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RONIN-SC

Коротка  інструкція споживача



Огляд Ronin-SC

1. Електродвигун вісі 
нахилу

2. Фіксатор вісі
нахилу

3. Порт управління 
камерою/для аксесуарів 
(USB-C)

4. Електродвигун вісі крену
5. Фіксатор вісі крену
6.  Електродвигун вісі 

повороту
7. Фіксатор вісі повороту
8. Передні світлодіодні

індикатори
9. Джойстик 

10. Кнопка управління
камерою

11. Кнопка M
12. Індикатори рівня 

заряду акумулятора
13. Кнопка рівня заряду 

акумулятора
14. Важіль
15. Порт для аксесуарів

серії Ronin
16. Запобіжний стопор

17. Монтажна пластина 
камери 

18. Порт живлення (USB-C)
19. Кнопка блокування 
20.
21. 

 Штатив
Рукоятка (вкл. 
кріпильні отвори 1/4 
та 3/8 дюйми）

22. Кнопка живлення

1
2

4
5

7
8
9
10
11

12

21

22

3

6

13

14
15

16
17

18

19

20



1. Электродвигатель 
оси наклона

2. Фиксатор оси 
наклона

3. Порт управления 
камерой/для 
аксессуаров 
(USB-C)

4. Электродвигатель 
оси крена

5. Фиксатор оси крена
6. Электродвигатель 

оси поворота
7. Фиксатор оси поворота
8. Передние светодиодные 

индикаторы
9. Джойстик
10. Кнопка управления 

камерой
11. Кнопка M
12.  Индикаторы уровня 

заряда аккумулятора
13. Кнопка уровня заряда 

аккумулятора
14. Рычаг
15. Порт для аксессуаров 

серии Ronin
16. Предохранительный 

стопор
17. Монтажная пластина 

камеры

Початок роботи
A. Завантаження додатка DJI RONINTM

та перегляд навчальних відеороликів. 
Введіть «Ronin» в пошуку App Store 
або Google Play і дотримуйтесь 
інструкцій зі встановлення програми. 
Перегляньте відеоуроки на офіційному 
сайті DJI.  https://www.dji.com/ronin-sc

В. Встановлення рукоятки

Додаток 
RoninБ. Встановлення триноги 
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Д. Перевірка рівня заряду акумулятора 

Під час зарядки індикатори 
показують поточний рівень заряду 
акумулятора. Коли пристрій не 
заряджає, натисніть кнопку 
акумулятора один раз, щоб 
перевірити рівень його заряду.

 Ronin-SC можна  використовувати під час зарядки.

Активація Ronin-SC
Перед першим використанням Ronin-SC необхідно 
активувати через додаток Ronin.
1. Натисніть та утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути 

стабілізатор.
2. Увімкніть Bluetooth на вашому мобільному пристрої іта 

запустіть додаток Ronin. Зверніть увагу, що для запуску 
програми Ronin потрібен обліковий запис DJI. Коли він 
з'явиться у списку пристроїв Bluetooth, оберіть
Ronin-SC і введіть пароль Bluetooth за 
замовчуванням: 12345678.

3. Переконайтесь, що ви підключені до інтернету, і 
дотримуйтесь інструкцій на екрані для активаціїRonin-SC. 

Порт живлення Адаптер  
живлення USB

Розетка
100–240 В

Г. Зарядка акумулятора
Перед першим використанням заряджайте рукоятку 
через порт живлення за допомогою кабеля живлення 
(входить у комплект) і USB-адаптера (не входить у  
комплект). Рекомендується використовувати USB-
адаптер 5В / 2А.

Е. Увімкнення / вимкнення і режим очікування

Натисніть та утримуйте кнопку живлення для увімкнення 
або вимкнення Ronin-SC. Натисніть один раз, щоб 
увімкнути режим очікування. Натисніть ще раз, щоб 
вийти з режиму очікування.

НизькийВисокий

Ronin-SC

User Profile

Create

Status

Device Activation
Activation is required prior to using 

the device. To do so, information 
regarding your device and DJI account 
will be uploaded to DJI. Please agree 

and proceed to activation.

