
RONIN-SC 
Упътване за употреба



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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Употреба на упътването
Легенда

Внимание                     Важно Съвет Референция

Преди да започнете

Следните документи са съставени, за да ви помогнат да работите безопасно и да се 
възползвате пълноценно от вашия RONINTM- SC.

Ronin-SC Ръководство за бърз старт
Ronin-SC Упътване за употреба
Ronin-SC Указания за отказ от отговорност и безопасност

Прочетете цялото ръководство за употреба и гледайте информационните и учебни видеоклипове на 
продуктовата страница на официалния уебсайт на DJI (http://www.dji.com/ronin-sc). Прочетете 
указанията за отказ от отговорност и безопасността, за да разберете законните си права и 
отговорности. Ако имате някакви въпроси или проблеми по време на инсталирането, поддръжката 
или използването на този продукт, свържете се с DJI или оторизиран дилър на DJI.

Сваляне на Ronin App

Потърсете “Ronin” в App Store или Google Play и следвайте инструкциите за инсталация.

Ronin

Android 5.0 или
по-висока

iOS 9.0 или
по-висока
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Въведение
DJI Ronin-SC е професионална триосна стабилизираща стойка, създадена специално за 
безогледални камери. Широкият набор от режими на работа включва SmoothTrack и Lock режим, 
докато режим Sport позволява на потребителите да заснемат бързо движещи се обекти без усилия. 
Обновеният алгоритъм на 360 Roll дава възможност на потребителите да снимат гладки ротационни 
кадри с лекота.
Ronin-SC може да се похвали със заключване на трите оси, което позволява индивидуалното им 
балансиране и спомага за по-удобно съхранение. С Ronin-SC потребителите могат лесно да 
контролират движението на стойката и лесно да превключват работните режими с натискането на 
един бутон. Използван с предоставените кабели за управление на камерите, Ronin-SC е в състояние 
да контролира затвора, записа и фокуса. С портовете за аксесоари потребителите могат да прикачат 
аксесоари като фокусното колело, моторa за фокусиране и много други.
Стойката и ръкохватката са разглобяеми, а вградената батерия в ръкохватката e с капацитет 2450 mAh 
и осигурява максимално време на готовност до 11 часа*.
След като се свържете с приложението Ronin, е лесно да контролирате движението и настройките както 
и интелигентните функции като Panorama, Timelapse, Motionlapse, Motion Control и други. Снимайте 
стабилизирани кадри, докато автоматично проследявате обект с ActiveTrack 3.0 и използвайте Force 
Mobile, за да контролирате стойката, като накланяте и завъртате смартфона си.
* Времето за готовност е тествано с добре балансиран Ronin-SC и без допълнителни аксесоари, включително кабели
за камерата. Максималното време на готовност е само за справка.

Ronin-SC Схема
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1. Tilt мотор
2. Tilt заключване
3. USB-C порт за аксесоари/управление на камера
4. Roll мотор
5. Roll заключване
6. Pan мотор
7. Pan заключване
8. LED индикатори за профилите
9. Джойстик
10. Бутон за управление на камерата
11. M бутон
12. Индикатори за нивото на батерията
13. Бутон за нивото на батерията
14. Лост за заключване на ръкохватката
15. RSA порт
16. Заключване на камерата
17. Монтажна плочка за камери
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Как да започнете
Монтиране на трипод
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18. USB-C за захранване
19. Превключвател
20. Трипод
21. Ръкохватка
22. Бутон за включване
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Заключване и отключване на стойката

Превключете pan, tilt и roll плъзгачите в заключена позиция, за да заключите осите. Превключете 
pan, tilt и roll плъзгачите в отключена позиция, за да отключите осите. Препоръчително е да държите 
съответната ос с ръка, когато превключвате плъзгача.

Монтиране на ръкохватката

1

2

Монтиране на камера

Поддържани камери и обективи
Ronin-SC е тестван взискателно с товар до 2.0 килограма. Уверете се, че общото тегло на 
монтираната камерата и обектива не надвишават 2.0 килограма. 
Вижте продуктовата страница на Ronin-SC (www.dji.com/ronin-sc) за актуален списък с всички 
поддържани камери.

Заключване 
на Tilt оста

Заключване 
на Roll оста

Заключване 
на Pan оста
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Монтиране на камера
Уверете се, че сте подготвили камерата преди да я монтирате на Ronin-SC. Махнете всички 
капачки и се уверете, че картата памет и батерията са поставени в камерата.
1. Трите оси на стойката са заключени по подразбиране. Отключете осите, настройте стойката, 

както е показано на фигурата, и заключете осите отново.
2. Ако се налага, поставете повдигащата плочка* от долната страна на камерата.

1

2

3

2

1

Повдигаща плочка

* Повдигащата плочка е нужна при следните обстоятелства:

с 16-35mm, f/2.8 GM обектив. 
 Когато използвате малки и леки камери като камера Sony A6300.
 Когато използвате камера с голям диаметър на обектива като Sony A7M3 
Когато използвате фокус мотор.

3. Монтирайте Quick-release планката      и монтажната планка за обективи     . Преместете плъзгача 
в предната част на планката. Обективът и стрелката на планката трябва да сочат в една посока. 
Монтирайте камерата спрямо индикаторите върху планката. ИЗПОЛЗВАЙТЕ МОНТАЖНАТА 
ПЛАНКА ЗА ОБЕКТИВИ ЗА МАКСИМАЛНА РАБОТОСПОСОБНОСТ. 

