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Hur du använder den här handboken
Teckenförklaring

Varning Viktigt Tips Referens

Innan du börjar
Följande dokument har utformats för att hjälpa dig att på ett säkert sätt hantera och fullt ut 
använda din DJI RSC 2.

DJI RSC 2 Snabbstartsguide
DJI RSC 2 Användarmanual
DJI RSC 2 Ansvarsfriskrivning och Säkerhetsriktlinjer

Läs hela Snabbstartsguiden och Användarmanualen och se instruktionsfilmerna på 
produktsidan på DJI:s officiella webbsajt (http://www.dji.com/rsc-2). Läs ansvarsfriskrivningen 
och säkerhetsriktlinjerna för att förstå dina juridiska rättigheter och ansvarsområden. Om du 
har frågor eller problem under installation, underhåll eller användning av den här produkten 
kan du kontakta DJI eller en behörig återförsäljare för DJI.

Hämta Ronin-appen

 Sök på nyckelord
Sök på nyckelord som ”batteri” och ”installera” för att hitta en rubrik. Om du använder Adobe 
Acrobat Reader för att läsa det här dokumentet, tryck på Ctrl+F (Windows) eller Command+F 
(Mac) för att söka.

 Navigera till en rubrik
Visa en lista över samtliga rubriker i innehållsförteckningen. Klicka på en rubrik för att läsa innehållet. 

 Skriva ut det här dokumentet
Det här dokumentet kan skrivas ut med hög upplösning.

iOS 11.0 eller högre Ronin-appAndroid 7.0 eller högre
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Inledning
DJI RSC 2 är en professionell, enhands 3-axlig kardanupphängning som är specifikt 
utformad för DSLR och spegelfria kameror. Den är jämförbar med ett brett utbud av 
kamerainställningar och stöder en testad nyttolast på upp till 3 kg. DJI RSC 2 har utökad 
kardanupphängningsprestanda tack vare uppdaterad titanstabiliseringsalgoritm. 

Med en fällbar design kan DJI RSC 2 användas med portföljinställning utan att andra tillbehör 
behövs och är lätt att förvara. Lås på varje axelarm möjliggör snabbare och bekvämare 
balansering, liksom säkrare förvaring. Användare kan kalibrera kardanupphängningen och 
ställa in parametrar på skärmen och använda de inbyggda knapparna för att kontrollera 
kardanupphängningen och växla profiler och arbetsinställningar. Med RSA/NATO-portar kan 
tillbehör, såsom fokusratt och dubbelt handtag användas. Vid användning med medföljande 
kamerakontrollkablar, kan DJI RSC 2 också styra kamerafokus, slutare och inspelning. Det 
löstagbara handtaget har ett inbyggt batteri med en kapacitet på 3400 mAh, som erbjuder 
maximal körtid på upp till 14 timmar*.

Efter anslutning till Ronin-appen är det enkelt att styra parameterinställningarna för 
kardanupphängningsrörelserna, med smarta funktioner, såsom Panorama, tidsförskjutning 
och spårning. Med DJI Ronin RavenEye Image Transmission System installerat kan användare 
ta bilder i mjukt fotoläge med automatiskt sökning av ett ämne med ActiveTrack 3.0.  

*  Körtiden har testats med välbalanserad DJI RSC 2 och utan eventuella tillbehör eller kamerakontrollkablar 
anslutna. Maximal körtid är endast för referens.
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DJI RSC 2-diagram

1. Lutningsmotor
2. Lutningslås
3. Skärm
4. Sidoratt
5. Kamerakontrollknapp
6. Knappen M
7. Joystick
8. Förlängt handtag/stativ
9. Bakåtknapp
10. M4/NATO-port
11. Låsknapp
12. Nedre snabbkopplingsplatta
13. Övre snabbkopplingsplatta

14. Bildöverförings-/Fokusmotorport 
(USB-C)

15. Fokusmotorport (USB-C)
16. RSS-kamerakontrollport (USB-C)
17. Främre ratt
18. Utlösare
19. På/Av-knapp
20. Strömport (USB-C)
21. Panoreringslås
22. Panoreringsmotor
23. Rullås
24. Rullmotor
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Komma igång
Utvikning av kardanupphängningen

Lossa låsvredet till upplåst läge, vik ut kardanupphängningen enligt bild och dra åt låsvredet i 
det låsta läget.

Installera förlängt handtag/stativ

2

1

3

1

2
3
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Låsa upp och låsa kardanupphängningen
För att låsa upp kardanupphängningen, vrid lutnings-, rullnings- och panoreringsspakarna 
till upplåst läge. Ställ in kardanupphängningen enligt bild och vrid de tre låsanordningarna 
till låst läge.

Montera kameran
Kameror och linser som stöds
DJI RSC 2 har genomgått omfattande tester för att kunna hantera en nyttolast på 3 kg. 
Se till att den kombinerade vikten för kamera , lins och andra tillbehör ligger inom 4,5 kg. 
Hänvisning till den officiella webbsajten för DJI (https://www.dji.com/support/compatibility) för 
den senast uppdaterade kompatibilitetslistan för DJI RSC 2 kamera.

Montera en kamera
Se till att förbered kameran innan du monterar den i DJI RSC 2. Ta bort linslocket och 
kontrollera att batteri och minneskort är införda i kameran. Se till att DJI RSC 2 är avstängd 
eller i viloläge innan du monterar kameran.

1. Montera den övre snabbkopplingsplattan
Kameralinsen och pilen på undersidan av den övre snabbkopplingsplattan måste vara 
vända åt samma håll. Installera den övre snabbkopplingsplattan i kameran genom att dra 
åt skruven.

