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 Zoeken naar trefwoorden
Zoek naar trefwoorden zoals ‘accu’ en ‘installeren’ om een onderwerp te vinden. Als u Adobe 
Acrobat Reader gebruikt om dit document te openen, druk dan op Ctrl+F (Windows) of 
Command+F (Mac) om een zoekopdracht in te voeren.

 Naar een onderwerp navigeren
Bekijk de volledige lijst van onderwerpen in de inhoudsopgave. Klik op een onderwerp om naar dat 
gedeelte te navigeren.

 Dit document afdrukken
Dit document ondersteunt afdrukken met hoge resolutie.
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Gebruik van deze handleiding
Legenda

Waarschuwing Belangrijk Hints en tips Referentie

Voordat u begint

De volgende documenten zijn opgesteld om u te helpen uw RONINTM-SC veilig te bedienen en ten volle te 
benutten.
Ronin-SC Snelstartgids
Ronin-SC Gebruikershandleiding
Ronin-SC Disclaimer en veiligheidsrichtlijnen

Lees de volledige gebruikershandleiding en bekijk de informatie- en instructievideo's op de productpagina 
op de officiële website van DJI (http://www.dji.com/ronin-sc). Lees de disclaimers en veiligheidsrichtlijnen, 
zodat u op de hoogte bent van uw wettelijke rechten en verantwoordelijkheden. Mocht u nog vragen of 
problemen hebben tijdens de montage, het onderhoud of gebruik van dit product, neem dan contact op 
met DJI of een door DJI erkende dealer.

Download de Ronin-app

Zoek ‘Ronin’ in de App Store of Google Play en volg de instructies voor installatie.

Ronin-appAndroid 5.0 of hogeriOS 9.0 of hoger
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Inleiding
DJI Ronin-SC is een professionele gimbal met 3 assen voor gebruik met één hand die specifiek ontworpen 
is voor spiegelloze camera’s. Het brede scala aan bedieningsmodi omvat SmoothTrack en Lock-modus, 
terwijl de Sport-modus gebruikers in staat stelt snel bewegende scènes moeiteloos vast te leggen. Met het 
bijgewerkte 360 draai-algoritme kunnen gebruikers probleemloos soepele roterende opnamen te maken.

Ronin-SC beschikt over een 3-assige vergrendeling voor individuele balancering van de assen en om sneller 
en gemakkelijker op te kunnen bergen. Met Ronin-SC kunnen gebruikers de beweging van de gimbal 
regelen en gemakkelijk schakelen tussen bedieningsprofielen met een klik op de knop. In combinatie met 
de meegeleverde camerabesturingskabels kan Ronin-SC de sluiter, de opname en de focus regelen. Met 
de accessoirepoorten kunnen gebruikers accessoires zoals het focus-wiel en de focusmotor bevestigen.

De gimbal en grip zijn afneembaar, met een accu in de grip met een capaciteit van 2450 mAh, voor een 
maximale standby-tijd van maximaal 11 uur*.

Nadat u verbinding hebt gemaakt met de Ronin-app, kunt u eenvoudig de bewegingen en parameters van 
de gimbal regelen met intelligente functies zoals Panorama, Timelapse, Motionlapse en Motion Control. 
Maak vloeiende beelden terwijl u automatisch een onderwerp volgt met ActiveTrack 3.0 en gebruik Force 
Mobile om de gimbal te besturen door uw mobiele telefoon te kantelen en te draaien.

* De standby-tijd is getest toen Ronin-SC goed uitgebalanceerd was en er geen accessoires waren bevestigd, inclusief 
camerakabels. De maximale standby-tijd is alleen ter referentie.

Schema van de Ronin-SC
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1. Kantelmotor
2. Kantelsluiting
3. Camerabediening/accessoirepoort (USB-C)
4. Rolmotor
5. Rolsluiting
6. Draaimotor
7. Draaisluiting
8. Profiel LED-indicatoren
9. Joystick
10. Bedieningsknop camera
11. M-knop
12. Indicatoren accuniveau
13. Knop accuniveau
14. Hefboom
15. Poort voor accessoires van de Ronin-serie
16. Veiligheidssluiting
17. Camerabevestigingsplaatje
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Aan de slag
Het statief bevestigen

1

2

3

18. Voedingspoort (USB-C)
19. Trigger
20. Statief
21. Grip (Incl. montagegaten van 1/4” en 3/8”)
22. Aan-/uitknop
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De gimbal vergrendelen/ontgrendelen

Zet de richting-, kantel- en rolasvergrendeling in de vergrendelde positie om de overeenkomstige as te 
vergrendelen. Zet de asvergrendeling in de ontgrendelde positie om de betreffende as te ontgrendelen. Het 
wordt aanbevolen om de arm van de as vast te houden voordat u aan de betreffende asvergrendeling draait.

De greep monteren

1

2

De camera monteren

Geschikte camera's en lenzen
Ronin-SC is uitvoerig getest en kan 2 kg ondersteunen. Zorg ervoor dat het gewicht van de camera, de 
lens en andere accessoires samen minder dan 2 kg bedraagt.
Raadpleeg de Ronin-SC productpagina (www.dji.com/ronin-sc) voor de meest recente lijst met 
compatibele camera’s.

Richting-asvergrendeling Kantelas-vergrendeling Rolasvergrendeling
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Een camera monteren
Zorg ervoor dat u de camera voorbereidt voordat u hem op de Ronin-SC monteert. Verwijder de lensdop 
en zorg dat de accu van de camera en de geheugenkaart zijn aangebracht.
1. De drie assen van de gimbal zijn standaard vergrendeld. Ontgrendel de drie assen, stel de gimbal in op 

de positie zoals weergegeven en vergrendel de drie assen opnieuw.
2. Bevestig het afstandsplaatje* op de onderkant van de camera met een platte schroevendraaier of een 

munt.

1

2

3

2

1

Adapterplaat

*Er is een adapterplaat nodig in de volgende scenario’s:
  Bij gebruik van een kleine en lichtgewicht camera zoals een Sony A6300-camera.
  Bij gebruik van een lens met een grote diameter, zoals een Sony A7M3-camera met een 16-35mm f/2.8 GM-lens.
  Bij gebruik met een focusmotor.