Quick-Release планка

1

2

Плъзгач

Монтажна планка за обективи
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1

2

3

2

1

Монтиране на държач за смартфон

За да използвате ActiveTrack 3.0, Force Mobile и смартфона си като монитор, трябва да монтирате 
специализирания държач за смартфон.

Метод 1: За използване на ActiveTrack 3.0
Монтирайте държача за смартфон върху hot shoe конектора на камерата и изберете ActiveTrack 
през Ronin app. Имайте предвид, че ActiveTrack 3.0 може да бъде използван само чрез този метод.

Инсталация

1. Отхлабете стягащия механизъм на държача за смартфони.
2. Монтирайте държача за смартфон върху hot shoe конектора на камерата и поставете смартфона 

си в държача. Имайте предвид, че смартфонът трябва да е в панорамен режим, за да може 
ActiveTrack 3.0 да работи правилно. В допълнение обективът на мобилния телефон трябва да е 
възможно най-близо до обектива на камерата. 

1

2

2

1

3. Включете камерата и смартфона. Настройте изгледа на смартфона, за да съответства на изгледа на 
вашата камера, като го плъзнете наляво или надясно. След като позиционирате смартфона, затегнете 
заключващия винт.

4. Отхлабете затягащия механизъм в долната част на монтажната планка      . Плъзнете камерата в  
гнездото     . Затегнете механизма, когато камерата е в центъра на планката.
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Уверете се, че стойката е балансирана всеки път, когато сменяте камерата.
Запознайте се със списъка с поддържани смартфони, за да разберете кой смартфон е 
съвместим с държача и ActiveTrack 3.0: http://www.dji.com/ronin-sc/downloads.
ActiveTrack 3.0 може да се използва само в режими Underslung и Upright. ActiveTrack 
3.0 не е наличен във Flashlight режим.

Метод 2: За използване на Force Mobile
Монтирайте държача за смарфтон на статив, ръкохватка или подобна платформа, след което 
отворете Force Mobile през Ronin app. В Ronin app можете да управлявате стойката чрез завъртане 
на смартфона си.

Инсталация
1. Отхлабете стягащия механизъм на държача за смартфони.
2. Монтирайте държача за смарфтон на статив или ръкохватка чрез монтажния винт.
3. Поставете смартфона в държача и го пристегнете. Имайте предвид, че Force Mobile работи само в 

портретен режим.

Force Mobile е достъпен само за iOS устройства.

Метод 3: Използване на смартфона като монитор
Монтирайте държача на RSA порта на Ronin-SC. Можете да настроите параметрите на камерата 
чрез приложението за камера на смартфона.*

Инсталация

1. Премахнете RSA планката от държача, след което я монтирайте на RSA порта и я затегнете с 
винтовете.

2. Прикрепете държача за смартфон към RSA планката, след което я стегнете с винта.
3. Поставете смартфона в държача и го пристегнете. Настройте ъгъла на смартфона, като 

завъртите държача.

2

1

1

2

или
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Държачът за смартфони може да се върти на 360°, позволявайки прецизно позициониране 
на всеки смартфон.

* За да използвате смартфона си като монитор, е нужно допълнително приложение като Sony Imaging Edge Mobile, Panasonic 
Image App, Nikon SnapBridge, FUJIFILM Camera Remote, Canon Camera Connect или други. Нужна е и сигурна Wi-Fi връзка 
между смартфона и камерата.

Управление на камерата

Бутонът за управление на камерата може да адресира различни функции в зависимост от модела 
ѝ. Свържете камерата и стойката чрез съответния кабел.

След като свържете камерата и потвърдите настройките, натиснете бутона наполовина, за да 
фокусирате като при нормална DSLR камера. Натиснете веднъж за стартиране или спиране на 
видеозапис. Натиснете и задръжте, за да направите снимка. Вижте Ronin-SC Camera Compatibility 
List за повече информация.

Уверете се, че Ronin-SC не е включен, когато включвате или изключвате RSS кабела. В 
противен случай кабелът може да изгори.
Когато свързвате камери с USB кабел, се уверете, че Ronin-SC е включен преди да 
включите камерата. В противен случай управлението може да не работи.
Когато камерата и Ronin-SC са свързани чрез USB-C, възпроизвеждането не може да 
бъде достъпено. В този случай натиснете бутона за включване, за да влезете в режим Sleep и 
да получите достъп до възпроизвеждането.
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Балансиране
За да постигнете оптимална работа на Ronin-SC, се нуждаете от правилно балансиране. Балансирането 
е много важно, когато използвате Ronin-SC за бързо проследяване, като същевременно удължава 
живота на батерията. Има три оси, които трябва да бъдат балансирани преди да включите Ronin-SC и да 
настроите софтуера.

Преди балансиране

1. Преди да бъде монтирана на стойката камерата трябва да бъде настроена и конфигурирана с 
всички допълнителни аксесоари. Премахнете капачката на обектива преди балансиране.

2. Преди балансиране се уверете, че камерата е включена, ако използвате обектив с оптично 
приближение или изберете приближението, ако използвате варио обектив. Уверете се, че Ronin-SC е 
включен или в Sleep режим преди балансиране.