Lutningslås

Panoreringslås

Rullås
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En förhöjninganordning för kameran krävs vid användning av en fokuseringsmotor 
eller en liten kamera med en stor lins, såsom Sony A6400 med Sony FE 24-70 f2.8 
GM lins.

2. Installera den nedre snabbkopplingsplattan och linssupport
Växla spaken på den nedre snabbkopplingsplattan till olåst position 1  för sedan in 
kameran 2  och växla spaken till låst position 3  efter att den kopplats in. Installera 
den nedre snabbkopplingsplattan och linssupport 4 . Vi rekommenderar att använda 
linssupporten* vid användning av lång eller tung lins.
För att ta bort kameran från nedre snabbkopplingsplattan, växlar du spaken till olåst 
position och tar bort kameran samtidigt som du trycker på säkerhetslåset intill spaken.

3. Montera kameran i kardanupphängningen
Växla spaken på kamerans monteringsplatta till olåst position 1  och för in nedre 
snabbkopplingsplattan 2 . Växla spaken till låst position när kameran är välbalanserad 3 .

* Linssupporten (ingår inte) erfordras för att använda SuperSmooth inställning.

Kamerans monteringsplatta kan ställas in genom att vrida spaken på botten enligt 
bild nedan.

Säkerhetslås

Spak på botten
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För att ta bort nedre snabbkopplingsplattan från kardanupphängningen vrid spaken på 
kamerans monteringsplatta till olåst position och tar bort nedre snabbkopplingsplattan 
samtidigt som du trycker på monteringsplattans säkerhetslås.

4 Anslut kamerakontrollkabeln
Välj rätt kamerakontrollkabel enligt kameratypen. Koppla in änden på kabeln i RSS-
kamerans kontrollport på kardanupphängningen (visas ovan) och koppla in andra änden i 
kameran.

Balansering
För att erhålla bästa prestanda från DJI RSC 2, är korrekt balansering viktig. Korrekt balans är 
kritisk för bilder med DJI RSC 2 där snabb rörelse eller acceleration krävs och för att få längre 
användningstider för batteriet. Det finns tre axlar som behöver balanseras korrekt innan du 
slår på DJI RSC 2 och konfigurerar mjukvaran.

Före balansering
1 Kameran behöver bli helt konfigurerad, med alla tillbehör och kablar anslutna, innan du 

installerar och balanserar kameran på kardanupphängningen. Om kameran har ett linslock 
ska du se till att avlägsna det före balansering.

2 Före balansering ska du kontrollera strömmen till kameran om du använder en optisk 
zoomlins och för att välja brännvidd vid användning av en varierande brännviddslins. Se till 
att DJI RSC 2 är avstängd eller i viloläge innan du utför balansering.

Balanseringssteg
1 Balansera den vertikala lutningen

a. Lås upp lutningsaxeln och lossa ratten till monteringsplattan 1 .
b. Rotera lutningsaxeln så att kameralinsen är riktad uppåt. Kontrollera för att se till att 

kameran inte är tung upp- eller nedtill. Om den är tung upptill flyttar du kameran bakåt 
2 . Om den är tung nedtill flyttar du kameran framåt 2 .

c. Dra åt monteringsplattans ratt samtidigt som du håller upp kameran. Den vertikala 
lutningen är balanserad när kameran är stilla och riktad uppåt.

Spak

Säkerhetslås

RSS-kamerakontrollport
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2 Balansera djup för lutningsaxeln
a. Rotera lutningsaxeln så att kameralinsen är riktad framåt. Växla spaken till olåst 

position 1 .
b. Kontrollera för att se till att kameran inte är tung fram- eller baktill. Om den är tung 

framtill flyttar du kameran bakåt 2 . Om den är tung baktill flyttar du kameran framåt 2 .
c. Växla spaken till låst position . Lutningsaxeln är balanserad när kameran är fast tiltad 

uppåt eller nedåt med 45°.
d. Lås lutningsaxeln.

3 Balansera rullaxeln
a. Lås upp rullaxeln. Lossa vredet på rullarmen 1 .
b. Kontrollera i vilken riktning rullmotorn svänger. Om kameran roterar åt vänster ska 

du flytta kameran åt höger 2 . Om kameran roterar åt höger ska du flytta kameran åt 
vänster 2 .

c. Dra åt vredet. Rullaxeln är balanserad när kameran är fast.
d. Lås rullaxeln.

1

2

1

2
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4 Balansera panoreringsaxel
a. Lås upp panoreringsaxeln. Lossa vredet 1 .
b. När du håller i handtaget luta DJI RSC 2 framåt och rotera panoreringsarmen tills den 

ligger parallellt med dig.
c. Kontrollera panoreringsaxelns rörelse. Om kameralinsen roterar åt vänster trycker 

du panoreringsaxeln åt höger 2 . Om kameralinsen roterar åt höger trycker du 
panoreringsaxeln åt vänster 2 .

d. Dra åt vredet. Panoreringsaxeln är balanserad när kameran är stabil och roterar 
panoreringen medan du lutar handtaget.

Vid montering av ett längre kamerasystem är det nödvändigt att använda motvikter. 
Besök den officiella online butiken för DJI för att köpa motvikter. 

1

2

2

1
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Handtag och inbyggt batteri
Handtaget är för manuell användning. Det inbyggda batteriet i handtaget har en kapacitet på 
3400 mAh och maximal körtid är 14 timmar (när DJI RSC 2 är korrekt balanserad).

