่วามืจขุ้องแบตเตอร่�ทั้่�ลดลงในสำภัาวะแวดลอ้มืทั้่�อณุหภัม่ืติำ�าจะลดประสิำทั้ธภิัาพื่การตา้นแรงลมืข้องโดรน โปรดทั้ำาการบนิดว้ย่คู่วามืระมัืดระวงั

6. บนิดว้ย่คู่วามืระมืดัระวงัเป็นพื่เิศษทั้่�คู่วามืส่ำงจากระดบันำ �าทั้ะเล

การช้ารจ์ุแบตเตอร่�
ช้ารจ์แบตเตอร่�อจัฉรยิ่ะให้เต็มืก�อนบนิทั้กุคู่รั �ง โดย่ใช้้อะแดปเตอรข์้อง DJI ทั้่�ใหม้ืาเทั้�านั�น 
1. ต�ออะแดปเตอร ์AC เข้า้กบัแหล�งจ�าย่ไฟุ (100-240 V, 50/60 Hz)
2. ต�อแบตเตอร่�อจัฉรยิ่ะ เข้า้กบัอะแดปเตอรไ์ฟุ AC โดย่ใช้้สำาย่ช้ารจ์แบตเตอร่� โดย่ท่ั้�แบตเตอร่�ปิดการทั้ำางานอย่่�

3. ไฟุ LED แสำดงระดบัแบตเตอร่�จะแสำดงระดบัข้องแบตเตอร่�ระหว�างทั้่�กำาลงัช้ารจ์

4. เมืื�อไฟุ LED บอกระดบัดบั แสำดงว�าแบตเตอร่�อจัฉรยิ่ะช้ารจ์เต็มืแลว้ ถอดอะแดปเตอรอ์อก เมืื�อแบตเตอร่�ช้ารจ์เต็มืแล้ว 

 ห้ามืช้าร์จแบตเตอร่�ทั้ันทั้่หลังจากเพื่ิ�งบินเสำร็จ เพื่ราะอุณหภั่มืิอาจจะส่ำงเกินไป รอให้อุณหภั่มืิข้องแบตเตอร่�ลดลงมืาอย่่�ท่ั้�อุณหภั่มืิห้อง

ก�อนจะช้าร์จใหมื�
 อะแดปเตอร์จะหยุ่ดช้าร์จแบตเตอร่� เมืื�ออุณหภั่มืิข้องแบตเตอร่�ไมื�อย่่�ในช้�วงอุณหภั่มืิทั้่�ช้าร์จได้คู่ือ 41° - 104° ฟุาเรนไฮต์ (5° - 
40° เซลเซ่ย่สำ) อุณหภั่มืิทั้่�เหมืาะสำมืในการช้าร์จคู่ือ 71.6° - 82.4° ฟุาเรนไฮต์ (22° - 28° เซลเซ่ย่สำ)
 ฮับช้าร์จแบตเตอร่� (ไมื�ได้รวมือย่่�ด้วย่) สำามืารถช้าร์จแบตเตอร่�ได้ถึงสำามืก้อน กรุณาแวะไปเย่่�ย่มืร้านคู่้าออนไลน์ข้อง DJI เพื่ื�อรับทั้ราบ

ข้้อมื่ลเพื่ิ�มืเติมื
 คู่วรช้าร์จแบตเตอร่�ให้เต็มือย่�างน้อย่หนึ� งคู่รั �งทัุ้กสำามืเดือนเพืื่�อให้แบตเตอร่�ไมื�เสืำ�อมื
 DJI ไมื�รับผิดช้อบต�อคู่วามืเส่ำย่หาย่ทั้่�เกิดข้ึ �น อันเนื� องมืาจากการใช้้อะแดปเตอร์ข้องบริษัทั้อื�น

 ข้อแนะนำ าให้คู่าย่ประจุแบตเตอร่�ให้เหลือ 30% หรือตำ�ากว�า ซึ�งสำามืารถทั้ำาได้โดย่การบินโดรนนอกอาคู่ารจนกระทัั้�งเหลือแบตเตอร่�น้อย่

กว�า 30%



Mavic Air 2 คู่่�มืือการใช้้งาน 

© 2020 DJI สำงวนลิข้สิำทั้ธิ์   27

กลไกการป้องกันแบตเตอร่�
ไฟุ LED แสำดงระดบัแบตเตอร่�สำามืารถแสำดงคู่ำาเตอืนเพื่ื�อป้องกนัแบตเตอร่�ทั้่�มืก่ารกระตุน้จากสำภัาวะในการช้ารจ์ผดิปกตไิด้

LED1 LED2 LED3 LED4 ระดบัแบตเตอร่�

0% < ระดบัแบตเตอร่� ≤ 50%

50% < ระดบัแบตเตอร่� ≤ 75%

  75% < ระดบัแบตเตอร่�< 100%

ช้ารจ์เต็มืแล้ว

ตารางดา้นล�างแสำดงใหเ้ห็นถงึระดบัแบตเตอร่�ระหว�างทั้่�กำาลงัช้ารจ์ 

กลไกการป้องกนัแบตเตอร่�

LED1 LED2 LED3 LED4 รป่แบบการกะพื่รบิ สำถานะ

LED2 กะพื่รบิสำองคู่รั �งต�อวนิาทั้ ่ ตรวจพื่บกระแสำไฟุเกิน

LED2 กะพื่รบิสำามืคู่รั �งต�อวนิาทั้่ ตรวจพื่บการลดัวงจร

LED3 กะพื่รบิสำองคู่รั �งต�อวนิาทั้่ ตรวจพื่บการช้ารจ์มืากเกนิไป

LED3 กะพื่รบิสำามืคู่รั �งต�อวนิาทั้่ ตรวจพื่บไฟุเกินทั้่�อะแดปเตอร์

LED4 กะพื่รบิสำองคู่รั �งต�อวนิาทั้่ อณุหภ่ัมืใินการช้ารจ์ตำ�าไป

LED4 กะพื่รบิสำามืคู่รั �งต�อวนิาทั้่ อณุหภ่ัมืใินการช้ารจ์ส่ำงไป 

ถา้กลไกการป้องกนัแบตเตอร่�ทั้ำางาน ในการจะกลบัไปช้ารจ์อก่คู่รั �งจำาเป็นตอ้งถอดแบตเตอร่�จากอะแดปเตอรก์�อน จากนั�นคู่�อย่เส่ำย่บใหมื�อก่คู่รั �ง หากอณุหภ่ัมืใิน

การช้ารจ์ผดิปกต ิ โปรดรอให้อณุหภัม่ืกิลบัเป็นปกตกิ�อน และแบตเตอร่�จะกลบัไปเริ�มืช้ารจ์ใหมื�เองโดย่อตัโนมัืต ิ โดย่ไมื�จำาเป็นตอ้งถอดและเส่ำย่บอะแดปเตอร์

ใหมื�อก่คู่รั �ง

การใสำ�แบตเตอร่�อัจุฉรยิะ
ใสำ�แบตเตอร่�อจัฉรยิ่ะลงไปในช้�องเส่ำย่บแบตเตอร่�ข้องโดรน ตรวจสำอบให้แน�ใจว�าใสำ�เข้า้ไปอย่�างแน�นหนาและตวัล็อกแบตเตอร่�ล็อกอย่�างเรย่่บรอ้ย่ 

การถอดีแบตเตอร่�อัจุฉรยิะ
กดปลดล็อกตวัล็อกจากดา้นข้า้งข้องแบตเตอร่� เพื่ื�อถอดมืนัออกจากช้�องเส่ำย่บ

ห้ามืถอดแบตเตอร่� เมืื�อเปิดเคู่รื�องโดรนแล้ว

 ตรวจสำอบให้แน� ใจว�าแบตเตอร่�เส่ำย่บเข้้าท่ั้�อย่�างแน� นหนา

คู่ลิก
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โหมดีการใช้้งานกิมบอล
มืโ่หมืดการใช้้งานกิมืบอลอย่่�สำองแบบ เปล่�ย่นโหมืดการใช้้งานทั้่�แตกต�างกนัดว้ย่ DJI Fly

โหมืดตดิตามื: มืมุืทั้ศิทั้างข้องกมิืบอลและดา้นหน้าโดรนคู่งทั้่�ตลอดเวลา

FPV Mode: กมิืบอลปรบัไปตามืการเคู่ลื�อนทั้่�ข้องโดรนเพืื่�อนำาเสำนอประสำบการณ์การบนิแบบมืมุืมืองบคุู่คู่ลทั้่�หนึ�ง

ใช้้ตวับงัคู่บักิมืบอลบนรโ่มืทั้คู่อนโทั้รลเพืื่�อคู่วบคู่มุืการเอย่่งข้องกล้อง หรอือก่ทั้างหนึ�งคู่อืเข้า้ส่ำ�มืมุืมืองกลอ้งใน DJI Fly กดทั้่�จอจนกว�าจะม่ืตวัปรบัแต�งปรากฏิ

ข้ึ �น ลากข้ึ �นลงเพื่ื�อคู่วบคู่มุืการเอย่่งข้องกลอ้ง ลากซ้าย่ข้วาเพืื่�อคู่วบคู่มุืการแพื่นกลอ้ง 

 เมืื�อโดรนเปิดเคู่รื�องแล้ว อย่�าแตะหรือเคู่าะกิมืบอล เพืื่�อป้องกันกิมืบอลในช้�วงข้ึ �นบิน กรุณาข้ึ �นบินจากพื่ื �นทั้่�โล�งและราบเร่ย่บ
 คู่วามืแมื�นย่ำาข้องกิมืบอลอาจเส่ำย่หาย่ได้จากการช้นหรือกระแทั้ก ซึ�งอาจทั้ำาให้กิมืบอลทั้ำางานผิดปกติ

 อย่�าให้ฝุุ่� นหรือทั้ราย่เกาะบนกิมืบอล โดย่เฉพื่าะอย่�างย่ิ�งอย่�าให้เข้้าไปในมือเตอร์ข้องกิมืบอล

 มือเตอร์กิมืบอลอาจเข้้าส่ำ�โหมืดป้องกันตัวเองในสำถานการณ์ต�อไปน่�: 
ก. โดรนอย่่�บนพื่ื �นทั้่�ไมื�เสำมือกันหรือกิมืบอลโดนก่ดข้วาง 
ข้. กิมืบอลเจอกับแรงกระแทั้กด้านนอกอย่�างแรง เช้�น การช้น

 ห้ามืกระแทั้กกิมืบอลหลังจากทั้่�เปิดกิมืบอลแล้ว ห้ามืเพื่ิ�มืนำ � าหนักใดก็ตามืกับกิมืบอล เนื� องจากอาจทั้ำาให้กิมืบอลทั้ำางานผิดปกติหรืออาจ

ทั้ำาให้มือเตอร์เส่ำย่หาย่ถาวรได้

 ตรวจสำอบให้แน� ใจว�าถอดตัวคู่รอบกิมืบอลออกก�อนจะเปิดเคู่รื�องโดรน รวมืถึงตรวจสำอบว�าใสำ�ตัวคู่รอบกิมืบอลแล้ว หลังจากไมื�ได้ใช้้งาน

โดรน

 การบินในสำภัาวะหมือกหนาหรือเมืฆคู่รึ �มือาจทั้ำาให้กิมืบอลเป่ย่ก ซึ�งทั้ำาให้กิมืบอลใช้้การไมื�ได้ชั้�วคู่ราว กิมืบอลจะกลับส่ำ�สำภัาวะปกติเมืื�อมืัน

แห้งแล้ว

คุ้ณลักษณะข้องกล้อง
Mavic Air 2 ใช้้เซนเซอรก์ลอ้งข้นาด 1/2" CMOS ซึ�งสำามืารถถ�าย่วดิโ่อไดถ้งึ 4K 60 fps และถ�าย่ภัาพื่ได ้48 MP รวมืถงึม่ืโหมืดถ�าย่ภัาพื่ต�าง ๆ  เช้�น

 Single, Burst, AEB, Timed Shot, Panorama และ Slow Motion รร่บัแสำงข้องกลอ้งคู่อื f2.8 และสำามืารถถ�าย่ได ้1 เมืตรถงึระย่ะอนันต์