3. Ако използвате аксесоари като държач за смартфон или фокусен мотор, се уверете, че сте 
монтирали всички допълнителни аксесоари към тях преди балансиране.

4. Освен ако няма допълнителни инструкции процесът по балансирането е един и същ с или без 
монтиран държач за смартфон.

1. Балансиране на Tilt оста

a. Отхлабете заключващия механизъм на tilt оста, за да настроите височината на камерата      . 
b. Завъртете tilt оста така, че обективът на камерата да сочи напред. Уверете се, че камерата не 

натежава отпред или отзад. Проверете дали камерата се накланя напред или назад и я 
балансирайте

c. Отхлабете механизма под монтажната планка      и балансирайте камерата      докато тя се 
уравновеси.

d. Притегнете заключващия механизъм.

3

2

1

1

2

3

3

2

1

ИЛИ
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2. Балансиране на Vertical Tilt оста

a. Завъртете tilt оста така, че камерата да сочи нагоре. Ако сте монтирали и смартфон, завъртете 
камерата нагоре с ъгъл 45°. Бъдете сигурни, че камерата е балансирана в стъпка 1. Ако камерата е 
наклонена на една страна, дръпнете рамото в обратна посока.

b. Разхлабете механизма на tilt мотора      и балансирайте камерата     , докато тя стане неподвижна 
без да се накланя напред или назад.

c. Затегнете механизма.
d. Повторете стъпка 1, за да балансирате дълбочината на tilt оста. 

2

1

45°C

1

2

3. Балансиране на Roll оста

a. Заключете tilt оста и отключете roll оста. Проверете посоката, в която се движи roll моторът. 
Ако камерата се върти наляво, преместете камерата надясно. Ако камерата се върти надясно, 
преместете камерата наляво.

b. Разхлабете механизма на монтажната планка      и нагласете нейната позиция     , докато 
камерата стане неподвижна.

c. Затегнете механизма на roll оста. Ако камерата се движи напред, преместете камерата назад, 
докато плъзгачът достигне до монтажната планка.

1

2

1

2

ИЛИ

ИЛИ
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4. Балансиране на Pan оста

a. Отключете pan оста. Държейки ръкохватката, наклонете Ronin-SC на страни и проверете 
движението по pan оста. Ако обективът на камерата се накланя надолу, издърпайте pan оста 
назад. Ако обективът се издига нагоре, избутайте pan оста напред.

b. Отхлабете механизма на pan мотора     . Настройте баланса на камерата     , докато тя спре да се 
движи по pan оста, когато движите стойката.

c. Притегнете механизма на pan оста. 

2

1

2

1

Механизмите за затягане могат да бъдат извадени и поставени отново, ако въртенето им е 
възпрепятствано.
Ако монтирате по-дълга камера, е необходимо да използвате противотежести. 
Противотежестите се продават отделно.

ИЛИ
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Ръкохватка и вградена батерия
Тази ръкохватка е предназначена за ръчна употреба. Вградената в нея батерия разполага с 
капацитет от 2450 mAh, а максималното време за standby режим e 11 часа (при условие, че 
Ronin-SC е правилно балансиран и използван в нормални условия).

Зареждане
Преди първоначална употреба е добре батерията да се зареди, за да бъде активирана. 
Индикаторите за нивото на батерията ще светнат, за да индикират, че активирането на 
батерията е успешно.
След като прикрепите ръкохватката към стабилизиращата стойка я заредете през порта за 
захранване чрез захранващ кабел (наличен в комплекта) и USB адаптер (неналичен в 
комплекта). Препоръчително е да използвате 5V/2A USB адаптер.

Използване на ръкохватката

По време на зареждане индикаторите за нивото на батерията показват моментното ниво на заряд на 
батерията. Когато ръкохватката не се зарежда, натиснете бутона за нивото на заряд на батерията, за 
да проверите моментното ниво на мощност на батерията. 

                                                Прочетете ръководството на потребителя, за да се запознаете с функциите на 
                                                продукта.
Използването на продукта неправилно може да доведе както до неговото увреждане, така и на наличното  
имущество и да причини сериозни наранявания. Това е специфичен продукт. Работата с него трябва да 
бъде с повишено внимание и здрав разум, защото изисква някои основни механични познания. 
Неспазването на безопасна и отговорна употреба може да доведе до нараняване или повреда, а 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.

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 предпоставка 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.

Порт за захранванеUSB Захранващ
адаптер

Контакт 
100-240 V

НискоВисоко
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За да избегнете пожар, сериозни наранявания и материални щети, спазвайте следните 
указания за безопасност, когато използвате, зареждате или съхранявате ръкохватката. 
 Използване на ръкохватката
1. Не позволявайте ръкохватката да влезе в контакт с всякакви видове течности. Не я оставяйте навън в дъжда 

или в близост до източник на влага. Не изпускайте ръкохватката във вода. Ако вътрешността ѝ е влязла в 
контакт с вода, може да възникне химическо разграждане, което 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. Спазвайте 
безопасно разстояние от ръкохватката, докато не изсъхне напълно. Никога не използвайте ръкохватката 
отново и я изхвърлете.

