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Brug af denne vejledning
Symbolforklaring

Advarsel Vigtigt Hjælp og tips Reference

Før du begynder

De følgende dokumenter er fremstillet for at hjælpe dig med sikkert at anvende og gøre 
fuld brug af din DJI RS 2.
DJI RS 2 Hurtigstartvejledning
DJI RS 2 Brugervejledning
DJI RS 2 Ansvarsfraskrivelse og sikkerhedsanvisninger
Læs hele hurtigvejledningen og brugervejledningen, og se informations- og 
instruktionsvideoerne på produktsiden på den officielle DJI-hjemmeside (http://www.
dji.com/rs-2). Læs ansvarsfraskrivelsen og sikkerhedsvejledningerne for at forstå 
dine juridiske rettigheder og ansvar. Hvis du har spørgsmål eller problemer under 
installeringen, vedligeholdelsen eller brugen af dette produkt, så kontakt DJI eller en 
autoriseret forhandler af DJI.

Download Ronin-appen

 Søgning efter nøgleord
Søg efter nøgleord som "batteri" og "installer" for at finde et emne. Hvis du bruger 
Adobe Acrobat Reader til at læse dette dokument, tryk på Ctrl+F i Windows eller 
Command+F på Mac for at begynde søgningen.

 Navigering til et emne
Se en komplet liste over emner i indholdsfortegnelsen. Klik på et emne for at 
navigere til det pågældende afsnit. 

 Udskrivning af dette dokument
Dette dokument understøtter udskrivning i høj opløsning.

Android 7.0 eller overiOS 11.0 eller over Ronin-app
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Indledning
DJI RS 2 er en professionel enkelt-hånds 3-akset gimbal specielt designet til DSLR 
og spejlløse kameraer. Den er kompatibel med en lang række kameraindstillinger, og 
understøtter en testet nyttelast på op til 4,5 kg.
DJI RS 2 kan prale med forbedret gimbal-ydeevne takket være dens opdaterede Titan 
Stabilization-algoritme. Brugere kan med fuldfarvet touchscreen kalibrere gimbalen, 
indstille parametre og vælge intelligente optagelsesmodes såsom ActiveTrack 3.0, 
Timelapse, Track, Panorama og Time Tunnel.
Låse på hver akse muliggør hurtigere og nemmere balancering såvel som sikker 
opbevaring. De indbyggede knapper giver brugere mulighed for at kontrollere gimbalen 
og skifte mellem profiler og arbejdsmodes. DJI RS 2 kan også kontrollere kamerafokus, 
lukker og optagelse, når den bruges med de leverede kamerakontrolkabler. Tilbehør 
såsom “Focus Wheel” og “Twist Grip Dual Handle” kan bruges med RSA/NATO-porte. 
Det aftagelige greb har et indbygget batteri med en kapacitet på 1950 mAh, som 
leverer en maksimal køretid på op til 12 timer*.
Det er nemt at kontrollere gimbalbevægelser og parameterindstillinger med intelligente 
funktioner såsom Panorama, Timelapse og Track, når den er forbundet til Ronin-appen. 
Brugere kan optage glidende optagelser og samtidig tracke et emne med ActiveTrack 
3.0 med DJI Ronin RavenEye Image Transmission System.

* Køretiden blev testet med DJI RS 2 velbalanceret og uden noget påsat tilbehør eller kamerakontrolkabler. 
Den maksimale køretid er kun ment som reference.
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DJI RS 2 Diagram

1. Tiltningslås
2. Vippemotor
3. Panoreringslås
4. Panoreringsmotor
5. Touchscreen
6. Ronin Series-tilbehør (RSA)/

NATO-porte
7. Tænd/sluk-knap
8. Kameraets kontrolknap
9. M-knap
10. BG30-greb (indbygget batteri 

med ¼”-20 skruehul)
11. Grebsforlænger/stativ
12. Joystick

13. Nederste lynudløserplade
14. Øverste lynudløserplade
15. Rullemotor
16. Rullelås
17. Grebets håndtag/udløserknap
18. Batteriniveauindikatorer
19. Batteriniveauknap
20. Strømport (USB-C)
21. Udløser
22. Forreste rulleknap
23. Billedtransmissions-/

fokuseringsmotorport (USB-C)
24. Fokuseringsmotorport (USB-C)
25. RSS kamerakontrolport (USB-C)
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Sådan kommer du i gang

Montering af håndgrebsforlænger/stativ

Montering af håndgrebet

Sæt håndgrebet ind i gimbalen som vist 1 . Sørg for, at grebets håndtag er i ulåst 
position 2 , og sæt det derefter i låst position, når håndgrebet er sat i 3 . 
Fjern grebet ved at sætte håndtaget i ulåst position og holde udløserknappen nede, 
mens du trækker grebet ud af gimbalen.

1

2
3
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Oplåsning og låsning af gimbalen

Gimbalen er som standard foldet sammen. For at folde gimbalen ud skal du sætte 
tiltningslåsen, rullelåsen og panoreringslåsen i ulåst position og justere gimbalens 
position som vist. Sæt derefter de tre låse i låst position. 

Montering af kameraet

Understøttede kameraer og objektiver
DJI RS 2 er blevet grundigt testet for at understøtte en nyttelast på 4,5 kg. Sørg for 
at den samlede vægt af kameraet, objektiver og andet tilbehør er under 4,5 kg. Se 
den officielle DJI-webside (https://www.dji.com/support/compatibility) for den senest 
opdaterede DJI RS 2 kamerakompatibilitetsliste.

Montering af et kamera
Sørg for at forberede kameraet, før du monterer det på DJI RS 2. Fjern objektivdæksel, 
og kontroller, at batteriet og hukommelseskortet er sat i kameraet. Kontroller, at DJI RS 
2 er slukket eller i dvaletilstand, før du monterer kameraet. 

1. Monter den øverste lynudløserplade
Kameraobjektivet og pilen på bunden af den øverste lynudløserplade skal vende i samme 
retning. Monter den øverste lynudløserplade på kameraet ved at stramme skruen.

Rullelås
Panoreringslås

Tiltningslås
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Du skal bruge en kameraløfter, hvis du bruger en fokuseringsmotor eller et lille 
kamera med et stor objektiv, såsom Sony A6400 sammen med Sony FE 24-70 
f2.8 GM-objektivet. 

