
RONIN-S Ръководство
на потребителя



Търсене на ключови думи

Търсете ключови думи, като "батерия" и "инсталация", за да намерите тема. Ако 
използвате Adobe Acrobat Reader, за да четете този документ, натиснете Ctrl+F, ако 
използвате Windows или Command+F, ако използвате Mac, за да започнете търсенето.

Търсене на тема

Вижте пълния списък с темите в съдържанието. Натиснете върху дадена тема, за да 
отидете до тази секция.  

 Принтиране на този документ

Този документ поддържа печат с висока резолюция.
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Ръководство за употреба

Легенда

Внимание Важно Съвети Справки

Преди да започнете

Този документ е с цел да ви помогне да използвате безопасно и пълноценно Ronin-S. 
Съдържание на кутията на Ronin-S 
Упътване за Ronin-S 
Ръководство за употреба на Ronin-S 
Отказ от гаранция и безопасна употреба на Ronin-S 

Проверете всички части въведени в ръководството в кутията. Прочетете цялото 
ръководство, гледайте информационните и убочителните видеа на официялния сайт на  
DJI (http://www.dji.com/ronin-s). Прочетете условията за употреба, за да разберете вашите 
права и задължения. Ако имате въпроси или проблеми по време на инсталацията, 
поддръжката или употребата на продукта, моля да се свържите с DJI или оторизиран дилър. 

Изтегляне на приложението Ronin

Потърсете “Ronin” в App Store, след което следвайте инструкциите за 
инсталиране на приложението под IOS.
Потърсете “Ronin” в Google Play, след което следвайте инструкциите за 
инсталиране на приложението под Android.

iOS 9.0 или по-висока      Android 4.4 или по-висока             Ronin App

* Приложението Ronin поддържа iOS 9.0 (или по-нов) или Android 4.4 (или по-нов).

Сваляне на DJI Pro Assistant за Ronin

Свалете DJI Pro Assistant за Ronin на адрес: http://www.dji.com/ronin-s/info#downloads
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Въведение
DJI Ronin-S е професионална триосна стабилизираща стойка, специално създадена за DSLR и 
безогледални камери. Съвместимa e с почти всички DSLR и безогледални камери на 
пазара. Ronin-S също може да бъде монтиран на трипод или на кола за заснемане в 
движение със скорост до 75 км/ч*. Ronin-S разполага с различни режими на работа, като 

SmoothTrack и Lock mode, а новия спортен режим ще ви позволи да заснемете безпроблемно 
високоскоростни сцени. 

Ronin-S съдържа набор от бутони, които ви позволяват да контролирате движението 
на жироскопната стойка и да привключвате лесно различните режими на работа. С 
използването на предоставените кабели за контрол на камерата, Ronin-S може да контролира 
затвора, записването и фокусирането. Входовете за аксесоари и захранване позволяват 
прикачването на външен безжичен приемник или Focus motor.

Жироскопната стойка и  ръкохватката са с  възможност за разкачане, като в самата 
ръкохватка има акумулаторна батерия с капацитет 2400 mAh, която осигурява максимално 
време на работа до 12 часа**.  

След като се свържете с приложението на Ronin, контрол над движението на ръкохватката и 
настройките на параметрите са лесно постижими с интелигентните функции Panorama, 
Timelapse, Motionlapse и Track. 

* Работи само, когато Ronin-S се държи за видео заснемане.

 ** Работи само, когато Ronin-S е правилно стабилизиран. 
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Чертеж на Ronin-S

1. Мотор за наклона
2. Хоризонтален мотор
3. Профилни LED индикатори
4. Бутон за включване
5. Джойстик
6. M бутон
7. Бутон за контрол на камерата
8. Ръкохватка
9. Удължена ръкохватка/Трипод

2

4
5
6

8

9

7

3

10

1
11

12

13

14
15

16

17
18

10. Вертикален мотор
11. 12V Порт за захранване на аксесоарите
12. USB-C вход
13. Спусък
14. Индикатори за ниво на батерията
15. Бутон за включване на ръкохватката
16. Колело на фокуса
17. Порт за контрол на камерата (RSS Port)
18. Монтажна планка за камера
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Подготовка за стартиране

Прикачете жироскопната стойка към ръкохватка като плъзнете поддържащата планка за 
обектива. Превключете лоста в заключено положение.

Закачане на удължената ръкохватка

За да закачите удължената ръкохватка към жироскопната стойка, привключете 
предпазната ключалка към заключена позиция, и я разгънете както е показано. 

Входовете и конекторите за мощност/данни на Ronin-S не са водоустойчиви. 
Уверете се, че ги предпазвате от прашни частици и вода, за да избегнете щети.

1

2

3

1

2

Монтиране на ръкохватката
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Монтиране на камерата

 Уверете се, че камерата е изключена по време на инсталация.
   Препоръчително е да използвате мека връзка, за да избегнете препядствия по 

време на движение.

Съвместими камери и обективи
Според нашите изследвания, изброените комбинации от камери и обективи, могат 

физически да бъдат балансирани и стабилизирани върху Ronin-S. В колоната 
съвместими устройства се посочват камерите, който са съвместими с жироскопната стойка 
и приложението. Моля погледнете продуктовата страница на Ronin-S за актуализиран 
списък за съвместимост.

Моля уверете се, че ползвате правилния кабел за вашия модел камера. Обърнете се към 
ръководството на камерата за настройките на дистанционното.