กิมบอลและกล้อง

ลักษณะข้องกิมบอล
กมิืบอล 3 แกนข้อง Mavic Air 2 กนัสัำ�น ทั้ำาใหก้ลอ้งมืคู่่วามืนิ�ง ทั้ำาใหคู้่ณุไดภ้ัาพื่และวดิโ่อท่ั้�ชั้ดเจนและไรคู้่วามืสัำ�นไหว ข้อบเข้ตการคู่วบคู่มุื pan คู่อื -80° 
ถงึ +80° และข้อบเข้ตการคู่วบคู่มุื tilt คู่อื -90° ถงึ +24° ข้อบเข้ตการคู่วบคู่มุื tilt ทั้่�มืก่ารตั �งคู่�าไวคู้่อื -90˚ ถงึ 0˚ และข้อบเข้ต tilt สำามืารถเพื่ิ�มืข้ึ �นไปได้

เป็น -90˚ ถงึ +24˚ โดย่การเปิดใช้้ “Allow Upward Gimbal Rotation” (อนุญาตใหม้ืก่ารหมืนุกมิืบอลข้ึ �นไปดา้นบน) ใน DJI Fly

-90°

0°

24°

DTM1

DTM1

-80° 80°
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การบันท้ี่กรป่และวด่ิีโอ
Mavic Air 2 ใช้้ microSD card เพืื่�อบนัทั้กึรป่และวดิโ่อข้องคู่ณุ คู่วรใช้้ microSD card แบบ UHS-I Speed Grade 3 เพื่ื�อใหก้ารอ�านข้อ้ม่ืล

และการบันทั้กึข้อ้มืล่ทั้ำาไดร้วดเรว็ ซึ�งเป็นสิำ�งจำาเป็นสำำาหรบัข้อ้มืล่วดิโ่อคู่วามืละเอย่่ดส่ำง โปรดดท่ั้่�สำ�วนข้อ้มืล่จำาเพื่าะสำำาหรบัข้อ้ม่ืลเพื่ิ�มืเตมิื เก่�ย่วกับการแนะนำาให้

ใช้้ microSD cards

 อย่�าถอด microSD card จากโดรน เมืื�อเปิดเคู่รื�องแล้ว ไมื�เช้�นนั�น microSD card อาจเส่ำย่หาย่ได้

 เพื่ื�อให้แน� ใจถึงคู่วามืเสำถ่ย่รข้องระบบกล้อง การบันทั้ึกวิด่โอจำากัดไว้ทั้่� 30 นาทั้่

 ตรวจสำอบการตั �งคู่�ากล้องก�อนใช้้งานเพื่ื�อให้แน� ใจว�าได้ตั �งคู่�าไว้ตามืทั้่�ต้องการแล้ว
 ก�อนถ�าย่ภัาพื่หรือวิด่โอสำำาคู่ัญ กรุณาทั้ดสำอบถ�าย่ภัาพื่สำองสำามืภัาพื่เพื่ื�อทั้ดสำอบว�ากล้องทั้ำางานได้ถ่กต้องก�อน

 ถ้าโดรนปิดเคู่รื�องแล้ว จะไมื�สำามืารถสำ�งข้้อมื่ลหรือทั้ำาสำำาเนาร่ปและวิด่โอจากกล้องได้

 ตรวจสำอบให้แน� ใจว�าปิดโดรนอย่�างถ่กต้อง ไมื�เช้�นนั�นพื่ารามืิเตอร์กล้องข้องคูุ่ณอาจไมื�ได้บันทั้ึกไว้และวิด่โอทั้่�คูุ่ณบันทั้ึกไว้อาจเส่ำย่หาย่ได ้
DJI ไมื�รับผิดช้อบต�อคู่วามืล้มืเหลวใดในการบันทั้ึกภัาพื่หรือวิด่โอหรือทั้่�บันทั้ึกไว้ในแบบทั้่�อุปกรณ์ไมื�สำามืารถอ�านข้้อมื่ลได้

 ตรวจสำอบให้แน� ใจว�าอุณหภั่มืิและคู่วามืชื้�นเหมืาะสำมืสำำาหรับกล้อง ทั้ั �งระหว�างการใช้้งานและในการเก็บรักษา

 ใช้้นำ � าย่าทั้ำาคู่วามืสำะอาดเลนส์ำเพื่ื�อทั้ำาคู่วามืสำะอาดเลนส์ำ เพืื่�อป้องกันการเส่ำย่หาย่

 ห้ามืปิดกั �นร่ระบาย่อากาศทั้่�กล้อง เพื่ราะเมืื�อคู่วามืร้อนเพื่ิ�มืข้ึ �นอาจทั้ำาให้อุปกรณ์เส่ำย่หาย่และผ่้ใช้้บาดเจ็บได้
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รโ่มที่ค้อนโที่รล

สำ�วนน่�อธบิาย่ถงึคู่ณุลกัษณะข้องรโ่มืทั้คู่อนโทั้รล รวมืถงึคู่ำา

แนะนำาสำำาหรบัการคู่วบคู่มุืโดรนและกลอ้ง
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รโ่มที่ค้อนโที่รล

คุ้ณลักษณะร่โมที่ค้อนโที่รล

รโ่มืทั้คู่อนโทั้รลมืเ่ทั้คู่โนโลย่ส่ำ�งข้อ้มืล่ระย่ะไกลข้อง DJI ชื้�อ OcuSync 2.0 ซึ�งสำามืารถสำ�งข้อ้มืล่ไดไ้กลทั้่�สุำด 6 ไมืล ์(10 กโิลเมืตร) และแสำดงวดิโ่อจากโด

รนมืาทั้่� DJI Fly บนโทั้รศัพื่ทั้เ์คู่ลื�อนทั้่�ข้องคู่ณุไดม้ืากถงึ 1080p การคู่วบคู่มุืโดรนและกลอ้งอย่�างราบรื�น ใช้้ปุ� มืบนรโ่มืทั้ ในข้ณะทั้่�คู่นับงัคู่บัทั้่�ถอดออกได้

ทั้ำาใหร้โ่มืทั้คู่อนโทั้รลเก็บรกัษาไดง้�าย่

ในพื่ื �นทั้่�เปิดโล�งทั้่�ไมื�มืคู่่ลื�นแมื�เหล็กรบกวน OcuSync 2.0 จะถ�าย่ทั้อดสัำญญาณวดิโ่อไดม้ืากถงึ 1080p อย่�างราบรื�น ไมื�ว�าคู่วามืส่ำงข้องการบนิจะ

เปล่�ย่นแปลงไปอย่�างไร รโ่มืทั้คู่อนโทั้รลทั้ำางานไดท้ั้ั �งคู่ลื�น 2.4 GHz และ 5.8 GHz โดย่จะเลือกช้�องสัำญญาณทั้่�ดท่ั้่�สุำดเองอัตโนมัืต ิ

OcuSync 2.0 ลดคู่วามืหน�วงลงถงึ 120-130 ms โดย่ปรบัปรงุประสิำทั้ธภิัาพื่ข้องกลอ้งผ�านการถอดรหสัำอลักอรธิมึืและการเชื้�อมืต�อไรส้ำาย่

แบตเตอร่�ในตวัมืคู่่วามืจ ุ 5200 mAh และใช้้งานไดเ้ต็มืทั้่� 6 ชั้�วโมืง รโ่มืทั้คู่อนโทั้รลช้ารจ์โทั้รศัพื่ทั้เ์คู่ลื�อนทั้่�ไดด้ว้ย่คู่วามืสำามืารถในการช้ารจ์ 500 
mA@5V รโ่มืทั้คู่อนโทั้รลจะช้ารจ์อปุกรณ์แอนดรอย่ดอ์ตัโนมัืต ิสำำาหรบัอปุกรณ์ iOS ก�อนอื�นโปรดตรวจสำอบใหแ้น�ใจว�าอนุญาตให ้DJI Fly ช้ารจ์ได ้การ

ช้ารจ์อปุกรณ์ iOS ปิดใช้้งานไวใ้นการตั �งคู่�าเริ�มืตน้และตอ้งมืก่ารเปิดใช้้งานทั้กุคู่รั �งทั้่�เปิดรโ่มืทั้คู่อนโทั้รล

 การกำากับด่แล: ผ่้ใช้้ร่โมืทั้คู่อนโทั้รลต้องทั้ำาตามืข้้อกำาหนดในทั้้องถิ�น

 โหมืด Control Stick: โหมืดคู่ันบังคู่ับกำาหนดฟังก์ชั้�นการทั้ำางานข้องการเคู่ลื�อนไหวข้องคู่ันบังคู่ับแต�ละแบบ มื่โหมืดทั้่�ตั �งโปรแกรมืไว้

แล้วสำามืโหมืดคู่ือ (โหมืด 1, โหมืด 2 และ โหมืด 3) ซึ�งพื่ร้อมืใช้้งานและมื่โหมืดท่ั้�ปรับแต�งได้เองซึ�งสำามืารถตั �งคู่�าได้ใน DJI Fly โหมืด

อัตโนมืัติคู่ือ โหมืด 2

การใช้้งานร่โมที่ค้อนโที่รล

ปุ� มพิาวเวอรเ์ปิดี/ปิดี
กดปุ� มืพื่าวเวอรห์นึ�งคู่รั �งเพื่ื�อตรวจสำอบระดบัแบตเตอร่�ปัจจุบนั กดหนึ�งคู่รั �งและกดคู่า้งอก่คู่รั �งเพื่ื�อเปิดหรอืปิดรโ่มืทั้คู่อนโทั้รล ถา้ระดบัแบตเตอร่�ตำ��าเกนิไป

 กรณุาช้ารจ์ก�อนใช้้งาน

การค้วบคุ้มกิมบอลและกล้อง
1. ปุ� มืชั้ตเตอร/์บนัทั้กึ: กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อถ�าย่ภัาพื่ หรอืเริ�มื/หย่ดุ

การบันทั้กึ

2. การสำลับโหมืดภัาพื่นิ�ง/วดิโ่อ: กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อเปล่�ย่นโหมืด

ระหว�างภัาพื่นิ�งและวดิโ่อ 
3. ปุ� มืบงัคู่บักมิืบอล ใช้้คู่วบคู่มุืคู่วามืเอย่่งข้องกมิืบอล 

การช้ารจ์ุแบตเตอร่�
ใช้้สำาย่ USB-C เพืื่�อต�อกบัอะแดปเตอร ์AC เข้า้กบัพื่อรต์ USB-C ข้องรโ่มืทั้คู่อนโทั้รล อาจใช้้เวลาประมืาณส่ำ�ชั้�วโมืงเพื่ื�อช้ารจ์รโ่มืทั้คู่อนโทั้รลเต็มืทั้่�

ปุ� มืคู่วบคู่มุืกมิืบอล ปุ� มืชั้ตเตอร/์บนัทั้กึ

การสำลบัโหมืดภัาพื่

นิ�ง/วดิโ่อ

ปลั�กไฟุ
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การค้วบคุ้มโดีรน
คู่นับงัคู่บัคู่วบคู่มุืทั้ศิทั้างข้องโดรน (pan) เคู่ลื�อนท่ั้�ไปข้า้งหน้า/ถอย่หลงั (pitch) ระดบัคู่วามืส่ำง (throttle) และเคู่ลื�อนทั้่�ไปทั้างซ้าย่/ข้วา (roll) โหมืดคู่นั

บงัคู่บักำาหนดฟังกชั์้�นการทั้ำางานข้องการเคู่ลื�อนไหวข้องคู่นับงัคู่บัแต�ละแบบ โหมืดทั้่�ตั �งโปรแกรมืไวแ้ลว้สำามืโหมืดคู่อื (โหมืด 1, โหมืด 2 และ โหมืด 3) ซึ�ง

พื่รอ้มืใช้้งานและมืโ่หมืดท่ั้�ปรบัแต�งไดเ้องซึ�งสำามืารถตั �งคู่�าไดใ้น DJI Fly โหมืดอตัโนมืตัคิู่อื โหมืด 2