2. Monter den nedre lynudløserplade og objektivholderemmen 
Sæt håndtaget på den nedre lynudløserplade i ulåst position 1 , indsæt derefter 
kameraet 2  og sæt håndtaget i låst position 3 , når det er tilkoblet. Monter 
linseholderemmen på den nedre lynudløserplade 4 , og sæt remmen fast på 
kameraobjektivet 5 . Vær opmærksom på, at gummiet på objektivholderemmen skal 
placeres direkte under linsen. 
Det anbefales at bruge objektivholderemmen til lange eller tunge linser. Brug altid 
linseholderemmen, før du aktiverer SuperSmooth-mode. 
For at afmontere kameraet fra den nedre lynudløserplade skal du sætte håndtaget i ulåst 
position og fjerne kameraet, mens du trykker på sikkerhedslåsen ved siden af håndtaget. 

Sikkerhedslås
43

1

5

2

3. Monter kameraet på gimbalen
Sæt håndtaget på kameramonteringspladen i ulåst position 1 , og sæt den nedre 
lynudløserplade i 2 . Sæt håndtaget i låst position, når kameraet sidder mere eller 
mindre lige 3 .

2

1
3
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For at afmontere lynudløserpladen skal du sætte håndtaget på kameramonteringspladen 
i ulåst position og fjerne den nedre lynudløserplade, samtidigt med at du trykker på 
sikkerhedslåsen på monteringspladen.

Sikkerhedslås

RSS kamerakontrolport

4.  Tilslut kamerakontrolkablet 
Vælg det korrekte kamerakontrolkabel i henhold til kameratypen. Sæt den ene 
ende af kablet i kameraet, og sæt den anden ende i RSS-kamerakontrolporten på 
gimbalen, som vist ovenfor.

Balancering

Det er yderst vigtigt med korrekt balancering for at få den bedste ydeevne fra DJI RS 2. 
Korrekt balancering er kritisk for optagelser med DJI RS 2, når hurtige bevægelser eller 
acceleration er påkrævet, og det betyder også længere batterikøretid. Der er tre akser, 
som skal være korrekt balancerede, før DJI RS 2 tændes, og softwaren indstilles.

Før balancering
1. Kameraet skal være helt konfigureret med alt tilbehør og alle kabler forbundet, 

før installering og balancering af kameraet på gimbalen. Hvis kameraet har en 
objektivdæksel, så sørg for at fjerne det før balanceringen.

2. Før du udfører balancering, skal du kontrollere, at kameraet er tændt, hvis du bruger 
et optisk zoomobjektiv, og vælge brændvidde, hvis du bruger en linse med variabelt 
fokus. Kontroller, at DJI RS 2 er slukket, før du udfører balancering.

Trin til balancering

1. Balancering af vertikal tiltning
a. Lås tiltningsaksen op, og løsn monteringspladens knap 1 . 
b. Drej tiltningsaksen, så kameraobjektivet peger opad. Kontroller, at kameraet ikke 

har for meget vægt for oven eller i bunden. Hvis det er for tungt for oven, flyt 
kameraet tilbage 2 . Hvis det er for tungt for neden, flyt kameraet fremad 2 . 

c. Stram monteringspladens knap, mens du holder kameraet opad. Den vertikale 
tiltning er balanceret, hvis kameraet er stabilt, når det peger opad. 
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1

2

2.  Balanceringsdybde for tiltningsaksen
a. Drej tiltningsaksen, så kameraobjektivet peger fremad. Sæt håndtaget i ulåst 

position 1 . 
b. Kontroller, at kameraet ikke har for meget vægt fortil eller bagtil. Hvis det har for 

meget vægt fortil, skal du flytte kameraet tilbage ved at dreje på knappen 2 . 
Hvis det har for meget vægt bagtil, skal du flytte kameraet fremad. 

c. Sæt håndtaget i låst position. Tiltningsaksen er balanceret, hvis kameraet er 
stabilt, når det tiltes 45° op eller ned. 

d. Lås tiltningsaksen.

1

2
3

3.  Balancering af rulleaksen
a. Lås rulleaksen op. Sæt håndtaget på rullearmen i ulåst position 1 . 
b. Kontroller, hvilken retning rullemotoren drejer. Hvis kameraet drejer til venstre, 

skal du flytte kameraet til højre 2 . Hvis kameraet drejer til højre, skal du flytte 
kameraet til venstre 2 . 

c. Sæt håndtaget på rullearmen i låst position. Rullearmen er balanceret, når 
kameraet er stabilt. 

d. Lås rulleaksen. 
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1

2

4.  Balancering af panoreringsaksen
a. Lås panoreringsaksen op. Sæt håndtaget på panoreringsarmen i ulåst position 1 .
b. Tilt DJI RS 2 fremad, mens du holder i håndgrebet, og drej panoreringsarmen, 

indtil den er placeret parallelt med dig. 
c. Kontroller panoreringsaksens bevægelse. Hvis kameraobjektivet drejer til venstre, 

skub panoreringsaksen til højre 2 . Hvis kameraobjektivet drejer til højre, skub 
panoreringsaksen til venstre 2 . 

d. Sæt håndtaget på panoreringsarmen i låst position. Panoreringsaksen 
er balanceret, hvis kameraet er stabilt, når du drejer panoreringen, mens 
håndgrebet tiltes.

1

2

Det er nødvendigt at bruge modvægt, hvis et længere kamerasystem monteres. 
Besøg den officielle DJI-butik for at købe modvægte. 
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BG30-greb og indbygget batteri
BG30-greb er kun til håndholdt brug. Det indbyggede batteri i grebet har en kapacitet 
på 1950 mAh, og den maksimale køretid er 12 timer (når DJI RS 2 er korrekt 
balanceret).

Opladning

Før du bruger det første gang, skal du oplade batterihåndgrebet via strømporten ved 
hjælp af et opladerkabel (medfølger) og en USB-adapter (medfølger ikke). Det anbefales 
at bruge en USB-adapter med QC 2.0- og PD-protokol (maks. 24 W).
Under opladning og brug vil batteriniveauindikatorerne vise batteriniveauet. Tryk på 
batteriniveauknappen for at se batteriniveauet, når kameraholderen ikke er i brug.

