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 البحث عن الكلمات الرئيسية
ابحث عن كلمات رئيسية مثل "البطارية" أو "تثبيت" للعثور عن الموضوع. إن كنت تستخدم قارئ Adobe Acrobat لقراءة هذه الوثيقة، 

فاضغط على Ctrl+F على نظام Windows أو Command+F على نظام Mac لبدء البحث.

 االنتقال للموضوع
عرض قائمة كاملة بالموضوعات في جدول المحتويات. انقر فوق الموضوع لالنتقال إلى ذلك القسم.

 طباعة هذه الوثيقة
تدعم هذه الوثيقة الطباعة عالية الدقة.
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استخدام هذا الدليل
وسيلة إيضاح

المرجعإرشادات وتلميحاتهام

قبل أن تبدأ
.DJITM RS 3 وضعنا المستندات التالية لمساعدتك على العمل بأمان واالستفادة الكاملة من

DJI RS 3 دليل البدء السريع

DJI RS 3 دليل المستخدم

DJI RS 3 إرشادات السالمة

 اقرأ دليل البدء السريع ودليل المستخدم بالكامل وشاهد مقاطع الفيديو التثقيفية والتعليمية على صفحة المنتج على موقع DJI الرسمي 
)https://www.dji.com/rs-3(. اقرأ إرشادات السالمة لتعّرف حقوقك ومسؤولياتك القانونية. إذا كانت لديك أي أسئلة أو واجهت أّية مشاكل 

.DJI أو الموّزع المعتمد من DJI أثناء التثبيت، أو الصيانة، أو استخدام هذا المنتج، فاتصل بشركة

نّزل تطبيق Ronin App وشاهد مقاطع الفيديو التعليمية

نظام Android 7.0 أو ما بعده نظام iOS 11.0 أو ما بعده

https://s.dji.com/guide20

2s

Ronin App
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مقدمة
DJI RS 3 هو جيمبال ثالثي المحاور بمقبض مفرد احترافي مخصَّص للكاميرات التي ال تحتوي على مرايا. وهو متوافق مع مجموعة واسعة 

من أجهزة الكاميرا الرئيسية باستخدام عدسات 24-70 مم F2.8 إعدادات الكاميرا وثبَت دعمه لحمولة تصل إلى 3 كجم. يتميز DJI RS 3 بأداء 
.RS ن بفضل الجيل الثالث من خوارزمية تثبيت جيمبال محسَّ

 OLED التركيب والموازنة والتخزين بشكل أسرع وأكثر مالءمة. مع شاشة اللمس DJI RS 3 بفضل أقفال المحاور اآللية الجديدة تماًما، يتيح
كاملة األلوان مقاس 1.8 بوصة، يمكن للمستخدمين معايرة الجيمبال وتعيين المعلمات. تتيح األزرار المضمنة للمستخدمين التحكم في حركة 

الجيمال والتقاط الصور والتسجيل والتركيز البؤري للكاميرا. من خالل تطبيق البلوتوث ثنائي الوضع، يدعم RS 3 التحكم الالسلكي في الغالق. 
يدعم منفذ NATO المضمن مقبض حقيبة األوراق الجديد والمقبض المزدوج DJI R Twist Grip. يحتوي المقبض القابل للفصل على بطارية 

مدمجة بسعة 3000 مللي أمبير في الساعة، مّما يوفر وقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة* بحد أقصى.

بعد االتصال بتطبيق Ronin، يمكنك التحكم بسهولة في حركة الجيمبال وإعدادات المعلّمات. يمكن للمستخدمين تصوير لقطات سلسة أثناء تتبُّع 
.DJI Ronin Image بفضل تثبيت نظام نقل الصور ActiveTrack Pro الهدف تلقائًيا باستخدام وظيفة

يعمل مع محرك التركيز الجديد DJI RS  )2022( للتحكم في التركيز باستخدام العدسات اليدوية.

* يتم القياس بالمعدات في حالة مستوية وثابتة، ومتوازنة الجيمبال، وثالثة محاور في حالة نشطة، والبطارية تعمل فقط على تشغيل الجيمبال.
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االستخدام ألول مرة
شحن البطارية

قبل االستخدام ألول مرة، اشحن مقبض البطارية عبر منفذ الطاقة باستخدام كابل الشحن )مرفق( ومحّول USB )غير مرفق(. ُيوصى باستخدام 
محّول USB مع بروتوكول PD )بحد أقصى 18 واط(.

