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   ไปท่ี่�หัวข้้อ
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     พิิมพ์ิเอกสำารน่�
เอกสำารน่�สำามารถพื่มิพื่แ์บบความละเอย่่ดสูำงได้
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การใช้้ค่้�มือน่�

ค้ำาอธิิบายภาพิ

คำาเตอืน สิำ�งสำำาคญั ข้้อแนะนำาและเคล็ดลับ เอกสำารอ้างอิง

อ�านก�อนขึ้�นบินค้รั �งแรก
กรณุาอา่นเอกสำารตอ่ไปน่�กอ่นจะใช้งาน DJITM Mini SE:
1. ภาย่ในกล่อง

2. คูม่อืการใช้งาน

3. คูม่อืเริ�มใช้งานอย่า่งรวดเรว็

4. ข้อ้สำงวนสิำทั้ธิ์ิ�และคำาแนะนำาดา้นความปลอดภัย่

ข้อแนะนำาใหช้มวดิโ่อสำอนการใช้งานทั้ั �งหมดทั้่�เวบ็ไซตท์ั้างการข้อง DJI และอา่นข้อ้สำงวนสิำทั้ธิ์ิ�และคำาแนะนำาดา้นความปลอดภยั่กอ่นจะใช้งานจรงิเ

ป็นครั �งแรก เตรย่่มพื่รอ้มบินครั �งแรกโดย่การทั้บทั้วนคูม่อืเริ�มใช้งานอย่า่งรวดเรว็และอา้งถงึคูม่อืการใช้งานน่�เพื่ื�อทั้ราบข้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิ

ดาวน์โหลดแอป DJI Fly
ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่ใช้แอป DJI Fly ระหวา่งบนิ สำแกนควิอารโ์คด้ทั้่�ดา้นข้วา เพื่ื�อดาวน์โหลดเวอรชั์นลา่สุำด

เวอรชั์น Android ข้อง DJI Fly ใช้งานไดก้บั Android v6.0 หรอืใหมก่วา่ เวอรชั์น iOS ข้อง DJI Fly ใช้งานไดก้บั 
iOS v10.0.2 หรอืใหม่กวา่

วิด่โอสำอนการใช้้งาน
ไปท่ั้�เวบ็ไซตด์า้นลา่งหรอื Academy ทั้่� DJI Fly เพื่ื�อชมวดิโ่อสำอนการใช้งานซึ�งจะสำาธิ์ติวธิิ์ใ่ช้งาน DJI Mini SE 

อย่า่งปลอดภยั่:

https://www.dji.com/mini-se/video

* เพื่ื�อความปลอดภยั่ย่ิ�งข้ึ �น เมื�อไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่หรอืล็อกอนิกบัแอประหวา่งการบนิ การบนิจะจำากดัไวท้ั้่�ความสูำง 98.4 ฟุุต (30 เมตร) และระย่ะหา่งทั้่� 164 
ฟุุต (50 เมตร) คำาแนะนำาน่�ใช้กบั DJI Fly และแอปทุั้กแอปท่ั้�ทั้ำางานรว่มกบัโดรนข้อง DJI ได้

อณุหภมูทิั้่�ใช้งานไดส้ำำาหรบัผลติภณัฑ์ชิ์�นน่�คอื 0° ถงึ 40° องศาเซลเซ่ย่สำ ผลติภณัฑ์ชิ์�นน่�ไมไ่ดเ้ป็นไปตามมาตรฐานอณุหภมิูข้องการใช้งานระ

ดบัการทั้หาร (-55° ถงึ 125° C) ซึ�งตอ้งทั้นทั้านตอ่ความหลากหลาย่ข้องสำภาวะแวดลอ้มมากกวา่ ใช้งานผลติภัณฑ์ใ์หเ้หมาะสำม และใช้งานเ

ฉพื่าะกบัสำภาพื่อากาศทั้่�อยู่ใ่นช่วงอุณหภมูทิั้่�ใช้งานไดข้้องผลติภณัฑ์ร์ะดบัน่�เท่ั้านั�น

DJI Fly App

Fly SpotsAltitude Zone (120m)

Connect Aircraft
ProfileSkypixelAlbum

Academy
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รายละเอ่ยดผลิตภัณฑ์์

ส่ำวนน่�คอืการแนะนำา DJI Mini SE 
และแสำดงส่ำวนประกอบตา่ง ๆ  ข้องโดรนและรโ่มทั้คอนโทั้รล
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รายละเอ่ยดผลิตภัณฑ์์

ข้้อม่ลเบื�องต้น
มร่ะบบมมุมองภาพื่ดา้นลา่งและระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรด DJI Mini SE สำามารถบนิวนและบนิในรม่ไดด้เ่ช่นเดย่่วกบัการบนิกลางแจง้และบิ

นกลบัจดุข้ึ �นบนิไดอ้ย่า่งอตัโนมตั ิดว้ย่กมิบอลกนัสัำ�นแบบอสิำระ 3 แกนและเซนเซอรก์ลอ้งข้นาด 1/2.3” DJI Mini SE ถา่ย่วดิโ่อได ้2.7K 
และภาพื่ถ่าย่ความละเอย่่ด 12 M  

ลักษณะเด�น
DJI Mini SE มก่ารออกแบบท่ั้�พื่บัเก็บไดแ้ละนำ �าหนักเบากวา่ 249 กรมั ทั้ำาใหพ้ื่กพื่าไปไหนไดอ้ย่า่งสำะดวกสำบาย่ โหมด Quick Shots 
ในโหมดการบนิอจัฉรยิ่ะ มส่่ำ�โหมดย่อ่ย่ใหเ้ลอืก ซึ�งสำามารถถา่ย่ภาพื่ไดอ้ตัโนมตัแิละถา่ย่วดิโ่อไดห้ลากหลาย่รปูแบบ

เมื�อใช้ตวัควบคมุการบินทั้่�พื่ฒันาข้อง DJI ช่วย่ให้ DJI Mini SE บนิไดอ้ย่า่งปลอดภยั่และไวว้างใจไดม้ากข้ึ �น เมื�อสัำญญาณรโ่มทั้คอนโทั้รลข้าดหา

ย่หรอืแบตเตอร่�ออ่น โดรนจะบนิกลบัไปย่งัจดุข้ึ �นบนิเองโดย่อตัโนมตั ิและสำามารถบนิวนในทั้่�รม่ทั้่�ระดบัความสูำงตำ�าได ้ 

เทั้คโนโลย่ ่ Wi-Fi ข้อง DJI บรรจอุยู่ใ่นรโ่มทั้คอนโทั้รล โดย่สำามารถใช้ไดท้ั้ั �งคลื�น 2.4 GHz และ 5.8 GHz และส่ำงสัำญญาณไปไดไ้กลถงึ  
2.49 ไมล ์(4 กม.) จงึสำามารถสำตรม่วดิโ่อ 720p มาย่งัโทั้รศัพื่ทั้เ์คลื�อนทั้่�ข้องคณุได้

ความเรว็สูำงสุำดข้อง DJI Mini SE คอื 46.8 กโิลเมตรตอ่ชั�วโมง (29 ไมล์ตอ่ชั�วโมง) และระย่ะเวลาการบินสูำงสุำดคอื 30 นาทั้ ่ในข้ณะทั้่�ระย่ะเวลา

การใช้งานสูำงสุำดข้องรโ่มทั้คอนโทั้รลคอื 4 ชั�วโมง 30 นาทั้่

เตร่ยมโดรนให้พิร้อม
กอ่นทั้่�โดรนจะบรรจลุงกล่อง แข้นข้องโดรนทั้ั �งหมดถกูพื่บัเก็บไว ้กรณุาทั้ำาตามข้ั �นตอนดา้นลา่งเพื่ื�อกางแข้นโดรนออก

1. แกะตวัครอบกมิบอลออกจากกล้อง

2. กางแข้นโดรนดา้นหน้า

3. กางแข้นโดรนดา้นหลงัออกแลว้กางใบพื่ดัทั้ั �งหมด

 ระย่ะเวลาการบินสูำงสุำดไดร้บัการทั้ดสำอบในสำภาวะแวดล้อมทั้่�ไม่ม่ลม โดย่ทั้ำาการบินแบบคงทั้่�ทั้่� 10.5 ไมล์ตอ่ชั�วโมง (17 กิโลเมตรตอ่ชั�วโมง) 

และทั้ดสำอบความเรว็สูำงสุำดในการบินทั้่�ระดบัน้ำ าทั้ะเลโดย่ทั้่�ไม่ม่ลม คณุลักษณะเหล่าน่�ม่ไวเ้พื่ื�ออ้างอิงเทั้่านั�น

 รโ่มทั้คอนโทั้รลส่ำงสัำญญาณไดไ้กลทั้่�สุำด (FCC) ในพื่ื �นทั้่�โล่งซึ�งไม่ม่คลื�นแม่เหล็กรบกวนทั้่�ระดบัความสูำงประมาณ 400 ฟุุต (120 เมตร) ระย่

ะการส่ำงข้้อมูลสูำงสุำดหมาย่ถึงระย่ะทั้างสูำงสุำดทั้่�โดรนย่ังคงสำามารถส่ำงและรบัสัำญญาณได ้ไม่ไดห้มาย่ถึงระย่ะทั้างสูำงสุำดทั้่�โดรนสำามารถบินไดใ้นการ

บินหนึ�งเทั้่�ย่ว ระย่ะเวลาใช้งานสูำงสุำดม่การทั้ดสำอบในสำภาวะแวดล้อมในห้องทั้ดลองและไม่ไดช้ารจ์โทั้รศัพื่ทั้์เคลื�อนทั้่� คณุลักษณะน่�ม่ไวเ้พื่ื�ออ้าง

อิงเทั้่านั�น

 คลื�น 5.8 GHz อาจไม่สำามารถใช้ไดใ้นบางพื่ื �นทั้่� คลื�นความถ่�น่�จะถูกปิดโดย่อัตโนมัตใินภูมิภาคเหล่าน่� กรณุาตรวจสำอบกฎหมาย่และระเบ่ย่บป

ฏิบัตใินทั้้องถิ�น
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 เมื�อไมไ่ดใ้ช้งานโดรน ข้อแนะนำาใหต้ดิตั �งตวัป้องกนักมิบอลเพื่ื�อป้องกนักมิบอล 

 กางแข้นดา้นหน้าออกกอ่นจะกางแข้นดา้นหลงั

 กอ่นจะเปิดเครื�องโดรน ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่แกะตวัครอบกมิบอลออกไปแล้วและแข้นทัั้�งหมดกางออกเรย่่บรอ้ย่แลว้ ไมเ่ช่นนั�นมันอาจส่ำงผลกร

ะทั้บกบัระบบตรวจสำอบอตัโนมตัขิ้องโดรน

เตร่ยมร่โมที่ค้อนโที่รลให้พิร้อม
1. แกะตวัย่ดึโทั้รศัพื่ทั้เ์คลื�อนทั้่�และเสำาอากาศ

2. แกะจอย่สำติ�กจากช่องในกล่องนำามาตดิบนรโ่มทั้คอนโทั้รลและหมนุใหเ้ข้า้ทั้่�

3. เลือกสำาย่ร่โมทั้คอนโทั้รลทั้่�เหมาะสำมซึ�งข้ึ �นอยู่่กับชนิดข้องอุปกรณ์เคลื�อนทั้่� สำาย่ Lightning สำาย่ไมโคร USB และสำาย่ USB-C 
ม่อยู่่ในกล่อง เส่ำย่บสำาย่เคเบิลทั้่�ม่โลโก ้DJI เข้้ากับรโ่มทั้คอนโทั้รล และอ่กดา้นข้องสำาย่เคเบิลเข้้ากับโทั้รศัพื่ทั้์เคลื�อนทั้่�ข้องคณุ ล็อกโทั้รศัพื่ทั้์เค

ลื�อนทั้่�ดว้ย่การกดตวัย่ึดทั้ั �งสำองดา้นลงไป

 ถา้มค่ำาถามถงึการเชื�อมตอ่ USB ปรากฏข้ึ �น เมื�อใช้กบัโทั้รศัพื่ทั้เ์คลื�อนท่ั้�แบบแอนดรอย่ด ์ ใหเ้ลือกชารจ์อย่า่งเดย่่ว ไมเ่ช่นนั�น 
อาจส่ำงผลให้การเชื�อมตอ่ลม้เหลว

4. แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะอยู่ใ่นโหมดจำาศ่ล กอ่นการจดัส่ำงสิำนคา้เพื่ื�อความปลอดภยั่ ใช้เครื�องชารจ์ทั้่�ใหม้าเพื่ื�อชารจ์และกระตุน้แบตเตอร่�โดรนอจั

ฉรยิ่ะเป็นครั �งแรก ข้อแนะนำาใหใ้ช้อปุกรณ์ชารจ์ USB ทั้่�มก่ำาลงัไฟุ 18W หรอืสูำงกวา่เพื่ื�อการชารจ์เรว็

2 3

1
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แผนภาพิโดรน

แผนภาพิร่โมที่ค้อนโที่รล

1. กมิบอลและกล้อง

2. ปุ่มพื่าวเวอร์

3. ไฟุ LED แสำดงระดบัแบตเตอร่�

4. ระบบจบัภาพื่ดา้นล่าง 

5. ระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรด

6. มอเตอร์

7. ใบพื่ดั

8. เสำาอากาศ

9. ฝาครอบแบตเตอร่�โดรน

10. พื่อรต์ชารจ์ (USB-C)

11. ช่องเส่ำย่บการด์ microSD

12. ตวัแสำดงสำถานะโดรน

1. เสำาอากาศ

    ส่ำงสัำญญาณเพืื่�อการค

วบคมุโดรนและวดิโ่อแบบไรส้ำาย่

2. ปุ่มพื่าวเวอร์

    กดหนึ�งครั �งเพื่ื�อตรวจ

สำอบระดบัแบตเตอร่�ปัจจบุนั กดหนึ�งครั �ง แลว้กดคา้งไวอ้ก่ครั �งเพื่ื�อเปิ

ดหรอืปิดรโ่มทั้คอนโทั้รล

3. จอย่สำติ�ก

    ใช้จอย่สำติ�กเพื่ื�อควบคุ

มการเคลื�อนไหวข้องโดรน ตั �งโหมดควบคมุการบนิดว้ย่ DJI Fly จอ

ย่สำติ�กสำามารถถอดออกและเก็บไดง้า่ย่ 
4. ไฟุ LED แสำดงระดบัแบตเตอร่�

    แสำดงระดบัแบตเตอร่�ปัจ

จบุนัข้องรโ่มทั้คอนโทั้รล 
5. ปุ่มหย่ดุบนิชั�วคราว/Return to Home (RTH)
    กดหนึ�งครั �งเพื่ื�อทั้ำาใหโ้ดรนเบรค 

ถา้โดรนอยู่ใ่นโหมด QuickShots RTH หรอืลงจอดอตัโนมัต ิกดห

นึ�งครั �งเพื่ื�อออกจากโหมดแล้วบนิอยู่กั่บท่ั้� กดคา้งไวเ้พื่ื�อเริ�มใช้งาน RTH 
โดรนจะบินกลบัมาย่งั Home Point (จดุข้ึ �นบนิ) ลา่สุำดทั้่�บนัทั้กึไว ้
กดอก่ครั �งเพื่ื�อย่กเลิก RTH
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การเปิดใช้้งาน

DJI Mini SE ตอ้งมก่ารเปิดใช้งานกอ่นการใช้งานครั �งแรก หลงัจากเปิดเครื�องโดรนและรโ่มทั้คอนโทั้รลแลว้ ทั้ำาตามคำาแนะนำาท่ั้�อยู่บ่นจอเพื่ื�อเปิด

ใช้งาน DJI Mini SE โดย่ใช้ DJI Fly ในการเปิดใช้งานตอ้งใช้การเชื�อมตอ่อนิเทั้อรเ์น็ต

6.  สำาย่รโ่มทั้คอนโทั้รล
เชื�อมตอ่โทั้รศัพื่ทั้์เคลื�อนทั้่�เพื่ื�อการส่ำงข้้อมูลวดิโ่อผ่านสำาย่รโ่มทั้

คอนโทั้รล เลือกสำาย่ตามแตช่นิดข้องโทั้รศัพื่ทั้์เคลื�อนทั้่� 

7. ส่ำงสัำญญาณวดิโ่อ/พื่อรต์ พื่าวเวอร ์(Micro USB)
    เชื�อมตอ่โทั้รศัพื่ทั้เ์คลื�

อนทั้่�เพื่ื�อการส่ำงข้อ้มลูวดิโ่อผา่นสำาย่รโ่มทั้คอนโทั้รล เชื�อมตอ่กบัทั้่�ชารจ์ 
USB เพื่ื�อชารจ์แบตเตอร่�รโ่มทั้คอนโทั้รล

8. ช่องเก็บจอย่สำติ�ก

    สำำาหรบัเก็บจอย่สำติ�ก

9. ตวัย่ดึโทั้รศัพื่ทั้เ์คลื�อนทั้่�

    ใช้เพื่ื�อย่ดึโทั้รศัพื่ทั้เ์คลื�อ

นทั้่�กบัตวัรโ่มทั้คอนโทั้รลใหม้ั�นคง

10. ปุ่มควบคมุกมิบอล

 สำำาหรบัควบคมุความเอย่่งข้องกลอ้ง

11. ปุ่มบนัทึั้ก

       ในโหมดวดิโ่อ 
กดหนึ�งครั �งเพื่ื�อเริ�มบนัทั้กึ กดอก่ครั �งเพื่ื�อหย่ดุการบนัทั้กึ 
ในโหมดถา่ย่ภาพื่ กดหนึ�งครั �งเพื่ื�อเปล่�ย่นเป็นโหมดวดิโ่อ

12. ปุ่มชัตเตอร์

       ในโหมดถา่ย่ภาพื่ 
กดหนึ�งครั �งเพื่ื�อถา่ย่ภาพื่ ตามทั้่�ม่การเลอืกโหมดไวแ้ลว้ใน DJI Fly 
กดหนึ�งครั �งเพื่ื�อเปล่�ย่นโหมดระหวา่งภาพื่นิ�งและวดิโ่อ
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โดรน

DJI Mini SE มร่ะบบควบคมุการบนิ 
ระบบส่ำงสัำญญาณวดิโ่อ ระบบจบัภาพื่วตัถ ุระบบขั้บเคลื�อน 
และแบตเตอร่�โดรนอัจฉรยิ่ะ
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โดรน
DJI Mini SE มร่ะบบควบคมุการบิน ระบบส่ำงสัำญญาณวดิโ่อ ระบบจบัภาพื่วตัถ ุระบบข้บัเคลื�อน และแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะ 