Sikkerhedsvejledninger

De følgende udtryk bruges i produktlitteraturen for at indikere forskellige niveauer af 
potentiel skade, når produktet anvendes: 
MEDDELELSE  Procedurer, som ikke følges korrekt, skaber en mulighed for fysisk skade på 
ejendom OG nogen eller ingen mulighed for kvæstelser. 

ADVARSEL  Procedurer, som ikke følges korrekt, skaber en mulighed for skade af 
ejendom, følgeskade og alvorlig kvæstelse ELLER skaber en stor mulighed for 
overfladisk kvæstelse.

USB-
strømadapter

Stikkontakt
100 - 240 V

Strømport Højt Lavt

Læs brugervejledningen for at blive bekendt med dette 
produkts funktioner før anvendelse. Mangel på at anvende 

dette produkt korrekt kan resultere i beskadigelse af produktet, personlig ejendom 
og forårsage alvorlig kvæstelse. Dette er et sofistikeret produkt. Det skal anvendes 
med forsigtighed og sund fornuft, og kræver nogle basale mekaniske evner. 
Mangel på at anvende dette produkt på en sikker og ansvarlig facon kan resultere i 
kvæstelser eller beskadigelse af produktet eller anden ejendom.
Dette produkt er ikke beregnet til at bruges af børn uden direkte supervision af 
en voksen. Brug ikke inkompatible komponenter, eller ændr ikke dette produkt 
på nogen måde udover som beskrevet i dokumentet leveret af SZ DJI OSMO 
TECHNOLOGY CO., LTD. Disse sikkerhedsvejledninger indeholder instruktioner 
om sikkerhed, drift og vedligeholdelse. Det er nødvendigt at læse og følge alle 
instruktionerne og advarslerne i brugervejledningen, før montering, opsætning 
eller brug, for at kunne anvende produktet korrekt og undgå skade og alvorlig 
kvæstelse.

ADVARSEL
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ADVARSEL

For at undgå brand, alvorlige kvæstelser og skade på ejendom, skal de følgende 
sikkerhedsvejledninger overholdes, når grebet bruges, oplades og opbevares.

Brug af greb
1. Grebet MÅ IKKE komme i kontakt med nogen form for væsker. Grebet MÅ IKKE 

efterlades i regnen eller i nærheden af fugtkilder. Tab IKKE grebet i vand. Hvis den 
indvendige del af batteriet kommer i kontakt med vand, kan der opstå en kemisk 
nedbrydning, hvilket potentielt kan resultere i, at batteriet bryder i brand, og muligvis 
føre til en eksplosion.

2. Hvis grebet ved et uheld falder i vand, så læg det på et sikkert og åbent område 
med det samme. Hold en sikker afstand til grebet, indtil det er helt tørt. BRUG IKKE 
grebet igen, og bortskaf grebet korrekt, som beskrevet i afsnittet om bortskaffelse 
af greb.

3. Sluk enhver brand med vand, sand, brandtæppe eller tørpulverslukker.
4. BRUG IKKE batterier, der ikke er fra DJI. Gå til http://www.dji.com for at købe nye 

batterier. DJI påtager sig ikke noget ansvar for nogen skade forårsaget af batterier, 
der ikke er godkendt af DJI.

5. BRUG IKKE greb, der er svulmet op, lækker eller er beskadiget. Kontakt DJI eller en 
DJI-autoriseret forhandler for yderligere hjælp, hvis grebet ikke er normalt.

6. Grebet skal bruges i temperaturer fra -20 ºC til 45 ºC (-4 °F til 113 °F). Brug af 
grebet i miljøer over 50 °C (122 °F) kan føre til en brand eller eksplosion. Brug af 
grebet under -10 ºC (14 °F) kan føre til permanent beskadigelse.

7. BRUG IKKE grebet i stærke elektrostatiske eller elektromagnetiske miljøer. Ellers 
kan batterikontrolpanelet have funktionsfejl.

8. ADSKIL ELLER STIK IKKE I grebet på nogen måde, ellers kan batteriet lække, 
bryde i brand eller eksplodere.

9. TAB ELLER SLÅ IKKE PÅ batterier. PLACER IKKE tunge genstande på grebet eller 
opladeren.

10. Elektrolytter i batterierne er yderst ætsende. Hvis nogen af elektrolytterne kommer 
i kontakt med din hud eller øjne, skal du omgående skylle det berørte område med 
friskt vand i mindst 15 minutter, og straks søge lægehjælp.

11. BRUG IKKE grebet, hvis det tabes.
12. OPVARM IKKE batterier. Læg IKKE grebet i mikroovn eller i en trykbeholder.
13. KORTSLUT IKKE grebet manuelt.
14. Rengør grebpolerne med en ren, tør klud.

Opladning af greb
1. EFTERLAD IKKE grebet uden opsyn, når det oplades. OPLAD IKKE grebet i 

nærheden af brandbare materialer eller på brandbare overflader såsom tæppe eller 
træ.
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2. Opladning af grebet uden for temperaturintervallet på 5 °C til 40 °C (41 °F 
til 104 °F) kan føre til lækage, overophedning eller batteriskade. Den ideelle 
opladningstemperatur er 22 °C - 28 °C (72 °F til 82 °F). 

Opbevaring af greb
1. Opbevar grebet utilgængeligt for børn og dyr.
2. Hvis grebet opbevares i en længere periode, så oplad grebet, indtil batteriniveauet 

er mellem 30 % og 50 %.
3. Læg IKKE grebet nær varmekilder, såsom brændeovn eller elvarmer. Efterlad IKKE 

grebet inden i et køretøj på varme dage. Den ideelle opbevaringstemperatur er 
22 ºC til 28 ºC (72 °F til 82 °F).

4. Sørg for grebet altid er tørt.

Vedligeholdelse af greb
1. BRUG IKKE grebet, når temperaturen er for høj eller for lav.
2. OPBEVAR IKKE batteriet i miljøer med en temperatur højere end 45 °C (113 °F) eller 

lavere end 0 °C (32 °F).

Meddelelse om rejse
1. Før grebet tages med ombord på et fly, skal det først aflades til batteriniveauet er 

mindre end 30 %. Aflad kun grebet på et brandsikkert sted, og opbevar grebet på 
et ventileret område.