Марка Модел Съвместими oбективи Функции
Кабел за 

за Контрол  
 Камерата

Canon

60D
70D
77D
80D

7D Series
1D Series
5D Series
6D Series

EF 8-15mm f/4L USM
EF 11-24mm f/4L USM

EF 16-35mm f/2.8L III USM EF 
16-35mm f/4L IS USM EF 

17-40mm f/4L USM 
EF 24-70mm f/2.8L II USM EF 

24-70mm f/4L IS USM EF 
24-105mm f/4L IS II USM EF 

24-105mm f/3.5-5.6 IS STM EF 
35mm f/1.4L II USM

EF 50mm f/1.2L USM
EF 85mm f/1.2L II USM
EF 85mm f/1.4L IS USM

EF 85mm f/1.8 USM

Старт/Стоп видео
запис 

Заснемане на 
снимка  

RSS-IR
контролен

кабел

Старт/Стоп видео
запис 

Заснемане на 
снимка  

Pull focus (със
съвместими 
обективи)*

Настройка на 
параметрите*

MCC 
кабел

Panasonic

GH5
GH5s

H-E08018GK
H-HSA35100GK

H-HSA12035GK 
FSA45200GK

H-ES12060GK
H-X012GK

I-FS12060GK
H-H025GK 

H-X015GK
H-HS030GK

MCC-C 
кабел

GH4
Избираемо 

RSS 
кабел

Изисквания за размерите на камерата 
Максималната дълбочина от центъра на тежестта на основната плоча на камерата е 98mm. 
Максималната височина, измерена от горната част на основната плоча на камерата е 150mm. 
Максималната ширина е 205mm.
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Старт/Стоп видео
запис 

Заснемане на 
снимка  

Pull focus (със
съвместими 
обективи)*

Настройка на 
параметрите*

Старт/Стоп видео
запис 

Заснемане на снимка  
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Nikon

D850
D5
D3

D300
D300S

D3S
D3X
D4

D4S
D500

D5000
D5100
D5200
D5300
D5500
D600
D610
D700

D7000
D7100
D7200
D750
D800
D810

D810A
D90
Df

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED AF-S 
NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED AF-S NIKKOR 

24-70mm f/2.8E ED VR AF-S NIKKOR 24-70mm 
f/2.8G ED

AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF AF-S 
NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR AF-S 

NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR AF-S NIKKOR 
28-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF NIKKOR 14mm 

f/2.8D ED
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

MCC 
кабел

Sony

A7 Series
A9 Series

FE 24–105 mm F4 G OSS
FE 16-35mm F2.8 GM

FE 12-24mm F4 G
FE 100mm F2.8 STF GM OSS

FE 85mm F1.8
Vario-Tessar T* FE 16–35 mm F4 ZA OSS FE 

24-70 mm F2.8 GM
Vario-Tessar T* FE 24-70 mm F4 ZA OSS FE 

28-70 mm F3.5-5.6 OSS
FE 28 mm F2

Distagon T* FE 35 mm F1.4 ZA
Sonnar T* FE 35 mm F2.8 ZA
Planar T* FE 50mm F1.4 ZA

FE 50mm F1.8
Sonnar® T* FE 55 mm F1.8 ZA

FE 85 mm F1.4 GM
FE 90 mm F2.8 Macro G OSS

Старт/Стоп видео
записване

Заснемане на снимка

RSS-IR 
контролен 

кабел

A6000
A6300
A6500

E 18-135mm F3.5-5.6 OSS
E 10–18 mm F4 OSS

Vario-Tessar T* E 16-70 mm F4 ZA OSS E PZ 
18–105 mm F4 G OSS

E 18–200 mm F3.5–6.3 OSS LE Sonnar® T* E 
24 mm F1.8 ZA

Hassleblad X1D

XCD 4/21MM
XCD 3.5/120MM
XCD 3.2/90MM
XCD 3.5/45MM
XCD 3.5/30MM

Старт/Стоп видео
записване

Заснемане на снимка

MCC-C 
кабел

* Функцията ще бъде реализирана чрез бъдеща актуализация на фърмуера.
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Заснемане на 
снимка  

Pull focus (със
съвместими 
обективи)*

Настройка на 
параметрите*
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1. За тези, който използват камери Cannon,

и Infrared Control Mode (Self-Timer Mode), за да активирате контрола на камерата. Моля да се 

поставете камерата в режим Video Recording Mode    

 производителя на устройството ви.
функцията за дистанционно управление на

обърнете за повече информация към
За тези, който използват Sony, задайте  
камерата за да активирта управлвнието.  Моля да се обърнете за повече информация 
към производителя на устройството ви.

2.  Свържете контролния кабел (Type-C) за камери с USB-C вход. 

За тези, който използват Panasonic GH5, настройте USB режима на PC (Tether), когато 
включите камерата, за да активирате управлението.

3. Свържете контролния кабел (Type-B) за камери с USB вход. За тези, които използват
Canon 5DMKIV и Nikon D850 все още няма настройки (очакват с бъдещото 
обновенивение на софтуера)

След като приключите с настройването на камерата, натиснете наполовина копчето 
Autofocus, както бихте направили с копчето за затвор на повечето DSLR камери; Натиснете 
веднъж start-stop recording; Натиснете и задръжете, за да снимате. Това е възможно само за 
някои камери.

Бъдете сигурни, че Ronin-S не е включен, докато вкарвате и изкарвате RSS 

кабела. При неспазване, може да изгорите кабела.
   Когато свързвате камери с USB кабел, бъдете сигурни, че сте заредили  
Ronin-S преди да го свържете с камерата.