โหมดการบิน

DJI Mini SE มโ่หมดการบินสำามโหมด: Position Sport และ CineSmooth ผูใ้ช้สำามารถสำลบัการใช้ระหวา่งโหมดตา่ง ๆ ทั้่�แอป DJI Fly

โหมดตำาแหน่ง: โหมดระบตุำาแหน่งทั้ำางานไดด้ท่ั้่�สุำดเมื�อสัำญญาณ GPS แรง โดรนใช้ GPS และระบบจบัภาพื่เพื่ื�อระบตุำาแหน่งตวัเองและเพื่ื�อรกั

ษาระดบั ระบบการบนิอจัฉรยิ่ะใช้งานไดโ้หมดน่� เมื�อระบบจบัภาพื่วตัถดุา้นลา่งเปิดใช้งานและสำภาพื่แวดลอ้มมแ่สำงเพื่ย่่งพื่อ มมุการบนิทั้่�ความสูำงเต็

มทั้่�จะอยู่ท่ั้่� 20° และความเรว็สูำงสุำดในการบนิอยู่ท่ั้่� 8 เมตร/วนิาทั้่

โดรนจะมก่ารเปล่�ย่นเป็น Attitude (ATTI) mode (โหมดบนิในตวัอาคารทั้่�มสั่ำญญาณ GPS ตำ�า) โดย่อตัโนมตั ิ เมื�อระบบจบัภาพื่วตัถใุช้งา

นไมไ่ด ้ มก่ารปิดใช้งานหรอืเมื�อสัำญญาณ GPS ออ่น หรอืเข็้มทั้ศิโดนรบกวน เมื�อระบบจบัภาพื่ใช้งานไม่ได ้ โดรนจะไมส่ำามารถหาตำาแหน่งตวัเ

องหรอืเบรคอตัโนมตัไิด ้ ซึ�งจะเพื่ิ�มความเส่ำ�ย่งทั้่�จะเกดิอนัตราย่ในการบนิได ้ ใน ATTI mode โดรนจะโดนสำภาวะแวดลอ้มรบกวนไดง้า่ย่ย่ิ�งข้ึ �น 
ปัจจยั่ข้องสำภาวะแวดล้อม เช่น ลม จะส่ำงผลใหเ้กดิการเปล่�ย่นทั้ศิตามแนวราบ ซึ�งอาจส่ำงผลใหเ้กดิอนัตราย่ได ้โดย่เฉพื่าะเมื�อบนิในพื่ื �นทั้่�จำากดั

Sport Mode (โหมดกฬ่า): ในโหมดกฬ่า โดรนใช้ GPS และระบบจบัภาพื่วตัถใุนการหาตำาแหน่ง ใน Sport Mode การตอบรบัข้องโดรนจ

ะมก่ารปรบัเพื่ื�อความคล่องตวัและทั้ำาความเรว็เพื่ื�อใหต้อบสำนองกบัการบงัคบัข้องจอย่สำติ�กไดม้ากย่ิ�งข้ึ �น ความเรว็สูำงสุำดในการบนิคอื 13 เมตร/วนิาทั้ ่
ระดบัการเพื่ิ�มระดบัการบินสูำงสุำดคอื 4 เมตร/วนิาทั้ ่และระดบัการลดระดบัการบนิสูำงสุำดคอื 3 เมตร/วนิาทั้ ่

โหมด CineSmooth: CineSmooth mode จะย่ดึตาม Position mode และความเรว็ในการบนิจะจำากดั เพื่ื�อทั้ำาใหโ้ดรนทั้รงตวัไดนิ้�ง

มากข้ึ �นระหวา่งทั้่�ถา่ย่ทั้ำา ความเรว็สูำงสุำดในการบนิคอื 4 เมตร/วนิาทั้ ่ระดบัการเพื่ิ�มระดบัการบนิสูำงสุำดคอื 1.5 เมตร/วนิาทั้ ่และระดบัการลดระดบั

การบนิสูำงสุำดคอื 1 เมตร/วนิาทั้ ่

อตัราความเรว็สูำงสุำดและระย่ะหา่งในการเบรคข้องโดรนจะเพื่ิ�มข้ึ �นอย่า่งมากใน Sport mode ระย่ะหา่งในการเบรคตำ�าทั้่�สุำด 30 เมตรตอ้งอ

ยู่ใ่นสำภาพื่แวดลอ้มทั้่�ไมม่ล่ม

ความเรว็จะเพื่ิ�มข้ึ �นอย่า่งมากใน Sport mode ระย่ะห่างในการเบรคตำ�าทั้่�สุำด 10 เมตรตอ้งอยู่ใ่นสำภาพื่แวดล้อมทั้่�ไมม่่ลม

การตอบสำนองข้องโดรนจะเพื่ิ�มข้ึ �นอย่า่งมากใน Sport mode ซึ�งหมาย่ถงึเพื่ย่่งคณุข้ย่บัจอย่สำติ�กเล็กน้อย่บนรโ่มทั้คอนโทั้รลก็จะทั้ำาใหโ้ดรนเ

คลื�อนทั้่�ไปไดไ้กลมาก ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่คณุมพ่ื่ื �นท่ั้�เพื่ย่่งพื่อในการบิน 
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ตัวแสำดงสำถานะโดรน
ตวัแสำดงสำถานะโดรนจะอยู่บ่รเิวณดา้นหลงัข้องโดรน ตวัแสำดงสำถานะโดรนบอกสำถานะระบบควบคมุการบนิข้องโดรน โปรดดทูั้่�ตารางดา้นลา่งเพื่ื�อทั้

ราบข้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิเก่�ย่วกบัตวัแสำดงสำถานะโดรน

Return to Home (บินกลับจุุดขึ้�นบิน)
ฟังก์ชั�น Return to Home (RTH) คอืการนำาโดรนกลบัมาย่งัจดุข้ึ �นบนิทั้่�บนัทั้กึไวล้า่สุำด เมื�อสัำญญาณ GPS แรงพื่อ ม ่RTH อยู่ส่ำามประเภทั้: 
Smart RTH, Low Battery RTH (RTH แบบแบตเตอร่�ตำ�า) และ Failsafe RTH (RTH แบบสูำญเส่ำย่การเชื�อมตอ่) ส่ำวนน่�จะอธิ์บิาย่ 
RTH ทั้ั �งสำามประเภทั้โดย่ละเอย่่ด ถา้การเชื�อมตอ่วดิโ่อข้าดหาย่ RTH จะถกูกระตุน้ใหใ้ช้งาน

ตวัแสำดงสำถานะโดรน

ลกัษณะข้องตวัแสำดงสำถานะโดรน

สำภาวะปกติ ส่ำ กะพื่รบิ/ตดิคา้ง คำาอธิ์บิาย่สำภาวะะข้องโดรน

  
ไฟุส่ำแดง 
ส่ำเข้ย่่วและส่ำเหลอืงสำลับกนั

กะพื่รบิ เปิดเครื�องและแสำดงถงึการวเิคราะหต์วัเองข้องโดรน

 ไฟุส่ำเหลอืง กะพื่รบิส่ำ�ครั �ง กำาลงัอุน่เครื�อง

   ไฟุส่ำเข้ย่่ว กะพื่รบิช้า ๆ โหมด พื่ ่พื่รอ้ม GPS

  ไฟุส่ำเข้ย่่ว กะพื่รบิสำองครั �งเป็นช่วง ๆ โหมด พื่ ่พื่รอ้มระบบจบัภาพื่วตัถดุา้นลา่ง

      ไฟุส่ำเหลอืง กะพื่รบิช้า ๆ
ไมม่สั่ำญญาณ GPS หรอืระบบจบัภาพื่วตัถดุา้นลา่ง (โหมด 
ATTI)

   ไฟุส่ำเข้ย่่ว กะพื่รบิเรว็ ๆ กำาลงัเบรค

สำภาวะส่ำงสัำญญาณเตอืน

        ไฟุส่ำเหลอืง กะพื่รบิเรว็ ๆ สัำญญาณจากรโ่มทั้คอนโทั้รลข้าดหาย่

        ไฟุส่ำแดง กะพื่รบิช้า ๆ แบตเตอร่�ออ่น

        ไฟุส่ำแดง กะพื่รบิเรว็ ๆ แบตเตอร่�ใกลห้มด

      ไฟุส่ำแดง กะพื่รบิ ระบบประมวลผลผดิปกติ

     ไฟุส่ำแดง ข้ึ �นคา้ง มค่วามผดิปกตริา้ย่แรง

   ไฟุส่ำแดงและส่ำเหลอืงสำลบักนั กะพื่รบิเรว็ ๆ ตอ้งมก่ารปรบัเข็้มทั้ศิใหม่
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GPS ราย่ละเอ่ย่ด

จุดข้ึ �นบิน

จดุข้ึ �นบนิทั้่�เป็นคา่เริ�มตน้คอืจดุแรกทั้่�โดรนไดร้บัสัำญญาณ GPS แรงหรอืปานกลาง (เมื�อไอคอนเป็นส่ำข้าว) 

แนะนำาใหร้อจนกระทั้ั�งจุดข้ึ �นบนิไดร้บัการบนัทั้กึเรย่่บรอ้ย่แล้วกอ่นทั้่�จะบนิออก หลงัจากจดุข้ึ �นบนิไดร้บัการบั

นทั้กึแลว้ ไฟุบอกสำถานะโดรนจะกะพื่รบิเป็นส่ำเข้ย่่ว และจะมข่้อ้ความแจง้ปรากฏข้ึ �นใน DJI Fly หากจำาเป็น

ตอ้งอปัเดตจดุข้ึ �นบนิในระหวา่งการบนิ (เช่น หากผูใ้ช้เปล่�ย่นตำาแหน่ง) สำามารถอปัเดตไดด้ว้ย่ตนเองในส่ำวน

ความปลอดภยั่ในการตั �งคา่ระบบใน DJI Fly

Smart RTH
ถา้สัำญญาณ GPS ไมพ่ื่อ สำามารถเปิดใช้ Smart RTH เพื่ื�อนำาโดรนกลบัมาย่งัจดุข้ึ �นบนิได ้เปิดใช้งาน Smart RTH ไดท้ั้ั �งการแตะ ทั้่� DJI 
Fly หรอืการกดคา้งทั้่�ปุ่ม RTH บนรโ่มทั้คอนโทั้รลจนกวา่จะมเ่ส่ำย่งดงับ่�บ การออกจาก Smart RTH ทั้ำาไดโ้ดย่แตะ ทั้่� DJI Fly หรอืกดปุ่ม 
RTH บนรโ่มทั้คอนโทั้รล

Low Battery RTH
Low Battery RTH จะเกดิข้ึ �นเมื�อแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะลดลงถงึจดุทั้่�การบนิกลบัอย่า่งปลอดภยั่ข้องโดรนอาจเกดิอนัตราย่ บนิกลบัจดุข้ึ �นบนิ

หรอืจอดโดรนทั้นัทั้ ่เมื�อไดร้บัการเตอืน 

DJI Fly จะแสำดงการเตอืนเมื�อแบตเตอร่�ออ่น โดรนจะบนิกลบัจดุข้ึ �นบนิโดย่อตัโนมตั ิหากไมม่ก่ารเลอืกการดำาเนินการใดหลงัจากนับถอย่หลงั 10 
วนิาทั้ ่ผูใ้ช้โดรนสำามารถย่กเลกิ RTH ไดโ้ดย่การกดปุ่ม RTH หรอืปุ่มหย่ดุบนิชั�วคราวบนรโ่มทั้คอนโทั้รล ถา้มก่ารย่กเลกิ RTH แลว้ตามมาดว้ย่กา

รเตอืนระดบัแบตเตอร่�ออ่น แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะอาจมพ่ื่ลงังานไมเ่พื่ย่่งพื่อให้โดรนลงจอดอย่า่งปลอดภยั่ ซึ�งอาจส่ำงผลใหโ้ดรนตกหรอืสูำญหาย่ได ้

โดรนจะลงจอดโดย่อตัโนมตั ิหากระดบัแบตเตอร่�ปัจจบุนัย่งัใหพ้ื่ลงังานกบัโดรนนานพื่อในการลดระดบัลงจากความสูำงปัจจบุนั การลงจอดอตัโนมตัไิ

มส่ำามารถย่กเลิกได ้แตจ่ะย่งัใช้รโ่มทั้คอนโทั้รลเพื่ื�อปรบัเปล่�ย่นทั้ศิทั้างข้องโดรนระหวา่งการลงจอดได้

Failsafe RTH (RTH แบบสูำญเส่ำย่การเชื�อมตอ่)
ถา้จดุข้ึ �นบนิมก่ารบนัทั้กึไวอ้ย่า่งสำมบูรณ์และเข็้มทั้ศิทั้ำางานปกต ิ Failsafe RTH จะทั้ำางานโดย่อตัโนมตัหิลงัจากสัำญญาณข้องรโ่มทั้คอนโทั้รลหาย่

ไปนานกวา่ 11 วนิาทั้่

สำถานการณ์ RTH อื�น ๆ
หากสัำญญาณวดิโ่อข้าดหาย่ระหวา่งการบนิ ข้ณะทั้่�รโ่มทั้คอนโทั้รลย่งัคงควบคมุการเคลื�อนไหวข้องโดรนได ้ จะมก่ารกระตุน้ใหเ้ริ�มเข้า้โหมด RTH 
สำามารถย่กเลิก RTH ได ้ 

ข้ั �นตอน RTH
1. มก่ารบนัทั้กึจุดข้ึ �นบนิไวเ้รย่่บรอ้ย่แลว้ 
2. Smart RTH ไดร้บัการกระตุน้ 
3. ถา้ความสูำงตำ�ากวา่ 20 เมตร โดรนจะลดระดบัลงไปสู่ำระดบัความสูำง RTH หรอื 20 เมตร จากนั�นจะปรบัทั้ศิทั้างเอง ถา้ความสูำงสูำงกวา่ 20 เมตร 

โดรนจะปรบัทั้ศิทั้างเองทั้นัทั้่

4.  ก.  ถา้โดรนอยู่ไ่กลจากจุดข้ึ �นบนิเกนิ 20 เมตร เมื�อเริ�มข้ั �นตอน RTH โดรนจะปรบัทั้ศิทั้างและข้ึ �นไปย่งัความสูำง RTH ทั้่�มก่ารตั �งไวแ้ละบนิ

กลบัไปย่งัจดุข้ึ �นบนิทั้่�ความเรว็ 8 เมตร/วนิาทั้ ่หากความสูำงปัจจบุนัสูำงกวา่ความสูำงข้อง RTH โดรนจะบนิไปย่งัจดุข้ึ �นบนิในระดบัความสูำง

ปัจจบุนั 
ข้.  หากโดรนอยู่ห่่างจากจุดข้ึ �นบนิน้อย่กวา่ 20 เมตร เมื�อเริ�มข้ั �นตอน RTH โดรนจะลงจอดทั้นัทั้่

5.  หลงัจากถึงจุดข้ึ �นบนิ โดรนจะลงจอดและมอเตอรจ์ะหย่ดุทั้ำางาน
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1 บนัทั้กึจดุข้ึ �นบนิ 2 คอนเฟิุรม์จดุข้ึ �นบนิ

4 สัำญญาณข้าดหาย่เป็นระย่ะเวลาหนึ�ง

×

5 RTH (ปรบัระดบัความสูำง)

ความสูำงเกนิ HP ≥ ระดบัความสูำง Failsafe

ย่กระดบัเป็นระดบัความสูำง Failsafe

ความสูำงเกนิ HP ≥ ระดบัความสูำง Failsafe
ระดบัความสูำง Failsafe

×

6 ลงจอด

×

3 สัำญญาณจากรโ่มทั้คอนโทั้รลข้าดหาย่

×

 โดรนไมส่ำามารถบนิกลบัไปย่งัจดุข้ึ �นบนิได ้หากสัำญญาณ  GPS ออ่นหรอืไมม่สั่ำญญาณ หากสัำญญาณGPS ออ่นหรอืไม่ม่สัำญญาณหลงัจากทั้่�ม่กา

รกระตุน้ให้เข้า้สู่ำโหมด RTH โดรนจะบินอยู่กั่บทั้่�ระย่ะหนึ�งกอ่นจะลงจอด 

 การตั �งระดบัความสูำงในโหมดRTH ท่ั้�เหมาะสำมกอ่นการบินเป็นสิำ�งสำำาคญั เปิด DJI Fly และตั �งระดบัความสูำง RTH ในโหมด Smart RTH 

และ Low Battery RTH โดรนจะลดระดบัโดย่อตัโนมตัลิงไปเป็นระดบัความสูำง RTH ถา้โดรนอยู่ท่ั้่�ระดบัความสูำง 65 ฟุุต (20 เมตร) หรอืสูำ

งกวา่และย่งัไมถ่งึระดบัความสูำง RTH สำามารถข้ย่บัจอย่สำติ�ก throttle เพื่ื�อไมใ่หโ้ดรนลดระดบัลงได ้โดรนจะบนิตรงไปย่งัจดุข้ึ �นบนิในระดบัควา

มสูำงปัจจบุนั

 ระหวา่งอยู่ใ่นโหมด RTH ถา้หากสัำญญาณรโ่มทั้คอนโทั้รลเป็นปกต ิจะสำามารถควบคมุระดบัความเรว็ ระดบัความสูำงและทั้ศิทั้างข้องโดรนไดโ้ด

ย่ใช้รโ่มทั้คอนโทั้รล แตไ่มส่ำามารถควบคมุทั้ศิทั้างการบนิได้

 GEO zones จะมผ่ลตอ่ RTH ถา้โดรนบนิเข้า้ไปย่งั GEO zone โดรนจะลอย่ตวัอยู่ก่บัทั้่� หากบนิเข้า้ไปในพื่ื �นทั้่�ควบคมุการบนิ 

ระหวา่งการบนิกลบัจดุข้ึ �นบนิ

 เมื�อความเรว็ลมแรงเกนิไป โดรนอาจจะไมส่ำามารถบนิกลบัไปย่งัจดุข้ึ �นบนิได ้โปรดทั้ำาการบนิดว้ย่ความระมดัระวงั

ภาพื่ประกอบ FailSafe RTH

Landing Protection (การสำแกนพื่ื �นดนิก่อนลงจอด)
การสำแกนพื่ื �นดนิกอ่นลงจอดจะเปิดใช้เมื�ออยู่ใ่นโหมด Smart RTH 

1. ในช่วงการสำแกนพื่ื �นดนิกอ่นลงจอด โดรนจะตรวจสำอบอตัโนมตัแิละลงจอดบนพื่ื �นดนิทั้่�เหมาะสำม