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, течащи или повредени ръкохватки. Ако ръкохватката изглежда необичайно, 
свържете се с DJI или с оторизирания дилър и сервиз за България - COPTER.BG.

6. Ръкохватката може да се използва при температури от -20° до 45°C. Изполването ѝ в среда над +50°С може да 
доведе до пожар или експлозия. Използването на ръкохватката под -15°С може да доведе до трайни повреди.

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

8. НИКОГА не разглобявайте ръкохватката по какъвто и да е начин, защото рискувате да нараните цялостта ѝ и 
съществува опасност от възпламеняване.

9. НЕ изпускайте и не наранявайте батериите. НЕ слагайте тежки предмети върху зарядното или ръкохватката.

10. 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.

11. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ръкохватката ако сте я изпуснали.

12. НЕ загрявайте батерията. НЕ слагайте ръкохватката в микровълнова печка или херметизиран контейнер.

13. НЕ причинявайте ръчно късо съединение върху ръкохватката.

14. Почиствайте ръкохватката с чисти и сухи кърпи.

Зареждане на ръкохватката
1. НЕ оставяйте ръкохватката без надзор по време на зареждане. НЕ я зареждайте в близост до 

леснозапалими материали или повърхности като например килим или дърво.
2. НЕ зареждайте ръкохватката веднага след използване, защото температурата ѝ може да бъде 

прекалено висока. Препоръчително е да се зарежда, когато ръкохватката стигне стайна температура. 
Зареждането извън температурния диапазон от 5°C до 40°C може да доведе до изтичане, прегряване 
или повреда на батерията. Идеалната температура за зареждане е между 22°C и 28°C.

Съхранение на ръкохватката
1. Дръжте ръкохватката далеч от деца и животни.
2. Ако се появи предупреждение за нисък заряд, заредете, докато батерията не стигне от 30% 

до 50% за по-дългосрочно съхранение.
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3. НЕ оставяйте ръкохватката в близост до източници на топлина като пещи, камини или 
нагреватели. НЕ оставяйте ръкохватката вътре в превозното средство в топли дни. Идеалната 
температура за съхранение е 22° до 28°C.

4. Пазете ръкохватката суха.

Поддръжка на ръкохватката
1. НЕ използвайте ръкохватката при високи температурни разлики.
2. НЕ съхранявайте батерията в среда, където температурата е по-висока от 45°C или по-ниска 

от 0°C.

Бележки преди пътуване
1. Преди да се качите на самолет, батерията на ръкохватката трябва да бъде разредена и зарядът 
ѝ трябва да е под 30%. Разреждайте само на място, защитено от пожари.
2. Съхранявайте ръкохватката далеч от метални предмети, часовници, бижута или фиби за коса.
3. Никога не пренасяйте повредена ръкохватка или такава, чието ниво на батерията е по-високо от 
30%. 

4. Рециклиране на ръкохватката
След като се уверите, че ръкохватката е напълно разредена, я изхвърлете в специализиран за 
това контейнер. В никакъв случай НЕ изхвърляйте ръкохватката в обикновен контейнер за 
отпадъци. Стриктно и съвестно спазвайте местните нормативни актове и разпоредби за 
изхвърляне и рециклиране на батерии. 

1. Уверете се, че ръкохватката е напълно заредена преди да я ползвате.
2. Ако ръкохватката индикира "Ниско ниво на заряд", не я използвайте временно.

Зареждане на ръкохватката
1. При напълно заредена батерия ръкохватката прекратява зареждането си. Проверете
дали ръкохватката е изключена преди зареждане.

Съхранение на ръкохватката

1. В случай, че няма да ползвате ръкохватката дълго време (10 дни или повече) е добре да я 
разредите до 40%-65%. Това ще удължи живота на батерията.

2. Ако дълго време съхранявате ръкохватката без да я ползвате, а батерията е изтощена, 
ръкохватката ще премине в режим Sleep. За да излезете от този режим, заредете ръкохватката.

3. При съхраняване премахнете ръкохватката от стабилизиращата стойка.

Поддръжка на ръкохватката
1. Ако дълго време не ползвате ръкохватката, то е възможно животът на батерията 

да намали своя жизнен цикъл.
2. За да поддържате ръкохватката в добро състояние, е желателно да я зареждате и 

разреждате поне веднъж на 3 месеца.

Рециклиране на ръкохватката
1. Ако ръкохватката не работи, а батерията не може да се разреди докрай, потърсете помощ

от професионална фирма за рециклиране на батерии.
2. Моментално предайте ръкохватката за рециклиране, ако тя не може да се включи след 

пълно зареждане.

Използване на ръкохватката
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Работа с Ronin-SC
Активиране на Ronin-SC

Активирайте Ronin-SC през Ronin App преди да го ползвате за първи път.
1. Натиснете и задръжте бутона за вклюване, за да активирате стойката.
2. Активирайте Bluetooth на своя мобилен телефон и стартирайте Ronin App. Имайте предвид, че за 

да стартирате приложението, Ви е необходим потребителски акаунт в DJI. След като видите 
Ronin-SC наличен в списъка с устройства, го изберете и въведете Bluetooth паролата, която по 
подразбиране е: 12345678. За да възстановите първоначалната Bluetooth парола, натиснете 
шест пъти бутона М.