Настройки и връзки на камерата
Бутонът за управление на камерата има достъп до различни функции в зависимост 

от модела й. Свържете предоставения кабел към RSS входа, намиращ се на 

жироскопната стойка и камерата.

1. Свържете контролния кабел RSS-IR към RSS входа, намиращ се на жироскопната стойка
и след това насочете инфрачервената светлина към приемника на камерата показан
по-долу. Може да използвате малката лента за закачане и затягане, за да закрепите
контролния кабел RSS-IR и жироскопната стойка.
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Монтиране на камерата
Преди да сте монтирали камерата, се уверете, че сте се подготвили 

предварително. Свалете капачката на обектива и се уверете, че батерията и мемори 

картата са в самия апарат.

1. Прикачете платформата към долната част на апарата с помощта на отвертка или монета.

2. Прикачете монтажната планка и поддържащата планка на обектива. За най-добри 
резултати използвайте поддържащата планка на обектива, когато е възможно.

3. Плъзнете апарата върху монтажната планка. Когато стигнете желания баланс, 
местейки планката напред и назад, привключете лоста , за да заключите камерата. 

1
2

3
4

1

2

3 4
5

2

4. Препоръчително е камерата да се монтира с помощта на Top Hotshoe Bracket, когато
Ronin-S се използва върху кола или когато пътувате с висока скорост, където 
вятърът може да афектира върху стабилността на стойката. Продуктът Top 
Hotshoe Bracket се продава отделно, инсталацията може да намерите по-долу.

* Монтирайте платформата ако е нужно.
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Балансиране

За да получите най-добро представяне от Ronin-S, балансирането е от съществено 
значение. Точното балансиране е решаващо при снимане, където Ronin-S е 
подложен на бързи и ускорени движения.

1. Камерата трябва да бъде напълно конфигурирана с всички аксесоари и кабели,преди 
да бъде инсталирана и балансирана върху жироскопната стойка. Ако камерата има 
капак за обектива, не забравайте да го премахнете преди балансиране.
2. Уверете се, че Ronin-S’ е напълно изключен, преди да започнете да го
балансирате.  
Балансиране на вертикалния наклон

1. Завъртете оста на накланяне, така че обективът на камерата да сочи нагоре. 
Задръжте мотора за наклона на оста и се уверете, че оста на въртене е в 
хоризонтална  позиция и проверете дали камерата се накланя напред или назад.

2. Разхлабете механизма  1  върху мотора и регулирайте баланса на 
камерата  2  , докато камерата не се стабилизира.

3. Затегнете механизма. 

Балансиране на дълбочината на наклона

2 1

1

2

3

Преди балансиране

1. Завъртете оста на накланяне така, че обективът да сочи напред. Задръжте мотора за 
наклон, за да проверите дали тежестта на камерата пада напред или назад.

2. Превключете механизма    1    до отключена позиция. Регулирайте баланса на 
камерата    2    , докато тя остане неподвижна, при завъртане на оста на 45° нагоре 
или надолу.

3. Превключете механизма    3    до заключено положение. 
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Балансиране на оста на въртене

1. Освободете мотора за наклон, за да проверите посоката, в която той се движи

2. Разхлабете механизма на оста на въртене   1   и регулирайте баланса на камерата   2  , 
докато камерата остане неподвижна. Ако моторът на тази ос се движи прекалено
трудно, можете да повдигнете камерата нагоре, докато я регулирате или да наклоните 
Ronin-S малко назад, докато рамото за въртене е паралелно със земята.

3. Затегнете механизма. 

Балансиране на оста на хоризонталния наклон

1. Хванете ръкохватката и наклонете Ronin-S странично, за да проверите 
движението на оста на хоризонталния наклон.

2. Разхлабете механизма  1  , разположен на мотора за хоризонтален наклон. 
Регулирайте баланса на камерата  2 , докато камерата остане неподвижна, 
когато въртите оста на хоризонталния мотор на 45°, докато повдигате 
ръкохватката.

3. Затегнете меганизма. 

1

2

2

1

Механизмите на ръкохватката мога да бъдат издърпани навън и да бъдат преместени, ако 
се възпрепятства тяхното завъртване.

Необходимо е да използвате избирателни противотежести, ако монтирате по - дълга 
система. Посетете официалния сайт DJI, за да нучите повече.
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Ръкохватка и вътрешна батерия
Ръкохватката е за ръчна употреба. Батерията в нея е с капацитет 2400 mAh и е 
способна да захранва Ronin-S до 12 часа ( когато Ronin-S е правилно балансиран и 
използван в нормални условия).

Зареждане

Заредете ръкохватката като използвате 24W USB зарядно и USB-C кабел, свързан към USB-
C входа на жироскопната стойка. Време за зареждане: приблизително 2 часа и 15 минути.

Използване на ръкохватката

 Натиснете веднъж бутона на ръкохватката, за да я включите, след това натиснете  и    
задържете бутона за включване на жироскопната стойка, за да я включите.  
Натиснете и здръжте бутона на жироскопната стойка, за да я изключите.     
Натиснете веднъж и след това задръжте, за да изключите  ръкохватката. 
(Ръкохватката се изключва атоматично ако 
не е свързана с жироскопната стойка или 
жироскопната стойка не е включвана 12 часа.) 

USB-C Вход
USB ЗарядноИзточник на

напрежение
100 - 240 V

LowHigh

Можете да използвате външна батерия, за да захраните Ronin-S чрез USB-C входа.