2. หากตรวจสำอบพื่ื �นดนิแลว้วา่ไม่เหมาะสำมในการลงจอด DJI Mini SE จะบนิอยู่ก่บัทั้่�และรอคำาสัำ�งยื่นย่นัจากนักบนิ

3. ถา้การสำแกนพื่ื �นดนิกอ่นลงจอดใช้งานไมไ่ด ้DJI Fly จะแสำดงคำาเตอืนการลงจอด เมื�อ DJI Mini SE ลดระดบัลงตำ�ากวา่ 0.5 เมตร ดงึจอย่

สำติ�กลงดา้นลา่งหรอืใช้ตวัเลื�อนสำำาหรบัลงจอดอตัโนมตัเิพื่ื�อลงจอด  
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ระบบจัุบภาพิวัตถุและระบบเซนเซอร์อินฟราเรด
DJI Mini SE มทั่ั้ �งระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรดและระบบจบัภาพื่วตัถดุา้นลา่ง ระบบจบัภาพื่วตัถดุา้นลา่งประกอบไปดว้ย่กลอ้งหนึ�งตวั 
และระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรด ซึ�งมก่ลอ้ง 3 มติแิบบอนิฟุราเรดสำองตวั ระบบจบัภาพื่วตัถแุละระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรดช่วย่ใหโ้ดรนคงตำาแหน่ง

ปัจจบุนั บนิอยู่ก่บัท่ั้�ไดแ้ม่นย่ำาย่ิ�งข้ึ �น และสำามารถบินในรม่หรอืในสำภาวะแวดลอ้มอื�นทั้่�ไมม่สั่ำญญาณ GPS

ระบบเซนเซอรอ์นิฟุราเรด

ระบบจบัภาพื่ดา้นล่าง

ระย่ะในการตรวจจบั
ระบบจบัภาพื่ดา้นล่างทั้ำางานไดด้ท่ั้่�สุำดเมื�อโดรนอยู่ใ่นระดบัความสูำง 0.5 ถงึ 10 เมตร และระย่ะทั้างทั้่�ใช้งานไดอ้ยู่ใ่นช่วง 0.5 ถงึ 30 เมตร 

ใช้ระบบจบัภาพื่วตัถุ
เมื�อระบบ GPS ใช้การไมไ่ด ้ ระบบจับภาพื่วตัถดุา้นลา่งจะเปิดใช้งาน ถา้หากพื่ื �นดนิเรย่่บและมแ่สำงเพื่ย่่งพื่อ ระบบจบัภาพื่วตัถดุา้นลา่งทั้ำาง

านไดด้ท่ั้่�สุำด เมื�อโดรนอยู่ท่่ั้�ระดบัความสูำง 0.5 - 10 เมตร ถา้ระดบัความสูำงข้องโดรนเกิน 10 เมตร ระบบจบัภาพื่วตัถอุาจจะไดร้บัผลกระทั้บ 
ดงันั�นพื่งึระวงัใหม้ากข้ึ �น

71°56°
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ทั้ำาตามข้ั �นตอนดา้นลา่งน่�เพื่ื�อใช้ระบบจับภาพื่วตัถดุา้นล่าง:
1. ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่โดรนอยู่บ่นพื่ื �นราบ เปิดเครื�องโดรน 
2. หลงัจากโดรนบินข้ึ �นไปแลว้ก็จะบินอยู่ก่บัทั้่� ไฟุแสำดงสำถานะโดรนกะพื่รบิเป็นไฟุส่ำเข้ย่่วสำองครั �ง ซึ�งหมาย่ถงึระบบจบัภาพื่วตัถดุา้นลา่งกำาลงัทั้ำาง

าน

 ถา้ไมม่สั่ำญญาณ GPS ระดบัความสูำงสูำงสุำดข้องโดรนคอื 5 เมตร ระบบจบัภาพื่วตัถดุา้นลา่งทั้ำางานไดด้ท่ั้่�สุำด เมื�อโดรนอยู่ท่่ั้�ระดบัความสูำง 0.5 
- 10 เมตร ถา้ระดบัความสูำงข้องโดรนเกนิ 10 เมตร ระบบจบัภาพื่วตัถอุาจจะไดร้บัผลกระทั้บ ดงันั�นพึื่งระวงัใหม้ากข้ึ �น

 เมื�อโดรนบนิเหนือนำ �าหรอืพื่ื �นทั้่�ทั้่�มห่มิะปกคลมุ ระบบจบัภาพื่วตัถอุาจทั้ำางานไดไ้มเ่ต็มทั้่�

 โปรดทั้ราบวา่เมื�อโดรนบนิเรว็เกนิไปอาจทั้ำาใหร้ะบบจบัภาพื่วตัถทุั้ำางานไดไ้มส่ำมบรูณ์ โปรดบินดว้ย่ความระมัดระวงั เมื�อทั้ำาการบนิเกินกวา่ 10 
เมตร/วนิาทั้ ่(32.8 ฟุุต/วนิาทั้)่ ทั้่� 2 เมตร (6.6 ฟุุต) หรอืเกนิ 5 เมตร/วนิาทั้ ่(16.4 ฟุุต) ทั้่� 1 เมตร (3.3 ฟุุต)
 ระบบจบัภาพื่วตัถจุะทั้ำางานไดไ้มด่เ่ท่ั้าทั้่�ควรกบัพื่ื �นผวิทั้่�ไมชั่ดเจน ระบบจบัภาพื่วตัถจุะทั้ำางานไดไ้ม่ดเ่ทั้า่ทั้่�ควรในสำถานการณ์ดงัตอ่ไปน่� 
ข้อใหค้วบคมุโดรนอย่า่งระมัดระวงั

ก. บนิเหนือพื่ื �นผวิทั้่�เป็นส่ำเดย่่ว (เช่น ส่ำดำาลว้น ส่ำข้าวลว้น ส่ำเข้ย่่วล้วน)
ข้. บนิเหนือพื่ื �นผวิทั้่�สำะทั้อ้นแสำงอย่า่งมาก

ค. บนิเหนือผวินำ �าหรอืพื่ื �นผวิทั้่�โปรง่แสำง

ง. บนิเหนือพื่ื �นผวิหรอืวตัถทุั้่�เคลื�อนท่ั้�

จ. บนิในพื่ื �นทั้่�ทั้่�แสำงมก่ารเปล่�ย่นแปลงบอ่ย่หรอืเปล่�ย่นแบบตา่งกนัมาก

ฉ. บนิเหนือพื่ื �นผวิทั้่�มดืสำนิทั้ (< 10 lux) หรอืสำวา่งมาก (> 40,000 lux)
ช. บนิเหนือพื่ื �นผวิทั้่�สำะทั้อ้นอย่า่งมากหรอืพื่ื �นผวิทั้่�ซึมซับแสำงอนิฟุราเรด (เช่น กระจก)
ซ. บนิเหนือพื่ื �นผวิทั้่�มล่วดลาย่หรอืผวิหน้าทั้่�ไมชั่ดเจน

ฌ. บนิเหนือพื่ื �นผวิทั้่�มล่วดลาย่หรอืผวิหน้าทั้่�เหมอืนกนัซำ �าไปซำ �ามา (เช่น กระเบื �องทั้่�มล่วดลาย่เดย่่วกนั)
ญ. บนิเหนือสิำ�งกด่ข้วางทั้่�มพ่ื่ื �นผวิเล็ก ๆ (เช่น กิ�งไม)้
 กรณุาดแูลใหเ้ซนเซอรส์ำะอาดอยู่เ่สำมอ หา้มดดัแปลงเซนเซอร ์หา้มใช้โดรนในสำภาวะแวดลอ้มทั้่�ม่ฝุ่นมากหรอืม่ความชื�นสูำง หา้มม่สิำ�งก่ดข้วางระ

บบเซนเซอรอ์นิฟุราเรด

 อย่า่บนิในวนัทั้่�ฝนตก มห่มอกหนาหรอืถา้ทั้ศันวสัิำย่ไมชั่ดเจน

 ตรวจสำอบสิำ�งตอ่ไปน่�กอ่นข้ึ �นบนิทั้กุครั �ง:
ก. ตรวจดวูา่ไมม่ส่ำตกิเกอรห์รอืสิำ�งกด่ข้วางอื�นใดตดิบนเซนเซอรอ์นิฟุราเรดหรอืระบบจบัภาพื่วตัถุ

ข้. ถา้มสิ่ำ�งสำกปรก ฝุ่น หรอืนำ �า ตดิบนเซนเซอรอ์นิฟุราเรดและระบบจบัภาพื่วตัถ ุใหเ้ช็ดออกดว้ย่ผ้านิ�ม ๆ อย่า่ใช้นำ �าย่าทั้ำาความสำะอาดทั้่�ผสำมแอ

ลกอฮอล์

ค. ตดิตอ่ฝ่าย่ดแูลลกูคา้ข้อง DJI หากมค่วามเส่ำย่หาย่เกดิข้ึ �นกบักระจกข้องเซนเซอรอ์นิฟุราเรดและระบบจบัภาพื่วตัถุ

โหมดการบินอัจุฉริยะ
DJI Mini SE มโ่หมดการบินอจัฉรยิ่ะ QuickShots โหมด QuickShot รวมถงึ Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang 
และ Asteroid การบนัทั้กึภาพื่ข้อง DJI Mini SE ข้ึ �นอยู่กั่บการเลอืกโหมดการถา่ย่ทั้ำาและจะเป็นการบนัทั้กึวดิโ่อสัำ�นโดย่อตัโนมตัคิวามย่าวประม

าณ 15 วนิาทั้ ่วดิโ่อสำามารถรบัชม ตดัตอ่ หรอืแชรไ์ปทั้่�โซเช่ย่ลมเ่ดย่่ได ้จากการเปิดชมย่อ้นหลงั

 Dronie: โดรนบินถอย่หลังและบินข้ึ �น โดย่ทั้่�กล้องย่ังจับอยู่่ทั้่�ตวัวตัถุ

  Rocket: โดรนบินข้ึ �นโดย่ทั้่�กล้องหันลงมาทั้างดา้นล่าง

      Circle: โดรนบนิวนรอบวตัถุ

  Helix: โดรนบินข้ึ �นและบินวนเป็นเกล่ย่วรอบวตัถุ
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การใช้ QuickShot
1. ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่แบตเตอร่�การบนิชารจ์มาเพื่ย่่งพื่อแล้ว ข้ึ �นบนิและบนิอยู่ก่บัทั้่�อย่า่งน้อย่ 6.6 ฟุุต (2 เมตร) เหนือพื่ื �นดนิ

2 เมตร

2. ใน DJI Fly แตะเลอืกโหมด QuickShots แลว้ทั้ำาตามคำาแนะนำา ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่คณุเข้า้ใจวา่จะใช้งานโหมดถา่ย่ภาพื่อย่า่งไร และไมม่่

สิำ�งกด่ข้วางในพื่ื �นทั้่�รอบข้า้ง 
3. เลอืกวตัถเุป้าหมาย่ในมมุมองกล้อง โดย่แตะวงกลมทั้่�วตัถหุรอืวาดรปูกลอ่งรอบวตัถ ุเลอืกโหมดถา่ย่ภาพื่แลว้แตะ “Start” เพื่ื�อเริ�มตน้การบนัทั้กึ 

โดรนบนิกลบัไปย่งัตำาแหน่งแรก เมื�อถา่ย่ภาพื่เสำรจ็เรย่่บรอ้ย่

4. แตะ     เพื่ื�อใช้งานวดิโ่อ หลังจากวดิโ่อดาวน์โหลดลงมาทั้่�โทั้รศัพื่ทั้เ์คลื�อนทั้่�ข้องคณุแลว้ วดิโ่อจะสำามารถตดัตอ่และแชรไ์ปย่งัโซเช่ย่ลมเ่ดย่่ได้

ออกจากโหมด QuickShots
กดปุ่มหย่ดุบนิชั�วคราว/RTH หนึ�งครั �งหรอืแตะ    ทั้่� DJI Fly เพื่ื�อออกจากโหมด QuickShots โดรนจะบนิอยู่ก่บัทั้่�
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ตดิใบพื่ดั
ตดิใบพื่ดัทั้่�มเ่ครื�องหมาย่กับมอเตอรท์ั้่�มเ่ครื�องหมาย่ และใบพื่ดัทั้่�ไมม่เ่ครื�องหมาย่กบัมอเตอรท์ั้่�ไมม่เ่ครื�องหมาย่ ใช้ไข้ควงข้นัใบพื่ดั ตรวจสำอบใหแ้น่

ใจวา่ใบพื่ดัเข้า้ทั้่�แน่นหนาแล้ว 

ม่เครื�องหมาย่ไม่ม่เครื�องหมาย่

บันทึี่กข้้อม่ลการบิน
ข้อ้มลูการบิน รวมถึงการรบัส่ำงข้อ้มูลทั้างไกล ข้อ้มลูสำถานะโดรน และตวัแปรอื�น ๆ มก่ารบนัทั้กึอตัโนมตัไิปทั้่�ตวัเก็บข้อ้มลูภาย่ในโดรน 
สำามารถเข้า้ถึงข้อ้มูลไดโ้ดย่ใช้ DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) 

ใบพัิด
มใ่บพื่ดัแบบเส่ำย่งเบาข้อง DJI Mini SE อยู่ส่ำองแบบซึ�งออกแบบมาเพื่ื�อใหห้มนุไปในทั้ศิทั้างแตกตา่งกนั เครื�องหมาย่ใช้เพื่ื�อแนะนำาวา่ควรใช้ใบพัื่

ดแบบไหนเพื่ื�อตดิกับมอเตอรแ์บบไหน ใบพื่ดัสำองใบทั้่�ตดิอยู่ก่บัมอเตอรต์วัเดย่่วกนัคอืใบพื่ดัแบบเดย่่วกัน 

ใบพื่ัด ม่เครื�องหมาย่ ไม่ม่เครื�องหมาย่

ภาพื่ประกอบ   

ตำาแหน่งตดิใบพื่ัด ตดิใบพื่ัดทั้่�ม่เครื�องหมาย่กับมอเตอรท์ั้่�ม่เครื�องหมาย่ ตดิใบพื่ัดทั้่�ไม่ม่เครื�องหมาย่กับมอเตอรท์ั้่�ไม่ม่เครื�องหมาย่

 ใช้ QuickShots ในบรเิวณทั้่�ไมม่ต่กึรามบา้นช่องหรอืสิำ�งกด่ข้วางอื�นใด ตรวจสำอบให้แน่ใจวา่ไม่ม่มนุษย่ ์สัำตว ์หรอืสิำ�งก่ดข้วางอื�นใดในเส้ำนทั้า

งบนิ 
 หมั�นสัำงเกตวตัถรุอบ ๆ โดรน และใช้รโ่มทั้คอนโทั้รลเพืื่�อหลก่เล่�ย่งไมใ่หโ้ดรนเข้า้ไปชน

 หา้มใช้ QuickShots ในสำถานการณ์ดงัตอ่ไปน่�: 
ก. เมื�อวตัถถุกูกด่ข้วางในช่วงเวลาหนึ�ง หรอืคณุมองไมเ่ห็นวตัถุ

ข้. เมื�อวตัถอุยู่ไ่กลจากโดรนเกนิ 50 เมตร

ค. เมื�อวตัถมุส่่ำหรอืลวดลาย่ใกลเ้คย่่งกบัสำภาพื่แวดลอ้ม

ง. เมื�อวตัถอุยู่บ่นอากาศ

จ. เมื�อวตัถเุคลื�อนทั้่�เรว็

ฉ. สำภาพื่แสำงน้อย่มาก (<300 lux) หรอื สำวา่งมาก (>10,000 lux)
 หา้มใช้ QuickShots ในบรเิวณใกลก้บัตวัอาคาร หรอืบรเิวณทั้่�สัำญญาณ GPS ออ่น ไมเ่ช่นนั�นเส้ำนทั้างการบนิจะไม่เสำถย่่ร

 โปรดตรวจสำอบให้แน่ใจวา่คณุทั้ำาตามกฎหมาย่และข้อ้กำาหนดดา้นความเป็นส่ำวนตวัในทั้อ้งถิ�นเมื�อใช้งาน QuickShots
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ถอดใบพื่ดั
ใช้ไข้ควงเพืื่�อถอดใบพื่ดัออกจากมอเตอร์

 ใบพื่ดัมค่วามคม กรณุาระมดัระวงัดว้ย่

 ไข้ควงใช้เพืื่�อไข้ใบพัื่ดเทั้า่นั�น หา้มใช้ไข้ควงเพื่ื�อแย่กส่ำวนโดรน 
 ถา้ใบพัื่ดแตกหกั ให้ถอดใบพื่ดัสำองใบและสำกรทูั้่�ตดิอยู่ก่บัมอเตอรอ์อกแลว้ทั้ิ �งไป ใช้ใบพื่ดัสำองใบจากแพ็ื่กเกจเดย่่วกัน หา้มนำาใบพื่ดัจากแพ็ื่กเก

จอื�นมาใช้รว่มกนั

 ใช้เฉพื่าะใบพื่ดัข้อง DJI อย่า่งเป็นทั้างการเทั้า่นั�น หา้มใช้ใบพื่ดัตา่งชนิดกนั

 หากจำาเป็นใหซื้ �อใบพัื่ดแย่กตา่งหาก

 ตรวจสำอบให้แน่ใจกอ่นการบนิแตล่ะครั �งวา่ใบพื่ดัตดิตั �งอย่า่งแน่นหนา ตรวจสำอบวา่สำกรขู้องใบพื่ดัข้นัแน่นหนาเมื�อบนิไปแล้วทั้กุ ๆ 30 ชั�วโมง 
(เมื�อบนิประมาณ 60 ครั �ง)
 ตรวจสำอบให้แน่ใจกอ่นการบนิแตล่ะครั �งวา่ใบพื่ดัทั้ั �งหมดอยู่ใ่นสำภาพื่ด ่หา้มใช้ใบพื่ดัทั้่�เกา่ บิ�น หรอืแตกหกั

 ย่นืให้หา่งและอย่า่แตะตอ้งใบพื่ดัหรอืมอเตอรเ์มื�อใบพื่ดักำาลงัหมนุ เพื่ื�อป้องกนัการบาดเจ็บ

 อย่า่บบ่หรอืบดิใบพัื่ดระหวา่งการข้นส่ำงหรอืการเก็บ

 ตรวจสำอบให้แน่ใจวา่มอเตอรต์ดิอย่า่งแน่นหนาและหมนุอย่า่งราบรื�น ถา้มอเตอรต์ดิข้ดัและไมส่ำามารถหมนุไดอ้ย่า่งอสิำระ ใหจ้อดโดรนทั้นัทั้่