Laddning
Innan första användningen laddar du DJI RSC 2 genom strömporten med en laddningskabel 
(medföljer) och en USB-adapter (medföljer ej). Vi rekommenderar att du använder en QC 2.0 
eller PD USB adapter (max. 18 W). Kontrollera batterinivån på skärmen.

Läs användarmanualen för att bekanta dig med den här 
produktens funktioner före användning. Underlåtenhet att 

använda produkten på rätt sätt kan leda till skador på produkten, personlig egendom 
och orsaka allvarliga skador. Det här är en sofistikerad produkt. Den här produkten 
måste användas försiktigt och med sunt förnuft och kräver vissa grundläggande 
mekaniska kunskaper. Underlåtenhet att använda den här produkten på ett säkert 
och ansvarsfullt sätt kan leda till personskador eller skador på produkten eller annan 
egendom.

Den här produkten är inte avsedd för användning av barn utan en vuxen 
persons tillsyn. Använd inte den här produkten på något annat sätt än vad som 
anges i dokumenten från SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. De här 
säkerhetsriktlinjerna innehåller anvisningar för säkerhet, drift och underhåll. Det är 
viktigt att läsa och följa samtliga anvisningar och varningstexter i användarmanualen 
för montering, konfiguration eller användning för att kunna använda produkten på rätt 
sätt och undvika skador eller allvarliga skador.

Säkerhetsriktlinjer

Följande termer används i hela produktlitteraturen för att indikera olika nivåer av potentiell 
skada vid användning av denna produkt:

VARNING  Förfaranden, om de inte följs korrekt, skapar sannolikhet för egendomsskador, 
säkerhetsskador och allvarlig skada ELLER skapar stor sannolikhet för ytlig skada.

MEDDELANDE  Förfaranden, om de inte följs korrekt, kan ge upphov till risk för fysisk 
egendomsskada OCH lite eller ingen risk för personskada.

USB-
strömadapter

Eluttag
100 - 240 V

Strömport 
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VARNING

Rör att undvika risk för brand, allvarlig personskada och skada på egendom, ska du följa 
säkerhetsriktlinjerna vid användning, laddning och förvaring av tången. 

Användning av handtag
1 LÅT INTE tången komma i kontakt med någon form av vätska. LÄMNA INTE tången ute i 

regnet eller i närheten av en fuktkälla. SÄNK INTE ner tången i vatten. Om batteriets insida 
kommer i kontakt med vatten kan kemisk sönderdelning inträffa, vilket kan leda till att 
batteriet fattar eld och det kan även eventuellt leda till en explosion.

2 Om tången faller i vatten av misstag ska du placera den på en säker och öppen plats. 
Bevara säkert avstånd från handtaget tills det är helt torrt. ANVÄND INTE handtaget igen, 
och kassera handtaget på rätt sätt så som beskrivs i avsnittet för kassering av handtag..

3 Släck eventuell brand med vatten, sand, brandfilt eller brandsläckare med torrpulver.
4 ANVÄND INTE batterier som inte passar DJI. DJI tar inget ansvar för skador orsakade av 

icke-DJI-batterier.
5. ANVÄND INTE uppsvällda, läckande eller skadade handtag. Om tången är onormal, 

kontakta DJI eller en DJI-auktoriserad återförsäljare för ytterligare hjälp.
6. Produkten bör användas i temperaturer mellan -20 ºC och 45 ºC. Användning av batterier i 

miljöer över 50°C kan leda till brand eller explosion. Användning av produkten under -10 ºC 
kan leda till permanenta skador.

7. ANVÄND INTE tången i kraftiga elektrostatiska eller elektromagnetiska miljöer. I så fall kan 
batterikontrollpanelen upphöra att fungera.

8. DEMONTERA INTE eller borra inte hål i hantaget på något sätt då detta kan leda till att det 
läcker, fattar eld eller exploderar.

9. TAPPA INTE och slå inte på batterierna. TAPPA INTE tunga föremål på handtag eller 
laddare.

10. Elektrolyterna i batteriet är mycket frätande. Om elektrolyter kommer i kontakt med din 
hud eller ögon, tvätta omedelbart det drabbade området med färskt vatten i minst 15 
minuter och därefter kontakta en läkare omedelbart.

11. ANVÄND INTE handtaget om det faller.
12. LÅT INTE BATTERIERNA bli upphettade. SÄTT INTE handtaget i en mikrovågsugn eller i 

en tryckbehållare.
13. Kortslut INTE handtaget.
14. Rengör terminalerna för handtaget med en ren, torr trasa.

Ladda handtaget
1 Lämna INTE handtaget obevakat under laddningen. LADDA INTE handtaget nära 

antändbara material eller på antändbara ytor, såsom en matta eller träunderlag.
2 Om du laddar handtaget utanför temperaturområdet 5° till 40° C kan det leda till läckage, 

överhettning eller batteriskada. Den perfekta laddningstemperaturen är 22° till 28° C.
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Handtagsförvaring
1 Förvara handtaget utom räckhåll för barn och djur.
2 Om handtaget förvaras under en längre period når laddningen av handtaget en batterinivå 

mellan 30 % och 50 %.
3 LÄMNA INTE handtaget i närheten av värmekällor, som en ugn eller element. LÄMNA 

INTE handtaget inuti ett fordon på varma dagar. Den optimala förvaringstemperaturen är 
mellan 22 ºC och 28 ºC.

4 Håll handtaget torrt.

Handtagsunderhåll
1 ANVÄND INTE handtaget när temperaturen är för hög eller för låg.
2 FÖRVARA INTE handtaget i miljöer med en temperatur som är högre än 45° C eller lägre än 0° C.