Когато включите Ronin-S, се уверете, че го държите стабилно и правилно невилиран.
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Безопасна употреба

Следните термини се изпозлват в цялата литература на продукта, за да се посочат 
различни възможности за вреда при работа с този продукт:

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не спазвате правилно процедурите се създава възможност за 
нанасяне на материални щети и възможност за нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако не спазвате правилно процедурите има вероятност за 
материални щети, съпътстващи щети и сериозни наранявания или  голяма вероятност за 
повърхностно нараняване.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

За да избегнете пожар, сериозни наранявания и материални щети, спазвайте 
следните указания за безопасност, когато използвате, зареждате или съхранявате 
ръкохватката.

Използване на ръкохватката

Прочетете ръководството на потребителия, за да се 
запознаете с ф ункциите на продукта. И зползването на 
продукта неправилно може да доведе до увреждането му,

както и  на наличното  имущество и да причини сериозни наранявания. Това е сложен 
продукт. Работата с него трябва да бъде с повишено внимание и здрав разум, както и 
изисква някои основни механични познания. Неспазването на безопасна и отговорна 
употреба може да доведе до нараняване или повреда, също и материална щета върху 
чужда собственост. Този продукт не е предназначен за употреба от деца без директен 
надзор от възрастен. Не използвайте несъвместими компоненти и не променяйте 
този продукт по никакъв начин от посочения в документите предоставени от SZ DJI 
OSMO TECHNOLOGY CO.,LTD. Тези указания за безопасна употреба съдържат съвети за  
безопасност, екплоатация и поддържка. От съществено значение е да прочетете и 
следвате всички инструкции и предупреждения в ръководството на потребителя 
преди монтажа, настройката или употребата, за да използвате продукта правилно и 
да предотвратите повреда или сериозно нараняване.

1. Не позволявайте ръкохватката да влезне в контакт с всякакви видове течности. Не 
оставяйте ръкохватката навън в дъжда или близо до източник на влага. Не изпускайте 
ръкохватката във вода. Ако вътрешността на ръкохватката е в контакт с вода, може да 
възникне химическо разграждане, което може да доведе до запалване на батерията и 
дори до експлозия.

2. Ако ръкохватката случайно попадне във вода, незабавно я поставете на безопасно и 
сухо място. Поддържайте безопасно разстояние от ръкохватката, докато не изсъхне 
напълно. Никога не изпозлвайте ръкохватката отново и я изхвърлете правилно.

3. Ако ръкохватката се запали, използвайте вода, пясък, одеало с огнеупорно покритие 
или пожарогасител със сух прах.

4. Никога не поставяйте батерии, които не са произведени от DJI. Влезте в 
www.copter.bg, за да закупите нови батерии. DJI и COPTER.BG не носят отговорност за 
щети, причинени от батерии, които не са оригинални.

5. Никога не зареждайте подути, изтичащи или повредени ръкохватки. Ако ръкохватката 
е необичайна свържете се с DJI или оторизиран дилър и сервиз за България 
COPTER.BG.

6. Никога не поставяйте и не сваляйте ръкохватката от жироскопната стойка, когато е 
включена.

7. Ръкохватката може да се изпозлва при температури от -20° C до +40° C. Изполването 
на ръкохватката в среда над +50° С може да доведе до пожар или експлозия. 
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Използването на ръкохватката под -15° С може да доведе до трайни повреди.

Зареждане на ръкохватката
1. Винаги използвайте зарядно наDJI, в противен случай DJI не носи

отговорност при повреда.
2. Не оставяйте ръкохватката без надзор по време на зареждане. НЕ зареждайте, 

ръкохватката в близост до лесно запалими вещества или повърхности, като дърво 
или мокет.

3. НЕ зареждайте ръкохватката веднага след използване, защото температурата и 
може да бъде прекалено висока. Препоръчително е да се зарежда, когато 
ръкохватката стигне стайна температура. Зареждането на ръкохватката извън 
зоната на зареждане, която е между 5° C и 40° C, може да доведе до изтичане, 
прегряване или повреда на батерията. Идеалната температура за зареждане е 
между 22° C и 28° C.

4. Изкарайте зарядното от контакта, когато не го използвате. Проверявайте редовно 
зарядното за повреди при кабела, щепсела или други части. НЕ почиствайте 
зарядното с денатурирани алкохолни флакони или запалими разтворители. Никога 
не използвайте повредено зарядно. 

Съхранение на ръкохватката

1. Дръжте ръкохватката далеч от деца и животни. Ако се появи предупреждение за 
нисък заряд, заредете докато батерията на ръкохватката не стигне от 30% до 
50%, за по-дългосрочно съхранение.

2. НЕ оставяйте ръкохватката в близост до източници на топлина като пещи или 
нагреватели. НЕ оставяйте ръкохватката в кола в горещи дни. Идеалната 
температура за съхранение е между 22°C и 28°C.

3. Пазете ръкохватката суха.  

Поддържане на ръкохватката
1. НИКОГА не използвайте ръкохватката, когато температурата е прекалено висока или

ниска.
2. НИКОГА не съхранявайте батерията в среда, където температурата е по-висока от

45℃ или по-ниска 0℃.

1. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ръкохватката при силни електростатични и елктромагнитни 
среди. В противен случай, можете навредите на батерията.

2. НИКОГА не разглобявайте ръкохватката по какъвто и да е начин, защото можете 
да нараните цялостта и може да се възпламени.

3. НЕ изспускайте и не наранявайте батериите. НЕ слагайте тежки предмети върху 
зарядното или ръкохватката.