 หา้มปรบัแตง่ส่ำวนประกอบข้องมอเตอร์

 หา้มแตะตอ้งหรอืปลอ่ย่ใหม้อืหรอืรา่งกาย่คณุสัำมผสัำกบัมอเตอรห์ลงัการบนิ เพื่ราะมนัอาจจะรอ้นมาก

 หา้มปิดช่องระบาย่ลมบนมอเตอรห์รอืบนตวัโดรน

 ตรวจสำอบให้แน่ใจวา่เส่ำย่ง ESCs ปกตเิมื�อเปิดเครื�อง

แบตเตอร่� โดรนอัจุฉริยะ

แบตเตอร่�โดรนอัจฉรยิ่ะข้อง DJI Mini SE เป็นแบตเตอร่�ความจุ 7.7 V, 2250 mAh ทั้่�ม่ฟังก์ชันสำมารท์ั้ชารจ์และคาย่ประจุแบตเตอร่�

คุ้ณลักษณะข้องแบตเตอร่�

1. การชารจ์อย่่างสำมดลุ: ระหวา่งการชารจ์ แรงดนัไฟุฟุ้าในแบตเตอร่�จะสำมดลุโดย่อัตโนมัติ

2. ฟังก์ชั�นคาย่ประจุอัตโนมัต:ิ เพื่ื�อป้องกันไม่ให้แบตเตอร่�บวม เมื�อไม่ม่การใช้งานหนึ�งวนั แบตเตอร่�จะคาย่ประจุอัตโนมัตใิห้เหลือประมาณ 96% 
และเมื�อไม่ม่การใช้งานเก้าวนั แบตเตอร่�จะคาย่ประจุอัตโนมัตใิห้เหลือประมาณ 72% ระหวา่งกระบวนการคาย่ประจุ แบตเตอร่�อาจปล่อย่ความ

รอ้นปานกลางออกมาเป็นปกติ

3. ป้องกันการชารจ์มากเกินไป: เมื�อชารจ์เต็มแล้ว แบตเตอร่�จะหยุ่ดชารจ์อัตโนมัติ

4. การตรวจจับอุณหภูมิ: แบตเตอร่�จะชารจ์เฉพื่าะเมื�ออุณหภูมิอยู่่ระหวา่ง 5°C ถึง 40°C (41°F ถึง 104°F) เทั้่านั�น เพื่ื�อป้องกันความเส่ำย่หาย่ 

ระหวา่งทั้่�ชารจ์อยู่่ การชารจ์จะหยุ่ดโดย่อัตโนมัต ิหากอุณหภูมิข้องแบตเตอร่�เกิน 50°C (122°F)

5. ป้องกันกระแสำไฟุฟุ้าเกิน: เมื�อม่การตรวจจับพื่บวา่ม่กระแสำไฟุฟุ้าเกิน แบตเตอร่�จะหยุ่ดชารจ์

6. ป้องกันการคาย่ประจุมากเกินไป: เมื�อแบตเตอร่�ไม่ม่การใช้งาน จะม่การหยุ่ดการคาย่ประจุอัตโนมัติเพื่ื�อป้องกันการคาย่ประจุมากเกินไป 

เมื�อแบตเตอร่�ม่การใช้งาน จะไม่สำามารถใช้การป้องกันการคาย่ประจุมากเกินไปได้

7. ป้องกันไฟุฟุ้าลัดวงจร: หากม่การตรวจพื่บวา่เกิดการลัดวงจร จะม่การตดัจากแหล่งจ่าย่ไฟุโดย่อัตโนมัติ

8. การป้องกันแบตเตอร่�เส่ำย่หาย่ DJI Fly จะแสำดงข้้อความเตอืนเมื�อม่การตรวจจับพื่บวา่แบตเตอร่�เส่ำย่หาย่

9. โหมดจำาศ่ล: หากแรงดนัแบตเตอร่�ต่ำากวา่ 3.0 V หรอืแบตเตอร่�เหลือน้อย่กวา่ 10%แบตเตอร่�จะเข้้าสู่ำโหมดพื่ักการทั้ำางานเพื่ื�อป้องกันการคาย่  

ประจุมากเกินไป ชารจ์แบตเตอร่�เพื่ื�อกระตุน้แบตเตอร่�ให้ออกจากโหมดพื่ักการทั้ำางาน

10. การส่ำงข้้อมูล: ข้้อมูลเก่�ย่วกับแรงดนัไฟุฟุ้า ความจุ และกระแสำไฟุข้องแบตเตอร่�จะถูกส่ำงไปย่ังโดรน
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การใช้แบตเตอร่�
ใส่ำแบตเตอร่�ในช่องใส่ำแบตเตอร่�และล็อกตวัย่ดึแบตเตอร่�ใหแ้น่นหนา เส่ำย่งคลิกแสำดงวา่แบตเตอร่�เข้า้ทั้่�เรย่่บรอ้ย่แลว้ ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่ใส่ำแบตเต

อร่�ลงไปอย่า่งแน่นหนาแลว้และฝาปิดช่องใส่ำแบตเตอร่�แน่นด่

ตรวจสำอบระดบัแบตเตอร่�
กดปุ่มพื่าวเวอรห์นึ�งครั �งเพื่ื�อตรวจสำอบระดบัแบตเตอร่�

ไฟุ LED แสำดงระดบัแบตเตอร่�

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

LED1 LED2 LED3 LED4 ระดบัแบตเตอร่�

ระดบัแบตเตอร่�＞88%
75%＜ระดบัแบตเตอร่�≤88%

 โปรดอา่นข้อ้สำงวนสิำทั้ธิิ์�และคำาแนะนำาดา้นความปลอดภยั่ข้อง DJI Mini SE และสำตกิเกอรท์ั้่�แบตเตอร่�กอ่นใช้งาน ผู้ใช้ตอ้งรบัผิดชอบทั้ั �งหม

ดในการดำาเนินการและการใช้งาน

 หา้มถอดแบตเตอร่� เมื�อเปิดเครื�องโดรนแลว้

 ตรวจสำอบให้แน่ใจวา่แบตเตอร่�เส่ำย่บเข้า้ท่ั้�อย่า่งแน่นหนา

LED1
LED2
LED3
LED4

ไฟุ LED แสำดงระดบัแบตเตอร่�

ปุ่มพื่าวเวอร์

เชื�อมตอ่สำมบูรณ์ไมเ่ชื�อมตอ่

กดตวัย่ึดแบตเตอร่�แล้วถอดแบตเตอร่�ออกจากช่องใส่ำแบตเตอร่�เพื่ื�อถอดออก
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การชารจ์แบตเตอร่�
ชารจ์แบตเตอร่�ใหเ้ต็มก่อนใช้งานครั �งแรก

1. เชื�อมตอ่เครื�องชารจ์ USB เข้า้กบัแหล่งจ่าย่ไฟุ AC (100-240V, 50/60 Hz) หากจำาเป็นใหใ้ช้อะแดปเตอร์

2. เชื�อมตอ่โดรนกบัเครื�องชารจ์ USB
3. ไฟุ LED แสำดงระดบัแบตเตอร่�จะแสำดงระดบัข้องแบตเตอร่�ระหวา่งทั้่�กำาลงัชารจ์

4. เมื�อไฟุ LED บอกระดบัดบั แสำดงวา่แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะชารจ์เต็มแลว้ ถอดอะแดปเตอรอ์อก เมื�อแบตเตอร่�ชารจ์เต็มแลว้

ในสำภาพื่แวดลอ้มทั้่�หนาวเย็่น ใส่ำแบตเตอร่�เข้า้ไปในช่องใส่ำแบตเตอร่�และเปิดโดรนเพื่ื�ออุน่เครื�องกอ่นท่ั้�จะข้ึ �นบนิ

ปุ่มพื่าวเวอรเ์ปิด/ปิด

กดปุ่มพื่าวเวอรห์นึ�งครั �ง จากนั�นกดอก่ครั �ง คา้งไวส้ำองวนิาทั้เ่พื่ื�อเปิดหรอืปิดแบตเตอร่� ไฟุ LED แสำดงระดบัแบตเตอร่�จะแสำดงระดบัแบตเตอร่� 
เมื�อมก่ารกดปุ่มเปิดโดรน 

กดปุ่มเปิดปิดหนึ�งครั �งและไฟุ LED ระดบัแบตเตอร่�ส่ำ�ดวงจะกะพื่รบิเป็นเวลาสำามวนิาทั้ ่หากไฟุ LED 3 และ 4 กะพื่รบิพื่รอ้มกนั โดย่ไมไ่ดก้ดปุ่

มเปิดปิดแสำดงวา่แบตเตอร่�ผดิปกติ

คำาเตอืนอณุหภมูติำ�า 
1. เมื�อบนิในสำภาวะแวดล้อมท่ั้�อณุหภูมติำ�า 32° - 41° ฟุาเรนไฮต ์(0° - 5° เซลเซ่ย่สำ) จะทั้ำาใหค้วามจขุ้องแบตเตอร่�ลดลงอย่า่งมาก ข้อแนะนำา

ใหโ้ดรนบนิอยู่ก่บัท่ั้�กอ่นเพื่ื�ออุน่เครื�องแบตเตอร่� ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่ชารจ์แบตเตอร่�เต็มทั้่�แลว้กอ่นข้ึ �นบนิ

2. เพื่ื�อใหแ้น่ใจถงึประสิำทั้ธิ์ภิาพื่สูำงสุำดข้องแบตเตอร่� กรณุาดแูลใหแ้บตเตอร่�อยู่ใ่นอณุหภมูสูิำงกวา่ 68° ฟุาเรนไฮต ์(20° เซลเซ่ย่สำ)
3. ความจขุ้องแบตเตอร่�ทั้่�ลดลงในสำภาวะแวดลอ้มทั้่�อณุหภมูติำ�าจะลดประสิำทั้ธิ์ภิาพื่การตา้นแรงลมข้องโดรน โปรดทั้ำาการบนิดว้ย่ความระมดัระวงั

4. บนิดว้ย่ความระมดัระวงัเป็นพื่เิศษทั้่�ความสูำงจากระดบันำ �าทั้ะเล

63%＜ระดบัแบตเตอร่�≤75%
50%＜ระดบัแบตเตอร่�≤63%
38%＜ระดบัแบตเตอร่�≤50%
25%＜ระดบัแบตเตอร่�≤38%
13%＜ระดบัแบตเตอร่�≤25%
0%＜ระดบัแบตเตอร่�≤13%
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กลไกการป้องกนัแบตเตอร่�
ไฟุ LED แสำดงระดบัแบตเตอร่�สำามารถแสำดงคำาเตอืนเพื่ื�อป้องกนัแบตเตอร่�ทั้่�มก่ารกระตุน้จากสำภาวะในการชารจ์ผดิปกตไิด้

LED1 LED2 LED3 LED4 ระดบัแบตเตอร่�

0%＜ระดบัแบตเตอร่�≤50%

50%＜ระดบัแบตเตอร่�≤75%

  75%＜ระดบัแบตเตอร่�＜100%
ชารจ์เต็มแล้ว

ระดบัแบตเตอร่� LED ระหวา่งการชารจ์

ตารางดา้นลา่งแสำดงให้เห็นถงึระดบัแบตเตอร่�ระหวา่งทั้่�กำาลงัชารจ์ 

 หากโดรนเปิดเครื�องอยู่ ่จะไมส่ำามารถชารจ์แบตเตอร่�ไดแ้ละไมส่ำามารถเปิดเครื�องโดรนข้ณะชารจ์ได้

 หา้มชารจ์แบตเตอร่�ทั้นัทั้ห่ลงัจากเพื่ิ�งบนิเสำรจ็ เพื่ราะอณุหภมูอิาจจะสูำงเกนิไป รอให้อณุหภมูขิ้องแบตเตอร่�ลดลงมาอยู่ท่่ั้�อณุหภมิูหอ้งก่อนจะชา

รจ์ใหม่

 อะแดปเตอรจ์ะหย่ดุชารจ์แบตเตอร่� เมื�ออณุหภมูขิ้องแบตเตอร่�ไมอ่ยู่ใ่นช่วงอณุหภมูทิั้่�ชารจ์ไดค้อื 41° - 104° ฟุาเรนไฮต ์ (5° - 40° 
เซลเซ่ย่สำ) อณุหภมูทิั้่�เหมาะสำมในการชารจ์คอื 71.6° - 82.4° ฟุาเรนไฮต ์(22° - 28° เซลเซ่ย่สำ)
 ฮับชารจ์แบตเตอร่� (ไมไ่ดร้วมอยู่ด่ว้ย่) สำามารถชารจ์แบตเตอร่�ไดถ้งึสำามกอ้น กรณุาแวะไปเย่่�ย่มรา้นคา้ออนไลน์ข้อง DJI 
เพื่ื�อรบัทั้ราบข้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิ

 ควรชารจ์แบตเตอร่�ให้เต็มอย่า่งน้อย่หนึ�งครั �งทั้กุสำามเดอืนเพื่ื�อให้แบตเตอร่�ไมเ่สืำ�อม

 ข้อแนะนำาใหใ้ช้เครื�องชารจ์ USB QC2.0 ในการชารจ์ DJI ไมร่บัผดิชอบใด ๆ  ตอ่ความเส่ำย่หาย่ทั้่�เกดิจากการใช้เครื�องชารจ์ทั้่�ไมต่รงตามข้อ้ก

ำาหนดท่ั้�ระบุ

 เมื�อใช้เครื�องชารจ์ USB DJI 18W เวลาในการชารจ์จะอยู่ท่่ั้�ประมาณ 1 ชั�วโมง 22 นาทั้่

 ข้อแนะนำาใหค้าย่ประจแุบตเตอร่�ใหเ้หลอื 30% หรอืตำ�ากวา่ ซึ�งสำามารถทั้ำาไดโ้ดย่การบนิโดรนนอกอาคารจนกระทั้ั�งเหลอืแบตเตอร่�น้อย่กวา่ 
30%

 เมื�อใช้เครื�องชารจ์ USB ทั้่�แตกตา่งกนั ความถ่�ในการกะพื่รบิข้องไฟุ LED บอกระดบัแบตเตอร่�จะแตกตา่งกนั หากความเรว็ในการชารจ์รวดเรว็ 
ไฟุ LED ระดบัแบตเตอร่�จะกระพื่รบิอย่า่งรวดเรว็ หากความเรว็ในการชารจ์ช้ามาก ระดบัไฟุ LED ข้องแบตเตอร่�จะกระพื่รบิช้าๆ (ทั้กุ ๆ 
สำองวนิาทั้)่ ข้อแนะนำาใหเ้ปล่�ย่นสำาย่เคเบิล Micro USB หรอือปุกรณ์ชารจ์ USB
 หากไมม่แ่บตเตอร่�ในโดรน ไฟุ LED 3 และ 4 จะกะพื่รบิสำามครั �ง

 เมื�อไฟุ LED ส่ำ�ดวงกะพื่รบิพื่รอ้มกนั เป็นการแจง้วา่แบตเตอร่�ไดร้บัความเส่ำย่หาย่

กลไกการป้องกันแบตเตอร่�

LED1 LED2 LED3 LED4 รปูแบบการกะพื่รบิ ราย่การป้องกันแบตเตอร่�

LED2 กะพื่รบิสำองครั �งตอ่วนิาทั้ ่ ตรวจพื่บกระแสำไฟุเกิน

LED2 กะพื่รบิสำามครั �งตอ่วนิาทั้่ ตรวจพื่บการลัดวงจร

LED3 กะพื่รบิสำองครั �งตอ่วนิาทั้่ ตรวจพื่บการชารจ์มากเกินไป

LED3 กะพื่รบิสำามครั �งตอ่วนิาทั้่ ตรวจพื่บไฟุเกินทั้่�อะแดปเตอร์

LED4 กะพื่รบิสำองครั �งตอ่วนิาทั้่ อุณหภูมิในการชารจ์ตำ�าไป

LED4 กะพื่รบิสำามครั �งตอ่วนิาทั้่ อณุหภมูใินการชารจ์สูำงไป 
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หากเปิดใช้งานการป้องกันอุณหภูมิในการชารจ์ เมื�ออณุหภมูอิยู่ใ่นระดบัทั้่�ใช้งานได ้แบตเตอร่�จะกลบัมาชารจ์ไดอ่้กครั �ง ถา้หนึ�งในกลไกการป้องกนัแบ

ตเตอร่�ทั้ำางาน การจะกลบัไปชารจ์อ่กครั �งจำาเป็นตอ้งถอดแบตเตอร่�จากอะแดปเตอรก์อ่น จากนั�นคอ่ย่เส่ำย่บใหม่อ่กครั �ง หากอุณหภูมใินการชารจ์ผดิปกต ิ
โปรดรอใหอ้ณุหภมิูกลบัเป็นปกตกิอ่น และแบตเตอร่�จะกลบัไปเริ�มชารจ์ใหมเ่องโดย่อตัโนมตั ิโดย่ไมจ่ำาเป็นตอ้งถอดและเส่ำย่บอะแดปเตอรใ์หม่อ่กครั �ง

กิมบอลและกล้อง

ลกัษณะข้องกมิบอล
กมิบอล 3 แกนข้อง DJI Mini SE ทั้ำาใหก้ลอ้งมค่วามนิ�ง เพื่ื�อใหค้ณุไดภ้าพื่และวดิโ่อทั้่�ชัดเจนและไรค้วามสัำ�นไหว ใช้ตวับงัคบักมิบอลบนรโ่มทั้ค

อนโทั้รลเพืื่�อควบคมุการเอย่่งข้องกล้อง หรอือก่ทั้างหนึ�งคอืเข้า้สู่ำมมุมองกลอ้งใน DJI Fly กดหน้าจอจนกระทั้ั�งมว่งกลมปรากฏข้ึ �น แลว้ลากวงกลมข้ึ �

นและลงเพืื่�อควบคมุการเอย่่งข้องกล้อง

กมิบอลมช่่วงการเอย่่ง -90˚ ถงึ +20˚ โดย่เปิดใช้งาน "อนุญาตให ้Gimbal หมนุได"้ ใน DJI Fly ช่วงการควบคมุเริ�มตน้คอื -90˚ ถงึ 0˚

-90°

0°

20°

โหมดการใช้งานกมิบอล
มโ่หมดการใช้งานกิมบอลอยู่ส่ำองแบบ เปล่�ย่นโหมดการใช้งานทั้่�แตกตา่งกนัดว้ย่ DJI Fly

โหมดตดิตาม: มมุทั้ศิทั้างข้องกิมบอลและดา้นหน้าโดรนคงทั้่�ตลอดเวลา

FPV Mode: กมิบอลปรบัไปตามการเคลื�อนทั้่�ข้องโดรนเพื่ื�อนำาเสำนอประสำบการณ์การบนิแบบมมุมองบคุคลท่ั้�หนึ�ง

 ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่ส่ำตกิเกอรห์รอืวตัถใุด ๆ บนกมิบอลกอ่นทั้ำาการบนิ เมื�อโดรนเปิดเครื�องแล้ว หา้มแตะหรอืเคาะกิมบอล 

เพื่ื�อป้องกนักมิบอลในช่วงข้ึ �นบนิ กรณุาข้ึ �นบนิจากพื่ื �นท่ั้�โลง่และราบเรย่่บ

 ความแมน่ย่ำาข้องกมิบอลอาจเส่ำย่หาย่ไดจ้ากการชนหรอืกระแทั้ก ซึ�งอาจทั้ำาใหก้มิบอลทั้ำางานผดิปกติ

 อย่า่ใหฝุ่้นหรอืทั้ราย่เกาะบนกมิบอล โดย่เฉพื่าะอย่า่งย่ิ�งอย่า่ใหเ้ข้า้ไปในมอเตอรข์้องกมิบอล

 ข้อ้ผดิพื่ลาดข้องมอเตอรข์้องกมิบอลอาจเกิดข้ึ �นไดใ้นสำถานการณ์ตอ่ไปน่�: 
ก. โดรนอยู่บ่นพื่ื �นทั้่�ไมเ่สำมอกนัหรอืกมิบอลโดนกด่ข้วาง 
ข้. กมิบอลเจอกบัแรงกระแทั้กดา้นนอกอย่า่งแรง เช่น การชน

หา้มกระแทั้กกิมบอลหลงัจากทั้่�เปิดกมิบอลแลว้ หา้มเพื่ิ�มนำ �าหนักใดก็ตามกบักมิบอล เนื�องจากอาจทั้ำาใหกิ้มบอลทั้ำางานผิดปกตหิรอือาจทั้ำาใหม้อเ

ตอรเ์ส่ำย่หาย่ถาวรได้
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คณุลกัษณะข้องกลอ้ง
DJI Mini SE ใช้กลอ้งเซ็นเซอร ์CMOS ข้นาด 1/2.3 นิ�ว ซึ�งสำามารถถา่ย่วดิโ่อไดสู้ำงสุำด 2.7K และภาพื่ถา่ย่ 12 MP 
และรองรบัโหมดการถา่ย่ภาพื่ เช่น Single Shot และ Interval 

รรูบัแสำงข้องกลอ้งคอื f2.8 และสำามารถถา่ย่ได ้1 เมตรถงึระย่ะอนันต์

การบนัทั้กึรปูและวดิโ่อ
DJI Mini SE ใช้ microSD card เพื่ื�อบนัทั้กึรปูและวดิโ่อข้องคณุ ควรใช้ microSD card แบบ UHS-I Speed Grade 3 เพื่ื�อใหก้า

รอา่นข้อ้มลูและการบันทั้กึข้อ้มูลทั้ำาไดร้วดเรว็ ซึ�งเป็นสิำ�งจำาเป็นสำำาหรบัข้อ้มลูวดิโ่อความละเอย่่ดสูำง โปรดดทูั้่�ส่ำวนข้อ้มลูจำาเพื่าะสำำาหรบัข้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิ 
เก่�ย่วกบัการแนะนำาใหใ้ช้ microSD cards

 ตรวจสำอบให้แน่ใจวา่อณุหภมูแิละความชื�นเหมาะสำมสำำาหรบักลอ้ง ทั้ั �งระหวา่งการใช้งานและในการเก็บรกัษา

 ใช้นำ �าย่าทั้ำาความสำะอาดเลนส์ำเพืื่�อทั้ำาความสำะอาดเลนส์ำ เพื่ื�อป้องกนัการเส่ำย่หาย่

 หา้มปิดกั �นรรูะบาย่อากาศทั้่�กลอ้ง เพื่ราะเมื�อความรอ้นเพื่ิ�มข้ึ �นอาจทั้ำาใหอ้ปุกรณ์เส่ำย่หาย่และผูใ้ช้บาดเจ็บได้

 อย่า่ถอด microSD card จากโดรน เมื�อเปิดเครื�องแลว้  ไมเ่ช่นนั�น microSD card อาจเส่ำย่หาย่ได้

 เพื่ื�อให้แน่ใจถงึความเสำถย่่รข้องระบบกลอ้ง การบนัทึั้กวดิโ่อจำากดัไวท้ั้่� 30 นาทั้่

 ตรวจสำอบการตั �งคา่กลอ้งกอ่นใช้งานเพื่ื�อให้แน่ใจวา่ไดต้ั �งคา่ไวต้ามทั้่�ตอ้งการแลว้

 กอ่นถา่ย่ภาพื่หรอืวดิโ่อสำำาคญั กรณุาถา่ย่ภาพื่ดกูอ่นสัำกสำองสำามภาพื่เพื่ื�อทั้ดสำอบวา่กลอ้งทั้ำางานไดถ้กูตอ้ง

 ถา้โดรนปิดเครื�องแลว้ จะไมส่ำามารถส่ำงข้อ้มลูหรอืทั้ำาสำำาเนารปูและวดิโ่อจากกล้องได้

 ตรวจสำอบให้แน่ใจวา่ปิดโดรนอย่า่งถูกตอ้ง ไมเ่ช่นนั�นพื่ารามเิตอรก์ลอ้งข้องคณุอาจไมไ่ดบ้นัทึั้กไวแ้ละวดิโ่อทั้่�คณุบนัทั้กึไวอ้าจเส่ำย่หาย่ได ้ DJI 
ไมร่บัผดิชอบตอ่ความลม้เหลวใดในการบันทึั้กภาพื่หรอืวดิโ่อหรอืทั้่�บนัทึั้กไวใ้นแบบทั้่�อปุกรณ์ไมส่ำามารถอา่นข้อ้มูลได้

 ตรวจสำอบให้แน่ใจวา่ถอดตวัครอบกมิบอลออกก่อนจะเปิดเครื�องโดรน หลงัจากไมไ่ดใ้ช้งานโดรน โปรดตรวจสำอบวา่ใส่ำตวัครอบกิมบอลแล้ว

 การบินในสำภาวะหมอกหนาหรอืเมฆครึ �มอาจทั้ำาใหก้มิบอลเป่ย่ก ซึ�งทั้ำาใหก้มิบอลใช้การไมไ่ดชั้�วคราว เมื�อกิมบอลแหง้แล้ว 
กมิบอลจะกลบัสู่ำสำภาวะปกติ
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รโ่มที่ค้อนโที่รล

ส่ำวนน่�อธิ์บิาย่ถงึคณุลกัษณะข้องรโ่มทั้คอนโทั้รล รวมถงึคำาแ

นะนำาสำำาหรบัการควบคมุโดรนและกลอ้ง
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รโ่มที่ค้อนโที่รล

คุ้ณลักษณะร่โมที่ค้อนโที่รล
เทั้คโนโลย่ ่ Wi-Fi ทั้่�ไดร้บัการปรบัปรงุแลว้ข้อง DJI อยู่ใ่นรโ่มทั้คอนโทั้รล โดย่ความถ่�ในการส่ำงสัำญญาณคอื 2.4 GHz และ 5.8 GHz* 
ระย่ะการส่ำงสัำญญาณสูำงสุำด 2.49 ไมล ์(4 กม.) และวดิโ่อดาวน์ลงิก ์720p จากเครื�องบินไปย่งั DJI Fly บนอปุกรณ์มอืถอืข้องคณุ จอย่สำติ�กควบ

คมุทั้่�ถอดออกไดท้ั้ำาใหร้โ่มทั้คอนโทั้รลจัดเก็บไดง้า่ย่ย่ิ�งข้ึ �น ดภูาพื่ประกอบรโ่มทั้คอนโทั้รลในส่ำวนข้อ้มลูลกัษณะข้องผลติภณัฑ์ส์ำำาหรบัข้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิ 

แบตเตอร่�ทั้่�ตดิมากับเครื�องมค่วามจุ 2600 mAh และเวลาทั้ำางานสูำงสุำด 4.5 ชั�วโมงเมื�อใช้อปุกรณ์ iOS และ 1 ชั�วโมง 40 นาทั้เ่มื�อใช้อปุกรณ์ 
Android รโ่มทั้คอนโทั้รลชารจ์โทั้รศัพื่ทั้เ์คลื�อนทั้่�ระบบ Android ไดด้ว้ย่ความสำามารถในการชารจ์ 500 mA@5V รโ่มทั้คอนโทั้รลจะชารจ์อุ

ปกรณ์แอนดรอย่ดอ์ตัโนมตัิ

* ร่โมทั้คอนโทั้รลรุ่น MR1SD25 ใช้ได้ทั้ั �งคลื�นความถ่� 2.4 GHz และ 5.8 GHz ร่โมทั้คอนโทั้รลรุ่น MR1SS5 รองรับเฉพื่าะคลื�นความถ่� 
5.8 GHz

 การกำากบัดแูล: ผูใ้ช้รโ่มทั้คอนโทั้รลตอ้งทั้ำาตามข้อ้กำาหนดในท้ั้องถิ�น

 โหมด Control Stick: โหมดคนับงัคบักำาหนดฟังกชั์�นการทั้ำางานข้องการเคลื�อนไหวข้องคนับงัคบัแตล่ะแบบ ม่โหมดทั้่�ตั �งโปรแกรมไวแ้ล้วสำ

ามโหมดคอื (โหมด 1, โหมด 2 และ โหมด 3) ซึ�งพื่รอ้มใช้งานและมโ่หมดทั้่�ปรบัแตง่ไดเ้องซึ�งสำามารถตั �งคา่ไดใ้น DJI Fly โหมดอตัโนมัตคิอื 
โหมด 2 

การใช้้งานร่โมที่ค้อนโที่รล

ปุ่มพื่าวเวอรเ์ปิด/ปิด
กดปุ่มพื่าวเวอรห์นึ�งครั �งเพื่ื�อตรวจสำอบระดบัแบตเตอร่�ปัจจบุนั 

กดหนึ�งครั �ง แล้วกดคา้งไวอ้ก่ครั �งเพื่ื�อเปิดหรอืปิดรโ่มทั้คอนโทั้รล ถา้ระดบัแบตเตอร่�ตำ�าเกนิไป กรณุาชารจ์กอ่นใช้งาน

การควบคมุกลอ้ง
1. ปุ่มบนัทั้กึ: กดเพื่ื�อเริ�ม/หย่ดุการบันทั้กึ (วดิโ่อ) 

หรอืเปล่�ย่นเป็นโหมดวดิโ่อ (ภาพื่ถา่ย่)
2. ปุ่มชัตเตอร:์ กดเพื่ื�อถา่ย่ภาพื่ (ภาพื่ถา่ย่) 

หรอืเปล่�ย่นเป็นโหมดภาพื่ถ่าย่ (วดิโ่อ)

การชารจ์แบตเตอร่�
ใช้สำาย่ Micro USB เพื่ื�อตอ่กับท่ั้�ชารจ์ USB เข้า้กบัพื่อรต์ Micro USB ข้องรโ่มทั้คอนโทั้รล

ปุ่มบันทั้ึก ปุ่มชัตเตอร์
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การควบคมุโดรน
มโ่หมดทั้่�ตั �งโปรแกรมไวแ้ลว้คอื (โหมด 1, โหมด 2 และ โหมด 3) ซึ�งพื่รอ้มใช้งานและมโ่หมดทั้่�ปรบัแตง่ไดเ้องซึ�งสำามารถตั �งคา่ไดใ้นแอป DJI 
Fly โหมดอตัโนมตัคิอื โหมด 2

จอยสติ๊กขวาจอยสติ๊กซ้าย

เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย

ขึ้น

ลง

ขวาซ้าย

ขึ้น

ลง

เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายขวาซ้าย

เดินหน้า

ถอยหลัง

จอยสติ๊กซ้าย จอยสติ๊กขวา

เดินหน้า

ถอยหลัง

จอยสติ๊กขวา
ขึ้น

ลง

เดินหน้า

ถอยหลัง

จอยสติ๊กซ้าย

เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย
ขวาซ้าย

โหมด 1

โหมด 2

โหมด 3
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รโ่มทั้คอนโทั้รล

(โหมด 2)
โดรน 

(  แสำดงทั้ศิทั้างข้อง Nose)
หมาย่เหต ุ

ข้ย่บัคนับงัคบัทั้างซ้าย่ ข้ึ �นหรอืลง คอืการเปล่�ย่นแปลงระดบั

ความสูำงข้องโดรน ผลกัคนับงัคบัข้ึ �นเพื่ื�อเพื่ิ�มระดบัความสูำง 
ดนัคนับงัคบัลงเพื่ื�อลดระดบั ย่ิ�งคนับงัคบัถกูผลกัออกไปหา่งจากศู

นย่ก์ลางเทั้า่ไหร ่โดรนก็จะเปล่�ย่นระดบัความสูำงเรว็ข้ึ �นเทั้า่นั�น กรุ

ณาผลกัคนับงัคบัอย่า่งนุ่มนวลเสำมอ เพื่ื�อป้องกนัการเปล่�ย่นระดบัอ

ย่า่งทั้นัทั้ท่ั้นัใดหรอืไมค่าดคดิ

ข้ย่บัคนับงัคบัทั้างซ้าย่ ไปทั้างซ้าย่หรอืข้วา 
คอืการควบคมุทั้ศิทั้างโดรน ผลกัคนับงัคบัไปทั้างซ้าย่ 
จะหมนุโดรนทั้วนเข็้มนาฬกิา และไปทั้างซ้าย่จะเป็นการหมนุโดร

นตามเข็้มนาฬกิา ย่ิ�งคนับงัคบัถกูผลกัออกไปหา่งจากศนูย่ก์ลางเทั้า่

ไหร ่โดรนก็จะหมนุเรว็ข้ึ �นเทั้า่นั�น

ข้ย่บัคนับงัคบัทั้างข้วา ข้ึ �นหรอืลง จะเปล่�ย่นทั้ศิทั้างหน้า/
หลงัข้องโดรน ผลกัคนับงัคบัข้ึ �นเพื่ื�อบนิไปข้า้งหน้า 
หรอืผลกัลงเพื่ื�อบนิถอย่หลงั ย่ิ�งคนับงัคบัถกูผลกัออกไปหา่งจากศนู

ย่ก์ลางเทั้า่ไหร ่โดรนก็จะบนิไปเรว็ข้ึ �นเทั้า่นั�น

ข้ย่บัคนับงัคบัทั้างข้วา ไปทั้างซ้าย่หรอืข้วา เพื่ื�อเปล่�ย่นทั้ศิทั้างซ้าย่/
ข้วาข้องโดรน ผลกัคนับงัคบัไปทั้างซ้าย่ เพื่ื�อบนิไปทั้างซ้าย่ 
และทั้างข้วา เพื่ื�อบนิไปทั้างข้วา ย่ิ�งคนับงัคบัถกูผลกัออกไปหา่งจาก

ศนูย่ก์ลางเทั้า่ไหร ่โดรนก็จะบนิไปเรว็ข้ึ �นเทั้า่นั�น 

ปุ่ม Flight Pause/RTH (ปุ่มหย่ดุบนิชั�วคราว/ปุ่มบนิกลับจุดขึ้ �นบนิ)
กดหนึ�งครั �งเพื่ื�อทั้ำาใหโ้ดรนเบรคและบนิอยู่ก่บัทั้่� ถา้โดรนอยู่ใ่นโหมด QuickShots RTH หรอืลงจอดอตัโนมตั ิ กดหนึ�งครั �งเพื่ื�อออกจากโหมด

และบนิอยู่ก่บัทั้่�

กดปุ่ม RTH คา้งไวเ้พื่ื�อเริ�มใช้งาน RTH กดปุ่มน่�อก่ครั �งเพื่ื�อย่กเลกิคำาสัำ�ง RTH และกลบัไปควบคมุโดรนอก่ครั �ง อา่นราย่ละเอย่่ดในหวัข้อ้ 
Return to Home (บนิกลับจุดข้ึ �นบนิ) เพื่ื�อทั้ราบข้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิเก่�ย่วกับ RTH

รปูดา้นลา่งอธิ์บิาย่วธิิ์ใ่ช้คนับงัคบัแตล่ะอนัโดย่ใช้โหมด 2 เป็นตวัอย่า่ง 
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Optimal Transmission Zone (ตำาแหน� งสำ�งสำัญญาณ)
สัำญญาณระหวา่งโดรนกบัรโ่มทั้คอนโทั้รลจะดท่ั้่�สุำด เมื�อเสำาสัำญญาณอยู่ใ่นตำาแหน่งสำอดคลอ้งกบัโดรนตามภาพื่ดา้นลา่ง

แรง อ่อน

การเชื้�อมต�อกับร่โมที่ค้อนโที่รล
รโ่มทั้คอนโทั้รลเชื�อมตอ่กับโดรนกอ่นส่ำงข้อ้มลู การเชื�อมตอ่นั�นตอ้งทั้ำาเมื�อใช้รโ่มทั้คอนโทั้รลใหมเ่ป็นครั �งแรกเทั้า่นั�น ทั้ำาตามข้ั �นตอนตอ่ไปน่�เพื่ื�อเชื�

อมตอ่รโ่มทั้คอนโทั้รลใหม:่

1. กดปุ่มพื่าวเวอรท์ั้่�รโ่มทั้คอนโทั้รล และท่ั้�ตวัโดรน

2. เปิดแอป DJI Fly ในมมุมองกล้องแตะ      แลว้เลอืกควบคมุ และเชื�อมตอ่กบัโดรน หรอืกดปุ่มพื่าวเวอรข์้องรโ่มทั้คอนโทั้รลคา้งไวใ้หน้านเกิ

นส่ำ�วนิาทั้ ่รโ่มทั้คอนโทั้รลส่ำงเส่ำย่งบ่�บอย่า่งตอ่เนื�องแสำดงวา่พื่รอ้มทั้่�จะเชื�อมตอ่แลว้ 
3. กดปุ่มพื่าวเวอรท์ั้่�โดรนคา้งไวน้านกวา่ส่ำ�วนิาทั้ ่โดรนจะส่ำงเส่ำย่งบ่�บหนึ�งครั �ง เพื่ื�อแสำดงวา่โดรนพื่รอ้มจะเชื�อมตอ่แลว้ โดรนจะส่ำงเส่ำย่งบ่�บสำองครั �ง 

เพื่ื�อแสำดงวา่การเชื�อมตอ่เสำรจ็สำมบูรณ์

 ตรวจสำอบให้แน่ใจวา่รโ่มทั้คอนโทั้รลอยู่ใ่นระย่ะ 0.5 เมตรกบัโดรนระหวา่งการเชื�อมตอ่