Reseinformation
1 Innan du medför handtaget på en flyglinje måste det först laddas ur tills batterinivån är 

lägre än 30 %. Ladda endast ur handtaget på en brandsäker plats och förvara handtaget 
på en väl ventilerad plats.

2 Förvara handtaget på avstånd från metallföremål, såsom glasögon, klockor, smycken och 
hårnålar.

3 Transportera INTE ett skadat handtag eller ett handtag med batterinivå som överstiger 30 %.

Kassering av handtag
Kassera handtaget i specifika återvinningslådor efter en komplett urladdning. Placera INTE 
handtaget i vanliga avfallsbehållare. Följ de lokala reglerna strikt avseende kassering och 
återvinning av batterier.

MEDDELANDE

Användning av handtag
1 Se till att handtaget är fullt laddat före användning.
2 Om ett varningsmeddelande om låg batterinivå visas ska du ladda handtaget så snart 

som möjligt.

Ladda handtaget
1 Handtaget är utformat för att stoppa laddningen när det är fulladdat. Det är en god rutin 

att bevaka laddningsförloppet och koppla ur kardanupphängningen när den är fullt laddad.

Handtagsförvaring
1 Ladda ur handtaget till 40–65 % om det inte ska användas på minst tio dagar. Det kan 

förlänga batteriets livslängd i hög utsträckning.
2 FÖRVARA INTE handtaget helt urladdat under en längre tid. Att göra detta kan leda till 

urladdning av batteriet och orsaka obotlig skada på battericellen.
3 Om handtaget förvaras under längre perioder och batteriet drar ur övergår handtaget i 

viloläge. Ladda om handtaget för att avsluta viloläget.



DJI RSC 2 Användarmanual

© 2020 DJI OSMO Med ensamrätt. 15

Handtagsunderhåll
1 Batteriets livslängd kan minska om det inte används under en längre period.
2 Ladda ur och ladda handtaget fullständigt en gång var tredje månad för att hålla det i bra 

skick.

Kassering av handtag
1 Om handtaget är inaktiverat och batteriet inte kan laddas ur helt ska du kontakta ett 

återvinningsställe för att få hjälp.
2 Kassera handtaget omedelbart om det inte kan slås på efter fullständig urladdning.
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Funktioner
Aktivera DJI RSC 2

DJI RSC 2 behöver aktiveras genom Ronin-appen före första användningen.
1 Tryck och håll ner på/av-knappen för att slå på kardanupphängningen.
2 Aktivera Bluetooth på din mobila enhet och starta Ronin-appen. När enheten har 

detekterats i listan över Bluetooth-enheter väljer du DJI RSC 2 och skriver in Bluetooth-
lösenordet: 12345678. Se till att du är uppkopplad till Internet och följer instruktionerna på 
skärmen för att aktivera DJI RSC 2. Observera att ett DJI-konto krävs under aktivering.

Skärmanvändning
Hem

 : indikerar aktuell användarprofil. Användare kan konfigurera och spara tre användarprofiler: 
M1, M2 och M3.

   : indikerar att DJI RavenEye bildöverföringssystem är anslutet 
   : indikerar att sport inställning har aktiverats. 
     : indikerar att en kamerakontrollkabel är ansluten.

    : indikerar att batteriet håller på att laddas
 : Visar aktuell laddningsnivå för batteriet till kardanupphängningen.

Tryck på sidoratten för att öppna menyn, vrid på sidoratten för att bläddra igenom alternativen 
och tryck på bekräfta för att välja. Tryck på bakåtknappen för att gå tillbaka till föregående meny.
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 Auto Tune: tryck på sidoratten för att välja Auto Tune efter balansering av 
kardanupphängningen. Om linssupporten är installerad kan användare aktivera 
SuperSmooth innan du utför auto-justering för bästa prestanda. SuperSmooth börjar gälla 
efter att autoinställningen slutförts. Styvheten kan justeras på autoinställningsskärmen.

 Följ lägesinställningarna: klicka för att välja följeinställning och hastighet. Lutningsmotorn 
kontrollerar lutningsaxelnsrörelse, panoreringsmotorn kontrollerar panoreringsaxelns 
rörelse, och rullmotorn kontrollerar rullaxelns rörelse.

Rörelseinställning:
PF: panoreringsrörelse, där endast panoreringsaxeln följer handtagets rörelse.
PTF: panorerings- och lutningsrörelse, där både panorerings- och lutningsaxlar följer 
handtagsrörelserna. 
FPV: panorering, lutning och rullningsrörelse, där alla tre axlarna följer handtagsrörelserna.
3D Roll 360: aktivera för att ta bilder när du roterar kameran 360°.
Stående: aktivera för fotografering i stående läge.
Anpassa: aktivera eller inaktivera en axelrörelse efter behov.

Rörelsehastighet
Välj rörelsehastighe Användare kan välja snabb, medium, långsam och anpassad.

 Inställningar av Joysticks: inklusive Joystick hastighet och jämnhetsinställningar.
 Joystick-hastighet: gör det möjligt för användare att styra joystickshastigheten för 

kardanupphängningen. Användare kan välja snabb, medium, långsam och anpassad.
 Joysticksjämnhet: tillåter användare att styra känsligheten för kardanupphängningen. Ju 

lägre jämnhetsvärde, desto känsligare blir kardanrörelsen.