3. Bevestig de zwaluwstaartplaat  en de lenssteun . Verplaats de schuifregelaar naar de voorkant 
van de plaat. De cameralens en de pijl op de zwaluwstaartplaat moeten in dezelfde richting wijzen. 
Monteer de camera volgens de indicatoren op de zwaluwstaartplaat. GEBRUIK DE LENSSTEUN VOOR 
OPTIMALE PRESTATIES.

Zwaluwstaartplaat

1

2

Schuif

Lenssteun
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4. Maak de knop aan de onderkant van de montageplaat van de camera los  en verplaats deze naar de 
zijkant van de as. Schuif de camera op de plaat . Draai de knop vast wanneer de camera zich in het 
midden van de plaat bevindt.

1

2

3

2

1

Zorg ervoor dat de schroef onder de zwaluwstaartplaat vast zit.

De telefoonhouder monteren

Voor het gebruik van ActiveTrack 3.0, Force Mobile en het mobiele apparaat als monitor moet de 
telefoonhouder worden gemonteerd om een mobiele telefoon correct te kunnen gebruiken.
Methode 1: Voor het gebruik van ActiveTrack 3.0
Bevestig de telefoonhouder aan de bovenkant van de camera op de voet voor de flits en selecteer 
vervolgens ActiveTrack via de Ronin-app. De ActiveTrack 3.0 kan alleen op deze manier worden gebruikt.

Montage
1. Maak de onderkant van de telefoonhouder los door aan de knop te draaien.
2. Bevestig de telefoonhouder op de camera, op de voet voor de flits en zet de mobiele telefoon vast in 

de beugel van de telefoonhouder. Let op: de mobiele telefoon moet in horizontale positie staan zodat 
ActiveTrack 3.0 correct werkt. Bovendien moet de camera van het mobiele apparaat zich zo dicht 
mogelijk op de hoogte van de cameralens bevinden.

 

1

2

2

1

3. Schakel de camera en de mobiele telefoon in. Pas het beeld van de mobiele telefoon aan het beeld 
van uw camera aan door de telefoon naar links of rechts of naar boven of beneden te draaien. Na het 
afstellen moet u de knop voor de hoek van de telefoon weer vastdraaien.
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 Zorg ervoor dat de gimbal elke keer dat u het laadvermogen verandert, in balans is.
 Raadpleeg de lijst met geschikte mobiele telefoons om te weten welke telefoonmodellen 
compatibel zijn met de telefoonhouder voor het gebruik van ActiveTrack 3.0. http://www.dji.com/
ronin-sc/downloads.

 ActiveTrack 3.0 kan alleen worden gebruikt als u in de Underslung-mode en in de Upright mode 
werkt. ActiveTrack 3.0 is niet beschikbaar in de flits-modus.

Methode 2: Voor het gebruik van Force Mobile
Bevestig de telefoonhouder op een statief, stang of vergelijkbaar platform en open vervolgens Force 
Mobile met de Ronin-app. In de Ronin-app kunt u de gimbal-houding aanpassen door de mobiele telefoon 
te draaien.

Montage
1. Maak de onderkant van de telefoonhouder los door aan de knop te draaien.
2. Bevestig de bovenkant van de telefoonhouder op het statief of de stang met het schroefgat op de 

telefoonhouder.
3. Bevestig de mobiele telefoon in de beugel van de telefoonhouder. Houd er rekening mee dat Force 

Mobile moet worden gebruikt in de portretmodus.

Force Mobile is alleen te gebruiken met een iOS-apparaat.

Methode 3: Voor gebruik van de mobiele telefoon als monitor
Installeer de telefoonhouder op de RSA-poort op Ronin-SC. U kunt de camera-instellingen aanpassen via 
de camera-app.*

Montage
1. Maak de RSA-adapterplaat los van de telefoonhouder. Bevestig vervolgens de RSA-adapterplaat op de 

RSA-poort en bevestig deze met schroeven.
2. Bevestig de telefoonhouder op de RSA-adapterplaat en draai vervolgens de knop vast.
3. Bevestig de mobiele telefoon in de beugel van de telefoonhouder en pas de kijkhoek aan door de 

telefoonhouder te draaien.

1

2

OROF
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De telefoonhouder kan 360° worden gedraaid waardoor de mobiele telefoon verticaal of horizontaal 
kan worden geplaatst.

* Om de mobiele telefoon als monitor te gebruiken, is een compatibele camera-app vereist, zoals Sony Imaging Edge 
Mobile, Panasonic Image App, Nikon SnapBridge, FUJIFILM Camera Remote en Canon Camera Connect. Een veilige wifi-
verbinding tussen de mobiele telefoon en de camera is ook vereist.

Camera-aansluitingen
De camerabedieningsknop bedient verschillende functies, afhankelijk van het cameramodel. Sluit de 
meegeleverde camerabesturingskabel aan op de bedieningspoort van de camera op de gimbal en de 
camera.

2

1

Nadat u de camera hebt aangesloten en de instellingen hebt bevestigd, drukt u de sluiterknop half in voor 
autofocus, net zoals bij de meeste DSLR-camera’s. Druk eenmaal om de opname te starten of te stoppen. 
Houd de knop ingedrukt om een foto te nemen. Raadpleeg de lijst over de compatibiliteit van camera’s 
met Ronin-SC voor meer informatie.

 Zorg ervoor dat Ronin-SC niet is ingeschakeld bij het aansluiten of loskoppelen van de RSS-
kabel, anders kan de kabel doorbranden.

 Wanneer u met de USB-kabel met een camera verbinding maakt, moet u de Ronin-SC nschakelen 
voordat u de camera inschakelt. Anders zou de besturing van de camera niet kunnen werken.

 Wanneer de camera en de Ronin-SC zijn verbonden met behulp van de camerabesturingskabel 
(USB-C), kan het afspelen niet worden gebruikt. In die situatie drukt u op de aan-/uitknop om 
naar de slaapstand te gaan om vervolgens het afspelen te kunnen gebruiken.
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Uitbalanceren
Goed uitbalanceren is essentieel om de beste prestaties uit de Ronin-SC te halen. Een goede balans is 
van cruciaal belang voor opnamen met Ronin-SC waarbij snelle beweging of versnelling en ook langere 
duur van de accu vereist is. Er zijn drie assen die correct moeten worden uitgebalanceerd voordat Ronin-
SC wordt ingeschakeld en de software wordt ingesteld.