จอยสติ๊กขวาจอยสติ๊กซ้าย

เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย

ขึ้น

ลง

ขวาซ้าย

ขึ้น

ลง

เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย
ขวาซ้าย

เดินหน้า

ถอยหลัง

จอยสติ๊กซ้าย จอยสติ๊กขวา

เดินหน้า

ถอยหลัง

จอยสติ๊กขวา
ขึ้น

ลง

เดินหน้า

ถอยหลัง

จอยสติ๊กซ้าย

เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย

ขวาซ้าย

โหมืด 1

โหมืด 2

โหมืด 3
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รโ่มืทั้คู่อนโทั้รล
(โหมืด 2)

โดรน 
(  แสำดงทั้ศิทั้างข้อง Nose)

หมืาย่เหต ุ

ข้ย่บัคู่นับงัคู่บัทั้างซ้าย่ ข้ึ �นหรอืลง คู่อืการเปล่�ย่นแปลงระดบัคู่วามืส่ำงข้อง

โดรน ผลกัคู่นับงัคู่บัข้ึ �นเพืื่�อเพื่ิ�มืระดบัคู่วามืส่ำง ดนัคู่นับงัคู่บัลงเพื่ื�อลดระดบั

 ย่ิ�งคู่นับงัคู่บัถก่ผลกัออกไปห�างจากศน่ย่ก์ลางเทั้�าไหร� โดรนก็จะเปล่�ย่นระดบั

คู่วามืส่ำงเรว็ข้ึ �นเทั้�านั�น กรณุาผลกัคู่นับงัคู่บัอย่�างนุ�มืนวลเสำมือ เพื่ื�อป้องกัน

การเปล่�ย่นระดบัอย่�างทั้นัทั้ท่ั้นัใดหรอืไมื�คู่าดคู่ดิ

ข้ย่บัคู่นับงัคู่บัทั้างซ้าย่ ไปทั้างซ้าย่หรอืข้วา คู่อืการคู่วบคู่มุืทั้ศิทั้างโดรน

 ผลกัคู่นับงัคู่บัไปทั้างซ้าย่ จะหมืนุโดรนทั้วนเข็้มืนาฬกิา และไปทั้างซ้าย่

จะเป็นการหมืนุโดรนตามืเข็้มืนาฬกิา ย่ิ�งคู่นับงัคู่บัถก่ผลักออกไปห�างจาก

ศน่ย่ก์ลางเทั้�าไหร� โดรนก็จะหมุืนเรว็ข้ึ �นเทั้�านั�น

ข้ย่บัคู่นับงัคู่บัทั้างข้วา ข้ึ �นหรอืลง จะเปล่�ย่นทั้ศิทั้างหน้า/หลงัข้องโดรน ผลกั

คู่นับงัคู่บัข้ึ �นเพืื่�อบนิไปข้า้งหน้า หรอืผลกัลงเพื่ื�อบนิถอย่หลัง ย่ิ�งคู่นับงัคู่บัถก่

ผลกัออกไปห�างจากศน่ย่ก์ลางเทั้�าไหร� โดรนก็จะบนิไปเรว็ข้ึ �นเทั้�านั�น

ข้ย่บัคู่นับงัคู่บัทั้างข้วา ไปทั้างซ้าย่หรอืข้วา เพื่ื�อเปล่�ย่นทั้ศิทั้างซ้าย่/ข้วาข้อง

โดรน ผลกัคู่นับงัคู่บัไปทั้างซ้าย่ เพื่ื�อบนิไปทั้างซ้าย่ และทั้างข้วา เพื่ื�อบนิไป

ทั้างข้วา ย่ิ�งคู่นับงัคู่บัถก่ผลกัออกไปห�างจากศน่ย่ก์ลางเทั้�าไหร� โดรนก็จะบนิ

ไปเรว็ข้ึ �นเทั้�านั�น 

ตำาแหน�ง Flight Mode (โหมืดการบนิ)
Sport Sport Mode (โหมืดกฬ่า)

Normal (ปกต)ิ Normal Mode (โหมืดปกต)ิ

Tripod (ข้าตั �ง)
Tripod Mode (โหมืดบนิอย่�าง

แมื�นย่ำา)

เปล่�ยนโหมดีการบิน
เลื�อนสำวทิั้ช์้เพื่ื�อเลอืกโหมืดการบนิทั้่�ตอ้งการ 
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Optimal Transmission Zone (ตำาแหน�งสำ�งสัำญญาณ)

แรง

อ�อนอ�อน

ปุ� ม Flight Pause/RTH (ปุ� มหยุดีบินชั้�วค้ราว/ปุ� มบินกลับจุุดีข้้�นบิน)
กดหนึ�งคู่รั �งเพืื่�อทั้ำาใหโ้ดรนเบรคู่และบนิอย่่�กบัทั้่� ถา้โดรนอย่่�ในโหมืด QuickShots RTH หรอืลงจอดอตัโนมัืต ิ กดหนึ�งคู่รั �งเพื่ื�อออกจากโหมืดแลว้คู่�อย่

เบรคู่

กดปุ� มื RTH คู่า้งไวจ้นกว�ารโ่มืทั้คู่อนโทั้รลจะสำ�งเส่ำย่งบ่�บ เพื่ื�อเริ�มืตน้โหมืด RTH กดปุ� มืน่�อก่คู่รั �งเพื่ื�อย่กเลกิคู่ำาสัำ�ง RTH และกลบัไปคู่วบคู่มุืโดรนอก่คู่รั �ง

 อ�านราย่ละเอย่่ดในหวัข้อ้ Return to Home (บนิกลบัจดุข้ึ �นบนิ) เพื่ื�อทั้ราบข้อ้มืล่เพื่ิ�มืเตมิืเก่�ย่วกบั RTH

ปุ� มท่ี่�ตั �งค้�าได้ีเอง
ไปทั้่�การตั �งคู่�าระบบ DJI Fly แลว้เลอืก Control เพื่ื�อตั �งคู่�าฟังกชั์้�นสำำาหรบัปุ� มืน่� ฟังกชั์้�นท่ั้�ตั �งได ้อาจรวมืถงึ การตั �งศน่ย่ก์ลางข้องกมิืบอลใหมื� การเปล่�ย่นไฟุ

 LED และการสำลับแผนทั้่�และมืมุืมืองสำด

การเตือนจุากรโ่มที่ค้อนโที่รล
รโ่มืทั้คู่อนโทั้รลจะสำ�งเส่ำย่งเตอืน ระหว�าง RTH หรอืเมืื�อระดบัแบตเตอร่�อ�อน (6% ถงึ 10%) การเตอืนแบตเตอร่�อ�อนปิดไดด้ว้ย่การกดปุ� มืพื่าวเวอร ์ การ

เตอืนแบตเตอร่�อ�อนมืาก (น้อย่กว�า 5%) ไมื�สำามืารถปิดได้

Optimal Transmission Zone (ตำาแหน�งสำ�งสำญัญาณ)
สัำญญาณระหว�างโดรนกบัรโ่มืทั้คู่อนโทั้รลจะดท่่ั้�สุำด เมืื�อเสำาสัำญญาณอย่่�ในตำาแหน�งสำอดคู่ลอ้งกบัโดรนตามืภัาพื่ดา้นล�าง
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การเชื้�อมต�อกับร่โมที่ค้อนโที่รล

รโ่มืทั้คู่อนโทั้รลเชื้�อมืต�อกบัโดรนก�อนสำ�งข้อ้มืล่ การเชื้�อมืต�อนั�นตอ้งทั้ำาเมืื�อใช้้รโ่มืทั้คู่อนโทั้รลใหมื�เป็นคู่รั �งแรกเทั้�านั�น  ทั้ำาตามืข้ั �นตอนต�อไปน่�เพื่ื�อเชื้�อมืต�อ

รโ่มืทั้คู่อนโทั้รลใหมื�:

1. กดปุ� มืพื่าวเวอรท์ั้่�รโ่มืทั้คู่อนโทั้รล และทั้่�ตวัโดรน

2. เปิดแอป DJI Fly 
3. ในมืมุืมืองจากล้อง แตะ       แลว้เลอืก Control และ Connect to Aircraft 
4. กดปุ� มืพื่าวเวอรท์ั้่�โดรนคู่า้งไวน้านกว�าส่ำ�วนิาทั้ ่ โดรนจะสำ�งเส่ำย่งบ่�บหนึ�งคู่รั �ง เพื่ื�อแสำดงว�าโดรนพื่รอ้มืจะเชื้�อมืต�อแล้ว โดรนจะสำ�งเส่ำย่งบ่�บสำองคู่รั �ง เพื่ื�อแสำดง

ว�าการเชื้�อมืต�อเสำรจ็สำมืบร่ณ์ ไฟุ LED บอกระดบัแบตเตอร่�ข้องรโ่มืทั้คู่อนโทั้รลจะเปล�งแสำง

 ตรวจสำอบให้แน� ใจว�าร่โมืทั้คู่อนโทั้รลอย่่�ในระย่ะ 0.5 เมืตรกับโดรนระหว�างการเชื้�อมืต�อ

 ร่โมืทั้คู่อนโทั้รลจะย่กเลิกการเชื้�อมืต�อกับโดรนอัตโนมืัติ ถ้าร่โมืทั้คู่อนโทั้รลใหมื�มื่การเชื้�อมืต�อกับโดรนลำาเด่ย่วกัน

 ช้าร์จร่โมืทั้คู่อนโทั้รลให้เต็มืก�อนการบินทัุ้กคู่รั �ง ร่โมืทั้คู่อนโทั้รลจะสำ�งเส่ำย่งเตือน เมืื�อแบตเตอร่�อ�อน 
 ถ้าร่โมืทั้คู่อนโทั้รลเปิดอย่่�และไมื�ได้ใช้้งานห้านาทั้่ จะมื่เส่ำย่งเตือน หลังจาก 6 นาทั้่ โดรนจะปิดเองอัตโนมืัติ ข้ย่ับคู่ันบังคู่ับหรือกดปุ� มืใด

ก็ได้ เพื่ื�อปิดเส่ำย่งเตือน 
 ปรับทั้่�ย่ึดโทั้รศัพื่ทั้์เคู่ลื�อนทั้่�เพื่ื�อให้แน� ใจว�าโทั้รศัพื่ทั้์ย่ึดไว้เข้้าท่ั้�แน� นหนาแล้ว

 คู่วรช้าร์จแบตเตอร่�ให้เต็มือย่�างน้อย่หนึ� งคู่รั �งทัุ้กสำามืเดือนเพืื่�อให้แบตเตอร่�ไมื�เสืำ�อมื
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แอป DJI Fly 
สำ�วนน่�จะแนะนำาฟังกชั์้�นหลกัข้อง แอป DJI Fly
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แอป DJI Fly
Home

เปิดแอป DJI Fly แลว้เข้า้ส่ำ�หน้า home

Academy

แตะทั้่�ไอคู่อนมืมุืบนข้วาเพื่ื�อเข้า้ส่ำ� Academy การสำอนใช้้งานผลติภัณัฑ์ ์ เคู่ล็ดลบัในการบนิ คู่วามืปลอดภััย่ในการบนิ และ คู่่�มืือแบบเอกสำาร จะสำามืารถ

อ�านไดท้ั้่�น่� 

อัลบั�ม
ใหคู้่ณุช้มืภัาพื่จาก DJI Fly และภัาพื่จากโทั้รศัพื่ทั้ข์้องคู่ณุ มืท่ั้ั �งแบบ Templates และ Pro Templates ม่ืโหมืดปรบัแต�งอตัโนมัืตสิำำาหรบัคู่ลิปทั้่�ถ�าย่มืา

 Pro จะใหคู้่ณุปรบัแต�งคู่ลปิทั้่�ถ�าย่มืาไดต้ามืทั้่�คู่ณุตอ้งการ 

SkyPixel

เข้า้ส่ำ�โหมืด SkyPixel เพืื่�อช้มืวดิโ่อและภัาพื่ทั้่�ผ่ใ้ช้้อื�นแช้รไ์ว ้

Profile

ดข่้อ้มืล่บญัช่้, บนัทั้กึการบนิ, ฟุอรั�มื DJI, รา้นคู่า้ออนไลน์, ฟุ่เจอร ์Find My Drone (ระบตุำาแหน�งโดรนข้องคู่ณุ) และการตั �งคู่�าอื�น ๆ