Agree and activate



Встановлення камери
Підготуйте камеру перед її встановленням на Ronin-SC. 
Зніміть кришку об'єктива та переконайтеся, що акумулятор 
і карта пам'яті вже вставлені в камеру.
1. Три вісі стабілізатора за замовчуванням заблоковані. 

Розблокуйте три вісі, встановіть стабілізатор у 
положення, показане на малюнку, і знову заблокуйте три 
вісі.

2. Якщо необхідно, встановіть підставку * до нижньої 
частини камери за допомогою шліцева викрутки. 

* Підставка потрібна у наступних випадках:
При використанні невеликої та легкої камери, наприклад 
Sony A6300.
При використанні об'єктива великого діаметра,
камери Sony A7M3 з об'єктивом 16-35 мм f/2.8 GM.

При використанні з мотором фокусування.

Відвідайте сторінку, присвячену продукту Ronin 
SC на офіційному сайті DJI, щоб ознайомитися з 
оновленим списком сумісних камер.

Кріплення  
«Хвіст ластівки»
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Підставка

3. Приєднайте кріплення «хвіст ластівки»
і тримач об'єктива (рис. 2 ). Перемістіть повзунок
в передню частину пластини. Об'єктив камери і 
стрілка на кріпленні «хвіст ластівки» повинні бути 
спрямовані в одну сторону. Встановіть камеру як 
зазначено на кріпленні "хвіст ластівки". 
Використовуйте тримач об'єктиву для оптимальної 
продуктивності.
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Повзунок

Тримач об'єктива



 Якщо ви використовуєте такі аксесуари, як тримач для 
телефону або мотор фокусування, встановіть їх перед 
балансуванням. Зверніться до інструкції з експлуатації 
аксесуарів для отримання додаткової інформації.
  
 Затягніть гвинт під кріпленням «хвіст ластівки».

1

2

3

2

1

4. Послабте  регулятор  у нижній частині монтажної пластини 
камери (1), перемістіть його в бік осі. Встановіть камеру на 
пластину (2). Затягніть регулятор, коли камера розміститься 
посередині пластини. 

Балансування
Перед початком зйомки потрібно провести балансування. Якщо 
ви використовуєте об'єктив з оптичним зумом, перед 
балансуванням необхідно ввімкнути камеру, а якщо об'єктив зі 
змінною фокусною відстанню, - необхідно вибрати фокусну 
відстань. У додатку Ronin є відеоуроки з балансування, які 
можна переглянути після активації. Балансування також може 
бути виконано без під'єднання до додатка Ronin. У цьому 
випадку перед балансуванням переконайтеся, що Ronin-SC 
вимкнено або знаходиться в режимі очікування.

1. Балансування глибини вісі нахилу
a. Розблокуйте вісь нахилу і опустіть камеру, послабивши 

регулятор осі нахилу (1). 
б. Поверніть вісь нахилу так, щоб об'єктив камери був 
направлений вперед. Переконайтеся, що камера не 
переважує вперед або назад. Якщо передня частина камери 
переважує задню, посуньте камеру назад. Якщо задня 
частина камери переважує передню, посуньте камеру 
вперед.
в. Послабте регулятор під монтажною пластиною камери (2) і 
налаштуйте баланс камери (3) так, щоб вона була нерухома. 
г. Затягніть регулятор.
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2. Балансування вертикального нахилу
    a. Поверніть вісь нахилу так, щоб об'єктив камери був 
направлений вгору. Переконайтеся, що камера не нахиляється 
вгору або вниз. Якщо камера нахиляється в один бік, встановіть 
важіль регулювання нахилу в іншу сторону.

б. Послабте регулятор на електродвигуні вісі нахилу (1) та
налаштуйте баланс камери таким чином (2), щоб вона не 
рухалася і не нахилялася вгору або вниз.

в. Затягніть регулятор.
г. Повторіть крок 1, щоб збалансувати глибину вісі нахилу. 
Повзунок на кріпленні «хвіст ластівки» використовується для 
реєстрації балансування положення. Перемістіть повзунок до 
монтажної пластини та затягніть його. 

3. Балансування вісі крена
a. Заблокуйте вісь нахилу і розблокуйте 

вісь крена. Подивіться, в якому напрямку гойдається 
електродвигун осі крену. Якщо камера повертається вліво, 
перемістіть її вправо. Якщо камера повертається вправо, 
перемістіть її вліво. 