Vóór het uitbalanceren

1. De camera moet volledig zijn geconfigureerd, met alle accessoires en kabels aangesloten, voordat hij 
op de gimbal kan worden geplaatst en uitgebalanceerd. Als de camera een lenskap heeft, zorg er dan 
voor dat deze vóór het uitbalanceren is verwijderd.

2. Zorg dat u voor het uitbalanceren de camera inschakelt als u een optische zoomlens gebruikt en om de 
brandpuntsafstand te selecteren bij gebruik van een varifocuslens. Zorg er in dat geval voor dat Ronin-
SC is uitgeschakeld of in de slaapstand staat voordat u het apparaat uitbalanceert.

3. Als u accessoires zoals de telefoonhouder of focusmotor gebruikt, moet u ervoor zorgen dat alle 
accessoires zijn bevestigd voordat u gaat uitbalanceren. Raadpleeg de handleidingen van de 
accessoires voor meer informatie.

4. Tenzij er aanvullende instructies zijn, is het balanceringsproces hetzelfde met of zonder telefoonhouder 
en mobiele telefoon gemonteerd.

1. Diepte voor de kantelas uitbalanceren

a. Zet de kantelas-vergrendeling in de ontgrendelde positie en laat de camera vervolgens zakken door de 
kantelasknop los te draaien .

b. Draai de kantelas tot de cameralens naar voren is gericht. Controleer of de camera niet zwaarder is 
aan de voor- of achterkant. Als de voorzijde zwaarder is, beweegt u de camera naar achteren. Als de 
achterzijde zwaarder is, beweegt u de camera naar voren.

c. Maak de knop onder de montageplaat van de camera los  en pas de camerabalans aan  totdat de 
camera stabiel staat.

d. Draai de knop van de kantelas vast.

3

2

1

1

2

3

3

2

1

OF
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2. De verticale kanteling uitbalanceren

a. Draai de kantelas tot de cameralens omhoog is gericht. Als een telefoonhouder en een mobiele telefoon 
zijn gemonteerd, draai dan de kantelas zo, dat de cameralens ongeveer 45° naar boven kantelt. 
Controleer of de camera niet te zwaar is aan de boven- of onderkant. Als de camera naar een kant is 
gekanteld, trekt u de kantelarm naar de andere kant.

b. Draai de knop op de kantelmotor los  en corrigeer de camerabalans  totdat de camera blijft stilstaan 
zonder dat hij omhoog of omlaag kantelt.

c. Draai de knop van de kantelas vast.
d. Herhaal stap 1 om de diepte van de kantelas uit te balanceren. De schuif op de zwaluwstaartplaat wordt 

gebruikt om de balanspositie vast te leggen. Verplaats de schuifregelaar naast de montageplaat en 
draai de schuifregelaar vast.

2

1

45°C

1

2

3. De rolas uitbalanceren

a. Vergrendel de kantelas en ontgrendel de rolas. Controleer de richting waarin de rolmotor zwaait. Als de 
camera naar links draait, beweegt u de camera naar rechts. Als de camera naar rechts draait, beweegt 
u de camera naar links.

b. Maak de knop op de montageplaat van de camera los  en pas de positie van de plaat aan  totdat 
de camera stabiel staat.

c. Draai de knop van de rolas vast. Als de camera naar voren beweegt, beweegt u de camera terug tot de 
schuifknop naast de montageplaat staat.

1

2

1

2

OF

OF
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4. De richting-as uitbalanceren

a. Ontgrendel de richtingas. Houd de greep vast, kantel de Ronin-SC zijwaarts en controleer de beweging 
van de richtingas. Als de cameralens naar beneden draait, duwt u de richtingas naar achteren. Als de 
lens van de camera naar boven draait, duwt u de richtingas naar voren.

b. Draai de knop op de richtingmotor los . Stel de camerabalans in  totdat de camera blijft stilstaan 
wanneer de richtingas wordt gedraaid en de greep omhoog wordt getild.

c. Draai de knop van de richtingas vast.

2

1

2

1

 De knoppen op de gimbal kunnen worden uitgetrokken en verplaatst als de rotatie van de knop 
wordt belemmerd.

 Als u een langer camerasysteem monteert, is het noodzakelijk om contragewichten te gebruiken. 
Contragewichten worden binnenkort verkrijgbaar en worden apart verkocht.

OF
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Handgreep en ingebouwde accu
De handgreep is voor gebruik in de hand. De ingebouwde accu in de handgreep heeft een capaciteit van 
2450 mAh en de maximale standby-tijd is 11 uur (wanneer de Ronin-SC correct is uitgebalanceerd).

Opladen

De accu moet eerst worden opgeladen voordat deze voor de eerste keer zal worden gebruikt. Indicatoren 
voor het accuniveau lichten op om aan te geven dat de activering succesvol is.
Laad de handgreep vóór het eerste gebruik op via de stroompoort met behulp van een voedingskabel 
(meegeleverd) en een USB-adapter (niet meegeleverd) nadat u deze aan de gimbal heeft bevestigd. Het 
wordt aanbevolen om een USB-oplader van 5V/2A te gebruiken.

De handgreep gebruiken

Tijdens het opladen geven de indicatorlampjes het accuniveau aan. Druk één keer op de knop van het 
accuniveau om het batterijniveau te controleren als deze niet geladen wordt.

Veiligheidsrichtlijnen

De volgende termen worden gebruikt in de productdocumentatie om de verschillende niveaus van 
mogelijke schade bij het gebruik van dit product aan te geven:

 Procedures die indien niet correct gevolgd worden, kunnen leiden tot materiële schade EN tot 
een zeer geringe of geen kans op letsel.

 Procedures die niet correct worden gevolgd kunnen leiden tot materiële schade, 
nevenschade en ernstig letsel OF tot een grote kans op oppervlakkig letsel.

Voedingspoort USB-voedingsadapter*Stopcontact 100 - 240 V

LaagHoog

Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding door om uzelf vertrouwd te 
maken met de bijzonderheden van dit product. Als het product niet correct 

wordt gebruikt, kan dit leiden tot schade aan het product, persoonlijke eigendommen en ernstig letsel tot 
gevolg hebben. Dit is een geavanceerd product. De apparatuur moet voorzichtig worden bediend, met 
gezond verstand en vereist enige elementaire mechanische kennis. Het niet op een veilige en verantwoorde 
manier gebruiken van dit product kan leiden tot letsel of schade aan het product of andere eigendommen.

Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen zonder direct toezicht van volwassenen. Gebruik 
dit product NIET in combinatie met incompatibele onderdelen of wijzig het NIET op enige wijze die niet 
wordt beschreven in de documenten die zijn verstrekt door SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. 
Deze veiligheidsvoorschriften bevatten instructies voor veiligheid, bediening en onderhoud. Het is van 
essentieel belang dat u vóór montage, installatie of gebruik alle instructies en waarschuwingen in de 
gebruikershandleiding leest en opvolgt om dit product op de juiste manier te bedienen en schade of ernstig 
letsel te voorkomen.
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Neem om brand, ernstig letsel en materiële schade te voorkomen, de volgende veiligheidsrichtlijnen in 
acht bij het gebruiken, opladen of opslaan van de handgreep.

Gebruik van de handgreep
1. Laat de handgreep NIET in contact komen met enige vorm van vloeistof. Laat de handgreep NIET in de 

regen staan of in de buurt van een bron van vocht. Laat de handgreep NIET in het water vallen. Als de 
binnenkant van de accu in contact komt met water, kan chemische ontleding optreden. Dit kan leiden 
tot brand in de accu en zelfs tot een explosie.

2. Als de handgreep in het water valt, plaats deze dan onmiddellijk op een veilige en open plek. Blijf op 
een veilige afstand van de handgreep totdat deze helemaal droog is. Gebruik de handgreep NIET 
opnieuw en gooi de handgreep op de juiste manier weg zoals beschreven in het gedeelte Recyclen van 
de handgreep.

3. Blus brand met water, zand, een blusdeken of een poederblusser.
4. Gebruik GEEN andere accu’s dan DJI-accu’s. Bezoek www.dji.com voor de aanschaf van nieuwe 

accu’s. DJI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die wordt veroorzaakt door 
accu’s van een ander merk dan DJI.

5. Gebruik of laad GEEN gezwollen, lekkende of beschadigde handgreep. Wanneer de handgreep een 
afwijking heeft, neem dan contact op met DJI of een door DJI erkende dealer voor assistentie.

6. De handgreep moet worden gebruikt bij temperaturen van -20° tot 45°C. Gebruik van de handgreep 
in een omgeving warmer dan 50°C kan leiden tot brand of ontploffing. Gebruik van de handgreep bij 
temperaturen lager dan -10°C kan leiden tot permanente schade.

7. Gebruik de handgreep NIET in een sterk elektrostatische of elektromagnetische omgeving. Anders kan 
het bedieningspaneel van de accu niet goed werken.

8. Haal de handgreep NIET uit elkaar en steek er niets in, anders kan de accu gaan lekken, ontbranden of 
exploderen.

9. Accu’s NIET laten vallen of omstoten. Plaats GEEN zware voorwerpen op de handgreep of de oplader.
10. De elektrolyten in de accu zijn zeer corrosief. Als een elektrolyt in contact komt met de huid of de ogen, 

moet u het betreffende lichaamsdeel direct met stromend schoon water wassen gedurende ten minste 
15 minuten. Ga daarna onmiddellijk voor controle naar een arts.

11. Gebruik de handgreep NIET als deze is gevallen.
12. Accu’s NIET verhitten. Plaats de handgreep NIET in een magnetron of in een houder onder druk.
13. Veroorzaak NOOIT handmatige kortsluiting in de handgreep.
14. Reinig de aansluitklemmen van de handgreep met een schone, droge doek.

Opladen van de handgreep
1. Laat de handgreep NIET onbeheerd achter tijdens het opladen. Laad de handgreep NIET op in de 

nabijheid van ontvlambare materialen of op brandbare oppervlakken zoals tapijt of hout.
2. Laad de handgreep NIET direct na gebruik op, omdat de temperatuur van de accu dan wellicht te 

hoog is. Het is raadzaam de handgreep pas op te laden als deze is afgekoeld tot kamertemperatuur. 
Het opladen van de handgreep buiten een temperatuurbereik van 5°C tot 40°C kan leiden tot lekkage, 
oververhitting of schade aan de accu. De ideale temperatuur om op te laden is 22°C tot 28°C.

Opslag van de handgreep
1. Houd de handgreep buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
2. Als de handgreep voor langere tijd wordt opgeslagen, laadt u de handgreep op tot een accuniveau 

tussen de 30% en 50%.
3. Plaats de handgreep NIET in de buurt van warmtebronnen zoals een oven of een kachel. Laat de 

handgreep op warme dagen NIET achter in de auto. De ideale temperatuur voor opslag is 22°C tot 28°C.
4. Houd de handgreep droog.
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Onderhoud van de handgreep
1. Gebruik de handgreep nooit als de temperatuur te hoog of te laag is.
2. Bewaar de accu NIET in een omgeving met een temperatuur hoger dan 45°C of lager dan 0°C.

Reisadvies
1. Voordat de handgreep mag worden meegenomen in een vliegtuig, moeten deze eerst worden ontladen 

tot een accuniveau van minder dan 30%. De handgreep mag alleen op een brandveilige plaats worden 
ontladen en op een geventileerde plaats worden opgeslagen.

2. Houd de handgreep uit de buurt van metalen voorwerpen zoals brillen, horloges, sieraden en 
haarspelden.

3. Vervoer NOOIT een beschadigde handgreep of een handgreep met een accuniveau van meer dan 
30%.

Recyclen van de handgreep
Gooi de handgreep pas weg na een volledige ontlading in specifieke containers voor recycling. Gooi de 
handgreep NIET weg in reguliere vuilnisbakken. Houd u strikt aan de plaatselijke regelgeving inzake de 
verwijdering en recycling van accu’s.

Gebruik van de handgreep
1. Controleer vóór elke gebruik of de batterij volledig is opgeladen.
2. Als er een waarschuwing verschijnt dat de accu bijna leeg is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van 

de handgreep.

Opladen van de handgreep
1. De handgreep is ontworpen om te stoppen met opladen wanneer deze volledig is opgeladen. Het is 

echter een goede gewoonte om toezicht te houden op de voortgang van het laden en de gimbal los te 
koppelen wanneer deze volledig is opgeladen.