4. Електролитите в батерията са силно корозионни. Ако попаднат върху кожата или 
очите ви, незабавно измийте засегнатата зона с течаща вода в продължение на не 
по-малко от 15 минути, а след това незабавно потърсете лекарска помощ.

5. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ръкохватката ако сте я изпуснали.
6. НЕ загрявайте батерията. НЕ слагайте ръкохватката в микровълнова печка или 

херметизиран контейнер.
7. НЕ причинявайте ръчно късо съединение върху ръкохватката.
8. Почиствайте ръкохватката с чисти и сухи кърпи.
9. Никога НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ръкохватката ако батерията е на по-малко от 1%, защото 

това може да доведе до по-сериозни и трайни щети върху батерията. 
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Бележки за Пътуване
1. Преди да се качите на самолет,  ръкохватката трябва да бъде разредена и зарядът 

й трябва да е под 30%. Разреждайте само на място защитено от пожари. 
Съхранявайте ръкохватката на проветриво място.

2. Пазете ръкохватката далеч от метални предмети.
3. Никога не пренасяйте ръкохватката, ако е с нарушена цялост.  

Изхрвъляне на ръкохватката

Изхвърляйте само на подходящи за това места. Стриктно следвайте местните регулации 
свързани с изхвърлянето и рециклирането на батериите.  

Използване на ръкохватката
1. Бъдете сигурни, че е напълно заредена.
2. Не използвайте, ако батерията не е заредена.

Зареждане на ръкохватката
1. Ръкохватката е проектирана да спре да се зарежда, когато батерията е напълно

заредена.

2. Проверете дали ръкохватката е изключена преди зареждане.

Съхранение

1. Разредете батерията на ръкохватката до 40%-65%, ако няма да се ползва 10
дни или повече. Това ще удължи живота на батерията. Батерията на ръкохватката 
автоматично ще се разреди до 65%, ако не се използва 10 дни или повече. 
Отнема приблизително 1 ден, за да се разреди до 65%. Нормално е да усетите 
топлина от батерията на ръкохватката, когато се разрежда.

2. Ръкохватката ще премине в режим "Hibernation", когато се съхранява за дълъг 
период. Заредете батерията на ръкохватката, за да излезете от режима.

3. Премахнете ръкохватката от жироскопната стойка при съхранение.  

Поддръжка на Ръкохватката
1. Животът на батерията може да се намали, ако не се използва за дълъг период.

2. Разредете и заредете ръкохватката напълно веднъж на всеки 3 месеца, за да я 
поддържате в добро състояние.

Изхвърляне на Ръкохватката
Изхвърлете ръкохватката, ако тя не работи след пълен разряд и заряд.
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Режим на Работа

Настройки на приложението Ronin

След балансиране и включване на Ronin-S можете да настройте жироскопната стойка през 
приложението Ronin.

Настройки

Параметри на моторите

Активиране на Ronin-S
Уверете се, че камерата е балансирана преди да активирате Ronin-S. Не включвайте 

Ronin-S без балансиран товар, защото рискувате да повредите моторите.

1. Натиснете бутона за включване веднъж, за да включите ръкохватката и после 
натиснете бутона за включване на жироскопната стойка, за да я включите.

2. Включете Bluetooth на вашето мобилно устройство и включете приложението 
Ronin. Изберете Ronin-S и въведете Bluetooth паролата 12345678.

3. Уверете се, че сте свързани с интернет и следвайте инструкциите на екрана, за да 
активирате Ronin-S.

4. След активация натиснете два пъти бутона за включване на жироскопната 
стойка, за да активирате моторите. 
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Съществуват настройките Stiffness, Strength, Filter и Control в раздел Motor settings. Stiffness 
винаги трябва да се настройва в съответствие с цялостния товар на жироскопната стойка. 
Останалите настройки са за напреднали. Препоръчително е да се оставят по подразбиране.

Stiffness: Използва се за настройка на количеството мощност на моторите и тяхната 
реакция за баланс на всяка ос. Осигурете достатъчно мощност, за да работят стабилно.

Auto Tune: Стойността на Stiffness се определя от системата във връзка с товара на 
жироскопната стойка.Съществуват три профила за фина настройка и твърдост на 
реакцията. В повечето случаи се препоръчва използването на ‘Mid’ или‘ High’профилите за 
най-добра устойчивост. В случай, че желаете бавни движения, използвайте профила ‘Low’.

След избиране на профила, натиснете функция ‘AutoTune’. Ronin-S автоматично ще изчисли 
оптималния резултат базиран на товара. Можете също да натиснете и задържите M бутона 
на ръкохватката за 4 секунди, за да активирате тази ф ункция.

Процесът Auto Tune отнема приблизително 40 секунди. Ако жироскопната стойка е 
правилно балансирана, стойността Power на моторите трябва да е в диапазон ±5. Ако Power 
е извън този диапазон, трябва да прегледате и поправите механичния баланс.

Уверете се, че Ronin-S е поставен на стабилна повърхност и стои изправен, когато 
ползвате Auto Tune.
Ако монтирате Ronin-S на кола е препоръчително да настроите показателя 
Stiffness ръчно след като AutoTune завърши. Повдигайте стойността, докато 
жисрокопната стойка не започне да вибрира. Тогава намалете леко Stiffness 
стойността.
Уверете се, че жироскопната стойка е балансирана и Stiffness е настроен 
правилно, всеки път, когато сменяте обектива на камерата.

