
RONIN-M
2015.5V1.1

����������� �� �����������



2 © 2015 STORE.DJI.BG 

Условия за употреба
Поздравления! Вие закупихте новия продукт на DJI. Моля, прочетете упътването и условията за употреба
внимателно, преди да използвате продукта. Когато използвате продукта Вие се съгласявате с условията,
за употреба, което означава, че сте прочели упътването от край до край. Съгласявате се, че сте от-
говорни за действията си и всичко създадено с този продукт, както и за последиците от тези действия.
Съгласни сте да използвате продукта само за цели, съобразени с местните нормативни изисквания, усло-
вия, политика и всички останали насоки. 

Четейки условията за употреба също се съгласявате с: 
1. Всяка част от тези условия е обект на промяна, за която не сме длъжни да Ви уведомим. Посетете

www.dij.com, за да получите най-новата им версия.
2. DJI си запазва правото за отказ от тази отговорност.         

Не променяйте частично или изцяло Ronin-M.
Ronin-М е калибриран преди да напусне фабриката. Не са позволени никакви промени по него.   
Уверете се, че използвате оригиналната батерия. В противен случай това може да попречи на 
производителността и да предизвика вътрешни неизправности и повреда в стойката. Моля, изтег-
лете съответния помощен софтуер.

След като DJI няма контрол над използването, настройването, окончателното сглобяване, модифи-
кация или неправилна употреба, следователно не поема отговорност при възникване на повреда. Чрез
условията за употреба, настройка и монтаж потребителят приема всички задължения. DJI не поема от-
говорност за щета и/или наранявания, възникнали пряко или косвено след употребата на продукта.

DJI и Ronin-M са регистрирани търговски марки на DJI, като имената на продукта, марката и т. н.  се появяват в то-
ва упътване като търговски марки или регистрирани търговски марки на фирмите, които ги притежават. 
Продуктът и упътването са  с авторското право на DJI и всички права са запазени. Никаква част от този продукт
или упътването не може да се възпроизвежда под каквато и да било форма без предварително писмено съгла-
сие или разрешение от DJI. 

Употреба на литиево-полимерни (LiPo) батерии

Интелигентните LiPo батерии могат да бъдат много опасни и изискват специално внимание при употре- 
ба. Винаги следвайте тези инструкции, когато използвате LiPo батерии: 

1. Интелигентните батерии на DJI трябва да се презареждат само със зарядното на DJI. 
2. Интелигентните батерии на DJI са проектирани да спрат да се зареждат, когато са напълно заредени. Въп-

реки това е добра практика да се следи напредъка на зареждането и изключването им от зарядното, кога-
то са напълно заредени.

3. Не зареждайте интелигентните батерии в близост до леснозапалими материали или върху запалими по-
върхности като килим или дърво. 

     

4. Никога не зареждайте подута, спукана или повредена батерия.
5. Редовно проверявайте зарядното за прекъсване на кабела, както и щепсела, корпуса и останалите части.

Никога не използвайте повредено зарядно.
6. Изключете зарядното, когато не го използвате.
7. Не почиствайте зарядното с денатуриран спирт или други запалими разтворители.   

Съхранение и употреба

1. Съхранявайте батериите на място, недостъпно за деца и домашни любимци.
2. Никога не разреждайте батериите под 3V за клетка. 
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3. Не загрявайте батерията. 
4. Не поставяйте или отстранявайте батериите, ако пластмасовото покритие е разкъсано или повредено

по някакъв начин.
5. Не изпускайте и не удряйте батериите. 
6. Никога не използвайте подута, спукана или повредена батерия.
7. Почиствайте клемите на батерията с чиста и суха кърпа.
8. Не излагайте батериите на екстремни температури, включително и прекомерно голямо загряване.

Не оставяйте батериите върху превозни средства в горещи дни.
9. Не позволявайте на батериите да влизат в контакт с течности. Не ги оставяйте на дъжда или близо

до източник на влага. 
10. Не слагайте батериите в микровълнова печка или в тенджера под налягане.
11. Не се опитвайте да разглобявате, продупчвате или режете батерията. Не се опитвайте да я поправяте 

сами. 
12. Не поставяйте хлабави клетки на батерията върху проводими повърхности, например маси с метално покритие.
13. Не слагайте хлабави клетки в джобове, чанти или чекмеджета, където може да се получи късо съеди-

нение с предмет или където клемите на батерията могат да се допрат една в друга.
14. Не поставяйте или използвайте батериите в близост до силно електростатични или електромагнитни

повърхности. Това може да предизвика повреда на батерията.
15. Не поставяйте тежки предмети върху батерията или зарядното. Не хвърляйте батерията.

16. Избягвайте директен контакт с електролита, съдържащ се в батерията. Електролитът и електролиз- 
ните съединения са вредни за здравето Ви.

17. Не поставяйте батерията до стена или директно в гнездото за зарядно на колата Ви. Винаги из-
ползвайте изпитания DJI адаптер. 

Изхвърляне на батерията

1. Изхвърлянето на батериите заедно с битовите отпадъци е лошо за околната среда. Моля, изхвър-
ляйте батериите правилно.

2. Не хвърляйте батериите в огъня.

  3. Повредените или неизползваеми батерии трябва да се изхвърлят в специално предназначени за
целта контейнери. Когато изхвърляте батерии, следвайте местните указания и правила.
За допълнителна информация  се свържете с местната фирма, отговаряща за сметосъбирането или
 с някой магазин за батерии.

4. Използвайте единствено интелигентната батерия на DJI. 
5. Винаги използвайте интелигентното зарядно на DJI. 

FCC Compliance 

Ronin-M отговаря на член 15 от правилата на FCC. Експлоатацията му зависи от следните две усло-
вия: (1) не трябва да излъчва вредни смущения, и (2) да приема всякакви получени смущения, включи-
телно тези, които могат да предизвикат нежелани действия.

Задължително предупреждение при употреба в Тайван

Това устройство е отпускано в посочените количества от Националната комисия по комуникации (NCC),
сертифицирано съгласно всички технически регламенти. Член 12 сертифицира слабочестотната елек-
троника с малка мощност, която не е лицензирана. Компания или потребители не бива да променят    
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*Подготвя се версия за Android.iOS  6.1  или по-нова http://m.dji.net/dji-ronin

честота, да увеличават мощността или да променят характеристиките на оригиналния дизайн и функ-
циите.

Съгласно Член 14 употребата на маломощна радиочестотна електроника не влияе върху безопасността
във въздухоплаването и пречи на правните комуникации.

Използване на упътването

Легенда

Важно Съвети Справки или разяснения  

Изтегляне на приложението DJI Ronin-M Assistant

Изтеглете и инсталирайте приложението DJI Assistant. 

Потърсете "DJI Assistant" в App Store и следвайте инструкциите за инсталация под iOS.
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Въведение
Разработен за професионалистите в областта на киното DJI Ronin-M прави огромен скок при технология-   
та за стабилизация. Технологията, изграждаща DJI Ronin-M позволява на широк спектър от камери (с раз- 

        лични размери и тегло) да бъдат стабилизирани по време на филмиране. Базирайки се на успешния ди-     
зайн на ръчната стойка Ronin, DJI Ronin-M е по-лек, по-малък и по-удобен за употреба.