Opslag van de handgreep
1. Ontlaad de accu tot 40-65% als deze 10 dagen of langer niet zal worden gebruikt. Dit zal de levensduur 

van de accu aanzienlijk verlengen.
2. Als de handgreep voor langere tijd wordt opgeslagen en de accu is leeg, zal de handgreep in de 

slaapmodus gaan. Laad de handgreep op om de slaapmodus te verlaten.
3. Verwijder de handgreep van de gimbal wanneer deze voor een lange periode wordt opgeslagen.

Onderhoud van de handgreep
1. De levensduur van de accu kan worden verkort als deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
2. Ontlaad en herlaad de handgreep om de drie maanden volledig, zodat deze in een goede staat blijft.

Recyclen van de handgreep
1. Als de handgreep is uitgeschakeld en de accu niet volledig kan worden ontladen, neemt u contact op 

met een professioneel accu-recyclingbedrijf voor verdere hulp.
2. Voer de handgreep onmiddellijk af indien deze na te ver ontladen niet kan worden ingeschakeld.
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Bediening
De Ronin-SC activeren

De Ronin-SC moet voor het eerste gebruik via de Ronin-app worden geactiveerd.
1. Houd de aan-/uitknop ingedrukt om de gimbal aan te zetten.
2. Schakel op uw mobiele apparaat Bluetooth in en open de Ronin-app. U hebt een DJI-account nodig om 

de Ronin-app te starten. Eenmaal gedetecteerd in de lijst met Bluetooth-apparaten, selecteert u Ronin-
SC en voert u het standaard Bluetooth-wachtwoord in: 12345678. Druk zes keer op de knop M om het 
standaard wachtwoord voor Bluetooth te herstellen.

3. Zorg dat u een internetverbinding heeft en volg de instructies op het scherm om de Ronin-SC te 
activeren.

Ronin app-instellingen

Nadat u Ronin-SC hebt gebalanceerd en ingeschakeld, kunt u de gimbal-instellingen aanpassen via de 
Ronin-app. De onderstaande screenshots zijn gebaseerd op de iOS-versie.
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De bovenste balk
Slaapmodus: Tik om de slaapstand in of uit te gaan. Wanneer Ronin-SC in de slaapstand staat, wordt 
de motor uitgeschakeld, terwijl de gimbal ingeschakeld zal blijven.
M1: Toont het huidige gebruikersprofiel.
Accuniveau: Geeft het huidige accuniveau van de gimbal weer.

 Over
Settings: Bekijk uw account en de snelstartgids.
Device List: Toont de naam van het apparaat en het wachtwoord.
Firmware: Toont de firmwareversie.

 Academy
Bekijk de leerprogramma’s en lees de handleidingen.

Create
Virtual Joystick
Gebruik de virtuele joystick in de app om de beweging van de gimbal te controleren en om op te nemen.

1. Bedieningsknop: Controleer de maximale snelheid en smoothing (soepelheid) van de gimbal door 
de regelknop in te stellen. Met de maximale snelheid kunt u de op afstand bestuurde rotatiesnelheid 
regelen. Met de smoothing kunt u de gevoeligheid van de gimbal regelen. Hoe lager de smoothing, hoe 
gevoeliger de beweging van de gimbal.

2. Rolstick: Bedien de beweging om de rolas van de gimbal met behulp van de virtuele joystick.
3. Richting-/kantelstick: Bedien de richting- en kantelasbeweging van de gimbal met behulp van de 

virtuele joystick.
4. Knop voor het maken van foto’s en het opnemen van video: Tik om een foto te maken of een video op te 

nemen.
5. Wisselen foto/video: Eén keer drukken om te schakelen tussen foto- en videomodus. Zorg ervoor dat de 

modus hetzelfde is als de instellingen op de camera.
6. Opnieuw centreren: Tik om de gimbal opnieuw te centreren.

1

2

3

4

5

6
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ActiveTrack 3.0
ActiveTrack 3.0 is geoptimaliseerd voor het volgen van personen met een hoofd- en schoudermodel met 
behulp van deep learning-algoritmen. Nadat u de telefoonhouder en een mobiele telefoon op de camera 
hebt gemonteerd, kunt u ActiveTrack 3.0 gaan gebruiken door de onderstaande stappen te volgen:

1. Selecteer het onderwerp dat u wilt volgen. Er zijn twee manieren om het onderwerp te selecteren. 
Wanneer het onderwerp in het selectievak staat, drukt u eenmaal op de trigger om het onderwerp te 
selecteren. U kunt ook het onderwerp op het scherm kiezen, en de gimbal zal het onderwerp selecteren 
en deze beginnen te volgen.

2. Nadat u het onderwerp hebt geselecteerd, kunt u de joystick gebruiken om de gimbal voor de opname 
te bedienen en de positie van het onderwerp aan te passen. Druk tijdens het volgen tweemaal op de 
trigger om het onderwerp in het midden van het beeld te centreren.

3. Tik op het pictogram in de linkeronderhoek om de volgsnelheid te wijzigen. Schakel de volgsnelheid 
in op Snel wanneer u snel bewegende mensen of objecten volgt of een cirkelopname maakt. Wijzig de 
volgsnelheid in Langzaam wanneer u langzaam bewegende mensen of objecten moet volgen.

4. Tik op de opnameknop om de video-opname te starten. Houd er rekening mee dat de camera alleen 
video opneemt en opslaat. De mobiele telefoon neemt geen video’s op en slaat deze niet op. Controleer 
of een camerabesturingskabel is aangesloten tussen de camera en de gimbal.

5. Om het volgen te stoppen, drukt u eenmaal op de trigger of op het pictogram in de linkerbovenhoek.

Wanneer u de camera in een lagere positie moet volgen, drukt u één keer op de aan-/uitknop om naar de 
slaapstand te gaan en plaatst u Ronin-SC in de Underslung-modus. Druk eenmaal op de aan-/uitknop om 
de slaapstand te verlaten, en dan kunt u ActiveTrack 3.0 gebruiken.