 Inställningar främre ratten: inklusive rattfunktion och hastighetsinställningar. 
 Rattfunktioner: gör det möjligt att ställa in funkionerna på den främre ratten. Användare 

kan välja att kontrollera fokusmotor, fokus, ISO, bländare och rullaxel. 
 Vredhastighet: gör det möjligt för användare att konfigurera svarshastigheten för 

funktionen som konfigurerats för det främre reglaget.

 Avancerade inställningar
 Tyst läge: aktivera för att stänga av ljud, inklusive varningssignal.
 Inaktivera selfie: förhindrar oavsiktlig öppning av selfie-läge och avbruten inspelning. Vid 

inaktivering öppnas inte selfie-läget om utlösaren trycks in tre gånger.
 Horisontell kalibrering: används om kardanupphängningen är ojämn när den är i ett fast 

läge. Om problemet kvarstår använder du manuell inställning.
 Automatisk kontroll av kardanupphängning: tryck för att analysera och skriva ut 

statusinformation för kardanupphängningen.
 Tryck-läge: aktivera för att manuellt styra lutning och panorering av axeln.
 Mera: Klicka för att återställa parametrar för kardanupphängningen och Blutooth till 

strandardinställningar, välja skärmspråk från engelska och kinesiska (förenklad form) och 
för att se information och enhet och hårdvaruversion.
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Knappfunktioner

* Kamerans kontrollkabel måste vara ansluten för att använda funktionerna för kamerakontrollknappen och 
främre ratten. Observera att dessa funktioner varierar beroende på kamera. Se kompatibilitetslistan för DJI 
RSC 2-kameran på sidan www.dji.com/rs-2 för mer information.

Knappen M
Tryck för att välja en användarprofil.
Tryck och håll in för att öppna sportläge.
Tryck och håll in avtryckaren två gånger för att bli kvar i sportläge. Upprepa för att 
avsluta sportläge.
Tryck snabbt två gånger för att öppna stående läge.
Tryck tre gånger för att öppna eller avsluta 3D Roll 360. När du är i läget 3D Roll 360 
ska du föra joysticken åt vänster eller höger två gånger för att automatiskt rotera 
kameran. Klicka på avtryckaren två gånger för att stoppa kontinuerlig auto-rotation.
Tryck på och håll in M-knappen tillsammans med avtryckaren för att börja autojustera.

Utlösare
Klicka en gång för att starta ActiveTrack (kräver att Ronin RavenEye-
bildöverföringssystemet ska vara aktiverat).
Tryck och håll in för att öppna låst läge.
Tryck två gånger för att centrera om balansringupphängningen.
Tryck tre gånger för att vrida balansringaxeln 180° så att kameran vänds mot dig 
(selfie-läge).

Kamerakontrollknapp*
Tryck halvvägs för autofokus.
Tryck en gång för att ta en bild eller 
stoppa inspelning.
Tryck ned och håll in för att ta en bild.

Främre ratt*
Växla till kontrollfokus 
(standardinställning).

På/Av-knapp
Tryck och håll in för att slå på eller av.
Tryck snabbt eller tryck två gånger 
för att öppna eller stänga viloläget.

Joystick
Tryck uppåt eller nedåt 
för att styra rörelsen i 
lutningsaxeln och åt vänster 
eller höger för att styra 
rörelsen i panoreringsaxeln 
(standardinställning).
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Portar
NATO portar kan användas för att fästa ett portföljhandtag och det dubbla vridhandtaget.

Ronin-appinställningar
Ronin-appen är enkel att använda för att styra kardanupphängningsrörelserna och 
parameterinställningar med de intelligenta funktionerna som tex. Panorama, Timelapse, 
och Track samt flera andra funktioner i kardanupphängningen och i DJI Ronin RavenEye 
bildöverföringssystemet. Skärmbilderna nedan är baserade på iOS-versionen för appen.

Övre fält
Vila/väckning: tryck för att öppna eller stänga viloläget. När DJI RSC 2 är i viloläge stängs 
motorn av, men kardanupphängningen förblir påslagen.
M1: visar aktuell användarprofil.
Batterinivå: Visar aktuell batterinivå för kardanupphängningen.

 Om
Inställningar: visa ditt konto och din snabbstartsguide.
Enhetslista: visar enhetsnamn och lösenord.
Hårdvara: visar hårdvaruversion.

 Akademi
Visa demonstrationer och läs bruksanvisningar.
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Skapa
Virtuell Joystick

Använd den virtuella joysticken i appen för att styra rörelserna i kardanupphängningen och ta bilden.

1 Kontrollfält: kontrollera hastigheten och utjämningen för kardanupphängningen 
genom att justera kontrollfältet. Hastighet gör det möjligt för användare att justera den 
fjärrkontrollsstyrda rotationshastigheten. Utjämning tillåter användare att styra känsligheten 
för kardanupphängningen. Ju lägre jämnhetsvärde, desto känsligare blir kardanrörelsen.

2 Rullreglage: styr rullaxelrörelsen för kardanupphängningen med den virtuella joysticken.

3 Preparer ings-/ ru l l reg lage:  s tyr  preparer ingen och svängningsröre lsen för 
kardanupphängningen med den virtuella jodsticken.

4 Centrera på nytt: tryck för att centrera om kardanupphängningen.

5. Foto-/registreringsknapp: tryck för att ta bilder eller spela in videoklipp.

6. Växla foto/video: tryck för att växla mellan bild- och videolägen. Se till att läget är samma 
som inställningarna på kameran.

1

2

3

4

56
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Tvinga mobil

Med Tvinga mobil krävs att telefonhållaren och en mobiltelefon installeras på ett stativ 
eller vertikalt på ett handtag. Efter aktivering av den här funktionen i Ronin-appen kan 
kardanrörelsen kontrolleras genom lutning och rotation av din mobiltelefon. 

