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Ronin-SC Áttekintés

1. Dőlés szabályozó
2. Dőlésszög rögzítő
3.  Kameravezérlés/

Kiegészítők portja
(USB-C)

4. Gördülés szabályozó
5. Gördülés rögzítő
6.  Pásztázás szabályozó
7. Pásztázás rögzítő
8. Profil LED 

jelzőfények
 Joystick
 Kameravezérlő gomb
 M gomb

12. Akkumulátor töltöttség
jelzőfények

13. Akkumulátor töltöttség 
gomb

14. Kioldó emelő
15. RSA kiegésztők

port
16. Biztonsági zár
17. Kameratartó

18. Áramellátó port
(USB-C)

19. Kioldó ravasz
20. Háromlábú állvány
21.  Markolat (1/4” és 

3/8” 
rögzítőfuratokkal）

22. Bekapcsoló gomb
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Kezdje ezzel

C. Illessze be a markolatot.

Ronin App

A.  Töltse le a DJI RONINTM applikációt és 
nézze meg az oktatóvideókat. 
Keressen rá a "Ronin" kifejezésre az App 
Store-ban vagy a Google Play-ben, és 
kövesse az utasításokat az alkalmazás 
letöltéséhez. Nézze meg az 
oktatóanyagokat a hivatalos DJI 
weboldalon:  https://www.dji.com/ronin-sc

B.  Szerelje fel a háromlábú állványt.
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E. Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése
Töltés közben az akkumulátor-
töltöttség indikátor fényei jelzik a 
töltöttségi szintet. Amikor nem tölt, az 
akkumulátor-töltöttség gomb 
megnyomásával ellenőrizheti a szintet.

 A Ronin-SC töltés közben is üzemeltethető. 

A Ronin-SC aktiválása
A Ronin-SC-t első használat előtt aktiválnia kell a Ronin 
applikáció segítségével. 
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot a 

gimbalon. 
2. Kapcsolja be a mobilkészülékén a Bluetooth kapcsolatot, 

és indítsa el a Ronin appot. A Ronin app indításához DJI 
fiók létrehozása szükséges. Válassza ki az elérhető 
Bluetooth készülékek listájából a Ronin-SC-t, és adja 
meg az alapértelmezett Bluetooth jelszót: 12345678.

3. Csatlakozzon az internethez, és kövesse a képernyőn 
megjelenő utasításokat a Ronin-SC aktiválásához. 

Áramellátó portUSB Hálózati 
adapter

Konnektor
100 - 240 V

D. Az akkumulátor töltése
Mielőtt először használná a terméket, töltse fel a markolatot 
az áramellátó porton keresztül, a mellékelt kábel és egy USB 
adapter (külön kapható) segítségével. 5V/2A USB adapter 
használata ajánlott. 

F. Ki- és bekapcsolás, alvó mód
Nyomja meg, és tartsa lenyomva a   bekapcsoló gombot a 
Ronin-SC be- illetve kikapcsolásához. Érintse meg a 
bekapcsoló gombot az alvó mód bekapcsolásához. Nyomja 
meg ismételten a készülék felébresztéséhez. 

AlacsonyMagas

Ronin-SC

User Profile
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A kamera rögzítése
Készítse elő a kamerát, mielőtt rögzítené a Ronin-SC-hez. Vegye le 
az objektív sapkát, és ellenőrizze, hogy az akkumulátor és a 
memóriakártya be vannak-e helyezve a kamerába. 
1. A gimbal három tengelye alapállapotban rögzítve van. Oldja 

ki a három tengelyt, és igazítsa a gimalt a képen látható 
pozícióba, majd rögzítse újra a tengelyeket.

2. Ha szükséges, rögzítse a kamera alá az emelőlemezt egy 
lapos fejű csavarhúzó segítségével 

* Az emelőlemez a következő esetekben lehet szükséges:

 Ha kisméretű és könnyű súlyú kamerát használ, mint pl. a Sony 
A6300.
Ha nagy átmérőjű objektívet használ, mint pl. a Sony A7M3 kamera 
esetében, 16-35GM lencséket. 
Ha fókuszszabályozóval használja. 