Voor optimale prestaties kunt u ActiveTrack 3.0 gebruiken in een omgeving met een effen 
achtergrond zonder veel onderwerpen.
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Force Mobile

Force Mobile heeft nodig dat de telefoonhouder en een mobiele telefoon zijn gemonteerd. Na het 
inschakelen van deze functie in de Ronin-app, kan de beweging van de gimbal worden gecontroleerd 
door uw mobiele telefoon te kantelen en te draaien.
Wanneer de maximale snelheid is ingesteld op 50, is de rotatiehoek voor de gimbal en mobiele telefoon 
een 1:1 verhouding. De gimbal zal onder een identieke hoek bewegen als de mobiele telefoon. Wanneer 
de maximale snelheid is ingesteld op minder dan 50, zal de gimbal langzamer draaien dan de beweging 
van de telefoon. Wanneer de maximale snelheid hoger dan 50 is ingesteld, zal de gimbal sneller draaien 
dan de mobiele telefoon.
Controleer de maximale snelheid en smoothing (soepelheid) van de gimbal door de regelknop in te stellen. 
Met de maximale snelheid kunt u de op afstand bestuurde rotatiesnelheid regelen. Met de smoothing kunt 
u de gevoeligheid van de gimbal regelen en op en neer gaan. Hoe lager de smoothing, hoe gevoeliger de 
beweging van de gimbal.
Opnieuw centreren: Tik om de gimbal opnieuw te centreren.

Panorama
Met de Panorama-modus kunt u een reeks onderling verbonden foto’s vastleggen met nauwkeurige controle 
op basis van uw type sensor en de brandpuntsafstand van de lens. Zorg ervoor dat u de camera en gimbal 
hebt aangesloten met de bijbehorende camerabesturingskabel voordat u de Panorama-modus gebruikt.
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De interval tussen het maken van foto’s moet worden ingesteld op een seconde langer dan de sluitertijd 
om wazig beeldmateriaal te voorkomen bij lange belichtingstijden.
Na het bevestigen van de camera-instellingen kan het panoramabereik worden ingesteld door de witte 
stippen op de rasterkaart te slepen, door handmatig op de gimbal te drukken of door de virtuele joystick 
te gebruiken. Het totale bereik van de eindpunten en de opnamen die nodig zijn om het panorama samen 
te stellen wordt boven de rasterkaart weergegeven. De schuine rolmotor zorgt ervoor dat de gebruiker het 
pad van het panorama door het ingebouwde display van de camera met weinig belemmering kan bekijken. 
Het bereik van de kantelas in de Panoramamodus is -45° tot +90° om te voorkomen dat de gimbal in de 
opname wordt vastgelegd, terwijl u met de richtingas een volledige 360°-rotatie kunt vastleggen.
Tik op de sluiterknop om te beginnen met het vastleggen van de sequentie.

Timelapse
In de Timelapse-modus activeert Ronin-SC de camera om stilstaande beelden vast te leggen met de 
gewenste intervaltijd en stopt automatisch wanneer voltooid. De duur van de Timelapse en de framesnelheid 
kunnen worden ingesteld zodat Ronin-SC het exacte aantal benodigde beelden kan berekenen.

Door de Push-modus in te schakelen, kunnen gebruikers de richting- en kantelassen handmatig aanpassen 
voordat de Timelapse wordt gestart. Gebruikers kunnen op Ronin-SC drukken om de camerarichting te 
veranderen en het kader aan te passen. Tik op het pictogram Virtuele joystick om de virtuele joystick te 
gebruiken om de camerarichting aan te passen.
Met Motionlapse kunt u maximaal vijf waypoints instellen zodat de camera beweegt tijdens de Timelapse.
Om de positie van een waypoint aan te passen, stelt u de camera in op de gewenste positie en tikt u op 
het pictogram + om het waypoint te bevestigen. Ook kunt u de virtuele joystick gebruiken om de richting-, 
kantel- en rolas te regelen.
Als u een waypoint wilt toevoegen, tikt u op het gemarkeerde waypoint om de selectie ongedaan te maken 
en tikt u op het pictogram + bovenaan de rasterkaart. Verplaats daarna de gimbal naar het volgende 
waypoint. Om een waypoint te verwijderen, selecteert u het waypoint en tikt u op de prullenbak.
Nadat u de waypoints hebt ingesteld, kunt u op Voorbeeld klikken om te controleren of de Motionlapse 
alles bevat of tik op de opnameknop om de opname te starten. Zorg ervoor dat de camera en gimbal zijn 
verbonden met een overeenkomstige camerabesturingskabel.
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Track
Track is ontworpen om video op te nemen met maximaal 10 waypoints met herhaalbaarheid. De tijd tussen 
twee waypoints kan ook worden ingesteld.
U moet het waypoint selecteren door de gimbal handmatig te verplaatsen of de virtuele joystick te 
gebruiken. De parameter Duration (duur) onder de rasterkaart geeft aan hoeveel tijd de gimbal nodig heeft 
om van het ene waypoint naar het volgende te gaan. Stay Time (wachttijd) bepaalt hoe lang de gimbal 
stabiel blijft op het waypoint voordat hij naar het volgende waypoint gaat.

Zorg ervoor dat de camera en gimbal zijn verbonden met een overeenkomstige camerabesturingskabel.

Wanneer u op de opnameknop op de gimbal drukt. Gebruik NIET de opnameknop op de camera.

Aanpassen van de balans
Tik op de knop Test starten en Ronin-SC controleert de balans-status en geeft een score voor elke as. Zorg 
ervoor dat de gimbal op geen enkele manier wordt geblokkeerd voordat u de balans-test uitvoert en volg 
de instructies op het scherm.
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Motor-parameters

Auto Tune (automatisch afstellen): De stijfheidswaarde wordt bepaald door het gewicht op de gimbal. 
Gebruik Auto Tune om na het balanceren de stijfheidswaarde automatisch te verkrijgen.

Tik op Auto Tune en Ronin-SC berekent automatisch het resultaat op basis van het gewicht van de gimbal-
setup. Houd de M-knop ingedrukt en activeer de Ronin-SC tegelijkertijd vier seconden lang om Auto Tune 
te starten zonder de app te gebruiken.

Het Auto Tune-proces duurt ongeveer 15 tot 30 seconden. Na Auto Tune ziet u onderaan de pagina een 
gedetailleerde motordiagnose. Als de gimbal goed is uitgebalanceerd, moet de vermogenswaarde van 
de motoren in het bereik van ± 5 liggen. Als het stroomverbruik op een bepaalde as constant buiten dat 
bereik ligt, controleer dan de mechanische balans van Ronin-SC.