С натискане на Advanced Settings ще можете да настроите Strength, Filter и Control.

Препоръчително е да ги оставите по подразбиране в повечето случаи.

Потребителите с опит могат да използват тези настройки безопасно.
Strength: Препоръчително е да се остави по подразбиране. Този показател позволява да 
се намали грешката във височината и отразява колко бързо Ronin-S реагира на промяната 
в ориентацията. Ако видите необичайни височинни грешки, използвайте този параметър, 
за да увеличите силата на моторите. Въпреки това, ако увеличите прекалено много, ще се 
предизвика вибрация. Когато  стойността е нагласена на 10 и оста на въртене не може да 
спре на момента, намалете показателя до 6.
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SmoothTrack

Filter: Тази настройка олекотява високочестотни вибрации от Ronin-S. Когато Ronin-S 
вибрира във високи честоти, намалете Filter стойността.

Control: Препоръчително е да оставите тази настройка по подразбиране. Control се отнася 
за нискочестотните вибрации. Ако Ronin-S вибрира видимо, можете да го поправите, като 
увеличите стойността на Control. Когато вибрацията остане на ниска честота, тогава 
намалете стойността на Control.

Препоръчително е да използвате джойстика, за да тествате оста на въртене и оста 
на вертикален наклон. Тествайте  всяка ос във всички ъгли, за да проверите дали се 
появяват вибрации.

SmoothTrack позволява на Ronin-S да реагира на 
движението на оператора без отдалечен оператор. 
Стойностите на всяка ос на въртене, наклон и 
хоризонтгален наклон могат да се настроят. Low, 
Medium, High и Custom показатели са налични за 
настройките Speed, Deadband и Sensitivity. 

Speed определя колко бързо реагира стойката на 
движения.

Deadband определя колко трябва да се промените 
позицията, за да реагира Ronin-S

Sensitivity определя колко близо камерата ще следва измененията в осите. Когато 
Sensitivity е с високи стойности, жироскопната стойка ще достигне по-бързо 
максимална скорост, което кара Ronin-S да следи обекта в кадър в бърза сцена.

Разрешете Push функцията, за да можете да нагласите осите без да изключвате Ronin-S.

Ако най-високите стойности на Speed и Sensitivity не са достатъчно бързи, можете да 

активирате режим Sport, като натиснете и задържите бутона 'M' на Ronin-S. В режим 
Sport, Ronin-S ще повдигне докрай реакцията си за стабилност на камерата. Този режим 
е идеален за бойни или преследващи сцени.
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Настройки Control
Използвайте джойстика, за да управлявате жироскопната стойка. За да настройте 

джойстика, влезте в страница Control.

 

Motion
Можете да настроите джойстика като използвате Deadband, Max Speed, Smoothing и Endpoint за 
всяка ос и 3 профила за различните им настройки.

Deadband: Когато показателят се увеличава е необходимо повече движение на джойстика, за да 
се движи стойката.

Max Speed: Позволява да се настроите максималната скорост на въртене.

Smoothing: Когато показателят се увеличава, при връщане на джойстика в начална 
позиция, жироскопната стойка се движи по-плавно. Ако е нагласен на 0, връщането на 
джойстика в начална позиция спира въртенето внезапно.

Endpoint: Ограничава движението на стойката с избор на крайни позиции. Оста на 
въртане и оста за наклон могат да се ограничат до определени градуси, в които да се 
движи жироскопната стойка. При силен наклон е възможно някои обективи да се допират 
до стойката. Използвайте Endpoint, за да ги предпазите.

Този индикатор дава информация за дистанционния оператор. Оста на наклон, въртене и 
хоризонтален наклон са разпределени на канали. Командата на всяка ос може да бъде 
обърната наобратно. Когато се използва вграденият джойстик, може да контролирате 
само CH1 и CH3, които са разпределени на оста на наклона въртене. Можете да си 
изберете канал като натиснете името на оста вдясно на страницата. Когато се използва 
външен джойстик, можете да нагласите трите оси.
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General
Можете да смените режима на работа от Handheld на Car Mount според начина на снимане. 
Можете да сменяте между различните профили. Профилите User 1,2 и 3 предоставят 
различни настройки за SmoothTrack, Control Settings и Auto Tune.

SmoothTrack Control Settings Motor Parameters

Speed Deadband Sensitivity Deadband Max Speed Smoothing Auto Tune Grade

User 1 High Low High Low Low Low Medium

User 2 Medium Low Medium Low Medium Low Medium

User 3 Low Medium Low Low Medium Low Medium

Motor Pause - може временно да изключи моторите на Ronin-S, за да смените обектива, 
батерията на камерата или да вземете почивка по време на снимане. Ronin-S ще се 
центрира веднага след включване на моторите.
Като натиснете бутона Recenter, жироскопната стойка ще се върне в централна позиция.

More
Натиснете Restore Gimbal Setup, за да възстановите настройките по подразбиране. 
Balance Test ще провери състоянието на баланса на Ronin-S. Уверете се, че няма 
препятствия пред жироскопната стойка преди да направите балансиращ тест.

System Calibration
Използвайте само ако усетите плъзгане от някоя от трите оси. За да калибрирате 
системата, проверете дали стойката е напълно стабилна. Проверете дали камерата 
може да се движи на 90°като обектива е насочен напред. Натиснете Calibrate System и 
изчакайте калибрацията да свърши.

20
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Create Features

Ronin-S разполага с Create Features, с които може да се 
автоматизира снимачният процес с функциитe Capture, 
Panorama, Timelapse, Motionlapse и Track.