 รโ่มทั้คอนโทั้รลจะย่กเลกิการเชื�อมตอ่กบัโดรนอตัโนมตั ิถา้รโ่มทั้คอนโทั้รลใหม่มก่ารเชื�อมตอ่กบัโดรนลำาเดย่่วกัน

 ชารจ์รโ่มทั้คอนโทั้รลให้เต็มกอ่นการบนิทุั้กครั �ง 
 ถา้รโ่มทั้คอนโทั้รลเปิดอยู่แ่ละไมไ่ดใ้ช้งานหา้นาทั้ ่ จะมเ่ส่ำย่งเตอืน หลงัจากหกนาทั้ ่ โดรนจะปิดเองอัตโนมัต ิ ข้ย่บัคนับงัคบัหรอืกดปุ่มใดก็ได ้
เพื่ื�อปิดเส่ำย่งเตอืน 
 ปรบัทั้่�ย่ดึโทั้รศัพื่ทั้เ์คลื�อนทั้่�เพื่ื�อใหแ้น่ใจวา่โทั้รศัพื่ทั้ย์่ดึไวเ้ข้า้ทั้่�แน่นหนาแลว้

 ตรวจสำอบให้แน่ใจวา่เสำาอากาศข้องรโ่มทั้คอนโทั้รลถูกกางออกและปรบัใหอ้ยู่ใ่นตำาแหน่งทั้่�เหมาะสำมเพื่ื�อใหไ้ดค้ณุภาพื่การส่ำงสัำญญาณทั้่�ดท่ั้่�สุำด

 หากรโ่มทั้คอนโทั้รลเกิดความเส่ำย่หาย่ ใหซ่้อมแซมหรอืเปล่�ย่นรโ่มทั้คอนโทั้รลใหม่ เสำาอากาศข้องรโ่มทั้คอนโทั้รลทั้่�เส่ำย่หาย่จะลดประสิำทั้ธิ์ภิาพื่ล

งอย่า่งมาก

 ควรชารจ์แบตเตอร่�ให้เต็มอย่า่งน้อย่หนึ�งครั �งทั้กุสำามเดอืนเพื่ื�อให้แบตเตอร่�ไมเ่สืำ�อม
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แอป DJI Fly 
ส่ำวนน่�จะแนะนำาฟังกชั์�นหลกัข้อง แอป DJI Fly
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แอป DJI Fly
Home

เปิดแอป DJI Fly แล้วเข้า้สู่ำหน้า home

จดุบิน
ชมหรอืแบง่ปันเท่ั้�ย่วบนิและสำถานท่ั้�ถา่ย่ทั้ำาในบรเิวณใกลเ้คย่่ง เรย่่นรูเ้พื่ิ�มเตมิเก่�ย่วกับโซน GEO และชมภาพื่ถา่ย่ทั้างอากาศข้องสำถานทั้่�ตา่ง ๆ 

ทั้่�ถา่ย่โดย่ผูใ้ช้ราย่อื�น

Academy
แตะท่ั้�ไอคอนมมุบนข้วาเพืื่�อเข้า้สู่ำ Academy การสำอนใช้งานผลติภณัฑ์ ์ เคล็ดลบัในการบนิ ความปลอดภยั่ในการบนิ และ คูม่อืแบบเอกสำาร 
จะสำามารถอ่านไดท้ั้่�น่� 

อลับั �ม
ใหค้ณุชมภาพื่จาก DJI Fly และภาพื่จากโทั้รศัพื่ทั้ข์้องคณุ สำามารถรบัชมวดิโ่อ QuickShots ไดห้ลงัจากดาวน์โหลดไปย่งัโทั้รศัพื่ทั้ข์้องคณุเรย่่

บรอ้ย่แลว้ มท่ั้ั �งแบบ Templates และ Pro Templates มโ่หมดปรบัแตง่อตัโนมตัสิำำาหรบัคลปิทั้่�ถา่ย่มา Pro จะใหค้ณุปรบัแตง่คลปิทั้่�ถา่ย่ม

าไดต้ามท่ั้�คณุตอ้งการ 

SkyPixel
เข้า้สู่ำโหมด SkyPixel เพื่ื�อชมวดิโ่อและภาพื่ทั้่�ผูใ้ช้อื�นแชรไ์ว ้

Profile
ดขู้อ้มลูบญัช่, บนัทั้กึการบนิ, ฟุอรั�ม DJI, รา้นคา้ออนไลน์, ฟุ่เจอร ์Find My Drone (ระบตุำาแหน่งโดรนข้องคณุ) และการตั �งคา่อื�น ๆ

AcademyFly Spots

GO FLYSkypixelAlbum

Altitude Zone (120m)

Profile
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Camera View (มุมมองกล้อง)

1. โหมดการบิน

P Mode: แสำดงโหมดการบินปัจจุบัน แตะเพื่ื�อเปล่�ย่นโหมด

2. แสำดงสำถานะระบบ

In Flight: แสำดงสำถานะโดรนและแสำดงคำาเตอืนหลาย่ ๆ แบบ แตะเพื่ื�อดขู้้อมูลเพื่ิ�มเตมิ เมื�อข้้อความเตอืนปรากฏข้ึ �น

3. ข้้อมูลแบตเตอร่�

80  24'26": แสำดงระดบัแบตเตอร่�ปัจจุบันและเวลาบินทั้่�เหลือ แตะเพื่ื�อดขู้้อมูลเพื่ิ�มเตมิเก่�ย่วกับแบตเตอร่�

4. สัำญญาณความแรงข้องการเชื�อมตอ่วดิโ่อ
RC : แสำดงความแรงข้องสัำญญาณเชื�อมตอ่วดิโ่อระหวา่งโดรนกับรโ่มทั้คอนโทั้รล 

5. สำถานะ GPS
20 : แสำดงสำถานะความแรงข้องสัำญญาณ GPS ในปัจจุบัน 

6. การตั �งคา่ระบบ

 :    มร่ะบบ ความปลอดภยั่ ควบคมุ กลอ้ง การส่ำงข้อ้มลู และเก่�ย่วกบั 

ความปลอดภยั่

การป้องกนัในการบนิ: ระดบัความสูำงทั้่�สูำงทั้่�สุำด ระย่ะห่างไกลทั้่�สุำด ระดบัความสูำง RTH อตัโนมตั ิและเพื่ื�ออปัเดต Home Point (จดุข้ึ �นบนิ) 

เซนเซอร:์ ด ูIMU และสำถานะเข็้มทั้ศิ และหากจำาเป็นจะเริ�มทั้ำาการคาลเิบรต

การตั �งคา่ข้ั �นสูำง รวมถงึโหมดหย่ดุใบพื่ดัฉุกเฉิน และโหมด Payload “Emergency Only” (ฉุกเฉินเท่ั้านั�น) แสำดงวา่มอเตอรจ์ะหย่ดุกลางอากาศใ

นสำถานการณ์ฉุกเฉินเทั้า่นั�น เช่น เมื�อเกดิการชน มอเตอรห์ย่ดุกลางคนั โดรนหมนุกลางอากาศ หรอืโดรนเส่ำย่การควบคมุ และย่กระดบัหรอืลดระดบัอย่า่ง

รวดเรว็ “Anytime” (เมื�อใดก็ได)้ หมาย่ถงึมอเตอรส์ำามารถหย่ดุกลางอากาศเมื�อใดก็ได ้เมื�อผูใ้ช้สัำ�งการดว้ย่การควบคมุคนับงัคบัแบบผสำมผสำาน (CSC)  
การหยุ่ดมอเตอรก์ลางอากาศจะทั้ำาใหโ้ดรนชนได ้

หากมก่ารตดิตั �งอปุกรณ์เสำรมิ เช่น ตวัป้องกนัใบพื่ดั เข้า้กบัโดรน แนะนำาใหเ้ปิดใช้งานโหมด Payload เพื่ื�อใหป้ลอดภัย่มากยิ่�งข้ึ �น หากตรวจพื่บวา่โดรนม่

การรบันำ �าหนักสิำ�งข้องหลงัจากเริ�มบนิ โหมด Payload จะเปิดใช้งานโดย่อตัโนมัต ิ เมื�อบนิโดย่มน่ำ �าหนักบรรทุั้ก ประสิำทั้ธิ์ภิาพื่การบนิจะลดลงตามไปดว้ย่ 

เมื�อเปิดใช้งานโหมด Payload โปรดทั้ราบวา่เพื่ดานการบนิสูำงสุำดเหนือระดบันำ �าทั้ะเลคอื 1500 เมตร และความเรว็สูำงสุำดและระย่ะสูำงสุำดในการบินจะถกู

จำากัด

ฟุ่่เจอร์� Find My Drone ช่�วย่ให้� หาตำาำา แหน่�งทั้่��โดรนอยู่่�บนพื่ื �� นดิ ินได้

การควบคมุ

การตั �งคา่โดรน: เลือกโหมดการบนิและการตั �งคา่ Units

AEAE
+1.0+1.0
EVEV

80 2626 2020RCRCP Mode In Flight 24

1:30:26
1.6m/s

D
7.9m/s
H 625m5m

1080p 30

1 2 3 4 5 6

111213

14

15

8

7
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การตั �งคา่กิมบอล: เปล่�ย่นโหมดกมิบอลและคาลเิบรตกมิบอล การตั �งคา่กมิบอลข้ั �นสูำงประกอบดว้ย่ Pitch Speed Pitch Smoothness 
และอนุญาตให้ Gimbal หมนุข้ึ �น

การตั �งคา่รโ่มทั้คอนโทั้รล: การตั �งคา่คนับงัคบัและคาลเิบรตรโ่มทั้คอนโทั้รล

วดิโ่อสำอนการบนิสำำาหรบัผูเ้ริ�มตน้: ชมวดิโ่อสำอนการบิน 
เชื�อมตอ่กบัโดรน: เมื�อโดรนไมไ่ดเ้ชื�อมตอ่กบัรโ่มทั้คอนโทั้รล แตะเพื่ื�อเริ�มการเชื�อมตอ่

กลอ้ง

ตั �งคา่ข้นาดข้องภาพื่และเลอืกการตั �งคา่การด์ microSD
การตั �งคา่ข้ั �นสูำงเช่น ฮิสำโตแกรม เส้ำนตาราง คำาเตอืนการเปิดรรูบัแสำงมากเกนิไป และการป้องกนัการสัำ�นไหว 
แตะการตั �งคา่กลอ้งใหมเ่พื่ื�อกูค้นืการตั �งคา่กลอ้งทั้ั �งหมดใหเ้ป็นคา่เริ�มตน้ 

การส่ำงข้อ้มลู

ความถ่� และการตั �งคา่โหมดช่องสัำญญาณ

เก่�ย่วกบั

ดขู้อ้มลูอปุกรณ์ ข้อ้มลูเฟิุรม์แวร ์เวอรชั์�นข้องแอป เวอรชั์�นข้องแบตเตอร่� และอื�น ๆ 

7. โหมดถ่าย่ภาพื่

    ภาพื่ถ่าย่: เลือกระหวา่งถา่ย่แบบ Single Shot และ Interval
วดิโ่อ: ความละเอย่่ดวดิโ่อสำามารถตั �งคา่เป็น 2.7K 24/25/30 fps และ 1080P 24/25/30/48/50/60 fps 
QuickShot (ถา่ย่ดว่น) เลือกจากโหมด Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang และ Asteroid

8. ปุ่มชัตเตอร/์บันทั้ึก

  : แตะเพื่ื�อเริ�มถา่ย่ภาพื่หรอืบนัทั้กึวดิโ่อ

9. เล่นย่้อนกลับ

    :  แตะเพื่ื�อเข้า้สู่ำการเลน่ย่อ้นกลบัและชมภาพื่และวดิโ่อทัั้นทั้ท่่ั้�โดรนถา่ย่ไวไ้ด้

10. เปล่�ย่นโหมดกล้อง

 : เลือกระหวา่งโหมด Auto และ Manual เมื�ออยู่่ในโหมดถ่าย่ภาพื่ ในโหมด Manual ชัตเตอร ์และ ISO สำามารถตั �งคา่ได ้ในโหมด Auto 

นั�น AE lock และ EV สำามารถตั �งคา่ได ้

11. ข้้อมูลการด์ microSD
1080p 30

: แสำดงจำานวนภาพื่ถ่าย่หรอืเวลาบันทั้ึกวดิโ่อทั้่�เหลืออยู่่ข้องการด์ microSD ปัจจุบัน แตะเพื่ื�อดคูวามจุทั้่�ม่อยู่่ข้องการด์ microSD

12. การรบัส่ำงข้้อมูลทั้างไกลในการบิน

D 12m, H 6m, 1.6m/s, 1m/s: แสำดงระย่ะทั้างระหว่างโดรนและจุดข้ึ �นบิน ความสำูงจากจุดข้ึ �นบิน ความเร็วแนวราบข้องโดรน 

และความเรว็แนวดิ�งข้องโดรน

13. ข้อบฟุ้าจำาลอง

แสำดงข้้อมูล เช่น การวางแนวและมุมเอ่ย่งข้องโดรน ตำาแหน่งข้องรโ่มทั้คอนโทั้รล และตำาแหน่งข้องจุดข้ึ �นบิน

ล้มเหลว

เปล่�ย่นเป็นแผนทั้่�ข้นาดย่่อ

มุมเอ่ย่งข้องโดรน
จุดข้ึ �นบิน

ตำาแหน่งข้องรโ่มทั้คอนโทั้รล

ทั้ิศทั้างข้องโดรน

เปล่�ย่นเป็นข้อบฟุ้าจำาลอง

14. ข้ึ �นบินอัตโนมัต/ิลงจอด/RTH
 /   : แตะทั้่�ไอคอน เมื�อม่คำาเตอืนข้ึ �นมา กดปุ่มคา้งไวเ้พื่ื�อเริ�มข้ึ �นบินหรอืลงจอดอัตโนมัติ

แตะ  เพื่ื�อเริ�มโหมด Smart RTH และทั้ำาให้โดรนบินกลับมาย่ังจุดข้ึ �นบินทั้่�บันทั้ึกไวล้่าสุำด

15. ย่้อนกลับ

 : แตะเพื่ื�อย่้อนกลับไปย่ังหน้า home 

กดหน้าจอจนกระทั้ั�งม่วงกลมปรากฏข้ึ �น แล้วลากวงกลมข้ึ �นและลงเพื่ื�อควบคมุการเอ่ย่งข้องกิมบอล
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 ตรวจสำอบให้แน่ใจวา่ชารจ์โทั้รศัพื่ทั้เ์คลื�อนท่ั้�ข้องคณุเต็มแลว้กอ่นจะเปิดแอป DJI Fly
 ตอ้งใช้โหมด Mobile cellular data เมื�อใช้แอป DJI Fly ตดิตอ่กบัผูใ้หบ้รกิารเครอืข้า่ย่ข้องคณุเพื่ื�อทั้ราบคา่ใช้จา่ย่

 ถา้คณุใช้โทั้รศัพื่ทั้เ์คลื�อนทั้่�เป็นจอภาพื่ หา้มรบัสำาย่ทั้่�โทั้รเข้า้มาหรอืตอบข้อ้ความใด ๆ ในแอปพื่ลิเคชันใดก็ตามระหวา่งการบนิ

 อา่นเคล็ดลบัดา้นความปลอดภยั่ คำาเตอืน และข้อ้สำงวนสิำทั้ธิ์ิ�อย่า่งถ่�ถว้น จดจำาข้อ้กำาหนดทั้่�เก่�ย่วข้อ้งในพื่ื �นทั้่�ข้องคณุเอาไว ้คณุคอืผู้รบัผิดชอบผู้

เดย่่วเทั้า่นั�นทั้่�ตอ้งรบัทั้ราบถงึข้อ้กำาหนดทั้่�เก่�ย่วข้อ้ง และการบินแบบทั้่�ไดร้บัอนุญาต  
ก. อา่นและทั้ำาความเข้า้ใจข้อ้ความเตอืนตา่ง ๆ กอ่นใช้การข้ึ �นบนิอตัโนมตัแิละการลงจอดอตัโนมตัิ

ข้. อา่นและทั้ำาความเข้า้ใจถึงข้อ้ความเตอืนตา่ง ๆ และข้อ้สำงวนสิำทั้ธิ์ิ� กอ่นจะตั �งคา่ระดบัความสูำงทั้่�อยู่เ่กินจากการตั �งคา่เริ�มตน้

ค. อา่นและทั้ำาความเข้า้ใจถึงข้อ้ความเตอืนตา่ง ๆ และข้อ้สำงวนสิำทั้ธิ์ิ� กอ่นจะสำลบัใช้โหมดการบนิแบบตา่ง ๆ
ง. อา่นและทั้ำาความเข้า้ใจถึงข้อ้ความเตอืนตา่ง ๆ และคำาเตอืนข้อ้สำงวนสิำทั้ธิ์ิ� กอ่นจะเข้า้ไปหรอืเข้า้ใกล ้GEO zone
จ. อา่นและทั้ำาความเข้า้ใจถึงข้อ้ความเตอืนตา่ง ๆ กอ่นใช้โหมดการบนิอจัฉรยิ่ะ

 หากมค่ำาเตอืนข้ึ �นในแอป ให้จอดโดรนข้องคณุทั้นัทั้ ่ณ ตำาแหน่งทั้่�ปลอดภัย่

 ทั้บทั้วนข้อ้ความเตอืนทั้ั �งหมดทั้่�อยู่ใ่นราย่การท่ั้�แสำดงในแอปกอ่นข้ึ �นบนิทุั้กครั �ง

 ใช้การสำอนใช้งานในแอปเพื่ื�อฝึกทั้กัษะการบนิข้องคณุ หากคณุย่งัไมเ่คย่บินโดรนมากอ่น หรอืถา้คณุย่งัม่ประสำบการณ์ไม่เพื่ย่่งพื่อท่ั้�จะบนิโดรน

อย่า่งมั�นใจ

 ทั้ำาการ cache ข้อ้มลูแผนทั้่�ข้องบรเิวณทั้่�คณุตอ้งการบนิโดรน โดย่เชื�อมตอ่กบัอนิเทั้อรเ์น็ตกอ่นข้ึ �นบนิทั้กุครั �ง 
 แอปน่�ออกแบบมาเพื่ื�อช่วย่คณุในการบิน ใช้วจิารณญาณข้องคณุ และอย่า่พื่ึ�งแอปเพื่ื�อควบคมุโดรนข้องคณุ การใช้งานแอปน่�ข้องคณุตอ้งเป็นไ

ปตามข้อ้กำาหนดการใช้งานข้อง DJI Fly และนโย่บาย่ความเป็นส่ำวนตวัข้อง DJI อา่นทั้ั �งหมดอย่า่งละเอย่่ดไดใ้นแอปก่อนทั้ำาการบนิ
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การบิน