Системата от безчеткови мотори не представлява просто три безчеткови мотора, движещи се по осите.
Те работят с обратна връзка и IMU (Inertial Measurement Unit) комуникира с 32-битовия процесор, който
изчислява движенията в милисекунди. Точността на управлението и стабилността на движенията е
по-малко от ±0.02˚, което означава, че Вашите изображения ще си останат перфектни и в трите оси             
на движение. Ronin-М разполага с три режима на работа: underslung, upright и Briefcase. 

Съдържание на кутията

Стойка ×1 

Стойката включва разработен от DJI мотор, независим
IMU модул, 32-битов DSP процесор, захранващ модул,     
Bluetooth, приемо-предавателен модул, място за каме-
рата и кутия на захранването.

Дръжка ×1  

Регулируема дръжка за стойката. Дръжката е съставена
от пет части, в това число горна част, две дръжки и две
ръкохватки.

Дистанционно управление – 2.4 GHz ×1

Управлява движенията на стойката, превключва работните
режими и задава скоростта й.

Регулираща се поставка × 1

Служи за закачване или съхранение на стойката.

Въведение / Съдърж
ание на кутията
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Зарядно × 1

110-240V автоматично превключващо зарядно.

Интлигентна батерия × 1

Енергийният източник на стойката. Също така пре-
доставя енергия за останалите външни устройства.

Комплект кабели ×1

ANSI кабел
JIS или CE кабел (зависи от региона)

Micro-USB кабел ×1

За обновяване на фърмуеъра. 

Планка за монтиране на камера × 1

За да мотирате камерата си към стойката.

Комплект с аксесоари

Винт A за камерата (1/4”) ×2

Винт B за камерата (3/8”) ×2   

Винт С за камерата (1/4'') ×2  

Винт D за камерата (3/8”) ×2   

Винт, поддържащ обектива ×1  

Стойка за обектива ×1 

Шестограмен ключ ×2 (3 mm & 3/16”)  

Съдърж
ание на кутията



Чертеж на Ronin-M

Подготовка за стартиране

Интелигентна батерия

Преди за започнете да използвате Ronin-M се уверете, че сте заредили първо батерията. Тя е проектира- 
на специално за Ronin. Капацитетът й е 3400 mAh, напрежението - 14.8V и функционално управление
на мощността. Зареждайте батерията единствено с одобреното зарядно на DJI. Когато е напълно заре-
дена издържа до 6 часа.

Интелигентна батерия
8                                                                 © 2015 STORE.DJI.BG       

Зарядно

[1] Горна дръжка

[2] Странична дръжка 
[3] Държач за бързо освобождаване

[4] Хоризонтален мотор

[5] Плъзач за хоризонтално преместване 
[6] D-BUS Receiver порт  
[7] USB & CAN Bus портове    
[8] Механизъм за стягане

[9] LED индикатор на стойката  
[10] Интелигентна батерия

[11] Двигател за наклона

[12] Вертикален мотор

[13] Настройване напред и назад

[14] Вертикална настройка

[15] Приплъзване наляво-надясно

[16] IMU порт

[17] P-TAP порт за допълнително захранване

[18] USB порт за допълнително захранване   
[19] P-TAP порт (отзад)

[20] DJI Lightbridge порт (отзад)

[21] DGU порт (отзад) 

Чертеж
 на Ronin-M

 / П
одготовка за стартиране

[1]

[2]

[4]

[3]

[8]

[9]

[5]

[6]

[7]

[10]

[11]

[12]

[14]

[15]

[13]

[16]

[17] [18]
[19] [20] [21]
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П
одготовка за стартиране

Socket

Функции на интелигентната батерия на DJI

Регулирано зареждане Автоматично регулира напрежението във всяка клетка по време на зареждането.

Показване на капацитета Показва текущия заряд на батерията. 

Защита от презареждане Зареждането спира автоматично, щом напрежението на батерията
достигне 16.8V, за да се предотврати повреда от презареждане.

Защита от преразреждане Разреждането спира автоматично, щом напрежението на батерията
достигне 12V, за да се предотврати повреда от преразреждане.

Защита от късо съединение Автоматично прекъсва подаването на напрежение при засичане на късо съединение.

Икономичен режим  Икономичният режим се активира след 10 минутно бездействие, за да се пести енергия. 

Измерване на температурата
при зареждане

Батерията ще се зареди само, когато температурата е между 00 и     
55˚C.

Спецификация на батерията 

Тип LiPo 

Капацитет 3400mAh, 14.8V

Зареждане при температура на околната среда от  0 °C ~ 45 °C

Температура на работната среда от  -15 °C ~ 50 °C

Зареждане/ разреждане при среда с относителна влажност <80 %

 Прочетете упътването и условията за употреба на батерията преди да я използвате. Потре-
бителите поемат пълна отговорност за всички действия при употреба.

 Винаги използвайте одобреното от DJI зарядно. Компанията не поема отговорност за заряд-
ни, които не са одобрени от нея.

Зареждане на интелигентната батерия
1. Включете зарядното в контакта (100-240V, 50/60Hz), като при нужда използвайте щепсела от ком-

плекта.
2. Свържете батерията към зарядното. 
3. Светлинните индикатори за заряда на батерията показват текущото ниво, когато батерията се зареж-

да.
4. Батерията е напълно заредена, когато светлинните индикатори за заряда й изгаснат и индикато-

рът на зарядното светне в зелено. Извадете я от зарядното, щом се зареди напълно.
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Употреба на интелигентната батерия

[1] Индикатори за заряда на батерията
[2] Захранващ бутон (със светодиоден индикатор) 
[3] Винтове с накатка 

Проверка на заряда на батерията: когато интелигентната батерия е изключена натис-
нете веднъж захранващия бутон, за да видите текущото ниво на заряда й.
Включване: когато интеигентната батерия е изключена натиснете и задръжте захран- 
ващия бутон за 1 секунда, за да я включите.
Изключване: когато батерията е включена натиснете и задръжте захранващия бутон
за 1 секунда, за да я изключите. 

Регулируема стойка

Можете да използвате регулиращата се стойка по време на настройката или докато съхранявате Ro-
nin-M. Следващите стъпки ще Ви дадат насоки как да я разпънете. 

1. Изправете стойката, както е показано на долната картинка. 
2. Натиснете бутон [1] и издърпайте долната част на краката навън от стойката и избутайте надолу. След

това натиснете бутон [2] и издърпайте горната част на рамената навън и нагоре. Натиснете бутон [3], 
намиращ се върху вертикалната подпора и го плъзнете нагоре, за да разпънете стойката, както е пока- 
зано отдолу. 

3. Горната половина от стойката може да се премахне с помощта наразхлабващия механизъм [4]. Можете
да я използвате с всяка разновидност на стойката и гайка [5], която пасва и където опорните рамена се
събират. При монтажа на тази част от стойката не забравяйте да проверите баланса й, за да не се пре-
обръща Ronin-M, когато върху него има камера. Когато го поставите на маса се уверете дали е гладка
и с равна повърхност. 

  
     

[3]
[1] [2]

[1]

[2]

[5]

[4]

[3]

П
одготовка за стартиране
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Монтиране на дръжките върху стойката

1. Поставете дръжките в позицията, показана долу, след което плъзнете по хоризонтала към стойката
и затегнете с помощта на затягащия механизъм.

2. Застопорете ръкогватките за стойката и се уверете, че няма пречещи предмети около нея при 360 гра- 
дусовото завъртане. Монтажът е завършен.