ُتشير مؤشرات مستوى البطارية إلى مستوى البطارية أثناء الشحن. تكون البطارية مشحونًة بالكامل عندما تتوقف مؤشرات مستوى البطارية. 
اضغط على زر مستوى شحن البطارية للتحقق من مستوى شحن البطارية.

مرتفعةمنخفضة

إرفاق المقبض الممتد/الحامل الثالثي
. ، ثم افتح الحامل الثالثي األرجل  ، وأحكم ربطه رّكب المقبض/الحامل الثالثي األرجل الممتد بالمقبض   .1

. تأّكد من أن رافعة المقبض في وضع إلغاء القفل، ثم قم بالتبديل إلى وضع القفل بعد  2.  أدخل المقبض في الجيمبال كما هو مبيَّن 
. التوصيل 
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إلزالة المقبض، قم بتبديل الرافعة إلى وضع إلغاء القفل، واضغط باستمرار على زر األمان، واسحب المقبض بعيًدا عن الجيمبال.

زر السالمة
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التنشيط
.RS 3 اتبع الخطوات الواردة أدناه لتنشيط .Ronin من خالل تطبيق DJI RS 3 يلزم التنشيط لـ

اضغط باستمرار على زر الطاقة لتشغيل RS 3، وحدد اللغة على شاشة اللمس.  .1

2.  امسح رمز االستجابة السريعة ضوئًيا على الشاشة لتنزيل تطبيق Ronin. إذا تم تخطي خطوة التنشيط، فسيتم إلغاء قفل الجيمبال تلقائًيا 
ويطلب تعليمات على الشاشة.

3.  تمكين Bluetooth على الهاتف المحمول. ّشغال تطبيق Ronin وتسجيل الدخول باستخدام حساب DJI. حدد DJI RS 3، واكتب كلمة 
المرور االفتراضية 12345678، ونّشط الجيمبال وفًقا للتعليمات. يجب توفر اتصال باإلنترنت للتنشيط. سيتم إلغاء قفل الجيمبال تلقائًيا بعد 

نجاح التنشيط.

يدعم DJI RS 3 ما يصل إلى خمسة استخدامات دون تنشيط. بعد ذلك، يلزم التنشيط لمزيد من االستخدام.

https://s.dji.com/guide20

2s

Ronin App

تحديث البرامج الثابتة
 في حالة توفر برنامج ثابت جديد، سيتم إخطارك من خالل تطبيق Ronin. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث البرنامج الثابت. 

ال توقف تشغيل الجيمبال أو تخرج من التطبيق أثناء تحديث البرنامج الثابت.

سيطلب تطبيق Ronin ما إذا كان التحديث ناجًحا. إذا فشل التحديث، فأعد تشغيل الجيمبال وتطبيق Ronin، وحاول مرًة أخرى.

د من أن الجيمبال به طاقة كافية قبل تحديث البرنامج الثابت.   تأكَّ
  تأكد من اتصال الهاتف المحمول باإلنترنت عند التحديث.

  ال توقف تشغيل الجيمبال عند التحديث.
  سيتم قفل أقفال المحور تلقائًيا عند بدء التحديث. من الطبيعي أن يتم قفل أقفال المحور أو إلغاء قفلها أثناء العملية.
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الكاميرا تثبيت 
الكاميرات والعدسات المدعومة

اختبرنا DJI RS 3 بدقة لدعم حمولة 3 كجم. احرص على أن يكون الوزن المجّمع للكاميرا، والعدسات، والملحقات األخرى في حدود 3 كجم. 
اّطلع على موقع DJI الرسمي )https://www.dji.com/support/compatibility( لمعرفة أحدث قائمة بسالسل Ronin المتوافقة.

تثبيت الكاميرا
تأّكد من تجهيز الكاميرا قبل تركيبها على DJI RS 3. أِزل غطاء العدسة وتحقَّق من إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة في الكاميرا.