GO FLYProfileSkypixelAlbum
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Camera View (มุมมองกล้อง)

1. Flight Mode (โหมืดการบนิ)
N : แสำดงโหมืดการบนิปัจจบุนั 

2. แสำดงสำถานะระบบ

In Flight : แสำดงสำถานะโดรนและแสำดงคู่ำาเตอืนหลาย่ ๆ แบบ

3. สำถานะระบบจับภัาพื่วตัถดุา้นหน้าและดา้นหลงั

  : ดา้นบนข้องไอคู่อนแสำดงสำถานะข้องระบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นหน้าและดา้นล�างข้องไอคู่อนแสำดงสำถานะข้องระบบจับภัาพื่วตัถดุา้นหลัง ไอคู่อนเป็นส่ำข้าว

 เมืื�อระบบจบัภัาพื่วตัถทุั้ำางานเป็นปกต ิและเป็นส่ำแดงเมืื�อระบบจบัภัาพื่วตัถไุมื�สำามืารถใช้้งานได ้

4. สำถานะ GPS

       : แสำดงสำถานะคู่วามืแรงข้องสัำญญาณ GPS

5. สัำญญาณคู่วามืแรงข้องการเชื้�อมืต�อวดิโ่อ

    : แสำดงคู่วามืแรงข้องสัำญญาณเชื้�อมืต�อวดิโ่อระหว�างโดรนกบัรโ่มืทั้คู่อนโทั้รล

6. ระดบัแบตเตอร่�

80      : แสำดงระดบัแบตเตอร่�ปัจจบุนั

7. ข้อ้มืล่แบตเตอร่�

25'13 : แตะเพืื่�อดข่้อ้มืล่แบตเตอร่� เช้�น อณุหภัม่ืแิบตเตอร่� กระแสำไฟุ และ ระย่ะเวลาการบิน

8. การตั �งคู่�าระบบ

      : แตะเพืื่�อดข่้อ้มืล่เก่�ย่วกบัคู่วามืปลอดภัยั่ การคู่วบคู่มุื และการสำ�งข้อ้มืล่

คู่วามืปลอดภัยั่

การป้องกนัในการบนิ: แตะเพื่ื�อตั �งระดบัคู่วามืส่ำงทั้่�ส่ำงทั้่�สุำด, ระย่ะห�างไกลท่ั้�สุำด, ระดบัคู่วามืส่ำง RTH อตัโนมัืต ิและเพื่ื�ออปัเดต Home Point (จดุข้ึ �น

บนิ) 

คู่วามืช้�วย่เหลอืในการบนิ: ระบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นหน้าและดา้นหลงัเปิดใช้้งาน นั�นหมืาย่ถงึโดรนจะรบัร่แ้ละหล่กเล่�ย่งสิำ�งก่ดข้วาง เมืื�อการตรวจจบัสิำ�ง

กด่ข้วางเปิดใช้้งาน โดรนไมื�สำามืารถหลก่เล่�ย่งสิำ�งกด่ข้วางได ้เมืื�อการตรวจจับสิำ�งกด่ข้วางใช้้งานไมื�ได ้APAS จะใช้้งานไดก็้ต�อเมืื�อกดปุ� มืเปิดใช้้

เซนเซอร:์ แตะเพื่ื�อด ่ IMU และสำถานะเข็้มืทั้ศิ และหากจำาเป็นจะเริ�มืทั้ำาการคู่าลเิบรต ผ่ใ้ช้้สำามืารถตรวจสำอบไฟุ LED และปลดล็อกการตั �งคู่�า GEO 
zone

การตั �งคู่�าคู่วามืปลอดภัยั่แบบแอดวานซ์ รวมืถงึการตั �งคู่�าสิำ�งทั้่�โดรนตอ้งทั้ำา เมืื�อสัำญญาณจากรโ่มืทั้คู่อนโทั้รลหาย่ไปและเมืื�อใบพัื่ดหย่ดุระหว�างบนิ 
“Emergency Only” (ฉุกเฉินเทั้�านั�น) แสำดงว�ามือเตอรจ์ะหย่ดุกลางอากาศในสำถานการณ์ฉุกเฉินเทั้�านั�น เช้�น เมืื�อเกดิการช้น, มือเตอรห์ย่ดุกลางคู่นั, โด
รนหมืนุกลางอากาศ หรอืโดรนเส่ำย่การคู่วบคู่มุื และย่กระดบัหรอืลดระดบัอย่�างรวดเรว็ “Anytime” (เมืื�อใดก็ได)้ หมืาย่ถงึมือเตอรส์ำามืารถหย่ดุกลางอากาศ

เมืื�อใดก็ได ้เมืื�อผ่ใ้ช้้สัำ�งการดว้ย่การคู่วบคู่มุืคู่นับงัคู่บัแบบผสำมืผสำาน (CSC)  การหย่ดุมือเตอรก์ลางอากาศจะทั้ำาใหโ้ดรนช้นได ้
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ฟุ่เจอร ์Find My Drone ช้�วย่ให้หาตำาแหน�งทั้่�โดรนอย่่�บนพื่ื �นดนิได ้

การคู่วบคู่มุื

การตั �งคู่�าโดรน: แตะเพื่ื�อตั �งระบบการวดั

การตั �งคู่�ากิมืบอล: แตะเพื่ื�อตั �งโหมืดกมิืบอล ปล�อย่ให้กมิืบอลหมืนุ ปรบัจดุศน่ย่ก์ลางกมิืบอลใหมื� และคู่าลเิบรตกิมืบอล

การตั �งคู่�ารโ่มืทั้คู่อนโทั้รล: แตะเพื่ื�อตั �งฟังกชั์้นข้องปุ� มืแบบปรบัแต�งเอง เพื่ื�อคู่าลเิบรตรโ่มืทั้คู่อนโทั้รล เพื่ื�อทั้ำาใหช้้ารจ์อปุกรณ์ข้อง iOS ไดเ้มืื�อม่ืการเชื้�อมื

ต�อ และเพืื่�อเปล่�ย่นโหมืดไปมืาได ้ตรวจสำอบให้แน�ใจว�าเข้า้ใจโหมืดการใช้้งานข้องคู่นับงัคู่บั ก�อนจะเปล่�ย่นโหมืดคู่นับงัคู่บั

สำอนการบนิสำำาหรบัผ่เ้ริ�มืตน้: ช้มืวดิโ่อสำอนการบนิ 

เชื้�อมืต�อกบัโดรน: เมืื�อโดรนไมื�ไดเ้ชื้�อมืต�อกบัรโ่มืทั้คู่อนโทั้รล แตะเพื่ื�อเริ�มืการเชื้�อมืต�อ

กลอ้ง

การตั �งคู่�าพื่ารามืเิตอรข์้องกลอ้ง: แสำดงการตั �งคู่�าทั้่�แตกต�างกนั ตามืแต�โหมืดการถ�าย่ภัาพื่

โหมืดการถ�าย่ภัาพื่ การตั �งคู่�า

ภัาพื่ถ�าย่ ฟุอรแ์มืตและข้นาดภัาพื่

วดิโ่อ ฟุอรแ์มืตวดิโ่อ, ส่ำ, ฟุอรแ์มืต Coding และคู่ำาบรรย่าย่ภัาพื่ข้องวดิโ่อ

QuickShot (ถ�าย่ด�วน) ฟุอรแ์มืตวดิโ่อ, คู่วามืละเอย่่ด และคู่ำาบรรย่าย่ภัาพื่ข้องวดิโ่อ

HyperLapse (ถ�าย่ภัาพื่แบบ

 Timelapse และเคู่ลื�อนไหวก

ลอ้งไปดว้ย่)
ฟุอรแ์มืตวดิโ่อ, คู่วามืละเอย่่ด, ประเภัทั้ข้องภัาพื่ถ�าย่, Anti-Flicker และ Shot Frame

พื่าโน ประเภัทั้ข้องภัาพื่ถ�าย่

การตั �งคู่�าทั้ั�วไป: แตะเพื่ื�อช้มืและตั �งคู่�ากราฟุคู่วามืถ่�, overexposure warning (การเตอืนแสำงจา้เกนิไป), gridlines, white balance, ซิงกภ์ัาพื่

 HD อตัโนมืตั ิและ cache เมืื�อบนัทั้กึภัาพื่

ตำาแหน�งการบนัทั้กึข้อ้มืล่: คู่ลปิทั้่�ถ�าย่ไวส้ำามืารถบนัทึั้กไวท้ั้่�โดรนหรอืทั้่� microSD card 
การตั �งคู่�า Cache: ตั �งไปทั้่� cache เมืื�อบนัทึั้กภัาพื่และคู่วามืจ ุcache ข้องวดิโ่อเต็มืทั้่� 

การสำ�งข้อ้มืล่

คู่วามืหมืาย่ คู่วามืถ่� และการตั �งคู่�าโหมืดช้�องสัำญญาณ

เก่�ย่วกบั

ดข่้อ้มืล่อปุกรณ์, ข้อ้มืล่เฟิุรม์ืแวร,์ เวอรชั์้�นข้องแอป, เวอรชั์้�นข้องแบตเตอร่� และอื�น ๆ 

9. โหมืดการถ�าย่ภัาพื่

   ภัาพื่ถ�าย่: Single, 48MP, Smart, AEB, Burst และ Timed Shot
วดิโ่อ: Normal (4K 24/25/30/48/50/60 fps, 2.7K 24/25/30/48/50/60 fps, 1080p 24/25/30/48/50/60 fps), HDR 
(4K 24/25/30 fps, 2.7K 24/25/30 fps, 1080p 24/25/30 fps), Slow Motion (1080p 120/240 fps)

พื่าโน: Sphere, 180°, Wide Angle และ Vertical โดรนจะถ�าย่ภัาพื่หลาย่ภัาพื่โดย่อัตโนมัืต ิตามืการเลอืกประเภัทั้ข้องพื่าโน และจะสำรา้งภัาพื่

พื่าโนรามื�าภัาพื่หนึ�งข้ึ �นมืา 

QuickShot (ถ�าย่ด�วน) เลือกจากโหมืด Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang และ Asteroid

HyperLapse: เลือกจาก Free, Circle, Course Lock และ Waypoints Free และ Waypoints สำนับสำนุนคู่วามืละเอย่่ด 8K 

10. ปุ� มืชั้ตเตอร/์บนัทั้กึ

   : แตะเพื่ื�อถ�าย่ภัาพื่หรอืเริ�มื/หย่ดุการบนัทึั้กวดิโ่อ

11. เล�นย่อ้นกลบั

     : แตะเพืื่�อเข้า้ส่ำ�การเล�นย่อ้นกลบัและช้มืภัาพื่และวดิโ่อทัั้นทั้ท่่ั้�มืนัถ�าย่ได้

12. เปล่�ย่นโหมืดกลอ้ง

    : เลอืกระหว�างโหมืด Auto และ Manual เมืื�ออย่่�ในโหมืดถ�าย่ภัาพื่ ในโหมืด Manual ชั้ตเตอร ์และ ISO สำามืารถตั �งคู่�าได ้ในโหมืด Auto 
AE lock และ EV สำามืารถตั �งคู่�าได้

13. ทั้ศิทั้างข้องโดรน

: แสำดงทิั้ศทั้างข้องโดรนตามืเวลาจรงิ
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 ตรวจสำอบให้แน� ใจว�าช้าร์จโทั้รศัพื่ทั้์เคู่ลื�อนทั้่�ข้องคูุ่ณเต็มืแล้วก�อนจะเปิดแอป DJI Fly
 ต้องใช้้โหมืด Mobile cellular data เมืื�อใช้้แอป DJI Fly ติดต�อกับผ่้ให้บริการเคู่รือข้�าย่ข้องคูุ่ณเพื่ื�อทั้ราบคู่�าใช้้จ�าย่
 ถ้าคูุ่ณใช้้โทั้รศัพื่ทั้์เคู่ลื�อนทั้่�เป็นจอภัาพื่ ห้ามืรับสำาย่ท่ั้�โทั้รเข้้ามืาหรือตอบข้้อคู่วามืใด ๆ ในแอปพื่ลิเคู่ชั้นใดก็ตามืระหว�างการบิน
 อ�านเคู่ล็ดลับด้านคู่วามืปลอดภััย่ คู่ำาเตือน และการสำละสิำทั้ธิ์คู่วามืรับผิดช้อบอย่�างถ่�ถ้วน รับทั้ราบและจดจำาข้้อกำาหนดทั้่�เก่�ย่วข้้องในพื่ื �นทั้่�

ข้องคูุ่ณเอาไว้ คูุ่ณคู่ือผ่้รับผิดช้อบผ่้เด่ย่วเทั้�านั�นทั้่�ต้องรับทั้ราบถึงข้้อกำาหนดทั้่�เก่�ย่วข้้อง และการบินแบบทั้่�ได้รับอนุญาต  
ก. อ�านและทั้ำาคู่วามืเข้า้ใจข้อ้คู่วามืเตอืนต�าง ๆ ก�อนใช้้การข้ึ �นบนิอัตโนมืตัแิละการลงจอดอัตโนมัืติ

ข้. อ�านและทั้ำาคู่วามืเข้า้ใจถึงข้อ้คู่วามืเตอืนต�าง ๆ และการสำละสิำทั้ธิค์ู่วามืรบัผดิช้อบ ก�อนจะตั �งคู่�าระดบัคู่วามืส่ำงทั้่�อย่่�เกนิจากการตั �งคู่�าเริ�มืตน้

คู่. อ�านและทั้ำาคู่วามืเข้า้ใจถึงข้อ้คู่วามืเตอืนต�าง ๆ และการสำละสิำทั้ธิค์ู่วามืรบัผดิช้อบ ก�อนจะสำลับใช้้โหมืดการบนิแบบต�าง ๆ
ง. อ�านและทั้ำาคู่วามืเข้า้ใจถึงข้อ้คู่วามืเตอืนต�าง ๆ และคู่ำาเตอืนการสำละสิำทั้ธิค์ู่วามืรบัผดิช้อบ ก�อนจะเข้า้ไปหรอืเข้า้ใกล ้GEO zone
จ. อ�านและทั้ำาคู่วามืเข้า้ใจถึงข้อ้คู่วามืเตอืนต�าง ๆ ก�อนใช้้โหมืดการบินอัจฉรยิ่ะ

 หากมื่คู่ำาเตือนข้ึ �นในแอป ให้จอดโดรนข้องคูุ่ณทั้ันทั้่ ณ ตำาแหน� งทั้่�ปลอดภััย่
 ทั้บทั้วนข้้อคู่วามืเตือนทั้ั �งหมืดทั้่�อย่่�ในราย่การทั้่�แสำดงในแอปก�อนข้ึ �นบินทัุ้กคู่รั �ง
 ใช้้การสำอนใช้้งานในแอปเพืื่�อฝึุ่กทั้ักษะการบินข้องคูุ่ณ หากคูุ่ณย่ังไมื�เคู่ย่บินโดรนมืาก�อน หรือถ้าคูุ่ณย่ังมื่ประสำบการณ์ไมื�เพื่่ย่งพื่อทั้่�จะบิน

โดรนอย่�างมืั�นใจ
 ทั้ำาการ cache ข้้อมื่ลแผนทั้่�ข้องบริเวณทั้่�คูุ่ณต้องการบินโดรน โดย่เชื้�อมืต�อกับอินเทั้อร์เน็ตก�อนข้ึ �นบินทัุ้กคู่รั �ง 
 แอปน่�ออกแบบมืาเพืื่�อช้�วย่คูุ่ณในการบิน ใช้้วิจารณญาณข้องคูุ่ณ และอย่�าพื่ึ�งแอปเพื่ื�อคู่วบคูุ่มืโดรนข้องคูุ่ณ การใช้้งานแอปน่�ข้องคูุ่ณต้อง

เป็นไปตามืข้้อกำาหนดการใช้้งานข้อง DJI Fly และนโย่บาย่คู่วามืเป็นสำ�วนตัวข้อง DJI อ�านทั้ั �งหมืดอย่�างละเอ่ย่ดได้ในแอป

14. การรบัสำ�งข้อ้มืล่ทั้างไกลในการบนิ

D 12m H 6m 1.6m/s 1m/s: แสำดงระย่ะทั้างระหว�างโดรนและจุดข้ึ �นบนิ, คู่วามืส่ำงจากจดุข้ึ �นบนิ, คู่วามืเรว็แนวราบข้องโดรน และคู่วามืเรว็

แนวดิ�งข้องโดรน

15. แผนทั้่� 
    : แตะเพืื่�อดแ่ผนทั้่�

16. ข้ึ �นบนิอตัโนมืตั/ิลงจอด/RTH
   /     : แตะทั้่�ไอคู่อน เมืื�อมืคู่่ำาเตอืนข้ึ �นมืา กดปุ� มืคู่า้งไวเ้พื่ื�อเริ�มืข้ึ �นบนิหรอืลงจอดอตัโนมัืติ

แตะ     เพืื่�อเริ�มืโหมืด Smart RTH และทั้ำาใหโ้ดรนบนิกลบัมืาย่งัจดุข้ึ �นบนิท่ั้�บนัทึั้กไวล้�าสุำด

17. ย่อ้นกลบั

 : แตะเพื่ื�อย่อ้นกลบัไปยั่งหน้า home 

วาดรป่กล�องรอบวตัถใุนมืมุืมืองกลอ้ง เพื่ื�อเปิดใช้้งาน FocusTrack กดคู่า้งทั้่�จอเพืื่�อดงึแถบการปรบักมิืบอล เพื่ื�อปรบัมุืมืกมิืบอล 
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การบิน

สำ�วนน่�อธบิาย่ถงึการฝึุ่กบนิอย่�างปลอดภัยั่และข้อ้กำาหนดดา้น

การบนิ
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การบิน
เมืื�อเตรย่่มืคู่วามืพื่รอ้มืก�อนบนิเรย่่บรอ้ย่แลว้ ข้อแนะนำาใหคู้่ณุฝึุ่กทั้กัษะการบนิข้องคู่ณุและฝึุ่กบนิอย่�างปลอดภัยั่ ตรวจสำอบใหแ้น�ใจว�าทั้กุการบนินั�นทั้ำาการบนิ

ในพื่ื �นทั้่�โล�ง โปรดอ�านหวัข้อ้รโ่มืทั้คู่อนโทั้รลและ DJI Fly เพื่ื�อทั้ราบข้อ้มืล่เก่�ย่วกบัการใช้้รโ่มืทั้คู่อนโทั้รลและแอปเพืื่�อคู่วบคู่มุืโดรน

ข้้อกำาหนดีสำภาวะแวดีล้อมที่างการบิน

1. อย่�าใช้้โดรนในสำภัาวะแวดลอ้มืทั้่�รนุแรง รวมืถงึเมืื�อแรงลมืเกนิ 10 m/s หมิืะตก ฝุ่นตก และหมือกลง

2. บนิในพื่ื �นทั้่�เปิดโล�งเทั้�านั�น บนิในพื่ื �นทั้่�เปิดโล�ง อาคู่ารส่ำงและสิำ�งก�อสำรา้งทั้่�เป็นโลหะข้นาดใหญ�อาจสำ�งผลกบัคู่วามืถก่ตอ้งข้องเข็้มืทั้ศิทั้่�ตวัโดรนและระบบ

 GPS ได ้ข้อแนะนำาใหโ้ดรนอย่่�ห�างจากอาคู่ารเหล�านั�นอย่�างน้อย่ 5 เมืตร 
3. หลก่เล่�ย่งสิำ�งกด่ข้วาง ฝุ่่งช้น สำาย่ไฟุฟุ้าแรงส่ำง ตน้ไมื ้และแหล�งนำ �า ข้อแนะนำาใหโ้ดรนอย่่�เหนือนำ �าอย่�างน้อย่ 3 เมืตร

4. ลดสิำ�งรบกวนให้น้อย่ทั้่�สุำด โดย่การหลก่เล่�ย่งพื่ื �นท่ั้�ทั้่�มืก่ระแสำแมื�เหล็กไฟุฟุ้าแรงส่ำง เช้�น บรเิวณใกลส้ำาย่ไฟุฟุ้า สำถาน่จ�าย่ไฟุฟุ้า สำถาน่ไฟุฟุ้าย่�อย่ และอาคู่ารทั้่�

มืก่ารกระจาย่สัำญญาณเส่ำย่งหรอืภัาพื่

5. สำมืรรถนะข้องโดรนและแบตเตอร่� ข้ึ �นอย่่�กบัปัจจัย่ข้องสำภัาวะแวดลอ้มื เช้�น คู่วามืหนาแน�นข้องอากาศและอุณหภ่ัมื ิ พื่งึระวงัเมืื�อบนิในระดบั 16,404 
ฟุุต (5,000 เมืตร) หรอืมืากกว�านั�นเหนือระดบันำ �าทั้ะเล เพื่ราะสำมืรรถนะข้องแบตเตอร่�และโดรนอาจลดลง

6. โดรนไมื�สำามืารถใช้้ GPS ไดใ้นแถบภัมิ่ืภัาคู่ข้ั �วโลก เมืื�อตอ้งบนิในบรเิวณเช้�นนั�นให้ใช้้ระบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นล�าง

7. ถา้หากข้ึ �นบนิจากพื่ื �นทั้่�ทั้่�มืก่ารเคู่ลื�อนทั้่� เช้�น เรอืทั้่�กำาลงัแล�น หรอืย่านย่นต ์ใหบ้นิดว้ย่คู่วามืระมืดัระวงั

ข้้อจุำากัดีการบิน และGEO Zones (พืิ�นท่ี่�ค้วบคุ้มการบิน) 

ผ่คู้่วบคู่มุือากาศย่านไรนั้กบนิ (UAV) คู่วรปฏิบิตัติามืกฎระเบย่่บจากองคู่ก์รกำากบัดแ่ลตนเอง เช้�น องคู่ก์ารการบนิพื่ลเรอืนระหว�างประเทั้ศ องคู่ก์ารบรหิารการ

บนิแห�งช้าต ิและหน�วย่งานการบนิทั้อ้งถิ�น ดว้ย่เหตผุลดา้นคู่วามืปลอดภัยั่ การจำากดัดา้นการบนิมืก่ารเปิดใช้้งานโดย่คู่�าเริ�มืตน้ เพื่ื�อช้�วย่ใหผ้่้ใช้้บนิโดรนลำาน่�ได้

อย่�างปลอดภัยั่และถก่กฎหมืาย่ ผ่ใ้ช้้สำามืารถตั �งคู่�าการจำากดัการบนิไดท้ั้ั �งคู่วามืส่ำงและระย่ะทั้าง

ข้อ้จำากัดดา้นระดบัคู่วามืส่ำง ข้อ้จำากดัดา้นระย่ะทั้าง และฟังกชั์้น GEO zones จะทั้ำางานพื่รอ้มืกนัเพื่ื�อใหเ้กิดคู่วามืปลอดภััย่ในการบนิเมืื�อ GPS ใช้้งานได ้
มืเ่พื่ย่่งระดบัคู่วามืส่ำงเทั้�านั�นทั้่�ถก่จำากดั เมืื�อ GPS ใช้้งานไมื�ได้

ข้้อจำากดัดา้นระดบัคู่วามืส่ำงและระย่ะทั้าง
ข้อ้จำากัดดา้นระดบัคู่วามืส่ำงและระย่ะทั้างสำามืารถปรบัเปล่�ย่นไดใ้น DJI Fly เพื่ื�อพิื่จารณาจากการตั �งคู่�าเหล�าน่� โดรนจะบนิในข้อบเข้ตจำากัดตามืทั้่�แสำดงดา้น

ล�าง 

ระดบัคู่วามืส่ำงเต็มืทั้่� ข้อบเข้ตไกลทั้่�สุำด

จดุข้ึ �นบนิ
คู่วามืส่ำงข้องโดรนเมืื�อเปิด

เคู่รื�อง
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การจำากดัดา้นการบนิ แอป DJI Fly ตวัแสำดงสำถานะโดรน