Поставяне на интелигентната батерия DJI

1. Разхлабете винтовете от всяка страна на батерията. Поставете батерията направо върху стойката и я           
плъзнете надолу. Уверете се, че винтовете на батерията влизат точно в отворите си и се допират               
плътно до проводниците на стойката.

2. Затегнете винтовете на батерията, за да я застопорите на едно място.

П
одготовка за стартиране

 

Сглобяванене на дръжките

1. Закачете ръкохватките от горната страна на дръжката и затегнете винтовете за захващане. 

2. Закачете ръкохватките за дръжката и ги обърнете в желаната позиция.
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 Уверете се, че батерията е изключена по време на поставянето й.
 Неправилно поставената батерия може да доведе до (1) лошо свързване или до (2) липса на
достъп до информацията за състоянието й.

Монтиране на камерата

Ronin-M използва регулираща планка за монтаж на камера, за да можете лесно да я балансирате, монти-
рате и демонтирате. Ronin-M е тестван с долуизброените типове фотопарати, но е възможно да работи
и с такива, които са със сходен размер и тегло.

Black Magic Cinema Camera Canon 5DMKIII Nikon D800

Black Magic Pocket Cinema Camera Canon 6D Panasonic GH3

Canon 1Dc Canon 7D Panasonic GH4

Canon 5DMKII Canon C100 Sony  Alpha  7

 Изисквания за размера на камерата: максималната   
дълбочината от центъра до монтажната планка е
120 mm. Максималната височина, измерена от върха
на монтажната планка е 195mm. Максималната
широчина е 160 mm. Показано е на картинката
отдясно.
 За да се избегне възпрепятстване на движението на
камерата се препоръчват меки кабели.

1. Прикрепете монтажната планка към камерата с помощта на винтове A, B, C или D. Винтовете A и B съот- 
ветстват само на отворите в планката, докато C и D прилягат на тези в камерата.     

 Уверете се, че използвате правилните винтове: 1/4”, 3/4”. За оптимална защита на камерата, затегнете              
възможно най-много. Някои камери имат два отвора за монтиране на статив. Ако Вашата има два от-     
вора за монтиране на статив, тогава ги използвайте и двата. Изберете точните отвори според конфи-
гурацията на камерата Ви.  

2. Монтирайте държача за аксесоари и стойката за обектива. Натиснете леко лещите, след това затегнете
винта.

П
одготовка за стартиране
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Защо Ви е необходима стойката за обектива?
Някои камери имат надеждна система за защита на обектива, а при някои като Canon 5D MKII
и MKIII например системата за закрепване на обектива е ненадеждна. Ronin-M балансира каме-
рата Ви. Ако обаче системата й за закрепване на обектива е слаба трябва на всяка цена да из-
ползвате стойка за обектива. Това се прави с цел да се избегне слабата връзка между камера- 
та и обектива, при което може да достигнат вибрации до нея, но не и до обектива. В резултат на то-
ва двете тела се разклащат с различни честоти. Получилите се трeптения ще се приемат от IMU,
в резултат на което цялата стойка ще се разклати. Ако стойката пасва на обектива я използвай-               
те винаги.

 Стойката за обектива може да се монтира, както с лицето навътре, така и навън, за да може да се
пригоди към всички видове обективи.

 Уверете се, че сте сложили правилно планката за монтаж на апарата, след което затегнете винта      
преди да стегнете стойката за обектива.

3. Стойката е разпънатата и сочи навън. Плъзнете камерата към приемника, докато захващащия меха-
низъм не я прихване. Уверете се, че стойката не е включена, когато балансиране камерата.

4. Когато камерата е грубо балансирана я затегнете със страничната скоба. Можете да регулирате
стегнатостта на скобата с помощта на шестограмния ключ М3.

П
одготовка за стартиране
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 Конфигуриране на дръжките 

Дръжките на Ronin-М могат да се премахнат. Следвайте следните стъпки, ако е необходимо.

1. Разхлабете винтовете на двете ръкохватки, където дръжката се среща със стойката, както е показано.

2. Премахнете ръкохватките от дръжката. 
3. Можете да премахнете, както едната, така и двете страни на дръжката.
4. Резултатът е показан отдолу.   

Балансиране
За да постигнете максимален ефект с Ronin-M правилното балансиране е необходимо и задължително. Ба-
лансирането е изключително важно за снимки, при направата на които Ronin ще е подложен на екстрем-
но ускорение или движение (бягане, яздене на кон, колоездене, планински автомобилизъм, в хеликотер и
и т.н. ).  Подходящият баланс ще допринесе за по-дългия живот на батерията. Трите оси трябва да се балан-
сират прецизно преди Ronin-M да бъде захранен и софтуерът му настроен.  

Камерата трябва да е напълно оборудвана с всички аксесоари преди да я монтирате и балансирате
върху стойката. Ако докато я балансирате обективът е с капачка не забравяйте да я свалите преди
да балансирате.  Уверете се, че докато балансирате камерата захранването на Ronin-M е изключено.

Балансиране
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Стъпка 1: Балансиране на оста за вертикален наклон

За да настроите вертикалния баланс ще трябва да промените вертикалната позиция на камерата. Регу-
лирайте височината на лостчето, за да постигнете вертикален баланс на наклона.
1. Завъртете оста за вертикален наклон така, че обективът на камерата да сочи нагоре и рахлабете двете 

зъбчета за вертикална регулация.
2. Внимателно приплъзнете лостчето за монтиране на камерата напред или назад, докато тя остане в по-

зиция, сочеща нагоре, когато се освободи.
3. Стегнете зъбците и ръчно завъртете механизма, симулирайки наклон, за да се уверите, че моторът за

вертикален наклон не е затегнат. Когато постигнете точния баланс можете да завъртите камерата на про-
изволен ъгъл и тя ще остане в тази позиция.

Уверете се, че разграфенията по вертикалните рамена съвпадат от всяка страна. Ако не съвпадат    
механизмът може да се издигне от едната страна или да сеснижи от другата, което може да до-
веде до претоварване на мотора за вертикален наклон.

Стъпка 2: Балансиране на осите на въртене

Желателно е балансирането на камерата отляво надясно по оста на въртене. Когато се достигне точ-
ният баланс  на въртене ляво-дясно камерата ще застане, както би следвало.
1. Разхлабете двата заключващи механизма, за да позволите на камерата да се плъзга наляво и надясно.
2. Плъзнете камерата наляво или надясно, докато оста на въртене остане на едно място.          
3. Затегнете двата заключващи механизма, за да застопорите камерата и планката на едно място.

Стъпка 3: Балансиране на оста за наклонa

Балансирането на камерата върху оста за вертикален наклон също е необходимо. Когато е постигнат баланс
върху предния и задния наклон камерата ще остане в същата позиция, когато дръпнете ръката си (докато дър-
жите оста на завъртане в тази позиция).

Когато настройвате баланса на завъртане и позицията на камерата само завъртете двата заключ-
ващи механизма няколко пъти, за да може планката да се плъзне. Не ги разхлабвайте прекалено.

Балансиране
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Стъпка 4: Балансиране на оста за хоризонтален наклон

Всичко под двигателя за хоризонтален наклон трябва да се балансира върху централната му осова линия.
За да се постигне този баланс трябва да преместите плъзгача на оста за хоризонтален наклон. 
1. Отворете скобата [1] на оста за хоризонтален наклон и завъртете разхлабващия механизъм [2], за да

плъзнете сглобката. Определете дали тежестта на Ronin-M е разпределена в предната или в задната част.
2. Докато Ronin-M си стои на поставката се опитайте да го завъртите около оста за хоризонтален наклон, като 

вдигнете едната страна на дръжката.  Ако камерата не се люлее, значи оста за хоризонтален наклон е 
правилно балансирана. Затегнете скобата, след като балансирате стойката.