تأّكد من إيقاف تشغيل DJI RS 3 أو في تشغيلها في وضع السكون قبل تركيب الكاميرا. بّدل رافعات قفل اإلمالة، وقفل االلتفاف، وقفل التدوير 
ح، ثم بّدل القفلين إلى وضع القفل. إلى وضع إلغاء القفل واضبط موضع الجيمبال كما هو موضَّ

تركيب لوح التفكك السريع العلوي  .1

رّكب لوح التفكك السريع العلوي بالكاميرا بإحكام ربط البرغي.  

قفل التدوير

قفل اإلمالة
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أرِفق الكاميرا بالجيمبال  .3

. بّدل الرافعة إلى وضع    بّدل الرافعة الموجودة على لوح تثبيت الكاميرا إلى وضع إلغاء القفل  وأدخل لوح التفكيك السريع السفلي 
القفل  بمجرد أن ُتصبح الكاميرا متوازنة تقريًبا.

1

2

3
1

2

3

رّكب لوح التفكك السريع السفلي وحامل تثبيت العدسة  .2

، ثم أدخل الكاميرا  قم بتبديل الرافعة إلى وضع    بّدل الرافعة الموجودة على لوح التفكيك السريع السفلي إلى وضع إلغاء القفل 
. القفل  بعد ارتباطها. رّكب حامل تثبيت العدسة مع لوح التفكك السريع السفلي 

   ُيوصى باستخدام حامل تثبيت العدسة عند استخدام عدسة طويلة أو ثقيلة، واستخدم دائًما حامل تثبيت العدسة قبل تمكين 
.SuperSmooth الوضع

ل الرافعة على وضع إلغاء القفل وأخِرج الكاميرا مع ضغطك على قفل األمان    إلخراج الكاميرا من لوح التفكك السريع السفلي، بدِّ
الموجود بجانب الرافعة.

قفل األمان
1 4

2

3
1 4

2

3
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  إلزالة لوح التفكيك السريع السفلي، قم بتبديل الرافعة الموجودة على لوح تثبيت الكاميرا إلى وضع إلغاء القفل وأِزل لوح التفكيك 
السريع السفلي أثناء الضغط على قفل األمان الموجود على لوح التثبيت.

توصيل كاميرا  .4

  يدعم جهاز DJI RS 3 اتصال الكاميرا الالسلكي باستخدام خاصية Bluetooth، ويتوفر التحكم في الكاميرا دون اتصال كابل. اسحب 
ألسفل من أعلى شاشة اللمس على الشاشة الرئيسية للدخول إلى مركز التحكم. المس أيقونة Bluetooth واضغط على اتصال، وسيبدأ 

إقران الجيمبال والكاميرا. تتحول أيقونة Bluetooth إلى اللون األزرق مما يشير إلى نجاح االتصال.

بالنسبة لكاميرات Sony-series، يجب تمكين التحكم عن ُبعد في Bluetooth قبل االتصال بالجيمبال.  

بالنسبة لكاميرات Canon-series، يجب تمكين وضع التحكم عن ُبعد لوضع الصورة أو التسجيل قبل االتصال بالجيمبال.  

.Bluetooth لمزيد من إعدادات الكاميرا عند استخدام اتصال Ronin Series راجع قائمة توافق سلسلة  

  اختر كابل التحكم المناسب في الكاميرا الذي ال يدعم Bluetooth وفًقا لنوع الكاميرا. َوِصل أحد طرَفي الكابل بالكاميرا وَوِصل 
الطرف اآلخر بمنفذ التحكم بالكاميرا RSS الخاص بالجيمبال.

ارجع إلى قائمة توافق سلسلة Ronin Series لالطالع على ُطرز الكاميرات المدعومة.  
يجب شراء بعض كابالت التحكم في الكاميرا بشكل منفصل.  

قفل األمان
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التوازن
 يجب الوصول إلى التوازن المالئم للحصول على أفضل أداء من DJI RS 3. ُيعد التوازن المالئم أمًرا بالغ األهمية لاللتقاط باستخدام 

 DJI RS 3 عند الحاجة للحركة السريعة أو التسارع، كما يوفر أوقات تشغيل أطول للبطارية. يجب تحقيق توازن المحاور الثالث بشكل 
صحيح قبل تشغيل DJI RS 3 وإعداد البرنامج.