2. Hold grebet væk fra metalgenstande såsom briller, ure, smykker og hårnåle.
3. TRANSPORTER IKKE et beskadiget greb eller et greb med et batteriniveau højere 

end 30 %.

Bortskaffelse af greb
Bortskaf grebet i specielle genbrugskasser, men først når det er helt afladet. PLACER 
IKKE grebet i almindelige affaldsbeholdere. Følg omhyggeligt dine lokale love angående 
bortskaffelse og genbrug af batterier.

MEDDELELSE

Brug af greb
1. Sørg for at grebet er helt opladet før brug.
2. Hvis der opstår en advarsel om lavt batteriniveau, så oplad grebet så hurtigt som 

muligt. 
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Opladning af greb
1. Grebet er designet til at stoppe med at oplade, når det er fuldt. Men det er god 

praksis at overvåge opladningen og afbryde forbindelsen til gimbalen, når den er 
fuldt opladet.

Opbevaring af greb
1. Aflad grebet til 40 % - 65 %, hvis det ikke skal bruges i 10 dage eller mere. Det kan 

i markant grad forlænge batteriets levetid.
2. Hvis grebet skal opbevares i en længere periode, og batteriet er helt tomt, vil grebet 

gå i dvalemode. Genoplad grebet for at gå ud af dvalemode. 
3. Fjern grebet fra gimbalen, når det opbevares i en længere periode.

Vedligeholdelse af greb
1. Batterilevetid kan blive reduceret, hvis det ikke bruges i en længere periode.
2. Aflad og oplad grebet helt en gang hver tredje måned for at passe godt på det.

Bortskaffelse af greb
1. Hvis grebet er deaktiveret, og batteriet ikke kan oplades helt, så kontakt en 

professionel batteribortskaffelses- eller genbrugsmedarbejder for yderligere hjælp.
2. Bortskaf grebet med det samme, hvis det ikke kan tændes efter, at det er 

overopladet.
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Drift

Aktivering af DJI RS 2

DJI RS 2 skal aktiveres via Ronin-appen før første brug.
1. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde for gimbalen.
2. Aktiver Bluetooth på din mobilenhed, og start Ronin-appen. Når den er registreret 

på listen over Bluetooth-enheder, skal du vælge DJI RS 2 og indtaste Bluetooth-
standardadgangskoden: 12345678. Kontroller, at du er tilsluttet til internettet, og 
følg anvisningerne på skærmen for at aktivere DJI RS 2. Bemærk, at en DJI-konto er 
påkrævet under aktivering.

Touchscreen

Hjem

100

PTF Fast

M1 Brugerprofil: Indikerer den aktuelle brugerprofil. 
Bruger kan indstille og gemme tre brugerprofiler: M1, 
M2 og M3.

 Kamerastatus: Indikerer at et kamerakontrolkabel er 
forbundet.

100  Batteriniveau: Viser det aktuelle batteriniveau på 
gimbalen.  indikerer at batteriet er opladet med en 
normal oplader.  indikerer at batteriet er opladet med 

en hurtigoplader.
 Autotune: Tap for at gå til autotune-skærmen efter balancering af gimbalen. Hvis 

objektivholderemmen er monteret, kan du aktivere SuperSmooth inden auto-
tuning for at opnå den optimale ydeevne. SuperSmooth er aktivt efter at autotuner 
er afsluttet. Stivheden kan justeres på autotune-skærmen.

 Balancestatus: tryk for at tjekke balancestatussen.
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 Follow-mode: tryk for at vælge Follow-mode. Tiltningsmotoren kontrollerer 
tiltningsaksen, der skal følges, panoreringsmotoren kontrollerer panoreringsaksen, 
der skal følges og rullemotoren kontrollerer rulleaksen, der skal følges. 

 PF: Pan Follow, hvor kun panoreringsaksen følger gebets bevægelser.
 PTF: Pan and Tilt Follow, hvor både panorerings- og tiltningsaksen følger grebets 

bevægelser.  
 FPV: Pan, Tilt and Roll Follow, hvor alle tre akser følger grebets bevægelser.

 3D Roll 360: aktiverer optagelse, mens kameraet drejer 360°. 
 Portrait: aktiverer optagelse i Portrait-mode. 
 Custom: aktiverer eller deaktiverer enhver akse, der skal følges, efter behov.

 Follow Speed: Tap for at vælge Follow-hastigheden.  Bruger kan vælge hurtig, 
medium, langsom og brugerdefineret.

Joystick-hastighed: Giver brugere mulighed for at kontrollere hastigheden af gimbalens 
joystick. Bruger kan vælge hurtig, medium, langsom og brugerdefineret.
Joystick smidighed: Giver brugere mulighed for at kontrollere gimbalens følsomhed. Jo 
lavere smidighedsværdi, jo mere sensitiv er gimbalens bevægelser. 
Hjul-funktioner: Giver brugeren mulighed for at indstille funktionen af forreste hjul. 
Brugere kan vælge at kontrollere fokusmotor, fokus, ISO, blænde og rulleakse. 
Hjul-hastighed: Giver brugere mulighed for at indstille responstiden af funktionen 
indstillet for forreste hjul.

30

High
Joystick Speed Joystick Smoothness

Dial Functions Dial Speed

Skub op: Skærm for joystick og forreste rullehjul 
sindstillinger
Træk op fra bunden af skærmen for at åbne skærmen 
med indstillinger for joysticket og det forreste rullehjul.

100

Skub ned: Billedoverførselsskærm
Træk ned for toppen af skærmen for at gå til billedoverfør 
selsskærmen efter montering af DJI Ronin RavenEye 
Image Transmission System. 

Efter at emnet er valgt, kan ActiveTrack aktiveres ved at trykke udløseren en gang. 
ActiveTrack giver brugere mulighed for at tracke emnet automatisk, og fastholde emnet 
i midten af billedet.
Den korrekte hastighed kan indstilles ved at justere hastighedslinjen på den nederste del af 
skærmen, når ActiveTrack bruges. Emner kan mistes, hvis hastigheden er indstillet for højt, 
og stabiliseringen kan blive påvirket, hvis hastigheden er indstillet for lavt.
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Stillemode: Aktiver for at slå lyde fra, inklusive advarselslyden.
Skubmode: Aktiver for manuelt at kontrollere tiltnings- og pan-akse.
Deaktiver selfie: Forhindrer at du ved en fejl går til selfie-mode, og forstyrrer optagelsen. 
Selfie-mode, hvis deaktiveret, kan ikke tilgås, hvis udløseren er trykket tre gange.

