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RONIN-S
Коротке керівництво користувача

Технічна підтримка DJI
http://www.dji.com/support
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1.    Електродвигун осі крена
2.    Електродвигун осі оберту
3.    Передні світлодіодні індикатори
4.    Кнопка живлення
5.    Джойстик
6.    Кнопка М
7.    Кнопка керування камерою
8.    Батарейна рукоятка
9.    Подовжувач для рукоятки / штатив

10.    Електродвигун осі нахилу
11.    Порт живлення аксесуарів 12 В / 2 А
12.    Порт USB-C
13.    Кнопка блокування
14.    Індикатори рівня заряду акумулятора
15.    Кнопка живлення на рукоятці
16.    Регулятор фокусу
17.    Порт керування камероб (RSS)
18.    Монтажна пластина камери

Огляд Ronin-S



RONIN-S 

TM 

1

2

 

Порт USB-C
Високий Низький

Початок роботи
A.    Завантажте мобільний додаток DJI RONIN       і подивіться навчальні
        відеоролики.
        Знайдіть додаток «Ronin» в App Store або Google Play і дотримуйтесь 
        інструкцій по установці. Подивіться навчальні ролики на офіційному 
        веб-сайті DJI. Додаток RONIN

Б.    Виконайте зарядку батарейної ручки за допомогою USB-адаптера живлення (в комплекті)
        і кабелю USB-C, підключивши його до порту USB-C на стабілізаторі. Натисніть кнопку живлен-
        ня на ручці, щоб включити її, потім натисніть і утримуйте кнопку живлення на стабілізаторі 
        для його включення.
        Щоб вимкнути стабілізатор, натисніть і утримуйте кнопку живлення на ньому. Лише один 
        раз натисніть кнопку живлення на ручці і утримуйте її для відключення ручки. (Ручка 
        автоматично відключається, якщо вона не підключена до стабілізатора або стабілізатор 
        відключений від живлення протягом 12 і більше годин).

Час зарядки: приблизно 2 години 15 хвилин

Розетка електромережі USB - адаптер

Установка батарейної рукоятки
Закріпіть стабілізатор на батарейній рукоятці, вставивши його в кріплення типу "ластівчин 
хвіст". Переведіть важіль у заблоковане положення.

Порти і роз'єми для зарядки / передачі даних Ronin-S не є водонепроникними. Обов'язково 
уникайте потрапляння пилу і води під час використання, щоб уникнути пошкоджень.



RONIN-S 

3

1

2

Приєднання подовжувача рукоятки
Для під'єднання що поставляється в комплекті подовжувача рукоятки до стабілізатора 
переведіть запобіжний стопор в заблоковане положення, а потім розкладіть 
подовжувач / штатив, як показано на малюнку.

Установка камери
Перед установкою камери переконайтеся, що вона підготовлена. Зніміть кришку об'єктива 
і переконайтеся в тому, що акумулятор камери і карта пам'яті вже вставлені.

1. Прикріпіть підставку * до нижньої частини камери за допомогою шлицевої викрутки 
або монетки.

*Встановіть підставку при необхідності
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2. Приєднайте клинообразну пластину камери і опору об'єктива *.
3. Встановіть камеру на монтажну основу. Коли досягнуто рівноваги в поздовжньому напрямку,
переведіть важіль в заблоковане положення після активації запобіжного стопора. 

1. Балансування вертикального нахилу
    а. Поверніть вісь нахилу так, щоб об'єктив камери був направлений вгору. утримуйте
        електродвигун осі нахилу, переконайтеся, що вісь крену залишається в горизонтальному 
        положенні і визначте центр ваги камери. 
    б. Відпустіть  рукоятку           на електродвигуні осі нахилу і відрегулюйте баланс камери    2            

4. Рекомендується встановлювати камеру за допомогою верхнього кронштейна Hotshoe при 
установці стабілізатора на автомобіль або при зйомці на високій швидкості, коли сила вітру 
може вплинути на стійкість стабілізатора. Верхній кронштейн Hotshoe продається окремо.
Процес установки показаний нижче.

Балансування
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2. Балансування глибини осі нахилу
а. Поверніть вісь нахилу так, щоб об'єктив камери був направлений вперед. утримуйте
електродвигун осі нахилу для визначення центру ваги камери.
б. Переведіть важіль         в розблокувати положення. Налаштуйте балансування камери          
поки зберіганням камери залишатися нерухомою при повороті осі нахилу на 45 градусів вгору
або вниз.
в. Переведіть важіль           в заблоковане положення.