3. Уверете се, че имате връзка с интернет и следвайте внимателно инструкциите на дисплея, за да 
активирате Ronin-SC.

Настройки на Ronin App

След балансиране и включване на Ronin-SC можете да регулирате настройките му чрез Ronin App. 
Скрийншотовете, показани по-долу, са направени на базата на iOS. 
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Горна лента

Sleep/Wake: Докоснете екрана, за да активирате или деактивирате режима Sleep. Когато Ronin-
SC е в режим Sleep, моторът ще спре да работи, но стойката ще остане в готовност.
M1: Показва настоящия профил на потребителя.
Ниво на батерията: Показва настоящото ниво на батерията на стабилизиращата стойка.

 Относно
Настройки: Прегледайте профила си и ръководство за бърз старт.
Списък устройства: Показва името и паролата на устройството. 
Фърмуер: Показва моментната версия на фърмуера.

 Академия
Гледайте кратките уроци и прочетете упътванията за употреба

Създавайте
Използвайте виртуалния джойстик на приложението, за да снимате и 
контролирате движенията на стабилизиращата стойка.

1. Control Dial: Чрез настройване на контролния плъзгач може да контролирате Max Speed и 
Smoothing на стабилизиращата стойка. Max Speed Ви позволява да настройвате дистанционно 
скоростта на въртене. Smoothing Ви позволява да контролирате чувствителността на 
стабилизиращата стойка. Колкото по-ниска е стойността на Smoothing, толкова по-чувствителни са 
движенията на стойката.

2. Roll показател: Чрез виртуалния джойстик може да контролирате движенията по roll оста на 
стойката.

3. Pan/Tilt показател: Чрез виртуалния джойстик може да контролирате движенията по pan и tilt оста 
на стойката. 

4. Shoot / Record бутон: Докоснете, за да започнете да правите снимки или да записвате 
видеоклипове.

5.

6.

1

2

3

4

5

6

Photo/Video Toggle: Докоснете, за да превключите между режимите за снимки или видео. 

Уверете се, че избраният режим е същият като настройките на камерата.

Рецентриране: Докоснете, за да центрирате повторно стойката.
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ActiveTrack 3.0
ActiveTrack 3.0 е оптимизиран посредством сложни алгоритми да разпознава човешки обекти от 
типа на глава и/или рамене. След монтиране на държача за смартфон и самия смартфон може да 
ползвате ActiveTrack 3.0, следвайки следните стъпки:

1. Изберете обекта, който желаете да следвате. Съществуват два начина за селекция на обекта. 
Когато обектът се намира в зоната на селектиране, докоснете бутона за превключване веднъж, за 
да селектирате самия обект или селектирайте обекта направо от дисплея на телефона. Така 
стабилизиращата стойка ще запомни селекцията на обекта и ще започне да го следва.

2. След като сте селектирали обекта, може да използвате джойстика, за да контролирате стойката по 
време на снимане и за регулиране позицията на обекта. Докато го следвате, натиснете бутона за 
превключване два пъти, за да го центрирате в средата на кадъра.

3. За да промените скоростта на следване, натиснете иконата в долния ляв ъгъл. Когато следватe, 
снимате или записвате видео с бързо движещи се хора или обекти, може да превключите 
скоростта на следване на Fast. В обратния случай превключете на Slow.

4. За да започнете запис на видео, натиснете бутона Record. Камерата записва и съхранява видео, 
докато мобилният телефон - не. Уверете се, че камерата и стойката са свързани една към друга с 
мулти контролен кабел.

5. За да излезете от режима на следване, натиснете бутона за превключване веднъж или иконата в 
горния ляв ъгъл.

Когато трябва да следвате обекта с камерата в по-ниско положение, натиснете  бутона за включване 
веднъж, за да влезете в режим Sleep, след което поставете Ronin-SC в режим Underslung. 
Натиснете бутона за включване веднъж, за да излезете от режим Sleep, след което вече можете да 
използвате ActiveTrack 3.0.

За по-добри резултати използвайте ActiveTrack 3.0 при терени с по-равна повърхност на релефа.
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Force Mobile

За да ползвате Force Mobile, е необходимо да имате монтиран както държач за смартфон, така и 
смартфон. Чрез смартфона си може да контролирате движенията на стойката от разстояние.
Когато максималната скорост е 50, ъглите на въртене за стабилизиращата стойка и смартфона са в 
съотношение 1:1. Стойката ще се завърти под ъгъл, който е идентичен с този на смартфона. Когато 
максималната скорост е под 50, стойката ще се върти по-бавно в сравнение със смартфона. При 
положение че максималната скорост е над 50, въртенето на стойката ще бъде по-бързо от това на 
смартфона.
Чрез настройване на Control Dial може да контролирате Max Speed и Smoothing на стабилизиращата 
стойка. Max Speed Ви позволява да настройвате дистанционно скоростта на въртене, а Smoothing Ви 
позволява да контролирате чувствителността на стабилизиращата стойка. Колкото по-ниска е 
Smoothing стойността, толкова по-чувствителни са движенията на стойката.
Рецентриране: Докоснете, за да центрирате повторно стойката.
Panorama
Режимът Panorama позволява да се направят серия от свързани снимки с прецизен контрол, базиран 
на сензора и фокусното разстояние. Преди да използвате този режим се уверете, че камерата и 
стойката са свързани една към друга чрез контролния кабел.