Hastigheten avgör relationen mellan rotationshastighet och vinkel. När hastigheten är 
inställd på 50 blir vinkel för rotation för kardanupphängning och mobiltelefon 1-till-1. 
Kardanupphängningen rör sig till en identisk vinkel på mobiltelefonen. När hastigheten är 
konfigurerad på mindre än 50 roterar kardanupphängningen långsammare än rörelsen på 
telefonen. När maxhastigheten är konfigurerad på ett högre värde än 50 blir rotationen för 
kardanupphängningen snabbare än mobiltelefonen.

Utjämning tillåter användare att styra känsligheten för kardanupphängningen. Ju lägre 
jämnhetsvärde, desto känsligare blir kardanrörelsen.

Centrera på nytt: tryck för att centrera om kardanupphängningen.

Avtryckaren/inspelningsknapp: tryck för att ta bilder eller starta inspelning.

Panorama
Med Panorama kan användare registrera en serie med sammankopplade stillbilder med exakt 
kontroll baserat på sensortyp, linsens brännvidd, överlappning och intervall.
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Se till att du har anslutit kameran och kardanupphängningen med överensstämmande 
kamerakontrollkabel före användning av panorama.

Överlappning:  avgör överlappningsförhållande för varje foto vid generering av panorama. 

Intervalltiden mellan fotografering av bilder ska konfigureras till en sekund längre än slutartiden 
för att undvika oskarpa bilder vid användning av lång exponering.

Efter att du har bekräftat kamerainställningarna kan panoramaintervallet konfigureras genom att 
dra de vita punkterna på rutnätskartan, trycka manuellt på kardanupphängningen eller använda 
den virtuella joysticken. Det totala intervallet som täcks av ändpunkterna och bilderna som krävs 
för sammansättning av panorama visas över rutnätskartan. Lutningsaxelintervallet i Panorama 
är -45° till +90° för att undvika fotografering med kardanupphängningen i bilden, samtidigt som 
panoreringsaxeln gör det möjligt för dig att ta bilder med en fullständig rotation på 360°.

Tryck på avtryckaren/inspelningsknappen för att börja.

Intervallfotografering
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I intervallfotografering utlöser DJI RSC 2 kameran för att lagra stillbilder vid konfigurerad 
intervalltid och stoppas automatiskt vid slutförande. Perioden för intervallfotografering och 
intervalltiden kan konfigureras så att DJI RSC 2 kan beräkna det exakt antalet bilder som krävs.
Genom att aktivera Tryck-läget kan användare manuellt justera panorering och lutningsaxlar 
innan du startar intervallfotografering. Användare kan överföra DJI RSC 2 till att förändra 
kameraorienteringen och justera bildrutorna. Tryck på ikonen för virtuell joystick för att 
använda den virtuella joysticken och justera kamerans orientering.
Med rörelseförskjutning kan användare konfigurera upp till fem vägpunkter så att kameran rör 
sig under intervallfotografering. 
För att justera positionen för en vägpunkt justerar du kameran till önskad position och trycker 
på ikonen + för att bekräfta vägpunkten. Du kan också använda den virtuella joysticken för att 
styra panorering, lutning och rullningsaxel. 
För att lägga till en annan vägpunkt flyttar du kardanupphängningen till nästa vägpunkt och 
trycker på ikonen + över rutnätskartan. Efteråt väljer du vägpunkten du vill radera och peka 
på papperskorgsikonen.
Efter konfiguration av vägpunkterna kan du antingen trycka på Förhandsgranska för att se till 
att intervallfotografering inkluderar allt, eller trycka på avtryckaren/inspelningsknappen för att 
starta fotografering. Se till att du har anslutit kameran och kardanupphängningen har anslutits 
med överensstämmande kamerakontrollkabel.

Spårning

Spårning är utformad för att spela in video med upp till 10 vägpunkter. Användare behöver välja 
vägpunkt manuellt genom att flytta kardanupphängningen eller använda den virtuella joysticken. 
Periodparametern under rutnätskartan indikerar hur lång tid det tar för kardanupphängningen 
att förflytta sig från en vägpunkt til l nästa. Kvarhållningstiden indikerar hur länge 
kardanupphängningen ligger kvar fast på vägpunkten innan den rör sig till nästa vägpunkt.

Tryck INTE på avtryckaren på kameran vid användning av spårning.
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Spelkontroll

PS4 DualShock och Xbox-kontroller kan användas för att styra kardanupphängning och 
kamera. Efter anslutning av kontrollen till den mobila enheten och kardanupphängningen 
kan användare kontrollera kardanupphängningens rörelser, fokus och zoom, och spela in 
videoklipp, centrera om kardanupphängningen, ta bilder och växla profiler.

Hastighet och utjämning för kontrollsticken kan justeras. Konfigurera fokuseringsvärdet inom 
10 i kamerainställningarna för optimal prestanda. iOS 13 eller högre, Android 9.0 eller högre 
och Ronin-appen v1.4.0 eller högre krävs.

Tryck på Användning för mer information om spelkontrollen.

Balansjustering

Klicka för att starta test och DJI RSC 2 för att kontrollera balansstatus och erbjuda en poäng 
för varje axel. Se till att kardanupphängningen inte blockeras på något sätt innan du utför 
balanstestet och följer instruktionerna på skärmen.
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Motorparametrar

Autoinställning: styvhetsvärdet avgörs av nyttolast och kardanupphängning. Använd 
autoinställning för att erhålla styvhetsvärdet automatiskt efter balansering.