Регулиране на завъртането

Ако е необходимо допълнително регулиране на завъртането в случаите, когато камерата е по-лека от блока
за наклона, корекция на завъртането може да се постигне чрез разхлабването на посочените винтове и из-
бутване на сглобката от ляво надясно.

1. Разхлабете страничната скоба на планката за камерата, за да могат камерата и планката да се плъзгат    
напред-назад. 

2. Плъзнете камерата напред или назад, докато оста за хоризонтален наклон не остане в равнина. Не-         
обходима е лека настройка, за да се постигне нужния баланс.

3. Затегнете страничната скоба, за да застопорите камерата и планката на едно място. Ако е балансира-
на добре камерата трябва да остане стабилна при накланянето й под различен ъгъл.

[1] [2]
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Настройка на приложението DJI Ronin-M Assistant
След като балансирате механизма механично, можете да пристъпите към по-фино балансиране, с помощта   
на приложението DJI Assistant.

Изтегляне и инсталация

1. Изтеглете приложението DJI Assistant:
За iOS версията потърсете “DJI Assistant” в App Store и следвайте инструкциите за инслалация. 

2. Уверете се, че Bluetooth-ът на мобилното Ви устройство е включен и поставете камерата в стандарт- 
на позиция за работа (обърната напред). Включете Ronin-M и стартирайте приложението DJI Assistant.

3. Когато използвате приложението DJI Assistant за първи път трябва да се регистрирате с валиден имейл
адрес. 

4. Свържете устройството си с Ronin-M, като следвате подробните указания в приложението DJI Assis-
tant. След като се свържете с основното дистанционно на стойката ще видите менюто Wizard. Когато зеле-
ната индикация отгоре в приложението свети непрекъснато, а синята премигва, свързването е успешно.
Зеленият светодиод, намиращ се върху Ronin ще засвети.   

След като включите Bluetooth-а на мобилното Ви устройство се върнете към приложението
DJI Assistant, за да се свържете с Ronin-M. Той няма да се появи в списъка с Bluetooth устройствата.
Може да се свърже единствено чрез приложението DJI Assistant.

Основни настройки

Съветникът ще Ви помогне да направите основните настройки, когато получите своя Ronin-M. Тук са да-
дени и най-използваните функции по време на стандартна работа с Ronin-M. Можете да направите всич-
ки тези настройки от менюто Wizard.

N/A
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Roll SmoothTrack
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Pan Axis

Tilt Axis
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0
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0
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0

Roll Axis 0 0 0

Test Pan Speed

SmoothTrack Test

Test Tilt Speed

Test Roll Speed

？Gimbal Wizard

1. Calibrate
Автоматичната настройка на стабилността се прави лесно с натискането на бутона Auto Tune Stability.      
Автоматично се настройват траекторията, скоростта, мощността и отзивчивостта на моторите, за конфи-
гурирацията на монтираната камера. Автоматичната настройка на стабилизацията трябва да се извършва
отново, когато се монтира нова камера или се променя конфигурацията на старата. Това ще предложи най-
голяма стабилност, както и  най-добрите настройки за калибриране.

Н
астройка на прилож

ението D
JI Ronin-M

 Assistant
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2. Live Data
Това следи обратната връзка от всяка ос на двигателя. Ако определена ос на мотора показва стойност по-го-
ляма от 10, това често означава, че механичното балансиране на камерата не е добре настроено. Доб-
ре монтираната камера за всяка ос ще показва стойност близка до 0. Не се безпокойте, ако тези стойности
варират. Angle показва текущия ъгъл, при който всяка ос се свързва с центъра.

3. Briefcase Mode
Когато е включен Briefcase Mode Ronin-M ще може безпроблемно да премине в този работен режим.
С изключването на този режим Ronin-M ще позволи на оста да го следва, ако той се наклони над стан-
дартната ос на въртене.

4. SmoothTrack Mode
Когато SmoothTrack Mode е включен Ronin-M ще може да бъде “насочен” по избраната ос от оператора   
на камерата. Това управление/ промяна на скоростта може да се настройва за всяка ос поотделно. Когато се
върти стойката наляво и дясно камерата плавно балансира движението.  Чрез SmoothTrack възможнос-        
тите осите за хоризонтален и вертикален наклон могат да се регулират поотделно.      

Скоростта на въртене на хоризонталната ос ще определи колко бързо ще се движи камерата, когато
 се подаде хоризонтално движение. Pan deadband определя кои движения на стойката ще се толери-
рат преди подаването на хоризонтално преместване на камерата. Скоростта на въртене на оста ще опре-
дели колко бързо ще се завърта камерата, когато се извие. Roll deadband определя колко от движенията на
стойката ще се толерират при подаването на завъртане. Скоростта за вертикално преместване на оста ще опреде-
ли колко бързо ще се движи камерата, докато й се подава движение по вертикала. Tilt deadband ще определи
кои движения на стойката ще се толерират преди подаването на вертикално преместване на камерата.     
SmoothTrack pan, roll, и tilt speed могат да се тестват. Уверете се, че пред камерата няма пречещи предмети преди да натистене тест бутона.

5. Control Speed Adjustment
Скоростта на дистанционното може да се регулира оттук. Регулирането представлява максималната
скорост за управление на стойката по осите за хоризонтално и вертикално движение, когато  на управля-
ващите джойстици е зададена някаква посока. 

Допълнителни настройки

За да отговаря на изскванията Ви, Ronin-М притежава повече допълнителни функции, които можете да настройвате през Assistant.

Gimbal Menu 
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1. Motor Adjustment 
Бутонът Auto Tune Stability позволява автоматично настройване на Sti
ness на всеки мотор (предавано от   
сензорите и интерпретирано от Ronin-M), за да се постигне добро настройване. Освен настройка на Sti
ness
има други електронни настройки, които могат да бъдат променяни. Автоматичната настройка на стабилиза-
цията трябва да се извършва отново, когато се монтира нова камера или се променя конфигурацията на ста-
рата. Това ще предложи най-голяма стабилност, както и най-добра стабилност и настройки.

Всяка ос има собствени Sti
ness и Trim настройки. Рагулирането на Sti
ness позволява фина настройка на мощ-
ността върху моторите, тъй като те въздействат на балансирането на товара върху всяка ос. Колкото повече ре-
гулирате Sti
ness настройките без стойката да трепти или да се движи, толкова по-добре. През останала-
та част от времето автоматичните настройки са удобни.  

2. SmoothTrack Mode
Направете справка в раздел ”Основни настройки” за повече информация относно SmoothTrack Mode. 

Менюто Control
1. Deadband
Палцовият контролер и операторът му могат да настройват, както pan, така и tilt deadband движения.
Колкото повече паразитни движения има, толкова управлението на джойстика е по-трудно, но по-важ-
ното е, че входната информация предава реалното движение на стойката.