Когато правите снимки с висока експозиция, е важно времето между заснемането на снимките да 
бъде настроено със секунда по-дълго от това на фокусния затвор. Така може да избегнете 
замъгляване на снимките.
След като настройките на камерата са направени, панорамният диапазон може да бъде зададен 
чрез приплъзване на белите точки на помощната решетка, ръчно настройване на стойката или чрез 
използване на виртуалния джойстик. Можете директно да видите общия диапазон и крайните точки, 
както и снимките, необходими за съставяне на окончателната панорамна снимка над помощната 
решетка. Наклоненият дизайн на роторния мотор на стойката прави удобно за потребителите да 
виждат пътя на панорамата на дисплея на камерата. Обхватът на tilt оста в режим Panorama е от -45° 
до +90°, за да се избегне поява на част от стойката в някой кадър по време на 360° снимки.

Натиснете бутона за снимане, за да започнете да улавяте последователно кадрите.

Timelapse
Когато Ronin-SC е в режим Timelapse, камерата ще заснеме неподвижни обекти с желаното 
интервално време и автоматично ще спре, когато приключи. Може да настроите желаната от вас 
продължителност и скоростта на кадрите така, че Ronin-SC да изчисли колко снимки са необходими. 

Активирайки функцията Push, потребителите могат ръчно да настройват pan и tilt осите преди 
стартиране на режима Timelapse. Също така те могат да управляват Ronin-SC, променяйки 
ориентацията на камерата и настройвайки рамкирането. Докоснете иконката Virtual Joystick, за да 
настроите ориентацията на камерата.

Чрез Motionlapse имате възможност да задавате до 5 точки за ориентир, така че камерата да се 
движи по тях по време на режим Timelapse.

За да регулирате позицията на точката за ориентир, завъртете камерата на желаната позиция и 
натиснете иконката +, за да потвърдите настройките на ориентиране. За допълнителни настройки 
по pan, tilt, и roll осите може да ползвате виртуалния джойстик. 
Ако желаете да добавите друга точка за ориентир, натиснете осветената моментна точка, за да я 
деселектирате и после натиснете иконката +. Тя се намира над помощната решетка. Ако желаете да 
изтриете точката за ориентир, изберете точката и натиснете иконата Кошче.
След като настроите точките за ориентир може или да натиснете Preview, за да сте сигурни, че 
Motionlapse включва всичко, или да натиснете бутона за снимане, за да започнете да снимате. 
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Track
Режимът Track е направен така, че да записва видео с до 10 точки за ориентир с опция да 
повтаряте. Скоростта на движение между две точки за ориентир може да бъде зададена по 
желание. Може да изберете точка на ориентир ръчно, движейки стойката или използвайки 
виртуалния джойстик. Параметърът Duration, намиращ се под помощната решетка, показва 
времето, което ще отнеме на стойката да се премести от предходната към настоящата точка за 
ориентир. Stay Time показва колко време стойката ще стои стабилна преди да започне да се мести 
за следващата точка за ориентир.

Уверете се, че камерата и стойката са свързани една към друга с мулти контролен кабел.

При натискане на  бутона REC на стабилизиращата стойка, не използвайте бутона за запис на 
камерата.

Настройване на баланса
Натиснете бутона Begin Test и Ronin-SC ще провери моментното балансно състояние и ще 
предостави резултати за всяка една от трите оси. Уверете се, че преди да извършите теста за 
баланс, стабилизиращата стойка по никакъв начин не е възпрепятствана и следвайте 
внимателно инструкциите на дисплея.
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Параметри на мотора

Auto Tune: Стойността на Stiffness се определя от системата във връзка с товара на стабилизиращата 
стойка. За да получите автоматично стойността на Stiffness, натиснете Auto Tune след балансирането.

Натиснете AutoTune и Ronin-SC автоматично ще изчисли оптималния резултат, базиран на товара на 
стойката. Можете също да натиснете и задържите бутона M и бутона за превключване едновременно за 
4 секунди, за да активирате тази функция без да използвате приложението.

Процесът Auto Tune отнема преблизително от 15 до 30 сек. След като този процес приключи, може да 
видите подробна диагностика на мотора, която се намираща в долната част на екрана. Ако 
стабилизиращата стойка е правилно балансирана, стойността Power на моторите трябва да е в 
диапазон ±5. Ако консумацията на енергия на определена ос постоянно надхвърля този 
диапазон,проверете механичния баланс на Ronin-SC.

Stiffness: Настройването на Stiffness на мотора позволява да прецизирате мощността, която се прилага 
от моторите, докато те реагират и балансират теглото на всяка ос. Уверете се, че сте оставили 
допълнително пространство за сигурна стабилизация по всяко време. Ако стойността на Stiffness е 
прекалено висока, то е възможно осите на стойката да се клатят. В случай че стойността е прекалено 
ниска, е възможно производителността да бъде засегната.

Когато използвате AutoTune, се уверете, че и трите оси на Ronin-SC са отключени, а той е 
поставен на стабилна повърхност в режим Upright. 
 Уверете се, че стабилизиращата стойка е балансирана и параметърът Stiffness е настроен 
правилно всеки път, когато сменяте обектива на камерата.   