б. Послабте регулятор на монтажній пластині камери (1) 
і зафіксуйте його пластини так, (2) щоб камера 
стабілізувалася.

в. Затягніть регулятор. Якщо камера рухається вперед, 
переміщуйте її назад, поки повзунок не опиниться поруч 
з монтажною пластиною.
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4. Балансування вісі повороту
a.  Розблокуйте вісь повороту. Утримуючи рукоятку, нахиліть 

Ronin-SC в сторону і перевірте рух осі повороту. Якщо 
об'єктив камери повертається вниз, посуньте вісь повороту 
назад. Якщо об'єктив камери повертається до себе, 
посуньте вісь повороту вперед.  

б. Послабте регулятор на електродвигуни вертикальної осі (1). 
Налаштуйте баланс камери так, щоб вона не рухалася (2) при 
повороті та одночасному піднятті рукоятки.

в. Затягніть регулятор.

Експлуатація
Auto Tune (автоналаштування)
Після установки, активації і балансування необхідно провести 
автоналаштування Ronin-SC. Перед виконанням 
автоналаштування помістіть Ronin-SC на рівну поверхню. Існує 
два способи автоналаштування Ronin-SC.
  А. Одночасно натисніть і утримуйте кнопку M і кнопку 
блокування Ronin-SC протягом 4 секунд, щоб запустити 
автоналаштування.
   Б. Запустіть додаток Ronin, перейдіть на сторінку Motor 
Parameters (параметри електродвигуна) та оберіть Auto 
Tune (автоналаштування).

Опис кнопок
Кнопка живлення: натисніть та утримуйте для ввімкнення або 
вимкнення Ronin-SC. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути 
або вимкнути режим очікування.
Кнопка M: натисніть, щоб вибрати профіль користувача. Натисніть 
і утримуйте, щоб перейти в спортивний режим.
Джойстик: направте джойстик вгору або вниз для управління 
переміщенням по осі нахилу, направте джойстик вліво або вправо 
для управління переміщенням по осі повороту. Перейдіть на 
сторінку Joystick (Джойстик) додатка Ronin, щоб вибрати 
параметри для осей повороту, нахилу і крену.
Кнопка управління камерою: після підключення камери до порту 
управління камерою натисніть цю кнопку наполовину для 
фокусування таким же чином, як натискаєте кнопку спуску затвора 
на камері. Натисніть, щоб почати/зупинити запис. Натисніть і 
утримуйте, щоб сфотографувати. Відвідайте сторінку, присвячену 
продукту Ronin-SC на офіційному сайті DJI (http: //www.dji.сom/
ronin-sc), щоб ознайомитися з оновленим списком сумісних камер.
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Для отримання додаткової інформації див. керівництво 
користувача: 
http://www.dji.com/ronin-sc
Технічна підтримка DJI
 http://www.dji.com/support

※Інформацію може бути змінено без попередження. 

Технічні характеристики

Маса

Розміри

Вхідне живлення

Робочий струм

Діапазон робочих
частот Bluetooth 
Потужність передавача
Bluetooth 

Діапазон робочих 
температур 
Макс. час роботи в
режимі очікування 

Стабілізатор: приблизно 830 г 
Рукоятка: прибл. 258 г 

Штатив: прибл. 160 г

Стабілізатор (у склад. стані): 
220×200×75 мм
Стабілізатор (у розкладеному 
стані): 370×165×150 мм
Модель: RB2-2450 мАгод-7,2 В 
Тип: 18 650 літієвий

Ємність: 2450 мАгод Потужність: 
17,64 Вт•год

Статичний струм: 0,2 A

2,40–2,4835 ГГц

<8 дБм

-20°...+45°C

11 годин

Кнопка блокування: натисніть і утримуйте, щоб увійти в режим 
блокування. Натисніть два рази для центрування стабілізатора. 
Натисніть три рази, щоб повернути стабілізатор на 180 ° і 
направити камеру на себе.

 Коли камера та Ronin-SC підключені через кабель 
управління камерою (USB-C), відтворення неможливе. 
У цьому випадку натисніть кнопку живлення, щоб 
увійти в режим очікування, а потім натисніть кнопку 
відтворення.