Gimbal Control Viewer More

N/AMode

Wizard Control

Deadband Maximum Speed

Smoothing Endpoint

Channels Settings

？

Gimbal Control Viewer More

Deadband Adjustment

Thumb 
Controller
Remote
Operator

Pan Tilt

Control Deadband ？

Gimbal Control Viewer More

Control Speed Adjustment

Thumb 
Controller
Remote
Operator

Pan Tilt

Control Maximum Speed

40

15

15

15

2. Maximum Speed
Maximum Speed е функция, която не позволява на управляващия джойстик да предава под форма-
та на ли нейна функция данните, които впоследствие преминават в крива. Това означава, че сумата
от хоризонтални или вертикални движения на стойката не е право пропорционална на движението
на управляващия джойстик. Стръмността на управляващата характеристика се настройва, за може
джойстикът да управлява движението, както и да увеличава скоростта. Предварително зададената
експонента се избира на базата на входните данни за максималната скорост. Maximum speeds може
да се настрои, както от палцовия контролер, така и от дистанционното.
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？

Gimbal Control Viewer More

N/AMode

Test Pan Endpoints

Test Tilt Endpoints

Endpoint Adjustments

Test

Pan Axis

Left Right

Up Down

Tilt Axis

Control Endpoint？

Gimbal Control Viewer More

Smoothing Adjustment

Thumb 
Controller
Remote
Operator

Pan Tilt

Control Smoothing

15

15 15

15

3. Smoothing 
Когато джойстикът се премести първоначално може да се зададе плавност на движението. Ако тя е 0,
тогава ще настъпи внезапно спиране. Палцовият контролер и джойстикът на дистанционното могат да нас-
тройват това независимо едно от друго. Хоризонталната и вертикалната плавност също могат да се нас-
тройват, както от палцовия контролер, така и от джойстиците.

4. Remote Control Endpoints Adjustment
Движенията на хоризонталната ос (наляво-надясно) също могат да се настройват, както от палцовия кон-
тролер, така и от джойстиците. Настройването на движенията на вертикалните оси може да се осъществи
чрез подаване на данни към дистанционното стойката ще се завърти наляво или надясно.

Движенията на вертикалната ос (нагоре или надолу) могат да се настройват от дистанционното или
от палцовия контролер. Настройването на движенията на вертикалните оси може да се осъществи чрез 
подаване на данни към контролера, стойката ще се завърти нагоре или надолу.

около фотоапарата, когато натиснете тест бутона.

5. Channels

6. Settings
Controller Priority: Ако двете входни устройства изпращат управляващи сигнали към стойката, избрано-
то дистанционно ще бъде с приоритет и само то ще подава сигнал в това време.

Pan/Tilt Remote Speed Adjustment: Цъкнете, за да зададете конкретна настройка или комбинация от няколко. 
Speed Toggle Presets: Предварителното задаване на тази настройка ще Ви позволи да променяте SmoothTrack 
 speed от разстояние. Ако дистанционното е включено Speed Toggle Presets за SmoothTrack ще вземе
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Хоризонталните и вертикалните движения могат да се изпитат. Уверете се, че няма пречещи предмети

Ако се наложи 360 градусово завъртане по хоризонталната ос просто трябва да настроите движенията по същата ос да са  0. 
Ако движенията са настроени на 0 за 360 градуса по хоризонтала, след натискане на бутона "Test Pan Endpoint"
хоризонталната ос няма да се премести. 

Показва каналите и предоставя обратна връзка към опериращия с дистанционното. Завъртането може 
да се възобнови чрез манипулиране на някой от джойстиците на дистанционното. Управляваните оси също могат да се местят.
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Gimbal Control Viewer More

？

N/AMode：

Control Settings

Controller Priority

Remote Operator Thumb Controller

Pan/Tilt Remote Speed Adjustment

Combined Independent

Speed Toggle Presets

Pan 

Fast

Normal

Slow

RollTilt

？

CH 0

CH 1

CH 2

CH 3

CH 4

CH 5

CH 6

CH 7

Gimbal Control Viewer More

Control Channels

Channels

PanNormal

Normal

Normal

REV

REV

REV

Normal

Normal

Tilt

Roll

преимущество над настройките на приложението. Само, когато дистанционното е изключено настрой-
ките SmoothTrack в приложението ще вземат превес.

   

Менюто Viewer

？Viewer

Control Viewer More

14.50V

0:01:59
35.40。

Power

Power

Angle

Angle

Pan Axis
Tilt Axis

Roll Axis

Voltage
Temperature

Time

2
-2
0 -0.01。

-0.45。
1.89。

Gimbal Gimbal Control Viewer More

？

＊＊＊@ ＊＊＊.com

N/AMode：

More

Briefcase Mode

Motor Kill

Calibrate Center

Calibrate System

Restore default settings

Accounts

Roll Remote Control Off

Internal Receiver Off

Enable Silent Mode

То осигурява цялата информация за наблюдението върху електрониката на стойката, както и данни за
моторите. Предоставя се и информация за мощността на всяка от осите, текущия ъгъл на всяка от тях.
Могат да се следят още напрежението на батерията, температурата на основната електроника, както и
текущото време на работа.
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Менюто More

Briefcase Mode
Когато е включен Briefcase Mode, Ronin-M ще може без проблем да премине в този работен режим. 
Когато Briefcase Mode е изключен, Ronin-M ще позволи на камерата да се завърти, когато той се накло- 
ни извън параметрите на стандартната ос на въртене.

Motor Kill
Когато бъде активирано Ronin-M е все още включен, но моторите ще се изключат. Това ще позволи да 
се настрои стойката или камерата без да се налага изключването на стойката.  Преди да изключите kill switch 
се уверете, че стойката е стандартно позиционирана за работа. Motor kill switch може да се използва също 
и в случай, че операторът на стойката се сблъска с проблем или пък имате нужда от кратка настойка на 
камерата или по механиката на стойката.

Изключен Roll Remote Control
Когато Roll Remote Control е изключен завъртането по оста не може да се контролира от дистанционното 
или палцовия контролер.

Задействане на Silent Mode
 Когато задействате Silent Mode се намаляват нивата на шума, създадени от моторите в помещения като 
тиха стая. С активирането на безшумния режим, стойката може да не е напълно стабилизирана при 
тичане, например, когато този режим не е необходим. Използвайте го на места, където не трябва да се 
чува шума от моторите,например по време на аудиозапис. В другите случаи е препоръчително този 
режим да остане изключен.

Изключен Internal Receiver
Когато Internal Receiver е изключен стойката не може да се управлява от дистанционното или от палцовия 
контролер, а може да се управлява само от другите устройства чрез D-Bus или Lightbridge връзка.

Calibrate Center
Ако хоризонталната ос на Ronin-М не е центрирана можете да калибрирате отново, за да го центрирате правил-
но. Посредством дистанционното позиционирайте хоризонталната ос върху центъра, след това натиснете вър-
ху Calibrate Center. Отново натиснете върху “Center”, за да потвърдите. След като калибрирате, рестартирайте.  

Calibrate System 
Calibrate System се използва единствено, ако съществува някакъв вид преобръщане на някоя от осите. За да кали-
брирате системата поставете Ronin-М върху регулиращата стойка и се уверете, че е напълно стабилна. Уверете се, че 
камерата и лещите сочат право надолу при 90 градусовото преместване и кабелите на видеомониторите 
не пречат по време на движението. Натиснете бутона Calibrate System и оставете процесът да приключи 
преди да вдигнете Ronin-М. Не го местете по време на калибрирането. Рестартирайте го, когато калибрирането 
завърши.