Потребителски профил
Три потребителски профила могат да бъдат настроени и запаметени.



Режим Gimbal Follow
Pan и Tilt Follow: Pan и tilt осите следват движенията на стабилизиращата стойка.
Pan Follow: Само pan оста следва движенията на стабилизиращата стойка.
FPV: Pan, tilt и roll осите следват движенията на стабилизиращата стойка. Скоростта трябва да бъде 
настроена на Medium, High или Customized. Режимът FPV не е активен, когато скоростта е настроена на 
Low. Когато скоростта е настроена на customized, скоростта на pan оста трябва да е настроена на 50 или 
повече. Имайте предвид, че Deadband не е наличен при режим FPV. 
Custom: За да изберете коя ос да следва движенията на ръкохватката, натиснете сините стрелки на 
фигурата. 
3D Roll 360: Позволява на камерата да се завърта на 360° във всеки един момент.

Speed: Определя колко бърза да е камерата, когато преминава в pan, tilt или roll движение на оста. 

Deadband: Определя от колко движение се нуждае стойката, за да задвижи pan, tilt или roll осите на 

камерата.

Push: Разрешете функцията Push, за да можете да нагласите осите в желаната позция.

Настройки Control
Channels

Този индикатор дава информация за дистанционна настройка. Pan, tilt и roll осите са разпределени по 
канали. Командата на всяка ос може да бъде обърната наобратно. При избиране на Normal посоката на 
движение е същата като тази на джойстика. При Inverted - посоката на движение е противоположна на 
посоката на джойстика.

Когато се използва джойстик, може да контролирате само CH1 и CH3, които по подразбиране отговарят за 
tilt и pan осите. Може да настроите каналността на осите, като натиснете върху името на оста, намиращо 
се в дясно на дисплея. 

Motion

Можете да настроите управление с джойстик, като използвате Deadband, Max Speed, Smoothing и Endpoint 
за всяка ос. По подразбиране съществуват три профила за различните им настройки.

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

Max Speed: Този параметър Ви позволява да настройвате дистанционно скоростта на въртене.

Smoothing: Чрез него можете да контролирате чувствителността на стабилизиращата стойка. Колкото по-
ниска е стойността на плавност, толкова по-чувствителни са движенията на стойката.
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Endpoint: Ограничава движението на стойката с избор на крайни позиции. Pan оста разполага със 
slip-ring, чрез който при задаване на 180° на крайни позиции, Ronin-SC може да се върти 
продължително. Tilt оста е свободна и по нея можете да задавате крайни позиции така, както 
желаете. Възможно е по-дългите обективи да се допират до стойката. За да избегнете подобна 
ситуация, нагласете ъгъла на крайната позиция.

Status

Settings
Motor Pause: Натиснете, за да паузирате мотора, след което той ще се изключи. 
Disable Selfie Mode: Служи за деактивиране на режим Selfie, който може да прекъсне записа 
на видео, ако бъде активиран.
System Calibration: Ползвайте я само в случай, че забележите отклонение в някоя от осите. 
Натиснете я и после изберете Calibrate System. Преди да вдигнете Ronin-SC се уверете се, че 
калибрирането вече е приключило .
Advanced Calibration: Ползвайте настройката, ако забележите отклонения в roll оста. 
Restore Gimbal Setup: Изберете я, за да възстановите първоначалните параметри на мотора на 
стойката, режимa Follow и настройките Control.

Checklist
Когато статусът на стойката е необичаен, информацията за него се показва тук.
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Функции на бутоните

Бутон Power 

Натиснете и задръжте бутона, за да включите или изключите Ronin-SC. За да влезете или излезете 

от режим Sleep, натиснете леко бутона Power. 

Бутон M

Докоснете го, за да изберете потребителски профил. Натиснете и задръжте бутона, за да влезете в 

режим Sport. Натиснете три пъти за активиране на режим 3D Roll 360. За възстановяване на 

първоначалната Bluetooth парола натиснете шест пъти. Подсветката на потребителския профил 

подсеща, че паролата е възстановена успешно.

Sport Lock: Задръжте надолу бутона M, а после натиснете два пъти бутона за превключване, за да 
влезете и останете в режим Sport. Повторете същата процедура, ако желаете да излезете от 
режима.

Joystick
Натиснете джойстика нагоре или надолу, за да контролирате движенията по tilt оста и натиснете 
наляво или надясно, за да контролирате движенията по pan оста. Отидете на екрана "Joystick" в 
Ronin App, за да настроите параметрите на всяка от трите оси.

Бутон Camera Control
След като свържете порта на камерата с камерата, натиснете бутона наполовина, за да фокусирате 
като при нормална DSLR камера. Натиснете веднъж за стартиране или спиране на видеозапис. 
Натиснете и задръжте, за да направите снимка. За обновяващия се списък с поддържани камери 
отидете на официалния сайт на DJI (http://www.dji.com/ronin-sc).

Trigger
Натиснете и задръжте бутона за превключване, за да влезете в режим Lock. Натиснете два пъти, за 
да центрирате повторно. Натиснете три пъти и стойката ще се завъртите на 180° с лице към Вас. 
Натиснете четири пъти, за да активирате калбриране на Joystick.