ส่ำวนน่�อธิ์ิบาย่ถึงการฝึกบินอย่่างปลอดภัย่และข้้อกำาหนดดา้น

การบิน
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การบิน

เมื�อเตรย่่มความพื่รอ้มก่อนบินเรย่่บรอ้ย่แล้ว ข้อแนะนำาให้คณุฝึกทั้ักษะการบินข้องคณุและฝึกบินอย่่างปลอดภัย่ ตรวจสำอบให้แน่ใจวา่ทัุ้กการบินนั�น

ทั้ำาการบินในพื่ื �นทั้่�โล่ง ความสูำงในการบินจำากัดไวท้ั้่� 500 ม. ห้ามเกินความสูำงน่� ปฏิบัตติามกฎหมาย่และข้้อบังคบัทั้้องถิ�นอย่่างเครง่ครดัเมื�อบิน อย่่

าลืมอ่านข้้อสำงวนสิำทั้ธิ์ิ�และคำาแนะนำาดา้นดา้นความปลอดภัย่ข้อง DJI Mini SE เพื่ื�อทั้ำาความเข้้าใจประกาศดา้นความปลอดภัย่ก่อนบิน

ข้้อกำ าหนดสำภาวะแวดล้อมที่างการบิน

1. อย่่าใช้โดรนในสำภาวะแวดล้อมทั้่�รนุแรง รวมถึงเมื�อแรงลมเกิน 10 m/s หิมะตก ฝนตก และหมอกลง

2. บินในพื่ื �นทั้่�เปิดโล่งเทั้่านั�น อาคารสูำงและสิำ�งก่อสำรา้งทั้่�เป็นโลหะข้นาดใหญ่อาจส่ำงผลกับความถูกตอ้งข้องเข้็มทั้ิศทั้่�ตวัโดรนและระบบ GPS ได ้
ข้อแนะนำาให้โดรนอยู่่ห่างจากอาคารเหล่านั�นอย่่างน้อย่ 5 เมตร 

3. หล่กเล่�ย่งสิำ�งก่ดข้วาง ฝูงชน สำาย่ไฟุฟุ้าแรงสูำง ตน้ไม ้และแหล่งน้ำ า ข้อแนะนำาให้โดรนอยู่่เหนือน้ำ าอย่่างน้อย่ 3 เมตร

4. ลดสิำ�งรบกวนให้น้อย่ทั้่�สุำด โดย่การหล่กเล่�ย่งพื่ื �นทั้่�ทั้่�ม่กระแสำแม่เหล็กไฟุฟุ้าแรงสูำง เช่น บรเิวณใกลส้ำาย่ไฟุฟุ้า สำถาน่จ่าย่ไฟุฟุ้า สำถาน่ไฟุฟุ้าย่่อย่ 
และอาคารทั้่�ม่การกระจาย่สัำญญาณเส่ำย่งหรอืภาพื่

5. สำมรรถนะข้องโดรนและแบตเตอร่� ข้ึ �นอยู่ก่บัปัจจยั่ข้องสำภาวะแวดลอ้ม เช่น ความหนาแน่นข้องอากาศและอณุหภมู ิห้ามบินโดรนทั้่�ระดบัความสูำง 
3,000 เมตร (9,843 ฟุุต) หรอืสูำงกวา่ระดบัน้ำ าทั้ะเล มิฉะนั�นประสิำทั้ธิ์ิภาพื่ข้องแบตเตอร่�และเครื�องบินอาจลดลง

6. โดรนไม่สำามารถใช้ GPS ไดใ้นแถบภูมิภาคข้ั �วโลก เมื�อตอ้งบินในบรเิวณเช่นนั�นให้ใช้ระบบจับภาพื่วตัถุดา้นล่าง

7. ถ้าหากข้ึ �นบินจากพื่ื �นทั้่�ทั้่�ม่การเคลื�อนทั้่� เช่น เรอืทั้่�กำาลังแล่น หรอืย่านย่นต ์ให้บินดว้ย่ความระมัดระวงั

ข้้อจุำากัดการบิน และ GEO Zones (พืิ �นท่ี่�ค้วบคุ้มการบิน) 

ผูค้วบคมุอากาศย่านไรนั้กบิน (UAV) ควรปฏิบตัติามกฎระเบย่่บจากองคก์รกำากบัดแูลตนเอง เช่น องคก์ารการบนิพื่ลเรอืนระหวา่งประเทั้ศ 
องคก์ารบรหิารการบนิแห่งชาต ิ และหน่วย่งานการบนิทั้อ้งถิ�น ดว้ย่เหตผุลดา้นความปลอดภยั่ การจำากดัดา้นการบนิมก่ารเปิดใช้งานโดย่คา่เริ�มตน้ 
เพื่ื�อช่วย่ใหผู้ใ้ช้บนิโดรนลำาน่�ไดอ้ย่า่งปลอดภัย่และถกูกฎหมาย่ ผูใ้ช้สำามารถตั �งคา่การจำากดัการบนิไดท้ั้ั �งความสูำงและระย่ะทั้าง

ข้อ้จำากัดดา้นระดบัความสูำง ข้อ้จำากดัดา้นระย่ะทั้าง และฟังกชั์น GEO zones จะทั้ำางานพื่รอ้มกนัเพืื่�อใหเ้กดิความปลอดภยั่ในการบนิเมื�อ GPS 
ใช้งานได ้มเ่พื่ย่่งระดบัความสูำงเทั้า่นั�นท่ั้�ถกูจำากดั เมื�อ GPS ใช้งานไมไ่ด้

ข้้อจำากดัดา้นระดบัความสูำงและระย่ะทั้าง

ข้อ้จำากัดดา้นระดบัความสูำงและระย่ะทั้างสำามารถปรบัเปล่�ย่นไดใ้น DJI Fly เมื�อพื่จิารณาจากการตั �งคา่เหลา่น่� โดรนจะบนิในข้อบเข้ตจำากดัตามทั้่�

แสำดงดา้นลา่ง

ระดบัความสูำงเต็มทั้่�
ข้อบเข้ตไกลทั้่�สุำด

จุดข้ึ �นบิน
ความสูำงข้องโดรนเมื�อเปิดเครื�อง
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การจำากัดดา้นการบิน แอป DJI Fly ตวัแสำดงสำถานะโดรน

ความสูำงเต็มทั้่� ระดบัความสูำงข้องโดรนไม่สำามารถเกินจากคา่ทั้่�ระบุ คำาเตอืน: ถงึระดบัความสูำงทั้่�จำากดั
ไฟุกะพื่รบิส่ำเข้่ย่วและแดง

สำลับกัน
ข้อบเข้ตไกลทั้่�สุำด ระย่ะห่างข้องโดรนตอ้งอยู่่ในข้อบเข้ตทั้่�ไกลทั้่�สุำด คำาเตอืน: ถงึจดุไกลทั้่�สุำดทั้่�จำากดั

เมื�อสัำญญาณ GPS อ่อน

การจำากัดดา้นการบิน แอป DJI Fly ตวัแสำดงสำถานะโดรน

ระดบัความสูำงทั้่�สูำงทั้่�สุำด

ความสูำงถูกจำากัดไวท้ั้่� 16 ฟุุต (5 ม.) เมื�อสัำญญาณ 

GPSอ่อนและเปิดใช้งานระบบเซ 

นเซอรอ์ินฟุราเรด

ความสูำงถูกจำากัดไวท้ั้่� 98 ฟุุต (30 ม.) เมื�อสัำญญาณ

GPSอ่อนและระบบเซนเซอรอ์ินฟุราเรดถูก 

ปิดใช้งาน

คำาเตอืน: 

ถึงข้่ดจำากัดความสูำงแล้ว

ไฟุกะพื่รบิส่ำเข้่ย่วและ

แดงสำลับกัน

รศัม่ทั้่�ไกลทั้่�สุำด ข้้อจำากัดข้องรศัม่ถูกปิดใช้งานและไม่สำามารถรบัการแจ้งเตอืนในแอปได้

 เมื�อโดรนเปิดเครื�อง จะไม่ม่การจำากัดระดับความสำูง หากสำัญญาณ GPS อ่อนระหว่างบิน ตราบใดทั้่�สำัญญาณ GPS แรงมากกว่าอ่อน 

(แถบสัำญญาณส่ำข้าวหรอืส่ำเหลือง)

 ถ้าโดรนอยู่่ใน GEO zone และไม่ม่สัำญญาณ GPS หรอืสัำญญาณอ่อน ตวับอกสำถานะโดรนจะข้ึ �นไฟุส่ำแดงเป็นเวลาห้าวนิาทั้่ ทัุ้กสิำบสำองวนิาทั้่

 ถ้าโดรนถึงข้่ดจำากัดความสูำงหรอืรศัม่ คณุจะย่ังควบคมุโดรนได ้แตจ่ะไม่สำามารถบินตอ่ไปได ้ถ้าโดรนบินออกไปนอกข้อบเข้ตไกลทั้่�สุำด มันจะบิน

กลับเข้้ามาอยู่่ภาย่ในข้อบเข้ตโดย่อัตโนมัต ิเมื�อสัำญญาณ GPS แรง

 เพื่ื�อความปลอดภยั่ อย่่าบนิใกลส้ำนามบิน ทั้างดว่น สำถาน่รถไฟุ รางรถไฟุ เข้ตเมอืงหรอืพื่ื �นทั้่�เส่ำ�ย่งอื�น ๆ บนิโดรนใหอ้ยู่ใ่นระย่ะทั้่�คณุมองเห็นเทั้า่นั�น

GEO Zones
GEO zones ทั้กุแห่งมแ่จ้งไวใ้นเวบ็ไซตท์ั้างการข้อง DJI ทั้่� http://www.dji.com/flysafe GEO zones แบง่เป็นหลาย่ประเภทั้ 
รวมถงึพื่ื �นทั้่� เช่น สำนามบิน พื่ื �นทั้่�ซึ�งมเ่ครื�องบนิบนิในระดบัความสูำงตำ�า พื่รมแดนระหวา่งประเทั้ศ และพื่ื �นทั้่�เส่ำ�ย่ง เช่น โรงไฟุฟุ้า 

จะมข่้อ้ความแจง้เตอืนในแอป DJI Fly แจง้เตอืนผูใ้ช้ GEO zones ทั้่�อยู่ใ่กลเ้คย่่ง 

รายการตรวจุสำอบก�อนขึ้�นบิน
1. ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่รโ่มทั้คอนโทั้รล โทั้รศัพื่ทั้เ์คลื�อนทั้่� และแบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะตอ้งชารจ์เต็มทั้่�

2. ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่แบตเตอร่�โดรนอจัฉรยิ่ะและใบพื่ดัล็อกตดิกบัตวัโดรนอย่า่งแน่นหนา

3. ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่แข้นข้องโดรนกางออกแลว้

4. ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่กิมบอลและกล้องทั้ำางานปกติ

5. ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่อ่ะไรกด่ข้วางมอเตอรแ์ละมอเตอรท์ั้ำางานปกติ

6. ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่ DJI Fly เชื�อมตอ่กบัโดรนไดเ้รย่่บรอ้ย่แล้ว

7. ตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่เลนส์ำกล้องและเซนเซอรร์ะบบจบัภาพื่วตัถสุำะอาด

8. ใช้เฉพื่าะอะไหลแ่ละอุปกรณ์แท้ั้ข้อง DJI เทั้า่นั�น อะไหลท่ั้่�ไมใ่ช่ข้อง DJI หรอือะไหลจ่ากโรงงานทั้่� DJI ไมไ่ดร้บัรองอาจทั้ำาใหร้ะบบทั้ำางานผดิป

กตแิละเกิดอนัตราย่ได้

เมื�อ GPS ใช้งานได้
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ขึ้ �นบิน/ลงจุอด แบบอัตโนมัติ

การข้ึ �นบินอัตโนมตั ิ
1. เปิดแอป DJI Fly และเข้า้สู่ำมมุมองกล้อง

2. ทั้ำาตามทุั้กข้ึ �นตอนในราย่การตรวจสำอบก่อนข้ึ �นบนิใหค้รบถว้น

3. แตะ      ถา้สำภาพื่แวดล้อมปลอดภัย่ในการข้ึ �นบนิ กดคา้งทั้่�ปุ่มเพื่ื�อย่นืย่นั

4. โดรนจะข้ึ �นบนิและบนิอยู่ก่บัท่ั้�เหนือพื่ื �นดนิ 3.9 ฟุุต (1.2 เมตร)

 ตวัแสำดงสำถานะการบนิจะแจง้วา่โดรนกำาลงัใช้ GPS และ/หรอืระบบจบัภาพื่วตัถดุา้นลา่งเพื่ื�อควบคมุการบนิ ข้อแนะนำาใหร้อจนกวา่สัำญญาณ 
GPS จะแรงกอ่นใช้การข้ึ �นบนิอตัโนมตัิ

 หา้มข้ึ �นบนิจากพื่ื �นทั้่�ทั้่�มก่ารเคลื�อนท่ั้� เช่น เรอืหรอืรถทั้่�กำาลงัแลน่ 

การลงจอดอตัโนมตัิ
ใช้การลงจอดอตัโนมตัเิมื�อตวับอกสำถานะโดรนกะพื่รบิเป็นไฟุส่ำเข้ย่่ว

1. แตะ      ถา้สำภาพื่แวดลอ้มปลอดภยั่ทั้่�จะลงจอด กดปุ่มคา้งไวเ้พื่ื�อย่นืย่นั

2. การลงจอดอตัโนมตัสิำามารถย่กเลกิไดโ้ดย่การแตะ  
3. ถา้ระบบจบัภาพื่วตัถทุั้ำางานเป็นปกต ิการป้องกนัการลงจอดจะใช้งานได้

4. มอเตอรห์ย่ดุหลังจากลงจอด

เลือกสำถานทั้่�ลงจอดทั้่�เหมาะสำมในการลงจอด

ติดเค้รื�อง/ดับเค้รื�องมอเตอร์

ตดิเครื�องมอเตอร์
คำาสัำ�งจากคนับงัคบัแบบผสำมผสำาน (CSC) ใช้เพื่ื�อตดิเครื�องมอเตอร ์ ลากคนับงัคบัทั้ั �งสำองอนัลงไปทั้่�มมุดา้นใน หรอืปัดออกไปทั้่�มมุดา้นนอก 
เพื่ื�อตดิเครื�องมอเตอร ์เมื�อมอเตอรต์ดิและหมนุแลว้ ปลอ่ย่คนับงัคบัทั้ั �งสำองอนัพื่รอ้มกนั

ดบัเครื�องมอเตอร์
การดบัเครื�องมอเตอรท์ั้ำาไดส้ำองวธิิ์่

1. วธิิ์ท่ั้่� 1:  เมื�อโดรนลงจอด กดคนับงัคบัซ้าย่ลงและกดคา้งไว ้มอเตอรจ์ะหย่ดุหลงัจากนั�นสำามวนิาทั้่

2. วธิิ์ท่ั้่� 2:  เมื�อโดรนลงจอด กดคนับงัคบัซ้าย่ลง และทั้ำาตามข้ั �นตอน CSC ทั้่�ทั้ำาตอนตดิเครื�องตามทั้่�อธิ์บิาย่ไวด้า้นบน มอเตอรจ์ะดบัอตัโนมตั ิ
ปลอ่ย่คนับงัคบัทัั้ �งสำองอนั ทั้นัทั้ท่ั้่�มอเตอรด์บั

หรอื
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ที่ดสำอบการบิน

ข้ั �นตอนข้ึ �นบนิ/ลงจอด
1. วางโดรนไวใ้นพื่ื �นทั้่�โลง่ ราบเรย่่บโดย่ทั้่�ตวัแสำดงสำถานะโดรนช่�มาทั้างคณุ

2. เปิดโดรนและรโ่มทั้คอนโทั้รล

3. เปิดแอป DJI Fly และเข้า้สู่ำมมุมองกล้อง

4. รอจนกวา่ตวัแสำดงสำถานะโดรนกะพื่รบิส่ำเข้ย่่วบ่งช่ �วา่มก่ารบนัทั้กึจดุข้ึ �นบนิไวเ้รย่่บรอ้ย่แล้วและบดัน่�โดรนปลอดภยั่ในการข้ึ �นบนิ

5. กดคนับงัคบั throttle เบาๆ เพื่ื�อข้ึ �นบนิหรอืใช้โหมดข้ึ �นบนิอตัโนมตัิ

6. ดงึคนับงัคบั throttle หรอืใช้โหมดลงจอดอตัโนมตัเิพื่ื�อลงจอด

7. หลงัจากการลงจอด กดคนับงัคบั throttle ลงและกดคา้งไว ้มอเตอรจ์ะดบัหลงัจากสำามวนิาทั้่

8. ปิดโดรนและปิดรโ่มทั้คอนโทั้รล

วดิโ่อแนะนำาการใช้งานและเคล็ดลบั
1. ราย่การตรวจสำอบก่อนข้ึ �นบนิออกแบบมาเพืื่�อช่วย่ให้คณุบนิไดอ้ย่า่งปลอดภยั่และเพื่ื�อใหแ้น่ใจวา่คณุถา่ย่วดิโ่อไดร้ะหวา่งบนิ ตรวจสำอบราย่การตรว

จสำอบกอ่นข้ึ �นบนิใหค้รบทุั้กข้อ้ก่อนการบนิทั้กุครั �ง

2. เลอืกโหมดการใช้งานกมิบอลท่ั้�ตอ้งการใน DJI Fly
3. ถา่ย่วดิโ่อเมื�อบินอยู่ใ่นโหมด P หรอืโหมด C
4. หา้มบนิในสำภาวะอากาศท่ั้�เลวรา้ย่ เช่น เมื�อฝนตกหรอืลมแรง

5. เลอืกการตั �งคา่กล้องทั้่�เหมาะกบัความตอ้งการข้องคณุทั้่�สุำด 
6. ลองทั้ดสำอบการบนิเพื่ื�อสำรา้งเส้ำนทั้างการบนิ และเพื่ื�อดสูำภาพื่แวดล้อมกอ่นบนิจรงิ

7. กดคนับงัคบัลงเบา ๆ เพื่ื�อใหก้ารเคลื�อนทั้่�ข้องโดรนเป็นไปอย่า่งนุ่มนวลและไมสั่ำ�นไหว

วธิิ์ท่ั้่� 1 วธิิ์ท่ั้่� 2

หรอื

ดับเค้รื�องมอเตอรร์ะหว�างบิน

การดบัเครื�องมอเตอรร์ะหวา่งบินควรทั้ำาก็เฉพื่าะเมื�อเกิดเหตกุารณ์ฉุกเฉินเทั้่านั�นเช่นเกิดการชนหรอืเมื�อโดรนควบคมุไม่ไดแ้ละกำาลังจะบินข้ึ �นหร

ือบินดิ�งลงอย่่างรวดเรว็ โดรนหมุนกลางอากาศ หรอืมอเตอรส์ำะดดุดบั การดบัเครื�องมอเตอรร์ะหวา่งบินใช้ข้ั �นตอน CSC แบบเดย่่วกับทั้่�ทั้ำาตอนตดิเ

ครื�อง การตั �งคา่เริ�มตน้สำามารถเปล่�ย่นแปลงไดใ้น DJI Fly 

 การดบัเครื�องมอเตอรร์ะหวา่งบินอาจทั้ำาให้โดรนตกได้

สิำ�งสำำาคญัคอืตอ้งเข้้าใจแนวทั้างการบินข้ั �นพื่ื �นฐานเพื่ื�อความปลอดภัย่ข้องทั้ั �งคณุและคนรอบข้้าง

ตอ้งอ่านไฟุล์ข้้อสำงวนสิำทั้ธิ์ิ�และคำาแนะนำาดา้นความปลอดภัย่
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โดรน

นำ �าหนักเมื�อข้ึ �นบนิ <249 g
ข้นาด (ย่าว×กวา้ง×สูำง) เมื�อพื่ับไว:้ 138×81×58 มม.