Klicka på Autoinställning så kommer DJI RSC 2 automatiskt att beräkna resultatet baserat 
på vikten för kardanupphängningens inställningar. Alternativt trycker du ned och håller in 
M-knappen och avtryckaren samtidigt i några sekunder för att starta autoinställning utan att 
använda appen.

Autoinställningsprocessen tar cirka 15 till 30 sekunder. Efter autoinställningen kan du se 
detaljerad motordiagnostik längst ned på skärmen. Om kardanupphängningen är korrekt 
balanserad ska effektvärdet för motorerna vara inom området ±5. Om strömförbrukningen på 
en viss axel konstant går utanför det intervallet ska du kontrollera den mekaniska balansen för 
DJI RSC 2.

Styvhet: motorns styvhetsinställning gör det möjligt för dig att fininställa effekten som används 
av motorerna när de reagerar och balanserar vikten på varje axel. Se till att du lämnar en 
extra marginal för att säkerställa stabilitet vid alla tillfällen. Om styvhetsvärdet är för högt kan 
kardanupphängningen skaka och om värdet är för lågt påverkas kardanupphängningens 
prestanda.

 Vid användning av autoinställning ska du se till att de tre axlarna låses upp och att 
DJI RSC 2 placeras på en fast yta i upprätt eller underhängt läge.

 Se till att kardanupphängningen balanseras och att styvhetsvärden finjusteras 
korrekt varje gång du ändrar kameran eller linsen.
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Användarprofil

Tre användarprofiler kan ställas in och sparas.
Välj mellan panorering och lutningsföljning, FPV, anpassad och 3D Roll 360.
Hastighet: avgör hur snabbt kameran rör sig vid översättning av en panorering, lutning eller 
rullförflyttning.
”Deadband”: avgör hur mycket kardanupphängningsrörelsen tolererar före översättning av 
panorering, lutning och rullrörelse för kameran.
Tryck: efter tryck-aktivering kan kardanaxeln manuellt tryckas till önskad position.

Kontrollinställningar
Kanaler
Kanalindikatorn erbjuder feedback vid konfiguration av fjärranvändning. Panorering, lutning 
och rullkanaler kan tilldelas om och varje axel kan också inverteras. Normal innebär att 
rörelseriktningen densamma som joysticken. Inverterad innebär att rörelseriktningen är 
motsatt mot joysticken.
Vid användning av joysticken kan du bara kontrollera CH1 och CH3, som är mappade till 
lutning och panoreringsaxlar enligt standard. Du kan anpassa kanalmappningen genom att 
klicka på namnet på axeln till höger på skärmen.

Rörelse
Du kan konfigurera joystick-kontrollen genom att justera deadband, maxhastighet, utjämning 
och ändpunkter för varje axel. Det finns tre standardprofiler för varje inställning.
Deadband: när deadband-värdet ökar krävs mer stickrörelse för att översättas till den faktiska 
kardanupphängningsrörelsen.
Maxhastighet: gör det möjligt att justera den fjärrkontrollsstyrda rotationshastigheten. 
Utjämning: ti l låter dig att styra känsligheten för kardanupphängningen. Ju lägre 
jämnhetsvärde, desto känsligare blir kardanrörelsen.
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Status

Inställningar
Använd fler egenskaper, såsom motorpaus, inaktivera stående kardanläge, tyst läge, 
systemkalibrering, avancerad kalibrering och återställ kardaninställningar.

Checklista
När kardanstatusen är onormal visas statusinformationen här.

Bildöverföring
Med DJI Ronin RavenEye bildöverföringssystem installerat trycker du på Anslut till RavenEye 
på startskärmen för Ronin-appen för att använda bildöverföringsfunktionen.

Ändpunkt: begränsar rotationsområdet för kardanupphängningen genom att konfigurera 
ändpunkterna. Panoreringsaxeln har en glidring, som gör det möjligt för DJI RSC 2 att rotera 
kontinuerligt när ändpunkterna är konfigurerade till 180°. På lutningsaxeln kan du konfigurera 
ändpunkterna efter önskemål. Vissa längre linser kan träffa kardanupphängningens ram. 
Konfigurera ändpunktsvinkeln för att förhindra sådana fall.

02:3002:30

8008001/8001/800F 2.8F 2.8

100100

ActiveTrack Speed: 15
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Driftslägen
Det finns fyra driftslägen för DJI RSC 2: Upprätt, underhäng, ficklampa och portfölj. 
Upprätt läge: Upprätt läge aktiveras efter att kardanupphängningen har slagits på. 

Använda ActiveTrack 3.0
Vid sökning av en person rekommenderar vi att du väljer och bekräftar personen i mitten av 
kameravyn genom att trycka en gång på utlösaren. Vid sökning av ett motiv rekommenderar 
vi att du väljer och bekräftar motivet genom att dra en markeringsruta runt det och därmed 
lättare identifiera motivet. Kardanupphängningen börjar söka efter det identifierade motivet. 

Rätt hastighet ska konfigureras vid användning av ActiveTrack. Motiv kan förloras om 
hastigheten är för högt konfigurerad och stabilisering kan påverkas om hastigheten är för låg. 

För optimal prestanda rekommenderas att konfigurera ActiveTrack-hastigheten till 20 vid 
användning av en lins med brännvidd på 24 mm (testad med Sony α7 III). Öka ActiveTrack-
hastigheten vid användning av en lins med en motsvarande brännvidd som är mindre än 
24 mm. Minska ActiveTrack-hastigheten vid användning av en lins med en motsvarande 
brännvidd som är större än 24 mm.