قبل التوازن
1.  قبل تثبيت الكاميرا على الجيمبال يجب تكوين الكاميرا بالكامل، مع توصيل جميع الملحقات والكابالت. إذا كان بالكاميرا غطاء عدسات، 
فتأّكد من إزالته قبل الموازنة. قبل الموازنة، تأّكد من تشغيل الكاميرا في حالة استخدام عدسة تكبير بصري وتحديد البعد البؤري إذا كنت 

تستخدم عدسة متعددة البؤر.

تأكد من موازنة الجيمبال مع جميع الملحقات المثبتة. راجع دليل مستخدم الملحق المقابل لمعرفة خطوات التثبيت.  .2

تأّكد من إيقاف تشغيل DJI RS 3 أو في تشغيلها في وضع السكون قبل الموازنة.  .3

خطوات الموازنة
تكون خطوات التوازن هي نفسها مع تركيب الملحقات أو بدون تركيبها.

موازنة اإلمالة الرأسية  .1

. افتح قفل محور اإلمالة  وِفك مقبض لوح التثبيت  أ. 

ب.  قم بتدوير محور اإلمالة بحيث ُتشير عدسة الكاميرا ألعلى. تأّكد من أن الكاميرا ليست ثقيلة في الجزء العلوي أو السفلي. إذا كان 
. . إذا كان الجزء السفلي ثقياًل، فحّرك الكاميرا لألمام  الجزء العلوي ثقياًل، فحّرك الكاميرا للخلف 

ج.  أحِكم ربط مقبض لوح التثبيت أثناء حمل الكاميرا ألعلى. تتحقق موازنة اإلمالة الرأسية عندما تكون الكاميرا ثابتة أثناء اإلشارة ألعلى.

2

3

1
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موازنة العمق لمحور اإلمالة  .2

. قم بتدوير محور اإلمالة بحيث ُتشير عدسة الكاميرا لألمام. بّدل الرافعة إلى وضع إلغاء القفل  أ.  

ب.   تأّكد من أن الكاميرا ليست ثقيلًة في الجزء األمامي أو الخلفي. إذا كانت ثقيلة في الجزء األمامي، فحّرك الكاميرا للخلف عن 
. إذا كان الجزء الخلفي ثقيالً، فحّرك الكاميرا لألمام. طريق إدارة المقبض 

بّدل الرافعة إلى وضع القفل. تتحقق موازنة محور اإلمالة عند ثبات الكاميرا أثناء إمالتها ألعلى أو ألسفل بمقدار 45 درجة. ج.  
قفل محور اإلمالة. د.  

1

2

موازنة محور االلتفاف   .3

. . بّدل الرافعة الموجودة على ذراع االلتفاف إلى وضع إلغاء القفل  افتح قفل محور االلتفاف  أ.  

. إن كانت الكاميرا  ب.   تحقَّق من اتجاه تأرجح محرك االلتفاف. إن كانت الكاميرا تدور إلى اليسار، فحّرك الكاميرا إلى اليمين 
. تدور إلى اليمين، فحّرك الكاميرا إلى اليسار 

بّدل الرافعة الموجودة على ذراع االلتفاف إلى وضع القفل. يتوازن محور االلتفاف عند استقرار الكاميرا. ج.  

اقِفل محور االلتفاف. د.  

3

2

1



DJI RS 3 دليل المستخدم

الحقوق محفوظة. DJI جميع   2022  © الطبع محفوظة  حقوق    14

موازنة محور التحريك  .4

. . بّدل الرافعة الموجودة على ذراع التدوير إلى وضع إلغاء القفل  افتح قفل محور التدوير  أ.  

أثناء اإلمساك بالمقبض، قم بإمالة DJI RS 3 لألمام، وقم بتدوير ذراع التدوير حتى تتوازى معك. ب.  

. إن كانت  ج.   تحقَّق من حركة محور التحريك. إن كانت عدسات الكاميرا تدور إلى اليسار، فادفع محور التدوير إلى اليمين 
. عدسات الكاميرا تدور إلى اليمين، فادفع محور التدوير إلى اليسار

د.   بّدل الرافعة الموجودة على ذراع التدوير إلى وضع القفل. تتحقق موازنة محور الدوران عند ثبات الكاميرا عند تدوير محور 
التدوير مع إمالة المقبض.