Flere indstillinger
Horiz-kalibrering: Brug, hvis gimbalen ikke er i niveau, når gimbalen er stabil. Hvis dette 
problem fortsætter, så brug manuel tuning. 
Gimbal auto-tjek: Tap for at analysere og udskrive statusinformation om gimbalen. 
Gendan parametre: Tap for at gendanne gimbal-parametre og Bluetooth-adgangskode 
til standard indstillinger. 
Sprog: Vælg sproget på skærmen fra engelsk, kinesisk (forenklet), kinesisk (traditionelt), 
tysk, fransk, koreansk, japansk, spansk, brasiliansk portugisisk, russisk og thai. 
Enhedsinfo: Viser IMU, GCU og mere Bluetooth-information.

Silent Mode

Push Mode

Disable Selfie

Skub til venstre: Systemindstillingsskærm
Skub til venstre fra den højre kant af skærmen for at 
gå til systemindstillingsskærmen.

Skub til højre: Opret skærm
Skub til højre fra den venstre kant af skærmen for at gå til 
opret-skærmen.

Timelapse Track

Panorama Time Tunnel

Timelapse
DJI RS 2 udløser i Timelapse kameraet for at optage still-billeder med en indstillet 
intervaltid, og vil automatisk stoppe, når afsluttet. Varigheden af Timelapse og 
intervaltiden kan indstilles, så DJI RS 2 kan beregne det præcise antal af billeder, der er 
nødvendige, og varigheden af videoen kan beregnes, når billedhastigheden er indstillet.
Motionlapse giver brugere mulighed for at indstille op til fem referencepunkter, sådan at 
kameraet bevæger sig og optager under Timelapse.

Track
Track er designet til at optage video med op til 10 referencepunkter. Reference 
punkterne skal vælges ved manuelt at bevæge gimbalen eller bruge joysticket. Tap + for at 
tilføje referencepunkter. Varigheden og blivetiden kan indstilles på skærmen for indstilling af 
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* Funktionerne tilknyttet kameraets kontrolknap og det forreste rullehjul varierer alt efter kameraet, og de kræver, 
at kameraets kontrolkabel er tilsluttet. Se DJI RS 2 kamerakompabilitetsliste på https://www.dji.com/support/
compatibility for mere information. 

referencepunkter, efter et referencepunkt er tilføjet, og positionen af referencepunktet kan 
også nulstilles. Varigheden indikerer, hvor lang tid det vil tage for gimbalen at bevæge sig fra 
et referencepunkt til det næste. Blivetiden indikerer hvor lang tid gimbalen vil forblive stabil 
ved referencepunktet, før den bevæger sig til næste referencepunkt.

Panorama
Panorama giver brugere mulighed for at optage en serie af internt forbundne still-billeder 
med præcis kontrol baseret på indstillingerne. Brugere kan så generere et panorama 
ved hjælp af billedbehandlingssoftware. Kameraet optager internt forbundne still-billeder 
baseret på indstillingsintervallet, når 3x3 eller 180° panorama vælges. Brugere skal indstille 
optagelsesrækkevidde, sensortype, objektivets brændvidde, overlap og interval.

Time Tunnel
Giver brugere mulighed for at optage Timelapse, mens gimbalen er i 3D Roll 360-mode. 
Antal af fotos og varigheden af videoen kan beregnes efter intervallet, varigheden og 
billedhastigheden er indstillet. Startvinklen og antallet af rotationer vil afgøre måden, 
hvorpå gimbalen vil bevæge sig. Tap på start for at begynde optagelser, og kontroller 
fremskridt ved at tappe på forhåndsvisning.

Sørg for at kameraet og gimbalen er forbundet med det relevante 
kamerakontrolkabel, før Timelapse, Panorama eller Time Tunnel bruges. Intervaltiden 
mellem optagelsen af fotos bør indstilles til et sekund mere end lukketiden for at 
undgå uskarpe billeder, når der bruges lang eksponering.

Knapfunktioner
Tænd/sluk-knap
Tryk og hold nede for at tænde eller 
slukke. 
Tap for at låse og låse touchscreen op. 
Tryk to gange for at aktivere eller 
deaktivere dvaletilstand.

Batteriniveauknap
Tryk én gang for at kontrollere 
batteriniveauet.

Udløser
Tryk én gang for at starte ActiveTrack 
(kræver, at billedtransmissionssystemet er 
aktiveret). 
Tryk og hold nede for at aktivere Lock-mode. 
Tryk to gange for at recentrere gimbalen. 
Tryk tre gange for at dreje gimbalen 180°, 
så kameraet vender mod dig (selfie-mode).

Forreste rulleknap*
Drej for at kontrollere fokus 
(standardindstilling).

Kameraets kontrolknap*
Tryk halvvejs ned for at fokusere 
automatisk. 
Tryk én gang for at starte eller standse 
optagelse. 
Tryk og hold nede for at tage et billede.

Joystick
Tryk op eller ned for at kontrollere 
bevægelsen af tiltningsaksen 
(standardindstilling). Tryk til 
venstre eller højre for at kontrollere 
bevægelsen af panoreringsaksen 
(standardindstilling).

https://www.dji.com/support/compatibility
https://www.dji.com/support/compatibility
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M-knap
Tryk for at vælge en brugerprofil. 
Tryk og hold nede for at aktivere Sport-mode. 
Tryk og hold nede, og tryk på udløseren to gange for at blive i Sport-mode. Gentag for at gå ud 
af Sport-mode. 
Tryk hurtigt to gange for at aktivere Portrait-mode. 
Tryk tre gange for at aktivere eller gå ud af 3D Roll 360. Når 3D Roll 360 er aktiveret, kan du 
trykke joysticket til venstre eller højre for at dreje kameraet automatisk. Tryk på udløseren to 
gange for at standse automatisk drejning. 
Tryk og hold M-knappen nede sammen med udløseren for at starte auto-tuning.