3. Балансування осі крена
а. Відпустіть електродвигун осі нахилу і подивіться, в якому напрямку він гойдається.
б. Відпустіть рукоятку осі крену       і відрегулюйте баланс камери     так, щоб камера
залишалася нерухомою. Якщо регулювання по цій осі занадто жорстка, можна спробувати
послабити навантаження на електродвигун осі крену, піднявши його на платформу камери і
одночасно виконуючи регулювання, або трохи нахиливши стабілізатор назад так, щоб
важіль крену став паралельний землі.
в. Затягніть рукоятку.
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2. Балансування осі оберту
а. Візьміться за рукоятку, нахиліть Ronin-S в сторону і перевірте наявність руху по осі
повороту.
б. Відпустіть рукоятку    на електродвигуні осі повороту. Налаштуйте балансування камери
таким чином, щоб камера залишалася нерухомою при повороті осі повороту на 45 ° і
одночасному піднятті рукоятки.
в. Затягніть рукоятку.

Ввімкення Ronin-S
Переконайтеся в тому, що фотокамера збалансована перед включенням Ronin-S. Не вмикайте 
Ronin-S без збалансованого навантаження, так як це може пошкодити двигуни стабілізатора.

1. Натисніть один раз кнопку живлення на батарейній рукоятці для її включення, а потім 
натисніть і утримуйте кнопку живлення стабілізатора, щоб включити стабілізатор.
2. Увімкніть Bluetooth на вашому мобільному пристрої і запустіть додаток Ronin. Оберіть
Ronin-S і введіть пароль Bluetooth за умовчанням: 12345678.
3. Переконайтеся, що ви підключені до інтернету, і дотримуйтесь вказівок на екрані для 
першого включення Ronin-S.
4. Після включення двічі натисніть кнопку живлення стабілізатора, щоб включити
електродвигуни, перш ніж продовжити.
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Експлуатація
1. Автонастройка: запустіть додаток Ronin, перейдіть на сторінку
Motor (Електродвигун) і виберіть Auto Tune (Автоналаштування). 
Як альтернативу можна натиснути і утримувати кнопку M Ronin-S і
кнопку блокування одночасно протягом 4 секунд, щоб запустити
автоналаштування. Жорсткість може регулюватися вручну. Значення
потужності, фільтрування та керованості є додатковими
налаштуваннями і повинні регулюватися тільки при наявності
відповідних знань.
2. Перейдіть на сторінку налаштувань SmoothTrack, щоб відрегулювати
значення Speed   (Швидкість), Deadband (Діапазон нечутливості)
і Acceleration (Прискорення) для осей повороту, нахилу і крену. Є 3
профіля за замовчуванням - низька, середня і висока швидкість, які
можна вибрати, натискаючи на кнопку M, для різних варіантів зйомки.
Натисніть і утримуйте кнопку M для входу в спортивний режим.
3. Перейдіть на сторінку Control Settings (з дистанційним управлінням), щоб вибрати параметри 
для осей повороту, нахилу і крену. Налаштування джойстика задані за замовчуванням: 
переведіть джойстик вгору або вниз для управління переміщенням по осі нахилу, переведіть 
джойстик вліво або вправо для управління переміщенням по осі повороту.
4. Кнопка управління камерою відкриває доступ до різних функцій, в залежності від моделі
камери (потрібне підключення кабелю управління камерою): а. Натисніть наполовину для 
фокусування, аналогічно кнопці спуску затвора на більшості цифрових дзеркальних камер.
б. Натисніть один раз, щоб почати / зупинити запис. Натисніть і утримуйте, щоб зробити
фотографію. Більш докладну інформацію див. На сторінці Інструкції користувача.
5. Кнопка блокування: натисніть і утримуйте кнопку блокування, щоб увійти в режим блокування.
Натисніть два рази для повторного центрування стабілізатора. Натисніть на кнопку три рази, 
щоб повернути стабілізатор на 180 ° і направити камеру на вас. 
6. Регулятор фокуса: поверніть колесо фокусування, для управління фокусом на моделях камер,
що підтримують цю функцію. Більш докладну інформацію див. На сторінці Інструкції користувача.

Технічні характеристики
Маса                                                                   Прибл. 1,5 кг (тільки стабілізатор)
                                                                             Прибл. 1,86 кг (включая стабілізатор та рукоятку)
Розміри                                                            Прибл. 202×185×486 мм
Вхідна потужність                                        Модель: RB1-2400 мАг-14,4 В
                                                                             Тип:  18650  літій-полімерний
                                                                             Ємність: 2400 мАг
                                                                             Ємність: 34,56 Вт-г
Робочий ток                                                   Статичний ток: 0,16А
Робоча частота Bluetooth                         2,4 - 2,48 ГГц
Потужність передатчика Bluetooth      0 дБм
Діапазон робочих температур              від -20  до +45 градусів С (від -4 до +113 градусів F)             