Stijfheid: De aanpassing van de motorstijfheid stelt u in staat om het vermogen dat door de motoren wordt 
gebruikt bij hun reactie te verfijnen en het gewicht op elke as te balanceren. Zorg ervoor dat u een extra 
marge houdt om de stabiliteit te allen tijde te garanderen. Als de stijfheidswaarde te hoog is, kan de gimbal 
schudden en als de waarde te laag is zullen de prestaties van de gimbal nadelig worden beïnvloed.

 Wanneer u Auto Tune gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de drie assen ontgrendeld zijn en dat 
Ronin-SC op een stabiel oppervlak en in de Upright-modus is geplaatst.

 Zorg altijd dat de gimbal in balans is en dat de stijfheidswaarden goed zijn afgestemd wanneer u 
de camera of lens verwisselt.

Gebruikersprofiel
Drie gebruikersprofielen kunnen worden ingesteld en opgeslagen.
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Gimbal volgmodus
Volgen van richting en kantelen: Richting- en kantelassen volgen de beweging van de handgreep.
Volgen van richting: Alleen de richtingas volgt de beweging van de greep.
FPV: Richting-, kantel- en rolassen volgen de beweging van de greep. Snelheid moet worden ingesteld 
op Gemiddeld, Hoog of Aangepast. FPV-modus is niet beschikbaar wanneer de snelheid is ingesteld op 
Laag. Wanneer de snelheid is ingesteld op aangepast, moet de waarde voor de richting-snelheid worden 
ingesteld op 50 of hoger. Houd er rekening mee dat Deadband niet beschikbaar is in FPV-modus.
Aangepast: Tik op de blauwe pijlen van de figuur om handmatig in te stellen welke as de beweging van de 
handgreep zal volgen.
3D Roll 360: Hiermee kan de camera 360° draaien in elke houding.
Snelheid: Met Speed bepaal je hoe snel de camera beweegt bij het omzetten van een richting-, rol- of 
kantel-beweging.
Dode zone: Met Deadband bepaal je hoeveel beweging de gimbal toestaat voordat deze wordt omgezet 
in een richting, kanteling of rol van de camera.
Push (duwen): Nadat Push is ingeschakeld, kan de gimbal handmatig naar de gewenste positie worden 
geduwd.

Bedieningsinstellingen
Channels (kanalen)
De kanaalindicator geeft feedback tijdens de configuratie van de afstandsbediening. Richting-, kantel- 
en roll-kanalen kunnen opnieuw worden toegewezen en elke as kan ook worden omgekeerd. Normaal 
betekent dat de richting van de beweging hetzelfde is als de joystick. Omgekeerd betekent dat de richting 
van de beweging tegenovergesteld is als die van de joystick.
Wanneer u de joystick gebruikt, kunt u alleen CH1 en CH3 bedienen, die standaard is toegewezen 
aan kantel- en richting-assen. U kunt kanaaltoewijzing aanpassen door op de naam van de as aan de 
rechterkant van het scherm te tikken.

Motion (beweging)
U kunt de besturing van de joystick instellen door de deadband, maximale snelheid, smoothing (soepelheid) 
en eindpunten voor elke as aan te passen. Er zijn drie standaard profielen voor elke instellingen.
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Dode zone: Naarmate de waarde van de deadband toeneemt, zal er meer beweging van de joystick nodig 
zijn om een beweging van de gimbal te krijgen.

Max Speed (maximumsnelheid): Hiermee kunt u de op afstand bestuurde rotatiesnelheid regelen.

Smoothing (soepelheid): Hiermee kunt u de soepelheid van de gimbal regelen. Hoe lager de smoothing, 
hoe gevoeliger de beweging van de gimbal.

Endpoint (eindpunt): Beperkt het bereik van de rotatie van de gimbal door de eindpunten in te stellen. De 
richtingas heeft een sleepring, waardoor Ronin-SC continu kan roteren wanneer de eindpunten op 180° 
zijn ingesteld. Op de kantelas kunt u de eindpunten naar wens instellen. Sommige langere lenzen kunnen 
het frame van de gimbal raken. Stel de eindpunt van de hoek in om dergelijke gevallen te voorkomen.

Status

Settings
Motor Pause: Tik om de motorpauze in te schakelen en de motor zal worden uitgeschakeld.
Selfie-modus uitschakelen: Tik om de Selfiemodus uit te schakelen om te voorkomen dat per ongeluk de 
selfiemodus wordt geactiveerd en de opname wordt onderbroken.
System Calibration (systeemkalibratie): Gebruik deze optie alleen als u merkt dat een as begint af te 
wijken. Tik en selecteer vervolgens Systeem kalibreren. Zorg ervoor dat de kalibratie voltooid is voordat u 
de Ronin-SC oppakt.
Geavanceerde kalibratie: gebruik geavanceerde kalibratie wanneer de rolas beweegt.
Gimbal-instellingen herstellen: Tik om de parameters van de motor van de gimbal, de Follow-modus en de 
controle-instellingen terug te zetten naar de standaardinstelling.

Checklist
Wanneer de status van de gimbal niet normaal is, wordt de informatie over de status hier weergegeven.
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Knopfuncties

Aan-/uitknop
Houd de aan-/uitknop ingedrukt om de Ronin-SC aan of uit te zetten. Tik op de aan-/uitknop om de 
slaapmodus te openen of te verlaten.

M-knop
Tik erop om een gebruikersprofiel te selecteren. Houd deze ingedrukt om naar de sportmodus te gaan. 
Druk drie keer om de 3D Roll 360-modus in of uit te schakelen. Druk zes keer om het standaard Bluetooth-
wachtwoord te herstellen. Het lampje zal oplichten op om aan te geven dat het wachtwoord met succes is 
hersteld.
Sport Lock: Houd de M-knop ingedrukt en tik vervolgens tweemaal op de knop om in de Sportmodus te 
komen en daar te blijven. Herhaal dezelfde procedure om de Sport Lock-modus te verlaten.

Joystick
Duw de joystick naar boven of beneden om de kantelas te bedienen en duw hem naar links of rechts om 
de richtingas te bedienen. Ga naar het scherm Joystick om de parameters voor de richting-, kantel-, en 
rolas aan te passen.

Bedieningsknop camera
Nadat de camerabedieningspoort en de camera zijn aangesloten, drukt u de sluiterknop half in voor 
autofocus, net zoals bij de meeste camera’s. Druk om de video-opname te starten/stoppen.
Houd de knop ingedrukt om een foto te nemen. Raadpleeg de Ronin-SC-productpagina op de officiële 
DJI-website voor de meest actuele compatibiliteitslijst van camera's (http://www.dji.com/ronin-sc).