Ronin-appindstillinger

Ronin-appen indeholder alle funktioner for touchscreenen såvel som gimbalens 
funktioner og DJI Ronin RavenEye Image Transmission System. Screenshots nedenfor 
er baseret på iOS-versionen af appen.

Øverste linje
Dvale/vågen: Tap for at aktivere eller deaktivere dvalemode. Når DJI RS 2 er i 
dvalemode, vil motoren blive slukket, men gimbalen er stadig tændt. 
M1: Viser den aktuelle brugerprofil.
Batteriniveau: Viser gimbalens aktuelle batteriniveau. 

 Om
Indstillinger: Se din konto og hurtigtstartvejledningen. 
Enhedsliste: Viser enhedens navn og adgangskode. 
Firmware: Viser firmware-versionen.

 Academy
Se instruktionsvideoer, og læs manualdokumenterne.

DJI RS 2 XXX
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Opret
Virtuelt joystick

Brug den virtuelle joystick i appen for at kontrollere gimbalens bevægelser og 
optagelsen.
1. Kontrollinje: Kontrollerer hastigheden og smidigheden af gimbalen ved at justere 

kontrollinjen. Hastighed giver brugere mulighed for at justere den fjernkontrollerede 
rotationshastighed. Smidighed: Giver brugere mulighed for at kontrollere gimbalens 
følsomhed. Jo lavere smidighedsværdi, jo mere sensitiv er gimbalens bevægelser.

2. Rullepind: Kontrollerer rulleaksebevægelsen på gimbalen ved hjælp af den virtuelle 
joystick.

3. Pan/tilt-pind: Kontrollerer pan- og tiltningsaksebevægelserne på gimbalen ved hjælp 
af det virtuelle joystick.

4. Recentrer: Tap for at recentrere gimbalen.
5. Optageknap: Tap for at tage fotos eller optage video.
6. Foto/video-til/fra: Tap for at skifte mellem foto- og videomodes. Sørg for at modet er 

det samme som indstillingerne på kameraet.

6

3

2

4

5

1
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Mobilkraft

Mobilkraft kræver at telefonholderen og en mobiltelefon er monteret vertikalt på 
et stativ eller et håndtag. Efter aktivering af denne funktion i Ronin-appen kan 
gimbalbevægelserne kontrolleres ved at tilte og rotere din mobiltelefon. 
Hastigheden bestemmer forholdet mellem rotationshastigheden og vinklen. Når 
hastigheden er indstillet til 50, er vinklen af rotationen for gimbalen og mobiltelefonen 
1-til-1. Gimbalen vil bevæge sig i en identisk vinkel i forhold til mobiltelefonen. Når 
hastigheden er mindre end 50, vil gimbalen dreje langsommere end bevægelsen af 
telefonen. Når den maksimale hastighed er indstillet højere end en værdi på 50, så 
roterer gimbalen hurtigere end mobiltelefonen.
Smidighed giver brugere mulighed for at kontrollere gimbalens følsomhed. Jo lavere 
smidighedsværdi, jo mere sensitiv er gimbalens bevægelser.
Recentrer: Tap for at recentrere gimbalen.
Lukker/optageknap: Tap for at tage fotos eller optage video.
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Panorama

Panorama giver brugere mulighed for at optage en serie af internt forbundne still-
billeder med præcis kontrol baseret på sensortypen, objektivets brændvidde, overlap 
og interval.
Sørg for at du har forbundet kameraet og gimbalen ved hjælp af det tilsvarende 
kamerakontrolkabel, før Panorama bruges.
Overlap: Fastlægger overlap-forholdet af ethvert foto, når et panorama genereres. 
Intervaltiden mellem optagelsen af fotos bør indstilles til et sekund mere end lukketiden 
for at undgå uskarpe billeder, når der bruges lang eksponering.
Efter at kameraindstillingerne er bekræftet, kan panoramaintervallet indstilles ved at 
trække de hvide prikker på gitterkortet, skubbe gimbalen manuelt eller bruge det 
virtuelle joystick. Det samlede interval dækket af slutpunkter og optagelserne, der er 
krævet for at sammensætte panoramaet, vises på det overstående gitterkort. Tilt-
akseintervallet i Panorama er -45° til +90° for at undgå at optage gimbalen i optagelsen, 
mens pan-aksen giver dig mulighed for at optage en fuld 360°-rotation.
Tryk på lukker/optage-knappen for at begynde.
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Timelapse

DJI RS 2 udløser i Timelapse kameraet for at optage still-billeder med den indstillede 
intervaltid, og vil automatisk stoppe, når afsluttet. Varigheden af Timelapse og 
billedhastigheden kan indstilles, så DJI RS 2 kan beregne det præcise antal af billeder, 
der er nødvendige.
Ved at aktivere Skub-mode, kan brugere manuelt justere pan- og tiltningsakser, før 
Timelapse startes. Brugere kan skubbe DJI RS 2 for at ændre kameraets orientering, 
og justere billedet. Tap på det virtuelle joystickikon for at bruge det virtuelle joystick for 
at justere kameraorienteringen.
Motionlapse giver brugere mulighed for at indstille op til fem referencepunkter, sådan at 
kameraet bevæger sig under Timelapse. 
For at justere positionen af et referencepunkt, juster kameraet til den ønskede position, 
og tap på + ikonet for at bekræfte referencepunktet. Du kan også bruge det virtuelle 
joystick for at kontrollere pan-, tiltnings- og rulleakserne. 
For at tilføje et andet referencepunkt, så flyt gimbalen til det næste referencepunkt og 
tap på + ikonet over gitterkortet. Vælg bagefter, for at slette et referencepunkt, det 
referencepunkt og tap på skraldespandskonet.
Du kan enten tappe på forhåndsvisning for at sikre dig, at Motionlapse inkluderer 
alt, eller tappe på lukker/optage-knappen for at begynde optagelsen efter, at 
referencepunkterne er indstillet. Sørg for, at kameraet og gimbalen er forbundet ved 
hjælp af det tilsvarende kamerakontrolkabel.
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Track

Track er designet til at optage video med op til 10 referencepunkter. Brugere skal 
vælge referencepunkterne manuelt ved at bevæge gimbalen eller bruge joysticket. 
Varighedsparameteren under gitterkortet indikerer, hvor lang tid det vil tage for 
gimbalen at bevæge sig fra et referencepunkt til det næste. Blivetiden indikerer, hvor 
lang tid gimbalen vil forblive stabil ved referencepunktet, før den bevæger sig til næste 
referencepunkt.