Fecskefark lemez
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Riser Plate

A Ronin-SC termékoldalán a hivatalos DJI weboldalon (http://
www.dji.com/ronin-sc) megtalálja az aktuális kamerakompatibilitás-listát. 

3. Rögzítse a fecskefark-lemezt      és az objektívtámaszt. 
Mozgassa a csúszkát a lemez elé. A kameraobjektívnek és a 
fecskefark lemezen található nyílnak egy irányba kell néznie. 
Rögzítse a kamerát a lemezen található jelzéseknek 
megfelelően. Az optimális teljesítmény érdekében használja az 
objektívtámaszt.
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Csúszka

Objektívtámasz
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 Ha kiegészítőket használ, mint például telefontartó vagy 
fókuszszabályozó, rögzítsen minden kiegészítőt, mielőtt 
elvégzi a kiegyensúlyozást. További információkat a 
kiegészítők használati utasításában talál. 

Szorítsa meg a csavart a fecskefark lemez alján.
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4. Lazítsa meg a kamerarögzítő alján található fogantyút    , és 
mozgassa azt a tengely oldalához. Csúsztassa a kamerát a 
rögzítőlapra     . Szorítsa meg a fogantyút, amikor a kamera a 
rögzítőlap közepén van.  

Kiegyensúlyozás
Felvétel előtt el kell végeznie a kiegyensúlyozást. Mielőtt hozzáfogna, 
kapcsolja be a kamerát, ha optikai zoom objektívet használ, illetve 
válassza ki a fókusztávolságot, ha varifokális lencséket használ. 
A Ronin applikációban is talál oktatóanyagokat a kiegyensúlyozásról, 
amiket aktiválás után tekinthet meg. A kiegyensúlyozást a Ronin 
apphoz való csatlakozás nélkül is el lehet végezni. Ebben az esetben 
kapcsolja ki, vagy állítsa alvó módba a Ronin-SC-t, mielőtt 
hozzáfogna. 

3

2

1. Mélységkiegyensúlyozás a  dőléstengelyhez
a. Oldja ki a dőléstengelyt, és eressze le a kamerát a dőléstengely 

fogantyújának meglazításával. 
b. Forgassa el a dőléstengelyt úgy, hogy a kameraobjektív előre 

nézzen. Ellenőrizze, hogy a kamera ne akarjon se előre, se 
hátra billenni. Ha előre billen, mozgassa hátrébb. Ha hátra, 
mozgassa a kamerát előre. 

c. Lazítsa meg a kamerarögzítő alján lévő fogantyút       , és 
igazítsa egyensúlyba a kamerát     . 

d. Szorítsa meg a fogantyút.
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2. A függőleges dőlés kiegyensúlyozása
a. Forgassa el a dőléstengelyt úgy, hogy a kamera felfele 

nézzen. Ellenőrizze, hogy a kamera nem akar-e előre 
vagy hátra billenni. Ha valamelyik irányba billenne, húzza 
a dőléskart az ellenkező irányba. 

b. Lazítsa meg a dőlésszabályozón található fogantyút     , és 
állítsa a kamerát egyensúlyba     . 

c. Szorítsa meg a fogantyút. 
d. Ismételje az 1. lépést a dőléstengely mélységének 

beállításához. A csúszka a fecskefark lemezen az 
egyensúlyi állapot rögzítésére szolgál. Mozgassa a 
csúszkát a rögzítőlemez mellé, és szorítsa meg azt.

3. A gördüléstengely kiegyenesúlyozása
a. Rögzítse a dőléstengelyt, és oldja ki a gördüléstengelyt. 

Ha a kamera, balra indulna el, húzza jobra. Ha jobbra 
fordul, húzza balra. 

b. Lazítsa meg a kamerarögzítő alján lévő fogantyút       , 
és igazítsa egyensúlyba a kamerát     . 

c. Szorítsa meg a fogantyút. Ha a kamera előre 
mozdulna, húzza hátra, amíg a csúszka a rögzítőlap 
mellett lesz. 
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a. Lazítsa ki a pásztázás-tengelyt. Tartsa meg a markolatot, és 
döntse oldalra a Ronin-SC-t, majd ellenőrizze a pásztázás-
tengely mozgását. Ha a kameraobjektív lefelé fordul el, nyomja 
vissza a pásztázás-tengely. Ha felfelé fordul a kamera, nyomja 
előre a pásztázás-tengelyt. 

b. Lazítsa meg a fogantyút a pásztázás-szabályozón     . Igazítsa 
a kamerát egyensúlyi helyzetbe      , ahonnan nem mozdul el 
akkor sem, ha elforgatja a tengelyt a markolat felemelése 
közben. 

c. Rögzítse a fogantyút.