2

3

1

  من الضروري استخدام مجموعة أثقال الموازنة DJI R Roll Axis عند استخدام نظام كاميرا طويل. وتوّجه إلى متجر 
DJI الرسمي لشراء مجموعة أثقال الموازنة.

يمكن سحب األذرع الموجودة على محرك االلتفاف واللف للخارج لضبط إحكام الربط.  
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وضع حقيبة اليد
يساعد مقبض حقيبة الملفات على التبديل إلى وضع حقيبة الملفات بعد الموازنة. يمكن ضبط زاوية مقبض حقيبة الملفات باستخدام المقبض. 

يمكن توصيل قاعدة التركيب المدمجة للحذاء البارد وفتحة التركيب 1/4"20- بوصة بشاشات خارجية للمساعدة في التصوير، مما يجعل حركات 
الكاميرا منخفضة الزاوية أكثر سهولة.

4

2

3

1
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4

2

3

1

5

4
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3

1

5
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2

3
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التلقائي الضبط 
يوفر الضبط التلقائي الصالبة المناسبة للمحرك وفًقا للحمولة للحصول على األداء األمثل للجيمبال. الجيمبال جاهز لالستخدام بعد الضبط التلقائي.

اضغط مع االستمرار على زر الطاقة لتشغيل الجيمبال، أو اضغط مرة أو مرتين للخروج من وضع السكون، ثم اضغط مع االستمرار على الزر 
M وقم بتشغيله في نفس الوقت لبدء الضبط التلقائي. يمكن أيًضا تمكين الضبط التلقائي عن طريق النقر على أيقونة الضبط التلقائي  على 

شاشة اللمس.

ضع الجيمبال على سطح مستٍو ثابت. ال تحرك الجيمبال أثناء الضبط التلقائي. من الطبيعي أن يهتز الجيمبال أو أن ُيصدر أصواًتا 
أثناء الضبط التلقائي.
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عمليات التشغيل
وظائف األزرار والمنافذ

زر الطاقة
اضغط مع االستمرار للتشغيل أو إيقاف التشغيل. اضغط مرة أو مرتين للدخول في   وضع السكون أو الخروج منه.

مفتاح وضع الجيمبال
.FPVو PTFو PF بّدل مفتاح وضع الجيمبال من

زر التحكم في الكاميرا
بعد توصيل الكاميرا، اضغط على منتصف المسافة للتركيز البؤري التلقائي. اضغط مرًة واحدًة لبدء أو إيقاف التسجيل. 

اضغط مع االستمرار اللتقاط صورة.

راجع قائمة توافق سلسلة Ronin للحصول على معلومات تفصيلية حول ميزات الكاميرا المدعومة.

M زر
اضغط مرة واحدة إللغاء قفل الشاشة بشكل افتراضي. يمكن تغيير اإلعدادات عبر شاشة اللمس.

اضغط باستمرار للدخول إلى الوضع الرياضي Sport. اضغط مع االستمرار واضغط على المشّغل مرتين للبقاء في الوضع 
الرياضي. كّرر الضغط للخروج من الوضع الرياضي. في وضع Sport Mode، تزداد سرعة متابعة ذراع التثبيت زيادًة 

كبيرًة. من المناسب االلتقاط في السيناريوهات التي فيها تتحرك األهداف المراد تصويرها فجأًة وبسرعات كبيرة.

اضغط مع االستمرار على الزر M مع المشّغل لبدء الضبط التلقائي.

عصا التحكم
ادفعها ألعلى أو ألسفل للتحكم في حركة محور اإلمالة )اإلعداد االفتراضي(. ادفعها لليسار أو لليمين للتحكم في حركة 

محور التدوير )اإلعداد االفتراضي(.

.Ronin يمكن ضبط وضع التحكم في عصا التحكم واالتجاه في تطبيق

المشغل
اضغط مع االستمرار للدخول إلى وضع القفل. اضغط على شاشة اللمس للبقاء في وضع القفل، ثم يمكن تحرير المشغل.

انقر مرتين إلعادة توسيط الجيمبال.
انقر ثالث مرات لتدوير الجيمبال بزاوية 180 درجة بحيث تكون الكاميرا في مواجهتك )وضع السيلفي(.