TRYK IKKE på lukkerknappen på kameraet, når Track bruges.
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Gaming-kontroller

PS4 DualShock- og Xbox-kontroller kan bruges til at kontrollere gimbalen og kameraet. 
Efter at kontrolleren er forbundet til den mobile enhed og gimbalen, kan brugere 
kontrollere gimbalbevægelser, fokus og zoom, og de kan optage videoer, recentrere 
gimbal, optage fotos og skifte profiler.
Hastigheden og smidigheden på kontrolpinden kan justeres. Indstil fokusværdien 
indenfor 10 på kameraindstillingerne for optimal ydeevne. iOS 13 eller højere, Android 
9.0 eller højere og Ronin-app v1.4.0 eller højere er påkrævet.
Tap “Sådan bruges” for at lære mere om gamingkontrolleren.

Justering af balance

Tap på begynd test, og DJI RS 2 vil kontrollere balancestatussen og angive en score for 
hver akse. Sørg for at gimbalen ikke på nogen måde er obstrueret, før balancetesten 
udføres, og følg instruktionerne på skærmen.
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Motorparametre

Autotune: Stivhedsværdien er bestemt af nyttelasten på gimbalen. Brug autotune for at 
få stivhedsværdien automatisk efter balancering.
Tap autotune, og DJI RS 2 beregner automatisk resultatet baseret på vægten af 
gimbalopsætningen. Alternativt kan du trykke og holde M-knappen og udløseren nede 
samtidigt i fire sekunder for at starte autotune uden af bruge appen.
Autotuneprocessen tager ca. 15 til 30 sekunder. Efter autotune kan du se detaljeret 
motordiagnostik nederst på skærmen. Hvis gimbalen er korrekt balanceret, så er 
motorens kraftværdi indenfor et interval på ±5. Hvis strømforbruget på en bestemt akse 
konstant er over det interval, så kontroller den mekaniske balance af DJI RS 2.
Stivhed: Justering af motorstivhed giver dig mulighed for at finjustere kraften, som 
anvendes af motorerne, når de reagerer og balancerer vægten på hver akse. Sørg for at 
have en ekstra margen for at sikre stabilitet hele tiden. Hvis stivhedsværdien er for høj, 
kan gimbalen ryste, og hvis værdien er for lav, så vil gimbalens ydeevne blive påvirket.

 Sørg for, når autotunes bruges, at de tre akser er ulåste, og at DJI RS 2 er 
placeret på en jævn overflade i Lodret- eller Underslung-mode.

 Sørg for at gimbalen er balanceret, og at stivhedsværdierne er tunet korrekt, 
hver gang du skifter kamera eller objekt.
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Brugerprofil

Der kan indstilles og gemmes tre brugerprofiler.
Follow-mode: Vælg blandt Pan og Tilt Follow, FPV, tilpasset og 3D Roll 360.
Hastighed: Fastlægger hvor hurtigt kameraet bevæger sig, mens en pan-, tiltnings- eller 
rullebevægelse omsættes.
Dødbånd: Fastlægger hvor meget bevægelse gimbalen tolererer, før pan-, tiltnings- og 
rullebevægelser af kameraet omsættes.
Skub: Efter aktivering af Skub, kan gimbalakserne manuelt skubbes til den ønskede 
position.

Kontrolindstillinger
Kanaler
Kanalindikation leverer feedback, når fjerndrift konfigureres. Pan-, tiltnings- og 
rullekanaler kan tildeles igen, og hver akse kan også inverteres. Normal betyder, at 
retningen af bevægelsen er den samme som joysticket. Inverteret betyder, at retningen 
af bevægelsen er den modsatte af joysticket.
Når joysticket bruges, kan du kun kontrollere CH1 og CH3, som er kortlagt til tiltnings- 
og panakser som standard. Du kan tilpasse kanalkortlægningen ved at tappe på 
aksenavnet til højre på skærmen.

Bevægelse
Du kan indstille joystickkontrollen ved at justere dødbånd, maks. hastighed, smidighed 
og slutpunkter for hver akse. Der er tre standardprofiler for hver indstilling.
Dødbånd: Når dødbåndsværdierne øges, vil det være nødvendigt med mere bevægelse 
af pinden for at omsætte de faktiske bevægelser af gimbalen.
Maks. hastighed: Giver mulighed for at justere den fjernkontrollerede rotationshastighed. 
Smidighed: Giver mulighed for at kontrollere gimbalens følsomhed. Jo lavere 
smidighedsværdi, jo mere sensitiv er gimbalens bevægelser.
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Status

Indstillinger
Brug flere funktioner såsom motorpause, deaktiver gimbal-portrætmode, stillemode, 
systemkalibrering, avanceret kalibrering og gendan gimbalopsætning.

Tjekliste
Når gimbalstatussen er unormal, vises statusinformationen her.

Slutpunkt: Begrænser rotationsintervallet af gimbalen ved at indstille slutpunkter. 
Pan-aksen har en kontaktring, som aktiverer DJI RS 2 til at rotere kontinuerligt, når 
slutpunkterne er indstillet til 180°. På tiltningsaksen kan du indstille slutpunkterne ifølge 
dine krav. Nogle længere objektiver kan ramme gimbalrammen. Indstil slutpunktvinklen 
for at forhindre sådanne tilfælde.

Billedtransmission

Med DJI Ronin RavenEye Image Transmission System monteret, tap på forbind RavenEye 
på startskærmen på Ronin-appen for at bruge funktionen billedtransmission.