Trigger
Houd de trigger ingedrukt om de vergrendelmodus in te schakelen. Druk tweemaal om de gimbal opnieuw 
te centreren. Druk drie keer om de gimbal 180° te draaien, zodat de camera naar uzelf gericht is.
Druk vier keer om met de kalibratie van de joystick te beginnen.
Kalibratie van de joystick is alleen nodig als de gimbal wegdrijft (als de gimbal zelf beweegt zonder dat 
de joystick hiervoor zorgt). Duw de joystick tijdens de kalibratie zo ver mogelijk in alle richtingen. Druk vier 
keer en houd de trigger opnieuw ingedrukt om de kalibratie te voltooien.
De kalibratie is mislukt als de LED’s rood worden. Als de kalibratie mislukt, voert u het proces opnieuw uit.
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Bedrijfsmodi
Er zijn drie verschillende bedrijfsmodi voor de Ronin-SC: Rechtopstaande modus, underslung-modus en 
flitsermodus.

Roll 360 is beschikbaar als de Ronin-SC in flitsermodus wordt gebruikt. Dankzij de sleepring op de 
richtingas kan Ronin-SC een continue rolrotatie uitvoeren. 3D Roll 360 kan met de handgreep in elke 
richting worden gebruikt.
1. Om de Ronin-SC voor Roll 360 in te stellen, moet u de Ronin-SC eerst met de Ronin-app verbinden. 

Ga vervolgens naar het scherm Kanalen instellen (onder Gebruikersprofiel, Besturing en vervolgens 
Kanalen) en pas CH3 opnieuw aan de rolas aan (oorspronkelijk in kaart gebracht als richtingas) en stel 
CH1 ook in als n.v.t. om invoer op de kantelas te vermijden. Houd daarna Ronin-SC in de zaklampmodus 
en druk twee keer op de trigger om de gimbalstand opnieuw te centreren. Duw de joystick naar links 
of rechts zodat de gimbal continu begint te draaien. Duw de joystick twee keer naar links of rechts om 
de camera automatisch te laten draaien. Druk twee keer op de trigger om te voorkomen dat de camera 
automatisch roteert – de camera stopt met roteren zodra deze horizontaal staat.

2. Als u 3D Roll 360 wilt gebruiken, drukt u driemaal op de M-knop om 3D Roll 360 in of uit te gaan, of 
ga naar de pagina gebruikersprofiel van de Ronin-app om 3D Roll 360 te activeren. Duw de joystick 
naar links of rechts om 3D Roll 360 te starten. Duw de joystick twee keer snel achter elkaar naar links of 
rechts om automatisch draaien te activeren.

 Tijdens de automatische rotatie: wanneer de handgreep horizontaal staat, drukt u twee keer op de 
trigger en de camera zal stoppen in een rechtopstaande positie. Druk driemaal op de trigger en de 
camera zal stoppen in omgekeerde positie. Wanneer de handgreep verticaal staat, drukt u twee keer op 
de trigger en de camera stopt bij een richtingas-hoek van 0° met de lens naar boven gericht. Druk drie 
keer op de trigger en de camera stopt bij een richtingas-hoek van 180° met de lens naar boven gericht.

 Stel de maximale snelheid en smoothing in voor de 3D Roll 360 in de Instellingen onder het 
Gebruikersprofiel van de Ronin-app. Houd er rekening mee dat Snelheid en Deadband niet beschikbaar 
zijn bij gebruik van 3D Roll 360.

Firmware updaten
Update de firmware met behulp van de Ronin-app. U ontvangt een waarschuwing op het scherm wanneer 
nieuwe firmware beschikbaar is. Volg de instructies op het scherm om de update uit te voeren.

Rechtopstaande modus Underslung-modus Flitsermodus
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Onderhoud
Ronin-SC is niet waterdicht. Zorg ervoor dat het tijdens het gebruik beschermd wordt tegen stof en water. 
We raden u aan om na gebruik de Ronin met een zachte, droge doek af te nemen. Spuit geen vloeistoffen 
op de Ronin-SC.

Technische gegevens

Extern apparaat

Accessoirepoort

Montagegaten van 1/4” en 3/8”
Camerabediening/accessoirepoort
Voedingspoort (USB-C)
Poort voor accessoires van de Ronin-serie

Ingangsvermogen

Model: RB2-2450mAh-7.2V
Type: 18650 LiPo
Capaciteit: 2450 mAh
Accucellen: 2 (2S1P)
Vermogen: 17,64 Wh
Max. Standby-tijd: 11 uur
Oplaadtijd: Circa 2,5 uur (5V/2A)
Temperatuur om op te laden tussen 5°C 
en 40°C.

Aansluitingen Bluetooth 5.0
Voedingspoort (USB-C)

Vereisten voor Ronin-app iOS 9.0 of hoger
Android 5.0 of hoger

Prestaties

Laadvermogen 
(referentiewaarde) 2.0 kg

Bereik torsietrilling ±0,02°

Maximale geregelde 
draaisnelheid 180°/s 

Mechanisch eindpuntbereik

Richtingas: 360 ° continue rotatie

Kantelas: -202,5° tot +112,5°

Rolas: -95° tot +220°

Bestuurd rotatiebereik

Richtingas: 360 ° continue rotatie
(Roll 360-modus)

Kantelas: -90° tot 145°

Rolas: ± 30°

Mechanische 
en elektrische 
eigenschappen

Bedrijfstroom Ruststroom: ≈0.2 A

Bedrijfsfrequentie Bluetooth 2.400 GHz - 2.4835 GHz

Bluetooth Transmitter Power <8 dBm

Bedrijfstemperatuur -20 tot 45 °C

Gewicht
Gimbal: circa 830 g
Handgreep: circa 258 g
Tripod: Circa 160 g

Afmetingen Gimbal (opgevouwen): 220×200×75mm
Gimbal (uitgevouwen): 370×165×150mm
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Deze inhoud is aan verandering onderhevig.

Download de nieuwste versie op 
http://www.dji.com/ronin-sc

Als u vragen hebt over dit document, neem dan contact op met DJI 
door een e-mail te sturen naar DocSupport@dji.com.

DJI-ondersteuning
http://www.dji.com/support
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