Препоръчително е да нагласите камерата си на електронен 
или тих затвор за снимане, за да се намали интерференцията 
от огледалото на DSLR, когато използвате Create Features.

Препоръчително е да монтирате Ronin-S на трипод или 
моторизирани планери, когато използвате CreateFeatures за 
най- добри резултати.

Capture
Capture функцията е създадена да позволява интуитивно 

дистанционно управление от мобилното устройство.

1. Control Dial: Можете да нагласите максималната скорост 
на джойстика и функцията Smoothing, чрез завъртане на 
виртуалния диск.

2. Roll Stick: Контролирайте движенията на оста за 
хоризонтален наклон чрез виртуалния джойстик.

3. Pan/Tilt Stick: Контролирайте движенията на осите за 

наклон и завъртане чрез виртуалния джойстик.

4. Shoot / Record бутон: Натиснете, за да започнете да 
снимате.
5. Photo/Video Toggle: Натиснете, за да смените между 
видео и фото режим (оставете същия режим, като 
настройките на камерата).  

1

2

3

5 4

Panorama

Режимът Panorama позволява да се направят серия от 
свързани снимки с прецизен контрол базиран на сензора, 
обектива, фокусното разстояние и желаната честота на 
препокриване. Параметърът Delay е предназначен да 
подобри качеството на снимката, като осигури стабилност на 
жироскопната стойка, след като е натиснат спусъкът за 
снимане. След като настройте фотоапарата, следва да 
зададете обхвата на панорамата, като плъзнете синята и 
бялата точка върху картата на мрежата. Можете директно да 
видите общия обхват и крайните точки, както и снимките, 
необходими за съставяне на окончателната панорамна 
снимка. Можете да видите пътя на панорамата на дисплей на 
камерата. Диапазонът на оста на наклона при режим 
Panorama е ±45°, за да не заснемете жироскопната стойка, а 
обхвата на хоризонталната ос ви позволява да заснемете 
пълно завъртане на 360°.
Натиснете бутона за снимане, за да започнете.
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Timelapse
В режим Timelapse, Ronin-S ще задейства камерата така, че да 
заснеме неподвижни обекти с желаното интервално време и 
автоматично ще спре, когато приключи. Може да настройте 
желаната от вас продължителност и скоростта на кадрите така, 
че Ronin-S да изчисли колко снимки са необходими. Функцията 
Push използвана за хоризонталната и оста за наклона се 
активира автоматично, когато стартирате режим Timelapse 
така, че можете да управлявате Ronin-S, за да промените 
ориентацията на камерата и да кадрирате интуитивно вашия 
Timelapse кадър.
Натиснете Virtual Switch, за да нагласите камерата чрез 
използването на виртуалния джойстика.

Motionlapse
Motionlapse ви позволява да настройте до 5 точки/ключови 
кадри за заснемането на Timelapse, така че да добавите повече 
движения в съдържанието. За да изберете позицията на 
точката, натиснете върху нея и след това просто я плъзнете по 
хоризонталната ос или наклонената ос. За да добавите още 
една точка, докоснете иконата за подчертаната точка, за да я 
премахнете, след което натиснете "+" над графичната карта 
отдясно. След това преместете жироскопната стойка на 
следващата желана точка. За да изтриете точка, просто 
натиснете върху нея и после иконата на кошчето. След като 
настройте точките, можете да докоснете бутона за 
преглеждане, за да видите дали курсът на Motionlapse включва 
всичко, което ви харесва в съдържанието на Motionlapse или 
докоснете, за да започнете да снимате.

Track
РежимътTrack е предназначен за заснемане на видео с до 10 
точки. Скоростта на движение между 2 точки може да бъде 
зададена по желание, позволявайки ви да свържете Ronin-S с 
други платформи, като например моторизиран плъзгач или RC 
buggy , за да автоматизирате движението на жироскопната 
стойка.
За да преместите иконата на точката, трябва да я плъзнете. 
Параметърът Duration върху картата показва времето, което 
ще отнеме на жироскопната стойка да се премести от 
предходната точка до настоящата. Stay Time показва колко 
време жироскопната стойка ще стои стабилна преди да 
започне да се мести за следващата точка.

При натискане на REC на жироскопната стойка, не
използвайте бутона за запис на камерата.
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Status
Показва състоянието на 
жироскопната стойка, свързаните 
устройства и батерии в реално 
време.

About
Показва информация за вашия 
профил, софтуерна версия и др.

Функции на бутоните

  Бутон за включване

1. Натиснете и задръжте, за да включите жироскопната стойка .
2. Натиснете два пъти, за да спрете моторите на стойката и натиснете отново два
пъти, за да ги пуснете.

M Бутон
1. Натиснете веднъж, за да смените потребителските профили.

2. Натиснете и задръжте, за да превключите на спортен режим.

3. Натиснете шест пъти, за да възстановите приложения потребителски профил и
паролата за Bluetooth към настройките по подразбиране.
Спусък

1. Натиснете и задръжте, за да превключите на режим Lock.

2. Натиснете два пъти, за да пренасочите жироскопната стойка.

3. Натиснете три пъти, за да насочите жироскопната стойка на 180° , така че да
сочи към лицето ви.