Tryck på  för att använda virtuell Joystick och Tvinga mobil.

Se bruksanvisningen för DJI Ronin RavenEye bildöverföringssystem för mer 
information.

Underhängd inställning: övergår i viloläge när kardanupphängningen är i upprätt läge och DJI 
RSC 2 är vänd upp och ner och rullaxeln vrids 180°. Underhängd inställning aktiveras efter 
att DJI RSC 2 avbryter viloläget. 

Undermonterat lägeStående läge
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Uppdatera den inbyggda programvaran
Uppdatera firmware med Ronin-appen. Ett skärmmeddelande tas emot när ny hårdvara är 
tillgänglig. Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera hårdvaran.

Briefcase-läge

Läge för ficklampa

Portföljinställning: när DJI RSC 2 påslagen och fungerar i upprätt läge, lossa låsvredet på 
kardanupphängningen, ställ in i det nedre läget och dra åt låsvredet. Portföljinställningen 
aktiveras när du har tryckt på avtryckaren två gånger. När DJI RSC 2 stängs av, lossa 
låsvredet på kardanupphängningen, ställ in i det nedre läget och dra åt låsvredet. 
Portföljinställning aktiveras efter att kardanupphängningen har slagits på.

Flashlight mode: Ficklampsinställning aktiveras efter att kardanupphängningen har lutats 
framåt 90° från upprätt läge.
3D Roll 360 är tillgängligt vid användning av DJI RSC 2 i ficklampsläge.. Glidringen på 
panoreringsaxeln gör det möjligt för DJI RSC 2 att utföra en kontinuerlig rullrotation.
Tryck på M-knappen tre gånger för att öppna eller stänga 3D Roll 360 eller gå till 
Användarprofil i Ronin-appen för att aktivera eller inaktivera 3D Roll 360. Tryck joysticken åt 
vänster eller höger för att starta 3D Roll 360. Tryck joysticken åt vänster eller höger två gånger 
i följd för att utlösa auto-rotation.

Under auto-rotation: när handtaget är i horisontalt läge trycker du två gånger på avtryckaren 
så stannar kameran i stående position. Tryck på utlösaren tre gånger så stannar kameran 
i upp- och nedvänd position. När handtaget är vertikalt trycker du två gånger på utlösaren 
så stoppas kameran i vinkeln för panoreringsaxeln på 0° med linsen vänd uppåt. Tryck på 
utlösaren tre gånger så stoppas kameran i en panoreringsaxelvinkel på 180° grader med 
linsen vänd uppåt.

Konfigurera maxhastigheten och utjämningen för 3D Roll 360 i kontrollinställningarna under 
användarprofilen i Ronin-appen. Observera att hastighet och deadband är otillgängliga vid 
användning av 3D Roll 360.
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Extern enhet

Tillbehörsport

NATO portar
M4 monteringshål
1/4”-20 monteringshål
”Cold Shoe Mount”
Video Transmission/ Motor rörelsefokuseringsport 
(USB-C)
RSS-kamerakontrollport (USB-C)
Rörelsemotorport (USB-C)

Ingående ström

Modell: RB2-3400mAh -7.2 V
Typ: 18650 2S
Kapacitet: 3 400 mAh
Energi: 24.48 Wh
Maximal körtid Cirka 14 timmar
Laddningstid: Ca  2 timmar 18W (testade med 18W 
snabbladdning, PD och QC snabbladdningsprotokoll 
stöds)
Laddningstemperatur: 5° till 40° C.

Anslutningar Bluetooth 5.0; USB-C 

Ronin App-krav iOS 11.0 eller högre
Android 7.0 eller högre

Arbetsprestanda

Lastvikt 
(referensvärde) 3 kg (manuell)

Maximal kontrollerad 
rotation
Hastighet

Panoreringsaxel: 360°/sek 
Lutningsaxel: 360°/sek 
Rullaxel: 360°/sek  

Mekanisk
Slutpunkt 
Intervall

Panoreringsaxel: 360° kontinuerlig rotation
Rullaxel: -95° till + 95°
Lutningsaxel: -112° till +214°

Mekanisk och 
elektrisk
Egenskaper

Bluetooth-
användningsfrekvens 2,40 – 2.4835 GHz

Bluetooth-
sändareffekt <8 dBm

Driftstemperatur -20° till 45° C

Specifikationer

Underhåll
DJI RSC 2 är inte vattentät. Se till att skydda den från damm och vatten under användning. 
Efter användning rekommenderar vi att du torkar av DJI RSC 2 med en mjuk, torr trasa. 
SPREJA INTE eventuella rengöringsmedel på DJI RSC 2.
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Mekanisk och 
elektrisk
Egenskaper

Vikt

Kardanupphängning: Cirka 1 20 kg (exkl. 
snabbkopplingsplatta)
Snabbkopplingsplatta: Cirka 100 g
Utökat fäste/stativ (metall): Cirka 220 g
Utökat fäste/stativ (plast): Cirka 160 g

Mått

Kardanupphängning (hopfälld): 260 × 210 × 75 mm 
(inkl. handtag)
Kardanupphängning (ej hopfälld): 400×185×175 mm 
(inkl. handtag, exkl. förlängt handtag/stativ)

RONIN är ett varumärke som tillhör DJI OSMO.
Copyright © 2020 DJI OSMO Med ensamrätt.

Det här innehållet är föremål för ändringar.

Ladda ner den senaste versionen från
http://www.dji.com/rsc-2

Vid frågor om det här dokumentet kan du kontakta DJI genom att sända ett 
meddelande till DocSupport@dji.com. 
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