02:3002:30
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ActiveTrack Speed: 15
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3D Roll 360 er tilgængeligt, når DJI RS 2 bruges i Flashlight-mode. Kontaktringen på 
pan-aksen aktiverer DJI RS 2 til at udføre en kontinuerlig rullerotation. 3D Roll 360 kan 
bruges med grebet i enhver retning.
Tryk på M-knappen tre gange for et gå ind i eller gå ud af 3D Roll 360, eller gå til 

Brug af ActiveTrack 3.0
Når en person trackes, anbefales det at vælge og bekræfte personen i midten af 
kameravisningen ved at trykke på udløseren en gang. Når en genstand trackes, 
anbefales det at vælge og bekræfte genstanden ved at trække en firkant rundt om den 
for at genkende genstanden bedre. Gimbalen begynder at tracke, når den har genkendt 
genstanden. 
Den korrekte hastighed skal være indstillet, når ActiveTrack bruges. Emner kan 
mistes, hvis hastigheden er indstillet for højt, og stabiliseringen kan blive påvirket, hvis 
hastigheden er indstillet for lavt. 
Det anbefales for optimal ydeevne at indstille ActiveTrack hastigheden til 20, når et 
objektiv med en 24 mm tilsvarende brændvidde bruges (testet med Sony α7 III). Øg 
ActiveTrack-hastigheden, når et objektiv med en tilsvarende brændvidde på mindre 
end 24 mm bruges. Sænk ActiveTrack-hastigheden, når et objektiv med en tilsvarende 
brændvidde på mere end 24 mm bruges. 
Tap  for at bruge det virtuelle joystick og mobilkraft.

Se DJI Ronin RavenEye Image Transmission Systems brugervejledning for mere 
information.

Driftmodes
Der er fire driftmodes for DJI RS 2: Lodret, Underslung, Flashlight og Briefcase.

Flashlight-modeUnderslung-modeLodret-mode
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Når du monterer Briefcase-håndtaget på den anden side, skal du justere vinklen 
af grebsforlængeren/stativet ved at løsne skruen på Briefcase-håndtaget.

Opdatering af firmware
Opdater firmware, når Ronin-appen bruges. En besked vil blive modtaget på skærmen, 
når ny firmware er tilgængelig. Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere 
firmwaren.

Vedligeholdelse
DJI RS 2 er ikke vandtæt. Sørg for at beskytte den mod støv og vand under brug. 
Det anbefales at tørre DJI RS 2 med en blød, tør klud efter brug. SPRAY IKKE nogen 
rengøringsvæsker på DJI RS 2.

brugerprofil i Ronin-appen for at aktivere eller deaktivere 3D Roll 360. Skub joysticken til 
venstre eller til højre for at begynde 3D Roll 360. Skub joysticken til venstre eller til højre 
to gange hurtigt efter hinanden for at udløse auto-rotation.
Under auto-rotation: Når grebet er horisontalt, tryk udløseren to gange, og kameraet 
vil stoppe i en lodret position. Tryk udløseren tre gange og kameraet vil stoppe i en 
omvendt position. Tryk på udløseren to gange, når grebet er vertikalt, og kameraet vil 
stoppe ved en panoreringsaksevinkel på 0° med objektivet pegende opad. Tryk på 
udløseren tre gange, og kameraet vil stoppe ved en panoreringsaksevinkel på 180° 
med objektivet pegende opad.
Indstil maks. hastighed og smidighed for 3D Roll 360 i kontrolindstillingerne under 
brugerprofilen i Ronin-appen. Bemærk at hastighed og dødbånd ikke er tilgængeligt, 
når 3D Roll 360 bruges.
Du kan bruge DJI RS 2 i Briefcase-mode med Briefcase-håndtaget og håndgreb 
sforlængeren/stativet monteret. Briefcase-håndtaget kan monteres til enten RSA-/NATO-
porten. Monter Briefcase-håndtaget som vist. Kontroller, at knappen er strammet.
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Ekstern enhed

Port til tilbehør

RSA/NATO-porte
1/4"-20 UNC-skruehuller
Kold sko
Billedtransmissions-/fokuseringsmotorport (USB-C)
Fokuseringsmotorport (USB-C)
RSS kamerakontrolport (USB-C)

Indgangsstrøm

Model: BG30 - 1.950 mAh - 15,4 V
Type: LiPo 4S
Kapacitet: 1.950 mAh
Energi: 30,03 Wh
Spænding: 12 - 17,6 V
Maks. Køretid: Ca. 12 timer
Opladningstid: Ca. 1,5 timer (når 24 W USB-lader 
bruges) 
Opladningstemperaturinterval: 5 °c til 40 °C (41 °F til 
104 °F)
USB-input: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A, 15 V/1,6 A

Forbindelser Bluetooth 5.0, strømport (USB-C)

Krav til Ronin-app iOS 11.0 eller over
Android 7.0 eller over

Sprog understøttet på 
skærm

Kinesisk (forenklet), engelsk, kinesisk (traditionelt), 
tysk, fransk, koreansk, japansk, spansk, brasiliansk 
portugisisk, russisk og thai. 

Brugsydeevne

Lastvægt 
(referenceværdi) 4,5 kg (håndholdt)

Maksimal kontrolleret 
rotationshastighed

Pan-akse: 360°/s 
Tiltningsakse: 360°/s 
Rulle-akse: 360°/s 

Mekanisk 
slutpunktsinterval

Pan-akse: 360° kontinuerlig rotation
Rul-akse: -95° til +240°
Tiltningsakse: -112° til +214°

Mekaniske og 
elektriske
Egenskaber

Bluetooth-
driftsfrekvens 2,40 - 2,4835 GHz

Bluetooth-
senderstrøm <8 dBm

Driftstemperatur -20 °C til 45 °C (-4 °F til 113 °F)

Vægt

Gimbal: Ca. 960 g (2,12 pund) (ekskl. 
hurtigudløsningsplader og kameramonteringsplade)
Kameramonteringsplade: Ca. 150 g (0,33 pund)
BG30 håndgreb: Ca. 265 g (0,58 pund)
Håndgrebsforlænger/stativ: Ca. 226 g (0,50 pund)
Øverste og nederste hurtigudløsningsplader: Ca. 105 g 
(0,23 pund)

Dimensioner
Gimbal (sammenfoldet): 260×265×70 mm (ekskl. 
håndgreb)
Gimbal (foldet ud): 410×260×195 mm (inkl. greb, ekskl.
grebsforlænger/stativ)

Specifikationer
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Dette indhold kan ændres.

Download den nyeste version fra
http://www.dji.com/rs-2

Hvis du har spørgsmål angående dette dokument, bedes du kontakte DJI 
via e-mail til DocSupport@dji.com. 
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