Restore Default Settings
Това ще върне всички фабрични настройки на приложението DJI Assistant.

Device List 
За да накарате приложението да намери Ronin-М, отворете "Device List"и то ще намери всички Bluetooth 
устройства.
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Настройка на DJI PC / MAC Assistant Tuning
Можете да конфигурирате Ronin-M и да обновите фърмуера с помощта на DJI PC/MAC Assistant. 

  Настройването на приложението DJI Assistant и DJI PC / MAC Assistant е едно и също. Няма нужда
да повтаряме всички стъпки отново.

 Приложението DJI Ronin Assistant и програмата PC / MAC Assistant не могат да бъдат стартирани 
и свързани едновременно. Ако пуснете приложението Assistant на мобилното Ви устройство
се уверете, че сте изключили micro USB кабела преди да използвате DJI PC/MAC Assistant on a PC/MAC.

Инсталиране на DJI PC / MAC Assistant

Инсталиране и стартиране под Windows:

1. Изтеглете DJI WIN DRIVER INSTALLER от страницата на продукта DJI.com. Свържете Ronin-М с Вашия
компютър чрез USB кабел и се уверете, че е включен преди да инсталирате DJI WIN Driver. 

 

2. Изтеглете подходящ Assistant installer от сайта DJI.com.
3. Цъкнете два пъти върху Assistant installer и следвайте стъпките, за да завършите инстлацията. 
4. Стартирайте Assistant.
5. Ако е необходимо обновете фърмуера или конфигурирайте параметрите, които Assistant използва.

Assistant installer може да се използва с Windows XP, Win7, and Win8 (32 or 64 bit)

Изнсталиране и стартиране под Mac OS X

1. Изтеглете Assistant installer във формат (.DMG) от страницата на Ronin. 
2. Стартирайте инсталатора и следвайте подсказките, за да завършите инсталацията.

3. Ако използвате Launchpad при първото стартиране на Ronin-М Assistant той няма да позволи дос- 
тъп на Assistant, защото не е наличен в Mac App Store.

Н
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4. Намерете иконата Gimbal с Finder, след което натиснете Control и цъкнете върху иконата
(или натиснете иконата с десния бутон на мишката). Изберете Open от менюто за бърз дос-
тъп, после цъкнете Open в диалоговия прозорец, за да стартирате. 

5. След като сте стартирали успешно програмата цъкнете върху иконата Gimbal и стартирайте по
обичайния начин, сякаш използвате Finder или Launchpad.

DMG installer поддържа Mac OS X 10.9 или по-нова.

Ronin-М Assistant е еднаква за Mac OS X и за Windows. Страниците от Assistant показани в това 
упътване са от версията на програмата за Windows. 
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Настройки

Настройте основните функции преди да използвате Ronin-М: Auto Tune Stability, Briefcase Mode, 
SmoothTrack и Maximum Speed Adjustment.
Описанието и функциите на всеки бутон в DJI Assistant App и DJI PC Assistant са едни и същи, погледнете
приложението DJI Assistant за справка.

Basic
1.  Gimbal

Motor: Бутонът Auto Tune Stability позволява автоматична настройка на отзививостта за всеки от моторите
(когато се предава от сензорите и как Ronin-М възприема взаимодействието с всяка ос), за да ги настои
оптимално добре. Всяка ос има собствени настройки за sti�ness и trim. 

Live Data: Дава обратна връзка за моторите на всяка ос.
Briefcase Mode: Сложете отметка в полето, за да преминете в Briefcase Mode.
Enable Silent Mode: Сложете отметка в полето, за да намалите шума на моторите.  

Internal Receiver O�: Сложете отметка, за да забраните стойката да се управлява от дистанционното     
или от палцовия контролер. Ще може да се управлява само от други устройства чрез D-Bus или Lightbridge
връзка, когато Internal Receiver е изключен.
Roll Remote Control O�: Сложете отметка в полето, за да предотвратите преместването на оста на въртене
да се управлява от дистанционното или палцовия контролер.
Motor Kill Switch: Сложете отметка в полето, за да преминете към Motor Kill Switch.

SmoothTrack:  Сложете отметка в полето, за да преминете в SmoothTrack. Забележете, че Pan Axis и Tilt Axis 
могат да се настройват поотделно.
Pan и Tilt SmoothTrack speed може да бъде тествана. Уверете се, че няма препятствия около камерата,
след което натиснете Test бутона.

Reset Password: Ако забравите паролата си за Bluetooth връзката цъкнете тук, за да зададете нова. 
Calibrate Center: Ако оста на Ronin-М  за хоризонтален наклон не е центрирана можете да калибрирате отново с по-
мощта на този бутон. Като използвате дистанционното позиционирайте хоризонталната ос в точния център, след
това цъкнете върху Calibrate Center. Цъкнете върху “Center” отново, за да потвърдите. 
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Палцовият контролер и джойстиците могат да настройват Deadband, Maximum Speed и Smoothing, всички от 
които могат да се настройват потделно.

Endpoint: Движенията на хоризонталната ос (наляво-надясно) също могат да се настройват, както от палцо-
вия контролер, така и от дистанционното. Настройването на движенията на вертикалните оси може да се осъществи 
чрез подаване на данни към дистанционното, стойката ще се завърти наляво или надясно.
Ако се наложи 360 градусово завъртане по хоризонталната ос просто трябва да настроите движенията по същата ос да са  0. 
Ако движенията са настроени на 0 за 360 градуса по хоризонтала, тогава "Test Pan Endpoint" няма да премес-
ти хоризонталната ос. Pan и Tilt endpoints могат да се тестват. Уветере се, че няма препятствия пред камерата, 
преди да натиснете Test бутона.

Controller Priority: Ако и двете устройства подават управляващи сигнали към стойката, избраното дистанционно с 
приоритет ще  бъде единственото, което ще изпраща сигнал в това време.

Pan/Tilt Remote Speed Adjustment: Цъкнете, за да изберете комбинирани или независими настройки.
Speed Toggle Presets: Тези предварителни настройки ще Ви позволят да променяте SmoothTrack speed от разстоя- 
ние. Ако дистанционното е включено Speed Toggle Presets за SmoothTrack ще вземе преимущество над
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Viewer Menu: Viewer осигурява информация в реално време като следи състоянието на електрониката 
на Ronin-М и дава обратна връзка от моторите. Посочва се мощността, както и текущия ъгъл за всяка ос.
Calibrate System: Calibrate System се използва единствено, ако съществува някакъв вид преобръщане на някоя от осите. За да кали-      
брирате системата поставете Ronin-М върху регулиращата стойка и се уверете, че е напълно стабилна. Уверете се, че
няма кабели по време на 90 градусовото преместване на камерата, с обектив насочен надолу. Натиснете бу-
тона Calibrate System и оставете процесът да приключи преди да вдигнете Ronin-М. Не го местете по време на ка-
либрирането. Рестартирайте го, когато калибрирането завърши.

Auto Tune Stability:  Бутонът Auto Tune Stability позволява автоматична настройка на отзивчивостта за всеки  
от моторите (когато се предава от сензорите и как Ronin-М възприема взаимодействието с всяка ос), за да
ги настои оптимално добре. Всяка ос има собствени настройки за sti�ness и trim. 
Default: Цъкнете тук, за да върнете всички фабрични настройки. 

2. Control
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3. Channels

4. Battery

Тази страница Ви дава цялата информация, отнасяща се до батерията на Ronin-M.