คู่วามืส่ำงเต็มืทั้่�
ระดบัคู่วามืส่ำงข้องโดรนไมื�สำามืารถเกนิ

จากคู่�าทั้่�ระบุ
คู่ำาเตอืน: ถงึระดบัคู่วามืส่ำงทั้่�จำากดั

ไฟุกะพื่รบิส่ำเข้ย่่วและแดงสำลบักัน

ข้อบเข้ตไกล

ทั้่�สุำด

ระย่ะห�างข้องโดรนต้องอย่่�ในข้อบเข้ตทั้่�

ไกลทั้่�สุำด
คู่ำาเตอืน: ถงึจดุไกลท่ั้�สุำดทั้่�จำากดั

มืเ่ฉพื่าะระบบจับภัาพื่วตัถดุา้นล�างเทั้�านั�นทั้่�ใช้้ได้

การจำากดัดา้นการบนิ แอป DJI Fly ตวัแสำดงสำถานะโดรน

คู่วามืส่ำงเต็มืทั้่�

คู่วามืส่ำงจำากดัไวท้ั้่� 16 ฟุุต (5 เมืตร) เมืื�อสัำญญาณ GPS 
อ�อนและระบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นล�างเปิดใช้้งาน คู่วามืส่ำงจำากดั

ไวท้ั้่� 98 ฟุุต (30 เมืตร) เมืื�อสัำญญาณ GPS อ�อนและ

ระบบจบัภัาพื่วตัถดุา้นล�างใช้้งานไมื�ได้

คู่ำาเตอืน: ถงึระดบัคู่วามืส่ำง

ทั้่�จำากดั
ไฟุกะพื่รบิส่ำเข้ย่่วและแดงสำลบักัน

ข้อบเข้ตไกลทั้่�สุำด ไฟุกะพื่รบิส่ำเหลือง

 ถ้าสัำญญาณ GPS แรงระหว�างเปิดเคู่รื�อง การจำากัดคู่วามืส่ำงทั้่� 5 เมืตร หรือ 30 เมืตรจะใช้้ไมื�ได้โดย่อัตโนมืัติ

 ถ้าโดรนอย่่�ใน GEO zone และไมื�มื่สัำญญาณ GPS หรือสัำญญาณอ�อน ตัวบอกสำถานะโดรนจะข้ึ �นไฟุส่ำแดงเป็นเวลาห้าวินาท่ั้ ทัุ้กสิำบสำอง

วินาทั้่

 ถ้าโดรนถึงข้่ดทั้่�จำากัดไว้ คูุ่ณจะย่ังคู่วบคูุ่มืโดรนได้ แต�จะไมื�สำามืารถบินต�อไปได้ ถ้าโดรนบินออกไปนอกข้อบเข้ตไกลทั้่�สุำด มืันจะบินกลับ

เข้้ามืาอย่่�ภัาย่ในข้อบเข้ตโดย่อัตโนมืัติ เมืื�อสัำญญาณ GPS แรง

 เพื่ื�อคู่วามืปลอดภััย่ อย่�าบินใกล้สำนามืบิน ทั้างด�วน สำถาน่รถไฟุ รางรถไฟุ เข้ตเมืืองหรือพื่ื �นทั้่�เส่ำ�ย่งอื�น ๆ บินโดรนให้อย่่�ในระย่ะทั้่�คูุ่ณมือง

เห็นเทั้�านั�น

GEO Zones

GEO zones ทั้กุแห�งมืแ่จง้ไวใ้นเวบ็ไซตท์ั้างการข้อง DJI ทั้่� http://www.dji.com/flysafe GEO zones แบ�งเป็นหลาย่ประเภัทั้ รวมืถงึพื่ื �นทั้่�

 เช้�น สำนามืบนิ พื่ื �นทั้่�ซึ�งมืเ่คู่รื�องบนิบนิในระดบัคู่วามืส่ำงตำ�า พื่รมืแดนระหว�างประเทั้ศ และพื่ื �นท่ั้�เส่ำ�ย่ง เช้�น โรงไฟุฟุ้า 

จะมืคู่่ำาเตอืนข้ึ �นในแอป DJI Fly เมืื�ออย่่�ใน GEO zones 

รายการตรวจุสำอบก�อนข้้�นบิน
1. ตรวจสำอบใหแ้น�ใจว�ารโ่มืทั้คู่อนโทั้รล โทั้รศัพื่ทั้เ์คู่ลื�อนท่ั้� และแบตเตอร่�อจัฉรยิ่ะตอ้งช้ารจ์เต็มืทั้่�

2. ตรวจสำอบใหแ้น�ใจว�าแบตเตอร่�อจัฉรยิ่ะและใบพื่ดัล็อกตดิกบัตวัโดรนอย่�างแน�นหนา

3. ตรวจสำอบใหแ้น�ใจว�าแข้นข้องโดรนกางออกแลว้

4. ตรวจสำอบใหแ้น�ใจว�ากมิืบอลและกลอ้งทั้ำางานปกติ

5. ตรวจสำอบใหแ้น�ใจว�าไมื�มือ่ะไรกด่ข้วางมือเตอรแ์ละมือเตอรท์ั้ำางานปกติ

6. ตรวจสำอบใหแ้น�ใจว�า DJI Fly เชื้�อมืต�อกบัโดรนไดเ้รย่่บรอ้ย่

7. ตรวจสำอบใหแ้น�ใจว�าเลนส์ำกลอ้งและเซนเซอรร์ะบบจบัภัาพื่วตัถสุำะอาด

8. ใช้้เฉพื่าะอะไหล�และอปุกรณ์แทั้ข้้อง DJI เทั้�านั�น อะไหล�ท่ั้�ไมื�ใช้�ข้อง DJI หรอือะไหล�จากโรงงานท่ั้� DJI ไมื�ไดร้บัรองอาจทั้ำาใหร้ะบบทั้ำางานผิดปกตแิละ

เกดิอนัตราย่ได้

เมืื�อ GPS ใช้้งานได้



Mavic Air 2 คู่่�มือืการใช้้งาน

44 © 2020 DJI สำงวนลิข้สิำทั้ธิ์  . 

ข้้ �นบิน/ลงจุอดี แบบอัตโนมัติ

การข้้�นบินอัตโนมัติ 
ใช้้การข้ึ �นบนิอตัโนมืตัเิมืื�อตวัแจง้เตอืนสำถานะข้องโดรนกะพื่รบิเป็นส่ำเข้ย่่ว

1. เปิดแอป DJI Fly และเข้า้ส่ำ�มืมุืมืองกลอ้ง

2. ทั้ำาตามืทั้กุข้ึ �นตอนในราย่การตรวจสำอบก�อนข้ึ �นบนิให้คู่รบถว้น

3. แตะ  ถา้สำภัาพื่แวดลอ้มืปลอดภัยั่ในการข้ึ �นบนิ กดคู่า้งทั้่�ปุ� มืเพื่ื�อย่นืย่นั

4. โดรนจะข้ึ �นบนิและบนิอย่่�กบัทั้่�เหนือพื่ื �นดนิ 3.9 ฟุุต (1.2 เมืตร)

ติดีเค้รื�อง/ดัีบเค้รื�องมอเตอร์

ติดีเค้รื�องมอเตอร์
คู่ำาสัำ�งจากคู่นับงัคู่บัแบบผสำมืผสำาน (CSC) ใช้้เพื่ื�อตดิเคู่รื�องมือเตอร ์ ลากคู่นับงัคู่บัทั้ั �งสำองอนัลงไปท่ั้�มืมุืดา้นใน หรอืปัดออกไปท่ั้�มืมุืดา้นนอก เพื่ื�อตดิเคู่รื�อง

มือเตอร ์เมืื�อมือเตอรต์ดิและหมืนุแลว้ ปล�อย่คู่นับงัคู่บัทั้ั �งสำองอนัพื่รอ้มืกนั

ดัีบเค้รื�องมอเตอร์
การดบัเคู่รื�องมือเตอรท์ั้ำาไดส้ำองวธิ่

1. วธิท่ั้่� 1:  เมืื�อโดรนลงจอด กดคู่นับงัคู่บัซ้าย่ลงและกดคู่า้งไว ้มือเตอรจ์ะหย่ดุหลงัจากนั�นสำามืวนิาทั้่

2. วธิท่ั้่� 2:  เมืื�อโดรนลงจอด กดคู่นับงัคู่บัซ้าย่ลง และทั้ำาตามืข้ั �นตอน CSC ทั้่�ทั้ำาตอนตดิเคู่รื�องตามืทั้่�อธบิาย่ไวด้า้นบน มือเตอรจ์ะดบัอตัโนมัืต ิ ปล�อย่คู่นั

บงัคู่บัทั้ั �งสำองอนั ทั้นัทั้ท่ั้่�มือเตอรด์บั

 ตัวแสำดงสำถานะการบินแจ้งว�าโดรนกำาลังใช้้ GPS และ/หรือระบบจับภัาพื่วัตถุด้านล�างเพื่ื�อคู่วบคูุ่มืการบิน ข้อแนะนำ าให้รอจนกว�า

สัำญญาณ GPS จะแรงก�อนใช้้การข้ึ �นบินอัตโนมืัติ

 ห้ามืข้ึ �นบินจากพื่ื �นทั้่�ทั้่�มื่การเคู่ลื�อนทั้่� เช้�น เรือหรือรถทั้่�กำาลังแล�น

หรอื

การลงจุอดีอัตโนมัติ
ใช้้การลงจอดอตัโนมืตัเิมืื�อตวับอกสำถานะโดรนกะพื่รบิเป็นไฟุส่ำเข้ย่่ว

1. แตะ  ถา้สำภัาพื่แวดลอ้มืปลอดภัยั่ท่ั้�จะลงจอด กดปุ� มืคู่า้งไวเ้พื่ื�อย่นืย่นั

2. การลงจอดอตัโนมืตัสิำามืารถย่กเลกิไดโ้ดย่การแตะ  
3. ถา้ระบบจบัภัาพื่วตัถทุั้ำางานเป็นปกต ิการป้องกนัการลงจอดจะใช้้งานได้

4. มือเตอรห์ย่ดุหลังจากลงจอด

 เลือกทั้่�ทั้่�เหมืาะสำมืในการลงจอด
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ดัีบเค้รื�องมอเตอรร์ะหว�างบิน
การดบัเคู่รื�องมือเตอรร์ะหว�างบนิอาจทั้ำาใหโ้ดรนตกได ้การดบัเคู่รื�องมือเตอรร์ะหว�างบนิคู่วรทั้ำาก็เฉพื่าะเมืื�อเกดิเหตกุารณ์ฉุกเฉินเทั้�านั�น เช้�น เกดิการช้น หรอื

เมืื�อโดรนคู่วบคู่มุืไมื�ไดแ้ละกำาลงัจะบนิข้ึ �นหรอืบนิดิ�งลงอย่�างรวดเรว็ โดรนหมืนุกลางอากาศ หรอืมือเตอรส์ำะดดุดบั การดบัเคู่รื�องมือเตอรร์ะหว�างบนิใช้้ข้ั �นตอน 
CSC แบบเดย่่วกบัทั้่�ทั้ำาตอนตดิเคู่รื�อง การตั �งคู่�าเริ�มืตน้สำามืารถเปล่�ย่นแปลงไดใ้น DJI Fly 

ที่ดีสำอบการบิน

ขั้�นตอนข้้�นบิน/ลงจุอดี
1. วางโดรนไวใ้นพื่ื �นทั้่�โล�ง ราบเรย่่บโดย่ทั้่�ตวัแสำดงสำถานะโดรนช่้�มืาทั้างคู่ณุ

2. เปิดโดรนและรโ่มืทั้คู่อนโทั้รล

3. เปิดแอป DJI Fly และเข้า้ส่ำ�มืมุืมืองกลอ้ง

4. รอจนกว�าตวัแสำดงสำถานะโดรนกะพื่รบิส่ำเข้ย่่วบ�งช่้ �ว�ามืก่ารบนัทึั้กจุดข้ึ �นบนิไวเ้รย่่บรอ้ย่แลว้และบดัน่�โดรนปลอดภััย่ในการข้ึ �นบนิ

5. กดคู่นับงัคู่บั throttle เบาๆ เพืื่�อข้ึ �นบนิหรอืใช้้โหมืดข้ึ �นบนิอตัโนมืตัิ