Üzemeltetés
Automatikus hangolás

A telepítést, aktiválást és kiegyensúlyozást követően a Ronin-
SC-t használat előtt még automatikusan hangolnia kell. 
Helyezze a Ronin-SC-t egy sima, vízszintes felületre, mielőtt 
hozzáfogna. Két módon auto-hangolhatja a Ronin-SC-t: 
A.  Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre az M gombot 

és a ravaszt a Ronin-SC-n, 4 másodpercen keresztül az 
auto-hangolás megkezdéséhez. 

B. Indítsa el a Ronin appot, navigáljon a Motor Parameters 
oldalra, és válassza az Auto Tune opciót. 

Gombfunkciók

Bekapcsoló gomb: nyomja meg és tartsa lenyomva a Ronin-
SC ki- vagy bekapcsolásához. Érintse meg a bekapcsoló 
gombot az alvó állapotból való kilépéshez. 
M gomb: érintse meg a felhasználói profil kiválasztásához. 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Sport módba váltáshoz. 
Joystick: Tolja fel vagy lefele a joysticket, hogy a dőléstengely 
mozgását változtassa, tolja jobbra vagy balra, hogy a 
pásztázástengely mozgását szabályozza. A pásztázás-, dőlés 
és gördüléstengely paramétereinek megváltoztatásához 
navigáljon a Ronin app Joystick szekciójához. 
Kameraszabályozó gomb: A kameraszabályozó port és a 
kamera összekötése után nyomja meg félig az autofókusz 
használatához, ahogy egy kamerazárral tenné egy 
fényképezőgépen. Nyomja meg a felvétel indításához vagy 
leállításához. 
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További információkért olvassa el a használati 
útmutatót:  http://www.dji.com/ronin-sc

※Ez a tartalom előzetes bejelentés nélkül is 
megváltoztatható. 

Specifikációk
Tömeg Gimbal: kb. 830 g 

Méretek

Bemeneti áramellátás

Üzemi áram

Bluetooth Működési 
frekvencia

Bluetooth Átviteli 
erősség

Markolat: kb. 258 g
Háromlábú állvány: kb. 160 g

Gimbal (csukva): 220×200×75 mm 
Gimbal (nyitva): 370×165×150 mm 
Modell: RB2-2450 mAh-7.2 V
Típus: 18650 Lithium
Kapacitás: 2450 mAh
Teljesítmény: 17.64 Wh

Statikus áram: 0.2 A

2.40 GHz -2.48 GHz

0 dBm

Működési hőmérséklet  -20° to 45° C (-4° to 113° F) Max. 

Készenléti idő                11 óra

Nyomja meg és tartsa lenyomva fénykép készítéséhez. Az aktuális 
kamerakompatibilitás-listát elérheti a Ronin-SC termékoldalán a 
hivatalos DJI weboldalon: (http://www.dji.com/ronin-sc).
Kioldó ravasz: nyomja meg és tartsa lenyomva a ravaszt a Zárolás 
módba való lépéshez. Nyomja meg kétszer, hogy a gimbalt újra 
középre állítsa. Nyomja meg háromszor, hogy a gimbalt 180°-kal 
elfordítsa, így az Ön felé nézzen. 

 Ha a kamera és a Ronin-SC össze vannak kötve a kameravezérlő 
kábellel (USB-C), a visszajátszás nem használható. Ebben az esetben 
nyomja meg a bekapcsoló gombot az alvó módba lépéshez, és 
használhatja a visszajátszást. 



DJI Technikai segítségnyújtás: 

http://www.dji.com/support

RONIN a DJI OSMO regisztrált védjegye.
Copyright © 2019 DJI OSMO Minden jog fenntartva.
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