Това е индикатор, предоставящ обратна връзка за каналите по време на конфигурацията на дистанцион- 
ното. Pan, Tilt и Roll могат да се променят за  всеки джойстик на дистанционното. Управляваната ос може
да се реверсира.
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настройките на Assistant. Само когато дистанционното е изключено, SmoothTrack настройките в Assistant
ще бъдат с приоритет.

 



Ronin-M Ръководство на потребителя

Можете да проверите версията на Assistant в раздел Info.
S/N 32 цифрен код за достъп, чрез който ще могат да се активират бъдещи функции. Кодът за достъп за 
Вашето устройство се попълва след като бъде произведено. В бъдеще може да Ви се наложи да попълните                                                                   

нов S/N код, ако искате да имате достъп до обновяването на функциите. Попълнете кода и натиснете бутона                                

Write.  Ако попълните погрешно кода повече от 30 пъти, Вашето GCU ще се деактивира и няма да имате връз-  
ка с центъра за обслужване на клиенти.
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Info

Upgrade

Тук можете да видите информация за последната версия на фърмуеъра. Обновете го, като следвате
стъпките, описани отдолу:
1. Свържете Ronin-М с компютъра си, посредством Micro-USB кабела и изчакайте, докато синият индика-

тор в PC Assistant не замига.
2. Цъкнете върху “Upgrade”.
3. Изчакайте изтеглянето да приключи.
4. Цъкнете върху “Upgrade”, а след това върху “Con�rm”.
5. Изключете и после включете Ronin-М, след като обновяването е приключило.

Уверете се, че компютърът Ви е свързан с интернет.
Затворете всякакви антивирусни програми и заобиколете �rewall-a по време на обновяването. 
 Уверете се, че Ronin-М е включен по време на обновяването. Не го изключвайте, докато то не   
приключи.
Не изключвайте USB кабела по време на обновяването.
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Remote Control

[2]

[4]

[6]

[5]
[3]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[1]

[12]

[13]

[1] Антена
[2] Дръжка за носене 
[3] Ляв ключ (запазен)
[4] Ключ за 3 режима 
[5] Ключ за 3 функции 
[6] Джойстик 1 
[7] Джойстик 2 

Свързване на дистанционното към Ronin-M

1. Включете Ronin-M.
2. Натиснете свързващия бутон (показан е отдолу) на Ronin-M веднъж. Тогава светодиодният му инди-        

катор бързо ще присветне в зелено.
3. Преместете плъзгача за вкл./ изкл. надясно, за да подадете захранване на зарядното. Ако светодиодът

на стойката светне в зелено дистанционното и Ronin-M са се свързали успешно.

Процесът на свързването трябва да приключи, докато свързващият бутон е натиснат или ако Ronin-М 
трябва да се свърже с друго дистанционно.

Свързващ бутон

Д
истанционно управление

[8] Отвор за лента за врат
[9] Плъзгач за включване/изкл.  
[10] Индикатор за състояние (вкл./изкл.) 
[11] Индикатор за заряда на батерията 
[12] Зареждане на батерията/ RC Assistant 

порт (Micro-USB порт) 
[13] Reserved Port
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 Моля, уверете се, че дистанционното е достатъчно заредено преди да го използвате. Ако се вклю-
чи звуковото предупреждение за изтощена батерия (погледнете “Светодиоден индикатор
за състоянието на дистанционното”) заредете я, колкото се може по-скоро.

 Заредете батерията на дистанционното, като използвате включения в комплекта micro-USB ка-
бел. Използването на неправилен кабел при зареждане може да доведе до повреда.

 Изключете зарядното преди да започнете да зареждате дистанционното. Светодиодният
индикатор за заряда ще започне да свети в зелено непрекъснато, щом батерията се зареди напълно.

 Когато използвате дистанционното внимавайте антената да е на най-малко 20 см от хора-
та, които са в близост до Вас.

Светодиоден индикатор за състоянието на дистанционното

LED индикатор за състоянието Звук Състоянието на дистанционното

 — Постоянно светеща зелена Няма Функционира нормално.

 — Постоянно светеща червена Няма Зареждане (дистанционното е изключено).

 — Постоянно светеща жълта Няма Грешка при калибрацията на джойстика, калибрирайте отново.

 — Постоянно светеща червена BB---BB---BB Ниско напрежение (от 3.5V-3.53V). Презаредете дистанционното незабавно.

Бързо пресвяткваща червена
B-B-B ...... Критично ниско напрежение (от 3.45V-3.5V). Презаредете дистанцион-

ното незабавно.

Бавно пресвяткваща зелена  
B--B--B ...... Предупреждението ще се задейства след 15 минутна неактивност. Ще

се изключи, когато започнете да използвате дистанционното.

Дистанционното ще се изключи автоматично, когато напрежението му падне под 3.45V. Заре- 
дете батерията, колкото се може по-скоро, след като се задейства предупреждението.

Индикатор за състоянието на заряда на батерията

Индикаторът за заряда на батерията показва текущото й ниво. Следва обяснение на индикато-
рите.
 : Светодиодът свети постоянно   : Светодиодът премигва    : Светодиодът не свети

LED1 LED2 LED3 LED4 Текущ заряд на батерията

75%~100%

50%~75%

25%~50%

12.5%~25%

0%~12.5%

<0%

Д
истанционно управление
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Функции на дистанционното

MODE: Ключът за режими се използва за преминаване в SmoothTrack.         
1. В позиция 1 SmoothTrack е изключен. Дистанционното ще освободи          

позицията на оста за хоризнтално движение, тя ще спре и ще запази пос-
ледната входна позиция за управление на джойстика за същата ос.

2. В позиция 2 SmoothTrack е включен. Дистанционното ще освободи           
позицията на оста за хоризнтално движение, тя ще спре и ще запази пос-
ледната входна позиция за управление на джойстика за същата ос.

3. В позиция 3 SmoothTrack е включен. Стойката винаги ще се връща            
в  средата на хоризонталата,  щом джойстикът за контролира-
нето на тази ос не се движи.

Позиция 1 -Свободно, SmoothTrack изключено  

Позиция 2  -Свободно, SmoothTrack включено  

Позиция 3  -Върнато от централна позиция, SmoothTrack включено

FUNCTION:  1. Има 3 възможности за избор: бързо, нормално и бавно. Стойността       
на всяка скорост може да се пренастрои от приложението или от
DJI PC/ MAC Assistant.

Позиция 1 -Бързо  Позиция 2 -Нормално Позиция 3  -Бавно

2. Активиране на Motor Kill Switch.
   Бързо преместете ключа 3 пъти последователно между позиция 1 и по-

зиция 3, за да преминете към функциите. По този начин ще активи-          
рате motor kill switch. Повторете същото действие, за да изключите             
режима. Преди да активирате отново моторите на стойката се уверете,             
че позицията на камерата е в стандартна работна позиция. Motor kill

           switch е полезен в случай, че операторът на стойката не се сблъска с 
проблем, или ако трябва да се направи бърза механична настройка на стойката
или на камерата.

Ляв джойстик: движейки по хоризонтала левия джойстик  управлявате движенията
на оста на въртене. Движението по вертикала не е описано.     

Десен джойстик: движейки по 
хоризонтала десния джойстик
управлявате оста за хоризон-
тален наклон.