6. ดงึคู่นับงัคู่บั throttle หรอืใช้้โหมืดลงจอดอตัโนมัืตเิพื่ื�อลงจอด

7. หลงัจากการลงจอด กดคู่นับงัคู่บั throttle ลงและกดคู่า้งไว ้มือเตอรจ์ะดบัหลงัจากสำามืวนิาทั้่

8. ปิดโดรนและปิดรโ่มืทั้คู่อนโทั้รล

วด่ิีโอแนะนำาการใช้้งานและเค้ล็ดีลับ
1. ราย่การตรวจสำอบก�อนข้ึ �นบนิออกแบบมืาเพื่ื�อช้�วย่ให้คู่ณุบนิไดอ้ย่�างปลอดภัยั่และเพืื่�อให้แน�ใจว�าคู่ณุถ�าย่วดิโ่อไดร้ะหว�างบนิ ตรวจสำอบราย่การตรวจสำอบก�อน

ข้ึ �นบนิใหคู้่รบทุั้กข้อ้ก�อนการบนิทั้กุคู่รั �ง

2. เลอืกโหมืดการใช้้งานกิมืบอลทั้่�ตอ้งการใน DJI Fly
3. ถ�าย่วดิโ่อเมืื�อบนิอย่่�ในโหมืด N หรอืโหมืด T
4. หา้มืบินในสำภัาวะอากาศทั้่�เลวรา้ย่ เช้�น เมืื�อฝุ่นตกหรอืลมืแรง

5. เลอืกการตั �งคู่�ากลอ้งทั้่�เหมืาะกบัคู่วามืตอ้งการข้องคู่ณุทั้่�สุำด 
6. ลองทั้ดสำอบการบนิเพื่ื�อสำรา้งเส้ำนทั้างการบนิ และเพืื่�อดส่ำภัาพื่แวดลอ้มืก�อนบินจรงิ

7. กดคู่นับงัคู่บัลงเบา ๆ เพืื่�อให้การเคู่ลื�อนทั้่�ข้องโดรนเป็นไปอย่�างนุ�มืนวลและไมื�สัำ�นไหว

วธิท่ั้่� 1 วธิท่ั้่� 2

หรอื
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ภาค้ผนวก
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ภาค้ผนวก

ข้้อม่ลจุำาเพิาะ

โดรน

นำ �าหนักเมืื�อข้ึ �นบนิ 570 กรมัื

ข้นาด (ย่าว×กวา้ง×ส่ำง) เมืื�อพัื่บไว:้ 180×97×84 มืมื. 
ข้ณะกางออก: 183×253×77 มืมื.

ระย่ะทั้างแนวทั้แย่ง 302 มืมื.
คู่วามืเรว็เพื่ิ�มืข้ึ �นส่ำงสุำด 4 m/s (โหมืด S) 

4 m/s (โหมืด N) 
คู่วามืเรว็ลดลงส่ำงสุำด 3 m/s (โหมืด S) 

3 m/s (โหมืด N) 
คู่วามืเรว็ส่ำงสุำด (ใกลเ้คู่ย่่งกบัระดบันำ �าทั้ะเล
 ไมื�มืล่มื)

19 m/s (โหมืด S)
12 m/s (โหมืด N) 
5 m/s (โหมืด T)

ใช้้งานไดส่้ำงสุำดทั้่�เหนือระดบันำ �าทั้ะเล 5000 เมืตร

ระย่ะเวลาบินไดน้านทั้่�สุำด 34 นาทั้ ่(วดัระหว�างบนิท่ั้� 18 kph ในสำภัาพื่แวดลอ้มืทั้่�ไมื�ม่ืลมื)
เวลาบินอย่่�กบัทั้่� (ไมื�มืล่มื) 33 นาทั้่

ระย่ะทั้างบนิไดไ้กลทั้่�สุำด 18.5 กโิลเมืตร

การตา้นกระแสำลมืไดส่้ำงสุำด 10 m/s (Scale 5)
มืมุืเอย่่งส่ำงสุำด 35° (โหมืด S) 

20° (โหมืด N)
คู่วามืเรว็แบบมืมุืส่ำงสุำด 250°/s (โหมืด S)

250°/s (โหมืด N)
อณุหภัมิ่ืใช้้งาน 14° - 104° ฟุาเรนไฮต ์(-10° - 40° เซลเซ่ย่สำ)
GNSS GPS + GLONASS
คู่วามืถ่�ทั้่�ใช้้งาน 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
ไฟุจากตวัสำ�งสัำญญาณ (EIRP) 2.400 - 2.4835 GHz: 

≤26 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE), ≤20 dBm (SRRC) , ≤20 dBm (MIC)
5.725 - 5.850 GHz: 
≤26 dBm (FCC), ≤14 dBm (CE), ≤26 dBm (SRRC)

ระย่ะคู่วามืแมื�นย่ำาในการบนิอย่่�กบัทั้่� แนวดิ�ง: ±0.1 m (ใช้้ระบบตรวจจบั Vision Positioning), ±0.5 m (ใช้้ GPS 
Positioning) 
แนวราบ: แนวราบ: ±0.1 m (ใช้้ระบบตรวจจบั Vision Positioning), ±1.5 m (ใช้้ GPS 
Positioning)

ทั้่�เก็บข้อ้มืล่ภัาย่ใน 8 GB
ตวัคู่วบคู่มุืการเคู่ลื�อนไหว

ข้อบเข้ตทั้างเทั้คู่นิคู่ Tilt: -135° to +45° 
Roll: -45° to +45° 
Pan: -100° to +100°

ข้อบเข้ตการคู่วบคู่มุื Tilt: -90° to 0° (ตั �งคู่�าเริ�มืตน้) -90° to +24° (ตั �งคู่�าเพื่ิ�มืเตมิื)
Pan: -80° to +80°

กนัสัำ�น 3-axis (tilt, roll, pan)
คู่วบคู่มุืคู่วามืเรว็ส่ำงสุำด (tilt) 100°/s
ข้อบเข้ตการสัำ�นสำะเทั้อืนเชิ้งมืมุื ±0.01°
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ระบบรบัร่สิ้ำ�งกด่ข้วาง

ดา้นหน้า ข้อบเข้ตการประเมืนิอย่�างแมื�นย่ำา: 0.35-22.0 เมืตร
ข้อบเข้ตการตรวจจับ:  0.35-44 เมืตร
คู่วามืเรว็ในการรบัร่สิ้ำ�งกด่ข้วางแบบมืป่ระสิำทั้ธภิัาพื่: ≤12 m/s
FOV: 71° (แนวราบ), 56° (แนวดิ�ง)

ดา้นหลงั ข้อบเข้ตการประเมืนิอย่�างแมื�นย่ำา:  0.37-23.6 เมืตร
ข้อบเข้ตการตรวจจับ: 0.37-47.2 เมืตร
คู่วามืเรว็ในการรบัร่สิ้ำ�งกด่ข้วางแบบมืป่ระสิำทั้ธภิัาพื่: ≤12 m/s
FOV: 44° (แนวราบ), 57° (แนวดิ�ง)

ดา้นล�าง ข้อบเข้ตเซนเซอรอ์นิฟุราเรด: 0.1-8 เมืตร
ข้อบเข้ตการบินอย่่�กบัทั้่�: 0.5-30 เมืตร
ข้อบเข้ตเซนเซอรจ์บัภัาพื่เมืื�อบนิอย่่�กบัทั้่�:  0.5-60 เมืตร

สำภัาพื่แวดล้อมืในการใช้้งาน พื่ื �นผวิไมื�สำะทั้อ้นแสำง ซึ�งแย่กแย่ะไดท้ั้่�มืก่ารสำะทั้อ้นแสำง >20%; แสำงเพื่ย่่งพื่อทั้่� lux >15
กลอ้ง

เซนเซอร์ 1/2 CMOS 
พื่กิเซลท่ั้�ถ�าย่ได:้ 12/48 MP

เลนส์ำ FOV: 84° 
ฟุอรแ์มืต 35 mm เทั้ย่่บเทั้�ากับ: 24 mm 
รร่บัแสำง: f/2.8 
ระย่ะการถ�าย่ภัาพื่: 1 เมืตร ถงึระย่ะอนันต ์ 

ISO วดิโ่อ: 
100-6400
ภัาพื่ถ�าย่ (12 MP): 100-3200 (Auto) 100-6400 (Manual)
ภัาพื่ถ�าย่ (48 MP): 100-1600 (Auto) 100-3200 (Manual)

สำป่ดชั้ตเตอร์ 8-1/8000 s
ข้นาดภัาพื่ถ�าย่ส่ำงสุำด 48 MP: 8000×6000

12 MP: 4000×3000
โหมืดถ�าย่ภัาพื่นิ�ง ภัาพื่เดย่่ว: 12 MP/48 MP

ต�อเนื�อง: 12 MP, 3/5/7 frames
ถ�าย่คู่ร�อมืคู่�าแสำงอตัโนมัืต ิ(AEB): 12 MP, 3/5 Frames at 0.7EV Step
กำาหนดเวลา: 12 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 วนิาทั้่
SmartPhoto: 12 MP 
HDR Panorama:
Vertical (3×1): 3328×8000 pixels (W×H)
Wide (3×3): 8000×6144 pixels (W×H)
180° Panorama (3×7): 8192×3500 pixels (W×H)
Sphere (3×8+1): 8192×4096 pixels (W×H)

คู่วามืละเอย่่ดวดิโ่อ 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps
2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60 fps
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps
4K Ultra HD HDR: 3840×2160 24/25/30 fps
2.7K HDR: 2688×1512 24/25/30 fps 
FHD HDR: 1920×1080 24/25/30 fps

อตัราบิตข้องวดิโ่อส่ำงสุำด 120 Mbps
ไฟุล์ทั้่�สำนับสำนุน FAT32

exFAT (แนะนำา)
ฟุอรแ์มืตภัาพื่ถ�าย่ JPEG/DNG (RAW)
รป่แบบวดิโ่อ MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)
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รโ่มืทั้คู่อนโทั้รล

คู่วามืถ่�ทั้่�ใช้้งาน 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
ระย่ะการสำ�งสัำญญาณไกลทั้่�สุำด (ไมื�มืสิ่ำ�งกด่ข้วาง
 ไมื�โดนรบกวน)

10 km (FCC)
6 km (CE)
6 km (SRRC)
6 km (MIC)

อณุหภัม่ืใิช้้งาน 14° - 104° ฟุาเรนไฮต ์(-10° - 40° เซลเซ่ย่สำ)
ไฟุจากตวัสำ�งสัำญญาณ (EIRP) 2.400 - 2.4835 GHz: 

≤26 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE), ≤20 dBm (SRRC) , ≤20 dBm (MIC)
5.725 - 5.850 GHz:
≤26 dBm (FCC), ≤14 dBm (CE), ≤26 dBm (SRRC)

คู่วามืจแุบตเตอร่� 5200 mAh
กระแสำไฟุทั้่�ใช้้งาน 1200 mA@3.7 V (กบัอปุกรณ์ Android) 

700 mA@3.7 V (กบัอปุกรณ์ iOS)
ข้นาดโทั้รศัพื่ทั้เ์คู่ลื�อนทั้่�ส่ำงสุำดทั้่�สำนับสำนุน 180×86×10 มืมื

ประเภัทั้ USB Port ทั้่�สำนับสำนุน Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C
ระบบการสำ�งวดิโ่อ OcuSync 2.0
คู่ณุภัาพื่มุืมืมืองสำดข้ณะถ�าย่ 720p@30fps/1080p@30fps
ฟุอรแ์มืตวดิโ่อ H.265
Max Bitrate 12 Mbps 
คู่วามืหน�วง (ข้ึ �นอย่่�กบัปัจจยั่ข้องสำภัาวะแวดลอ้มื
และโทั้รศัพื่ทั้เ์คู่ลื�อนทั้่�) 120-130 ms