เมื�อกางออก: 159×203×56 มม.

เมื�อกางออก (รวมใบพื่ัด): 245×289×56 มม.

ระย่ะทั้างแนวทั้แย่ง 213 มม.
ความเรว็เพื่ิ�มข้ึ �นสูำงสุำด 4 m/s (โหมด S) 

2 m/s (โหมด S) 
1.5 m/s (C Mode)

ความเรว็ลดลงสูำงสุำด 3 m/s (โหมด S) 
1.8 m/s (P Mode) 
1 m/s (โหมด C)

ความเรว็สูำงสุำด (ใกลเ้คย่่งกบัระดบันำ �าทั้ะเล 
ไมม่ล่ม)

13 m/s (โหมด S) 
8 m/s (โหมด P) 
4 m/s (โหมด S)

ใช้งานไดสู้ำงสุำดท่ั้�เหนือระดบันำ �าทั้ะเล 3000 เมตร

ระย่ะเวลาบนิไดน้านทั้่�สุำด 30 นาทั้ ่(วดัระหวา่งบนิทั้่� 17 kph ในสำภาพื่แวดลอ้มทั้่�ไมม่ล่ม)
การตา้นกระแสำลมไดสู้ำงสุำด 10 m/s (Scale 5)
มมุเอย่่งสูำงสุำด 30° (โหมด S) 

20° (โหมด P)
20° (โหมด C)

ความเรว็แบบมมุสูำงสุำด 150°/s (โหมด S)
130°/s (โหมด P)
30°/s (โหมด C)

อณุหภมูใินการใช้งาน 0° - 40° เซลเซ่ย่สำ (32° - 104° ฟุาเรนไฮต)์
GNSS GPS + GLONASS
ความถ่�ทั้่�ใช้งาน Wi-Fi

รุน่ MT2SS5: 5.725-5.850 GHz
รุน่ MT2SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz

GPS
1.57302-1.57782 GHz

GLONASS
1.597-1.607 GHz

กำาลงัการส่ำงสัำญญาณ รุน่ MT2SS5
5.8 GHz: <30 dBm (FCC), <28 dBm (SRRC)
รุน่ MT2SD25
2.4 GHz: <19 dBm (MIC/CE)
5.8 GHz: <14 dBm (CE)

ภาค้ผนวก

ข้้อม่ลจุำาเพิาะ
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ระย่ะความแมน่ย่ำาในการบนิอยู่ก่บัท่ั้� แนวดิ�ง: ±0.1 m (ใช้ระบบตรวจจบั Vision Positioning), ±0.5 m (ใช้ GPS 
Positioning) 
แนวราบ: ±0.3 m (ใช้ระบบตรวจจบั Vision Positioning), ±1.5 m (ใช้ GPS 
Positioning)

ตวัควบคมุการเคลื�อนไหว

ข้อบเข้ตทั้างเทั้คนิค Tilt: -110° to +35° 
Roll: -35° to +35° 
Pan: -20° to +20°

ข้อบเข้ตการควบคมุ Tilt: -90° to 0° (ตั �งคา่เริ�มตน้) -90° to +20° (ตั �งคา่เพื่ิ�มเตมิ)
กนัสัำ�น 3-axis (tilt, roll, pan)
ควบคมุความเรว็สูำงสุำด (tilt) 120°/s
ข้อบเข้ตการสัำ�นสำะเทั้อืนเชิงมมุ ±0.01°
ระบบรบัรูสิ้ำ�งกด่ข้วาง

ดา้นลา่ง Operating Range: 0.5-10 m 
สำภาพื่แวดลอ้มในการใช้งาน พื่ื �นผวิไมส่ำะทั้อ้นแสำง ซึ�งแย่กแย่ะไดท้ั้่�มก่ารสำะทั้อ้นแสำง >20%

แสำงเพื่ย่่งพื่อท่ั้� lux >15
กลอ้ง

เซนเซอร์ 1/2.3” CMOS 
พื่กิเซลทั้่�ถา่ย่ได:้ 12 MP

เลนส์ำ FOV: 83° 
ฟุอรแ์มต 35 mm เทั้ย่่บเทั้า่กบั: 24 mm 
รรูบัแสำง: f/2.8 
ระย่ะโฟุกสัำ: 1 เมตรถงึระย่ะอนันต ์ 

ISO 100-3200
สำป่ดชัตเตอร์ ชัตเตอรอ์เิลกโทั้รนิก: 4-1/8000 s
ข้นาดภาพื่ถา่ย่ 4:3: 4000×3000 16:9: 4000×2250
โหมดถา่ย่ภาพื่นิ�ง ถา่ย่ภาพื่เดย่่ว 

Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s 
ความละเอย่่ดวดิโ่อ 2.7K: 2720×1530 24/25/30 p 

FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60 p
อตัราบติข้องวดิโ่อสูำงสุำด 40 Mbps
ไฟุลท์ั้่�สำนับสำนุน FAT32 (≤ 32 GB)

exFAT (> 32 GB)
ฟุอรแ์มตภาพื่ถา่ย่ JPEG
รปูแบบวดิโ่อ MP4 (H.264/MPEG-4 AVC)
รโ่มทั้คอนโทั้รล

ความถ่�ทั้่�ใช้งาน รุน่ MR1SS5: 5.725 - 5.850 GHz:
รุน่ MR1SD25: 2.400 - 2.4835 GHz, 5.725 - 5.850 GHz

ระย่ะการส่ำงสัำญญาณไกลทั้่�สุำด 
(ไมม่สิ่ำ�งกด่ข้วาง ไมโ่ดนรบกวน)

รุน่ MR1SS5: 5.8 GHz: 4000 m (FCC); 2500 m (SRRC)
รุน่ lMR1SD25: 
2.4 GHz: 2000 m (MIC/CE); 5.8 GHz: 500 m (CE)

อณุหภมูใินการใช้งาน 0° - 40° เซลเซ่ย่สำ (32° - 104° ฟุาเรนไฮต)์
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ไฟุจากตวัส่ำงสัำญญาณ (EIRP) รุน่ MR1SS5: 5.8 GHz: <30 dBm (FCC), <28 dBm (SRRC)
รุน่ MR1SD25: 2.4 GHz: <19 dBm (MIC/CE)
5.8 GHz: <14 dBm (CE)

ความจแุบตเตอร่� 2600 mAh
กระแสำไฟุทั้่�ใช้งาน 1200 mA 3.6 V (Android) 

450 mA 3.6 V (iOS)
ข้นาดโทั้รศัพื่ทั้เ์คลื�อนทั้่�สูำงสุำดทั้่�สำนับสำนุน Max length: 160 mm 

Max thickness: 6.5 - 8.5 mm
ประเภทั้ USB Port ทั้่�สำนับสำนุน Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C
ระบบการส่ำงวดิโ่อ Wi-Fi ทั้่�มป่ระสิำทั้ธิ์ภิาพื่มากข้ึ �น

คณุภาพื่มมุมองสำดข้ณะถา่ย่ Remote Controller: 720p@30fps
ระย่ะทั้างในการส่ำง Bitrate 4 Mbps
ความหน่วง (ข้ึ �นอยู่ก่บัปัจจัย่ข้องสำภาวะแว

ดลอ้มและโทั้รศัพื่ทั้เ์คลื�อนทั้่�)
170 - 240 มลิลวินิาทั้่

อะแดปเตอร์

Input 100 - 240V, 50/60 Hz, 0.5 A
Output 12V 1.5A / 9V 2A / 5V 3A  
กำาลงัไฟุ 18 W
แบตเตอร่�โดรนอัจฉรยิ่ะ 

ความจุแบตเตอร่� 2250 mAh
แรงดนัไฟุ 7.7 V
ข้่ดจำากัดแรงดนัไฟุฟุ้าในการชารจ์ 8.8 V
ชนิดแบตเตอร่� LiPo 2S
พื่ลังงาน 17.32 Wh
น้ำ าหนัก 82.5 ก

อุณหภูมิสำภาพื่แวดล้อมในการชารจ์ 5° - 40° เซลเซ่ย่สำ (41° - 104° ฟุาเรนไฮต)์

ชารจ์ไฟุไดเ้ต็มทั้่� 29 W
แอป

แอป DJI Fly
ระบบปฏบิตักิารทั้่�ใช้งานได้ iOS v10.0.2หรอืสูำงกวา่; Android v6.0 หรอืสูำงกวา่

SD Cards
รองรบัการด์ SD ตอ้งใช้การด์ microSD ชนิดอตัราความเรว็ UHS-I Grade 3   
แนะนำาใหใ้ช้ microSD Cards 16 GB: SanDisk Extreme

32 GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Industrial, 
SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Pro V30 A1, SanDisk Extreme 
Pro V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x
64 GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme 
V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, 
Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1
128 GB: Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme 
Plus V30 A1, SanDisk Extreme Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 
1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro 
V30 A1
256 GB: SanDisk Extreme V30 A2
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 ถา้ไฟุแสำดงสำถานะกะพื่รบิส่ำแดงและส่ำเหลอืงสำลบักนัหลงัจากการคาลเิบรตเสำรจ็สำมบรูณ์ แสำดงวา่ตำาแหน่งปัจจุบนัไม่เหมาะสำำาหรบับินโดรน เนื�

องจากมสั่ำญญาณคลื�นแมเ่หล็กรบกวน เปล่�ย่นตำาแหน่งข้องคณุ

 จะมค่ำาเตอืนปรากฏข้ึ �นทั้่�แอป DJI Fly ถา้ตอ้งมก่ารคาลเิบรตเข็้มทั้ศิกอ่นข้ึ �นบนิ

 โดรนสำามารถข้ึ �นบนิไดท้ั้นัทั้ห่ลงัจากคาลเิบรตเรย่่บรอ้ย่แลว้ ถา้คณุย่งัไมข่้ึ �นบนิหลงัการคาลเิบรตแลว้นานเกินสำามนาทั้ ่
คณุอาจตอ้งคาลเิบรตใหมอ่ก่ครั �ง

ค้าลิเบรตเข็้มทิี่ศ

เมื�อบนินอกตวัอาคาร แนะนำาใหท้ั้ำาการคาลิเบรตเข็้มทั้ศิในสำถานการณ์ตอ่ไปน่�:

1. บนิไปยั่งตำาแหน่งทั้่�ไกลกวา่ 31 ไมล ์(50 กโิลเมตร) จากตำาแหน่งทั้่�โดรนเคย่บนิไปลา่สุำด

2. โดรนไมไ่ดบ้นิมาเกนิ 30 วนั

3. มค่ำาเตอืนคลื�นรบกวนเข็้มทั้ศิปรากฏข้ึ �นในแอป DJI Fly และ/หรอื ไฟุแสำดงสำถานะโดรนกะพื่รบิส่ำแดงและเหลอืงสำลบักนั

 หา้มคาลเิบรตเข็้มทั้ศิในสำถานทั้่�ทั้่�อาจเกดิสัำญญาณคลื�นแมเ่หล็กรบกวน เช่น ใกลก้บัแหลง่สำะสำมแมกน่ไทั้ต ์หรอือาคารทั้่�ม่โลหะข้นาดใหญ ่
เช่น อาคารทั้่�จอดรถ ชั �นใตด้นิทั้่�มก่ารเสำรมิเหล็ก สำะพื่าน รถย่นต ์หรอืนั�งรา้น

 หา้มพื่กพื่าวตัถ ุ(เช่น โทั้รศัพื่ทั้เ์คลื�อนท่ั้�) ทั้่�มว่สัำดเุป็นสำารทั้่�มอ่ำานาจแมเ่หล็กเข้า้มาอยู่ใ่กล้กบัโดรน ระหวา่งทั้่�ม่การคาลเิบรต

 ไมจ่ำาเป็นตอ้งคาลเิบรตเข็้มทั้ศิ เมื�อบนิในรม่

ข้ั �นตอนการคาลเิบรต
อยู่ใ่นพื่ื �นทั้่�โลง่เพื่ื�อทั้ำาตามข้ั �นตอนดงัตอ่ไปน่� 

1. แตะท่ั้� System Settings ใน DJI Fly เลอืก Control แลว้เลอืก Calibrate จากนั�นทั้ำาตามคำาแนะนำาบนจอ 
ไฟุแสำดงสำถานะโดรนส่ำเหลอืงจะกะพื่รบิ แสำดงให้เห็นวา่การคาลเิบรตเริ�มตน้แลว้

2. ถอืโดรนในแนวราบแลว้หมุนโดรน 360 องศา ไฟุแสำดงสำถานะโดรนจะเปล่�ย่นเป็นส่ำเข้ย่่ว

3. ถอืโดรนในแนวดิ�งแลว้หมุนโดรน 360 องศา รอบแกนแนวดิ�ง

4. ถา้ไฟุแสำงสำถานะกะพื่รบิส่ำแดง แสำดงวา่การคาลเิบรตลม้เหลว เปล่�ย่นตำาแหน่งข้องคณุ แลว้ลองทั้ำาตามข้ั �นตอนการคาลเิบรตอก่ครั �ง

 นำ �าหนักโดรนในการบนิ รวมถงึแบตเตอร่� ใบพื่ดัและการด์ microSD
 การลงทั้ะเบย่่นอาจไมจ่ำาเป็นในบางประเทั้ศและภมูภิาค ตรวจสำอบกฎและข้อ้บังคบัในทั้อ้งถิ�นกอ่นการใช้งาน

 ข้อ้มลูจำาเพื่าะเหลา่น่�พื่จิารณาจากการทั้ดสำอบท่ั้�ดำาเนินการกบัเฟิุรม์แวรล์า่สุำด การอพัื่เดตเฟิุรม์แวรส์ำามารถปรบัปรงุประสิำทั้ธิ์ภิาพื่ได ้ข้อแนะนำา

เป็นอย่า่งย่ิ�งใหท้ั้ำาการอพัื่เดตเฟิุรม์แวรล์า่สุำด
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อัปเดตเฟิร์มแวร์

เมื �อคุณเชื�อมต่อโดรนหรือร่โมทั้คอนโทั้รลกับแอป DJI Fly คุณจะได้รับการเตือน เมื�อม่เฟิุร์มแวร์ใหม่พื่ร้อมให้อัปเดต เพื่ื�อเริ �มอัปเดต 

เชื �อมต่อโทั้รศัพื่ทั้์เคลื �อนทั้่ �ข้องคุณกับอินเทั้อร์เน็ตและทั้ำาตามคำาแนะนำ าบนจอ โปรดทั้ราบว่าถ้าร่โมทั้คอนโทั้รลไม่ได้เชื �อมต่อกับโดรน 

จะไม่สำามารถอัปเดตเฟิุรม์แวรไ์ด้

 ตรวจสำอบให้แน่ใจวา่ทั้ำาตามข้ั �นตอนทั้ั �งหมดน่�เพื่ื�ออัปเดตเฟิุรม์แวร ์ไม่เช่นนั�นการอัปเดตอาจล้มเหลว โดรนจะปิดเครื�องเองอัตโนมัต ิหลังจากอั

ปเดตเฟิุรม์แวรเ์รย่่บรอ้ย่
 การอัปเดตเฟิุร์มแวร์อาจใช้เวลาประมาณ 10 นาทั้่ เป็นเรื�องปกติทั้่�กิมบอลจะไม่ทั้ำางาน ไฟุแสำดงสำถานะโดรนกะพื่ริบและโดรนจะร่บูตเอง 

รอจนกวา่การอัปเดตเสำรจ็เรย่่บรอ้ย่

 ก่อนจะอัปเดต ตรวจสำอบให้แน่ใจวา่แบตเตอร่�ชารจ์แล้วอย่่างน้อย่ 15% และรโ่มทั้คอนโทั้รลชารจ์แล้วอย่่างน้อย่ 20%

 รโ่มทั้คอนโทั้รลอาจย่กเลิกการเชื�อมโย่งจากโดรนหลังจากอัปเดตแล้วปิดโดรนและปิดรโ่มทั้คอนโทั้รล เดตอาจรเ่ซ็ตการตั �งคา่ตวัควบคมุหลักตา่ง 

ๆ เช่นระดบัความสูำง RTH และระย่ะทั้างสูำงสุำดข้องการบินให้เป็นการตั �งคา่เริ�มตน้ ก่อนจะทั้ำาการอัปเดต จดบันทั้ึกการตั �งคา่ DJI Fly ทั้่�คณุต้

องการและทั้ำาการปรบัใหม่หลังจากการอัปเดต

ข้้อม่ลหลังการข้าย

เย่่�ย่มชม https://www.dji.com/support เพื่ื�อรบัทั้ราบข้้อมูลเพื่ิ�มเติมเก่�ย่วกับนโย่บาย่การบรกิารหลังการข้าย่และบรกิารเสำรมิ เช่น DJI 
Care



ข้อ้ความน่�อาจมก่ารเปล่�ย่นแปลง

ดาวน์โหลดเวอรชั์้นล�าสุำดจุาก
http://www.dji.com/mini-se

หากคณุมค่ำาถามเก่�ย่วกบัเอกสำารฉบบัน่� โปรดตดิตอ่ DJI 
โดย่ส่ำงข้้อความไปทั้่� DocSupport@dji.com

DJI เป็นเครื�องหมาย่การคา้ข้อง DJI
ลขิ้สิำทั้ธิ์ิ� © 2021 DJI สำงวนลิข้สิำทั้ธิ์ิ�

Contact DJI SUPPORT
via Facebook Messenger

WE ARE HERE FOR YOU
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