Десен джойстик: движейки по вер-
тикала десния джойстик управлявате
движенията на оста за вертикален
наклон.

Тези настройки на джойстиците могат да се променят от приложението DJI Ronin Assistant или PC Assistant.

Д
истанционно управление
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Добавяне на допълнително дистанционно 

Ronin поддържа универсални дистанционни като D-Bus. Свържете го чрез интегрирания порт (от чер-
тежа на Ronin-M можете да видите местоположението на D-Bus порта).

Режими на работа
Ronin-M има три режима на работа: Underslung, Upright и Briefcase. 

Underslung режим на работа

Това е режимът по подразбиране. Може да се използва без всякаква намеса от страна на потребителя.

Upright режим на работа

Обърнете стойката на 1800 и тя автоматично ще премине към upright режима. Можете също да настрои-
те стойката в този режим преди да я включите. Идеален е, когато трябва да монтирате стойката в кола 
или на други места, на които камерата е във висока позиция. Това ще ви помогне да снимате отвисоко или
от нивото на очите. Upright може да се използва без всякаква намеса от страна на потребителя. Не обръщай-                
те стойката наляво-надясно, за да преминете към този режим на работа.
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Briefcase Mode

Briefcase режимът Ви позволява да държите Ronin-М близо до тялото си, за да имате тънък профил на сним-                
ката. За да задействате този режим наклонете стойката по оста на въртене на 900  наляво или надясно. Може-                       
те да изключите режима от приложението, за да не може Ronin-М да преминава автоматично към него. При
briefcase режима дистанционното не може да управлява завъртането на Ronin-М.

Поддръжка
На фигурата отдолу е показан правилният начин да транспортирате Ronin-М със стойката. Като използ-             
вате ремъците завържете Ronin-М за стойката, както е показано. Уверете се, че сте затегнали ремъци-
те преди да го включите отново!

Ronin-М е прецизна машина, която не е водоустойчива. Пазете я от пясък и прах, докато работите с нея. След 
употреба се препоръчва да го подсушите с мека и суха кърпа. Не пръскайте с почистващи препарати
върху него.

П
оддръж

ка
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Възникнали неизправности и отстраняването им

Проблем Решение

1 Моторите отслабват След като сте балансирали камерата, стартирайте приложението
Assistant или PC/ MAC Assistant и включете Auto Tune Stability. Изчакайте   
процесът да приключи, за да се покажат настройките за отзивчи-       
вост на екрана.

2 Ако след натискане на бу- 
тона Auto Tune Stability
стойката все още вибрира

(1) Уверете се, че всички разхлабващи механизми са добре затег-
нати, включително този на мотора за хоризонтален наклон.

(2) Проверете дали подсигуряващият винт на камерата е затегнат.
Бутнете планката на камерата, за да видите дали не е разхла-
бена или се плъзга от монтажната планка.

(3) Опитайте се да намалите отзивчивостта на всяка от осите. Ще
забележите, ако има засегната ос, като наблюдавате “силата” 
им.

3 Оста за хоризонтален наклон
не изглежда центрирана

Стартирайте приложението DJI Assistant или DJI PC/MAC Assistant и 
изберете Calibrate Center. Следвайте инструкциите на екрана. 

4 Преобръщане на Ronin-М
Поставете Ronin-М върху регулиращата стойка и в приложението Assistant   
или в PC/MAC Assistant, цъкнете върху бутона Calibrate System. Изчакайте   
процесът да се изпълни, чак тогава можете да вдигнете Ronin.  

5 SmoothTrack не работи 
(1) Включете дистанционното и се уверете, че ключът за режими

е в позиция 1 (най-горната позиция).
(2)  Изключете SmoothTrack от приложението Assistant или от

   

програмата DJI PC/MAC Assistant.
(3) Проверете дали стойността на SmoothTrack deadband не е пре-

 

калено висока. Ако е я намалете от менюто SmoothTrack. 
    

6 Моторите се изключват
автоматично

Проверете баланса на камерата. Ако стойността в менюто Gimbal
Motors сочи 10 или повече, за която и да е от  трите оси, това озна-
чава, че трябва да балансирате отново камерата.

7 Стойката се изключва и
не се включва отново

Рестартирайте стойката. Това е алгоритъм за защита на мотора,
който е измислен да предпазва електрониката на Ronin-М. Ако ня- 
кой от моторите влезе в режим на самосъхранение (изключва се)
6 пъти за период от 1 минута, Ronin-М ще изключи двигателите и
няма да ги стартира, докато не го рестартирате.

8 Забравена парола за
Bluetooth

Свържете Ronin с PC Assistant и цъкнете върху бутона "Reset 
Password", за да зададете нова парола.     

9 Видео кадрите започват да
се местят настрани или на- 
горе-надолу

SmoothTrack speed е много висока или SmoothTrack deadband  
е прекалено ниска. Намалете SmoothTrack speed или увеличете
deadband.

Възникнали неизправности и отстраняването им
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Основни

Вградени функции  Три режима на работа:
Underslung режим
Upright режим
Briefcase режим

 Вграден независим IMU процесор
 DJI Specialized Gimbal Drive 

 Motors with Encoders

 Bluetooth модул
 USB връзка
 Дистанционно 2.4GHz 
 Сензор за температура
 DJI Advanced 32-Bit DSP процесор

 
  
 Поддържа D-Bus универсално
дистанционно  

Второстепенни

Camera Tray Dimensions
Maximum depth from the center of gravity on camera base plate: 120mm
Maximum height measured from top of the camera base plate: 195mm
Maximum width: 160 mm

Accessory Power 
Connections

12V  Regulated  P-Tap  x 2;  USB  500mW  x 1;  DJI  Lightbridge  x 1 

GCU входна мощност Батерия 4S Ronin-М

Връзки Дистанционно 2.4GHz; Bluetooth 4.0; USB 2.0  

PC /MAC  Assistant  софтуерни 
изисквания

Windows  XP SP3;  Windows  7;  Windows  8 (32  or 64 bit);  Mac  OS  X 
10.9 или по-нов

Изисквания за мобилния 
софтуер Assistant

Mobile Device:  iOS  7.0 или по-нова 

Mechanical & Electrical Characteristics

Working Current

 Static  current:  300  mA (@16  V)

 Dynamic  current:  600  mA (@16  V)

 Locked  motor current:  Max  10 A (@16  V)

Работна температура -15 °C ~ 50 °C (-5 °F ~ 120 °F)

Тегло 2.3 kg (5.07 lb) с дръжките

Gimbal Dimensions 500 mm (W) x 210 mm (D) x 420 mm (H)

Работни характеристики

Load Weight Capacity 
(Reference Value)

3.6 kg (8 lb)

Angular Vibration Range ± 0.02°

Maximum Control 
Rotation Speed

Pan axis: 90°/sec; Tilt axis: 100°/sec; Roll axis: 30°/sec 

Mechanical  Endpoint  Range
Pan axis: 360°
Tilt axis: 105° Up, 190° Down
Roll axis: ± 110°

Controlled Rotation Range
Pan axis control: 360 °

Tilt axis control: Up 105 ° to Down 190 °

Roll axis control: ± 25 °

Спецификация

Специф
икация



Съдържанието е обект на промяна.

Изтеглете най-новата версия от:
http://www.dji.com/product/ronin-m

Ако имате въпроси по упътването, моля, свържете се със 
STORE.DJI.BG, като изпратите съобщение на - sales@dji.bg
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