อะแดปเตอร์

Input 100-240V, 50/60 Hz, 1.3 A
Output แบตเตอร่�  13.2 V  2.82 A

USB: 5V/2A
กำาลังไฟุ 38 W
แบตเตอร่�อจัฉรยิ่ะ

คู่วามืจแุบตเตอร่� 3500 mAh
กระแสำไฟุ 11.55 V
ช้ารจ์ไฟุเต็มืทั้่� 13.2 V
ช้นิดแบตเตอร่� LiPo 3S
พื่ลงังาน 40.42 Wh
นำ �าหนัก 198 กรมัื

อณุหภัม่ืใินการช้ารจ์ 41° - 104° ฟุาเรนไฮต ์(5° - 40° เซลเซ่ย่สำ)
ช้ารจ์ไฟุไดเ้ต็มืทั้่� 38 W
แอป

แอป DJI Fly
ระบบปฏิบิตักิารทั้่�ใช้้งานได้ iOS v10.0.2 หรอืส่ำงกว�า; Android v6.0 หรอืส่ำงกว�า

SD Cards
รองรบัการด์ SD UHS-I Speed Grade 3 rating microSD card
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ค้าลิเบรตเข็้มทิี่ศ
เมืื�อบนินอกตวัอาคู่าร แนะนำาใหท้ั้ำาการคู่าลเิบรตเข็้มืทั้ศิในสำถานการณ์ต�อไปน่�:

1. บนิไปย่งัตำาแหน�งทั้่�ไกลกว�า 31 ไมืล์ (50 กโิลเมืตร) จากตำาแหน�งทั้่�โดรนเคู่ย่บินไปล�าสุำด

2. โดรนไมื�ไดบ้นิมืาเกนิ 30 วนั

3. มืคู่่ำาเตอืนคู่ลื�นรบกวนเข็้มืทั้ศิปรากฏิข้ึ �นในแอป DJI Fly และ/หรอื ไฟุแสำดงสำถานะโดรนกะพื่รบิส่ำแดงและเหลืองสำลับกัน

 ห้ามืคู่าลิเบรตเข็้มืทั้ิศในสำถานทั้่�ทั้่�อาจเกิดสัำญญาณคู่ลื�นแมื�เหล็กรบกวน เช้�น ใกล้กับแหล�งสำะสำมืแมืกน่ไทั้ต์ หรืออาคู่ารทั้่�มื่โลหะข้นาด

ใหญ� เช้�น อาคู่ารทั้่�จอดรถ ชั้ �นใต้ดินทั้่�มื่การเสำริมืเหล็ก สำะพื่าน รถย่นต์ หรือนั� งร้าน

 ห้ามืพื่กพื่าวัตถุ (เช้�น โทั้รศัพื่ทั้์เคู่ลื�อนทั้่�) ทั้่�มื่วัสำดุเป็นสำารทั้่�มื่อำานาจแมื�เหล็กเข้้ามืาอย่่�ใกล้กับโดรน ระหว�างทั้่�มื่การคู่าลิเบรต

 ไมื�จำาเป็นต้องคู่าลิเบรตเข็้มืทั้ิศ เมืื�อบินในร�มื

ขั้ �นตอนการค้าลิเบรต
อย่่�ในพื่ื �นทั้่�โล�งเพื่ื�อทั้ำาตามืข้ั �นตอนดงัต�อไปน่�  

1. แตะทั้่� System Settings ใน DJI Fly เลอืก Control แล้�วเลอืก Calibrate จากนั�นทั้ำาตามืคู่ำาแนะนำาบนจอ ไฟุแสำดงสำถานะโดรนส่ำเหลอืงจะ

กะพื่รบิ แสำดงให้เห็นว�าการคู่าลเิบรตเริ�มืตน้แลว้

2. ถอืโดรนในแนวราบแลว้หมืนุโดรน 360 องศา ไฟุแสำดงสำถานะโดรนจะเปล่�ย่นเป็นส่ำเข้ย่่ว

3. ถอืโดรนในแนวดิ�งแลว้หมืนุโดรน 360 องศา รอบแกนแนวดิ�ง

4. ถา้ไฟุแสำงสำถานะกะพื่รบิส่ำแดง แสำดงว�าการคู่าลเิบรตลม้ืเหลว เปล่�ย่นตำาแหน�งข้องคู่ณุ แลว้ลองทั้ำาตามืข้ั �นตอนการคู่าลิเบรตอก่คู่รั �ง

แนะนำาใหใ้ช้้ microSD Cards SanDisk Extreme PRO 64GB U3 V30 A2 microSDXC
SanDisk High Endurance 64GB U3 V30 microSDXC
SanDisk Extreme 64GB U3 64GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme 128GB U3 V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme 256GB U3 A2 microSDXC
Lexar 667x 64GB U3 V30 A2 microSDXC
Lexar High-Endurance 64GB U3 V30 microSDXC
Samsung EVO Plus (Yellow) 64GB U3 V30 microSDXC
Samsung EVO Plus (Red) 64GB U3 microSDXC
Samsung EVO Plus 128GB U3 microSDXC
Samsung EVO Plus 256GB U3 microSDXC
Kingston V30 128GB U3 microSDXC
Netac 256GB U3 A1 microSDXC
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 ถ้าไฟุแสำดงสำถานะกะพื่ริบส่ำแดงและส่ำเหลืองสำลับกันหลังจากการคู่าลิเบรตเสำร็จสำมืบ่รณ์ แสำดงว�าตำาแหน� งปัจจุบันไมื�เหมืาะสำำาหรับบิน

โดรน เนื� องจากมื่สัำญญาณคู่ลื�นแมื�เหล็กรบกวน เปล่�ย่นตำาแหน� งข้องคูุ่ณ

 จะมื่คู่ำาเตือนปรากฏิข้ึ �นทั้่�แอป DJI Fly ถ้าต้องมื่การคู่าลิเบรตเข็้มืทั้ิศก�อนข้ึ �นบิน
 โดรนสำามืารถข้ึ �นบินได้ทั้ันทั้่หลังจากคู่าลิเบรตเร่ย่บร้อย่แล้ว ถ้าคูุ่ณย่ังไมื�ข้ึ �นบินหลังการคู่าลิเบรตแล้วนานเกินสำามืนาท่ั้ คูุ่ณอาจต้องคู่าลิ

เบรตใหมื�อ่กคู่รั �ง

อัปเดีตเฟิร์มแวร์

ใช้้ DJI Fly หรอื DJI Assistant 2 for Mavic เพื่ื�ออปัเดตเฟิุรม์ืแวรข์้องโดรน

การใช้้แอป DJI Fly
เมืื�อคู่ณุเชื้�อมืต�อโดรนหรอืรโ่มืทั้คู่อนโทั้รลกับแอป DJI Fly คู่ณุจะไดร้บัการเตอืน เมืื�อมืเ่ฟิุรม์ืแวรใ์หมื�พื่รอ้มืใหอ้ปัเดต เพื่ื�อเริ�มือปัเดต เชื้�อมืต�อโทั้รศัพื่ทั้ข์้อง

คู่ณุกับอนิเทั้อรเ์น็ตและทั้ำาตามืคู่ำาแนะนำาบนจอ คู่ณุไมื�สำามืารถอปัเดตเฟิุรม์ืแวรไ์ด ้ถา้รโ่มืทั้คู่อนโทั้รลไมื�ไดเ้ชื้�อมืต�อกับโดรน ตอ้งใช้้อนิเทั้อรเ์น็ต 

การใช้้ DJI Assistant 2 for Mavic
อปัเดตโดรนและเฟิุรม์ืแวรข์้องรโ่มืทั้คู่อนโทั้รลต�างหากจากกนัในการใช้้ DJI Assistant 2 for Mavic

ทั้ำาตามืคู่ำาแนะนำาดา้นล�างเพื่ื�ออปัเดตเฟิุรม์ืแวรข์้องโดรนผ�าน DJI Assistant 2 for Mavic:

1. เปิด DJI Assistant 2 for Mavic แลว้ล็อกอนิดว้ย่บญัช่้ DJI ข้องคู่ณุ

2. เปิดโดรน แลว้เชื้�อมืต�อโดรนกบัคู่อมืพื่วิเตอรผ์�าน USB-C port
3. เลอืก Mavic Air 2 แลว้คู่ลกิ Firmware Updates ทั้างซ้าย่

4. เลอืกเวอรชั์้นเฟิุรม์ืแวรท์ั้่�คู่ณุอย่ากอปัเดต

5. รอการดาวน์โหลดเฟิุรม์ืแวร ์การอปัเดตเฟิุรม์ืแวรจ์ะเริ�มืเองอตัโนมืตัิ

6. โดรนจะมืก่ารรบ่ต่อัตโนมืตัหิลงัจากอปัเดตเฟิุรม์ืแวรเ์รย่่บรอ้ย่

ทั้ำาตามืคู่ำาแนะนำาดา้นล�างเพื่ื�ออปัเดตเฟิุรม์ืแวรข์้องรโ่มืทั้คู่อนโทั้รลผ�าน DJI Assistant 2 for Mavic:

1. เปิด DJI Assistant 2 for Mavic แลว้ล็อกอนิดว้ย่บญัช่้ DJI ข้องคู่ณุ

2. เปิดรโ่มืทั้คู่อนโทั้รล แลว้เชื้�อมืต�อกบัคู่อมืพื่วิเตอรผ์�าน USB-C port โดย่ใช้้สำาย่ Micro USB
3. เลอืก Mavic Air 2 Remote Controller แลว้คู่ลกิ Firmware Updates ทั้่�ดา้นซ้าย่

4. เลอืกเวอรชั์้นเฟิุรม์ืแวรท์ั้่�คู่ณุอย่ากอปัเดต

5. รอการดาวน์โหลดเฟิุรม์ืแวร ์การอปัเดตเฟิุรม์ืแวรจ์ะเริ�มืเองอตัโนมืตัิ

6. รอใหก้ารอัปเดตเฟิุรม์ืแวรเ์รย่่บรอ้ย่
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 ตรวจสำอบให้แน� ใจว�าทั้ำาตามืข้ั �นตอนทั้ั �งหมืดน่�เพืื่�ออัปเดตเฟิุร์มืแวร์ ไมื�เช้�นนั�นการอัปเดตอาจล้มืเหลว

 การอัปเดตเฟิุร์มืแวร์อาจใช้้เวลาประมืาณ 10 นาทั้่  เป็นเรื�องปกติทั้่�กิมืบอลจะไมื�ทั้ำางาน ไฟุแสำดงสำถานะโดรนกะพื่ริบและโดรนจะร่บ่ต

เอง รอจนกว�าการอัปเดตเสำร็จเร่ย่บร้อย่   
 ตรวจสำอบให้แน� ใจว�าคู่อมืพื่ิวเตอร์เชื้�อมืต�อกับอินเทั้อร์เน็ตอย่่�

 ก�อนจะอัปเดต ตรวจสำอบให้แน� ใจว�าแบตเตอร่�ช้าร์จแล้วอย่�างน้อย่ 40% และร่โมืทั้คู่อนโทั้รลช้าร์จแล้วอย่�างน้อย่ 30%
 อย่�าตัดการเชื้�อมืต�อโดรนกับคู่อมืพื่ิวเตอร์ระหว�างการอัปเดต

ข้้อม่ลหลังการข้าย

แวะไปทั้่� https://www.dji.com/support เพื่ื�อทั้ราบข้อ้มืล่เพื่ิ�มืเตมิืเก่�ย่วกบันโย่บาย่ดา้นการบรกิารหลงัการข้าย่ บรกิารซ�อมืดแ่ลและคู่วามืช้�วย่เหลือ



ข้อ้คู่วามืน่�อาจมืก่ารเปล่�ย่นแปลง

ดีาวน์โหลดีเวอรชั์้�นล�าสุำดีจุาก
http://www.dji.com/mavic-air-2

หากคู่ณุมืคู่่ำาถามืเก่�ย่วกบัเอกสำารฉบบัน่� โปรดตดิต�อ DJI โดย่สำ�งข้อ้คู่วามืไปท่ั้�
 DocSupport@dji.com

MAVIC เป็นเคู่รื�องหมืาย่การคู่า้ข้อง DJI
ลขิ้สิำทั้ธิ ์© 2020 DJI สำงวนลิข้สิำทั้ธ์ิ

ฝุ่� าย่สำนับสำนุนข้อง DJI
http://www.dji.com/support
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