Joystick калибрирането е необходимо само ако стойката има някакви отклонения (ако стойката се 
движи от самосебе си без помощта на джойстика). По време на калибрирането натиснете и бутнете 
джойстика няколко пъти във всички посоки. Натиснете четири пъти и задръжте бутона за 
превключване, за да завършите калибрирането.

Ако LED диода светне в ярко червено, калибрирането е било неуспешно. При неуспешно 
калибриране повторете процеса отново.



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

Режимът Roll 360 е наличен, когато ползвате Ronin-SC в режим Flashlight. Slip-ring-а на pan оста позволява на Ronin-
SC да извършва постоянни завъртания по roll оста. Режимът 3D Roll 360 може да се ползва във всяка ориентация.

1. За да настроите Ronin-SC за режима Roll 360, първо го свържете с Ronin app. След това отидете на 
страница Channels setting (в User Profile > Control > Channels) и задайте CH3 към roll оста (първоначално 
зададен към pan оста) и също така да задайте CH1 със стойност N/A , за да избегнете въртене по tilt оста. 
След това задръжте Ronin-SC в режим Flashlight и натиснете бутона за превключване два пъти - така 
ще центрирате отново ориентацията на стабилизиращата стойка. Натиснете джойстика наляво или 
надясно, като по този начин стойката ще започне да се върти постоянно. Натиснете джойстика наляво 
или надясно два пъти, за да накарате  камерата да се върти автоматично. Натиснете бутона за 
превключване два пъти, за да прекратите автоматичното въртене. Така камерата ще прекрати въртенето 
си, щом застане в хоризонтално положение. 

2. При използване режима 3D Roll 360 натиснете три пъти бутона M, за да влезете или излезете от него или 
отидете на страницата на потребителския си профил в Ronin app, за да активирате 3D Roll 360 от 
смартфона си. За да започнете снимки в режим 3D Roll 360, натиснете джойстика наляво или надясно. 
Натиснете джойстика наляво или надясно два пъти последователно, за да активирате автоматичното 
завъртане.
По време на автоматичното въртене: когато стойката е в хоризонтално положение, натиснете бутона за 
превключване два пъти и камерата ще завърши в upright позиция. Натиснете бутона за превключване три 
пъти и камерата ще завърши в upside-down позиция. Когато стойката е във вертикално положение, 
натиснете бутона за превключване два пъти и камерата ще завърши на pan оста при ъгъл от 0°, а 
обективът ще бъде насочен нагоре. Натиснете бутона за превключване три пъти и камерата ще завърши 
на pan оста при ъгъл от 180°, а обективът ще бъде насочен нагоре. 
Настройте Max Speed и Smoothing за режим 3D Roll 360, намиращи се в настройки Control на меню User 
Profile в Ronin app. Имайте предвид, че Speed и Deadband са неналични в режим 3D Roll 360.

Обновяване на фърмуера
Може да обновите своя фърмуер чрез Ronin app. При наличието на нова версия на фърмуера 
на дисплея ще се появи известие. За да обновите фърмуера, следвайте инструкциите на дисплея.
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Режим Upright Режим Underslung Режим Flashlight
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Поддръжка
Ronin-SC не е водоустойчив. Избягвайте какъвто и да е контакт с прах и вода по време на 
работа. След приключване е желателно да забършете Ronin-SC с мек и сух плат. В никакъв 
случай не пръскайте Ronin-SC с дезинфекциращи препарати.

Спецификации

Външни устройства

Порт за аксесоари

1/4" и 3/8" инчови резби 
Порт за контрол на камерата
Порт за аксесоари
USB-C порт
RSA порт за аксесоари

Консумация

Модел: RB-2450mAh-7.2V
Тип: 18650 LiPo
Капацитет: 2450 mAh
Клетки на батерията: 2 (2S1P)
Мощност: 17.64 Wh
Живот на батерията: 11 часа
Време за зареждане: 2 часа и половина (5V/2A)
Температура за зареждаме: 5° до 40°C;

Комуникация
Bluetooth 5.0
USB-C порт

Изискване за Ronin App
iOS 9.0 или по-нов
Android 5.0 или по-нов

Технически 
характеристики

Тегло на товара (препоръчително) 2.0 kg

Точност на управление ±0.02°

Максимален контрол върху 
скоростта на въртене

180°/s 

Механичен обхват на 
крайната точка

Pan ос: 360° непрекъснато вътрене

Tilt ос: -202.5° до +112.5°

Roll ос: -95° до +220°

Контролиран обхват 
на завъртане

Pan ос: 360° непрекъснато 
въртене (Режим Roll 360)

Tilt ос: -90° до 145°

Roll ос: ±30°

Механични и електрически 
характеристики

Работен ток 0.2 A

Работна честота 2.400 GHz - 2.4835 GHz

Мощност при предаване <8 dBm

Работна температура -20° до 45° C

Тегло
Стабилизатор: приблизително 830 гр 
Ръкохватка: приблизително 258 гр
Трипод: приблизително 160 гр

Размери на 
стабилизиращата стойка

Сгънат: 220 × 200 × 75 mm
Разгънат: 370 × 165 × 150 mm



Съдържанието подлежи на промяна.

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

Ако имате въпроси относно този документ, моля, свържете се 
със STORE.DJI.BG, като изпратите съобщение до sales@dji.bg
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DJI Support
http://www.dji.com/support
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