4. Натиснете четири пъти и задръжте, за да започнете калибриране на джойстика. 
Калибрирането на джойстика се изисква само, когато жироскопната стойка се отклонява 
(движи се сама, без да бъде управлявана от джойстика). По време на калибриране, 
натиснете и дръпнете джойстика няколко пъти, доколкото може да се завърти във 
всички посоки. Натиснете четири пъти и задръжте спусъка отново, за да завършите 
калибрицията.
Калибрирането ще бъде неуспешно ако LED индикаторите мигат в червено. Ако това се 
случи, опитайте да калибрирате отново .

5. Натиснете и задръжте M бутона и спусъка едновременно за четири секунди, за да 
стартирате Auto Tune. Стандартната степен на Auto Tune е Medium. 

Джойстик
Джойстикът е настроен по подразбиране: натиснете го нагоре или надолу, за да 
контролирате движениеята на оста за наклона и натиснете наляво или надясно,
за да контролирате движенията на хоризонталната ос. Отидете на страница 
"Control", за да настройте параметрите на всяка ос.
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Бутон за контрол на камерата

1. Натиснете наполовина бутона за автоматичен фокус, както бихте направили с
с бутона за снимане на повечето DSLR камери. ( Тази фукция ще бъде 
имплементирана с бъдеща софтуерна актуализация)

2. Натиснете веднъж за старт/стоп на запис.

3. Натиснете и задръжте, за да направите снимка. 

Фокусен пръстен

Фокусният пръстен се изолзва за контролиране на фокуса на камерата. Когато към 
системата на Ronin-S се свърже съвместима камера, можете да фокусирате чрез 
включения кабел. По настоящем наръчното фокусиране е налице само при използване на 
Panasonic GH5/GH5S с електронни фокус лещи. В бъдеще ще се поддържат повече камери. 
Списъкът с поддържани камери ще бъде актуализиран на уебсайта на DJI. Задайте режим 
"USB към компютър" (Tether) на камерата Panasonic GH5/Gh5S и задайте режима на 
фокусиране, за да включите MF на камерата.

Функции на бутоните

1. Фокусен пръстен
 Завъртете, за да контролирате фокуса на камерата.

2. Превключете CAN/S-Bus
Превключете към съответния свързан приемник.
CAN: превключете на позиция CAN, когато сте свързани към безжичния приемник DJI Pro.

S-Bus: превключете на позицияS-Bus, когато използвате дистанционна контролна система, 
която не е произведена от DJI (например Futaba).

3.  Мултифункционален бутон

Единично натискане: А-В точка на калибрация (когато е свързана към външен фокус мотор). 
Двойно натискане: двойното натискане ще задейства движеща калибрация, когато е 
свързан с външен фокус мотор.
Натискане и задържане: обръща посоката на управление.

4. Индикатор на статуса

Показва точния статус на фокусния пръстен.

Двойно червено мигане: модулът изисква обновяване на софтуера.

Единично червено мигане: модулът не е свързан.

1 2 3 4 5 6
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Постоянно жълто: външният фокусен мотор не е калибриран.
Единично жълто мигане: външният фокусен мотор е калибриран.
Постоянно зелено: свързан с камера, с електронен контрол на фокуса или свързан с 
калибриран външен фокус мотор.
Единично зелено мигане: зададена е крайно точка-А на външния фокусен мотор.
Двойно зелено мигане: Точките A-B на външния фокусен мотор са зададени.

5. CAN Port (5 V)
Използва се за връзка с безжичен приемник.

6. 8-pin Contact
Използва се за захранване и предаване на данни. 

Режим на работа
Ronin-S разполага с три режима на работа: Upright, Underslung и Flashlight.

27

Въртенето 360° е възможно, когато използвате Ronin-S в режим Flashlight. Благодарение на 
плъзгащия пръстен на хоризанталния наклон, Ronin-S е способен да извършва непрекъснато 
въртене.
 За да настройте Ronin-S за въртене на 360°, първо трябва да свържете Ronin-S с приложението 
Ronin, след това отидете на страница Channels setting (в Configuration Control Settings > Channels) 
и да зададете CH3 към оста на въртенете (първоначално зададен към хоризонталната ос) и също 
така да зададете CH1 със стойност N/A , за да избегнете въртене по оста за наклона. 
След това задръжте Ronin-S в режим Flashlight и натиснете спусъка два пъти- така ще центрирате 
жироскопната стойка. Натиснете джойстика наляво или надясно, за да въртите жироскопната 
стойка непрекъснато. Скоростта и плавността се регулират от страницата
Motion (в Configuration > Control Settings).
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Обновяване на системния софтуер
Свалете DJI Pro Assistant за Ronin и обновете софтуера ако има нова версия за Ronin-S. 
Следвайте стъпките описани по-долу за обновяване:

1. Свържете Ronin-S с вашия компютър чрез USB-C кабел.

2. Натиснете “Upgrade” и изчакайте да се свали.

3. Натиснете “Upgrade” отново и потвърдете с “Confirm”.

4. Изключете Ronin-S и после го включете, след като обновяването е приключило. 

Уврете се, че компютърът ви е свързан с интернет.
Не премахвайте USB кабела по време на инсталация.
Ако обновяването е неуспешно, рестартирайте Ronin-S и пробвайте отново.

Поддръжка
Ronin-S е прецизна машина и не е водоустойчива. Предпазвайте я от прах и вода. След 
използването е препоръчително Ronin-S да бъде избърсан със суха кърпа. Никога не 
чистете Ronin-S с почистващи препарати.
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Съдържанието подлежи на промяна.

Изтеглете последната версия от:
http://www.dji.com/product/ronin-s

Ако имате въпроси относно този документ, моля, свържете се с DJI, 
като изпратите съобщение до docsupport@dji.com.
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