.)DJI Image يتطلب تمكين نظام نقل الصور( ActiveTrack انقر مرة واحدة لبدء
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القرص األمامي
قم بالتدوير للتحكم في التركيز/التكبير/التصغير المستند إلى الكابل بشكل افتراضي، ويمكن تغيير اإلعدادات عبر شاشة اللمس.

راجع قائمة توافق سلسلة Ronin للحصول على معلومات تفصيلية حول الميزات المدعومة.

زر مستوى البطارية
اضغط مرة واحدة عليه لفحص مستوى البطارية.

منفذ التحكم في الكاميرا RSS: لتوصيل الكاميرا.

منفذ محرك التركيز: لتوصيل محرك التركيز.

.DJI Ronin لتوصيل نظام نقل الصور :Ronin منفذ إرسال صورة

أقفال المحور اآللية

يتم ضبط أقفال المحور اآللية على الطي والقفل عند التشغيل/إيقاف التشغيل والتمركز والقفل عند دخول/خروج RS 3 من وضع السكون. سيتم 
إلغاء قفل أقفال المحور تلقائًيا بعد التشغيل وسيتم قفلها بالضغط مرة أو مرتين على زر الطاقة. عّين حركة قفل المحور على قائمة شاشة اللمس. 

يمكن قفل/فتح أقفال المحور يدوًيا.

NATO منفذ
لتوصيل مقبض DJI R Twist Grip المزدوج أو مقبض حقيبة الملفات.
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شاشة اللمس
الشاشة الرئيسية

.Bluetooth حالة الكاميرا: ُتشير إلى توصيل كابل التحكم في الكاميرا أو

مستوى البطارية: يعرض مستوى البطارية الحالي للجيمبال. تشير األيقونة  إلى أن البطارية مشحونة بشاحن عادي. تشير األيقونة  
إلى أن البطارية مشحونة بشاحن سريع.

 الضبط التلقائي
استخدم الضبط التلقائي بعد الموازنة. يتم تحديد قيمة الصالبة من خالل حمولة الجيمبال. استخدم الضبط التلقائي للحصول على قيمة الصالبة 

تلقائًيا بعد الموازنة.

تشير القيم الثالث إلى صالبة المحاور الثالثة في صفحة الضبط التلقائي. حدد من الوضع العادي ووضع SuperSmooth. الوضع العادي 
مناسب لمعظم السيناريوهات، ووضع SuperSmooth مناسب للسيناريوهات سريعة الحركة. يوصى باستخدام حامل تثبيت العدسة عند 

استخدام SuperSmooth قبل الضبط التلقائي. تستغرق عملية الضبط التلقائي من 15 إلى 30 ثانية تقريًبا.

يسمح لك تعديل صالبة المحرك بضبط القوة المطبَّقة من المحركات أثناء تفاعلها وكذلك ُيمّكنك من موازنة الوزن على كل محور. تأّكد من ترك 
هامش إضافي لضمان الثبات في جميع األوقات. إذا كانت قيمة الصالبة عالية جًدا، فقد يهتز الجيمبال وإذا كانت القيمة منخفضة جًدا، فسوف 

يتأثر أداء الجيمبال.

استخدم الضبط التلقائي بعد موازنة الكاميرا، أو تغيير الطول البؤري للعدسة، أو إذا كان الجيمبال يهتز بعد تغيير العدسات.

 حالة الرصيد
عندما يظهر شريط الحالة باللون األخضر، فهذا يشير إلى أن الجيمبال متوازن. إذا ظهر شريط الحالة باللون األصفر، فإن الجيمبال غير 

متوازن قليالً. يظهر شريط الحالة باللون األحمر عندما يكون الجيمبال غير متوازن بشكل حرج. في هذه الحالة، أعد موازنة الجيمبال المقابل. 
للتحقق من حالة توازن محور الدوران، قم بإمالة الجيمبال 15 درجة إلى اليسار أو اليمين وتحقق من شريط الحالة.

 وضع المتابعة
يمكن تبديل أوضاع المتابعة االفتراضية من PF وPTF وFPV. يتحكم محرك اإلمالة في محور اإلمالة المطلوب للتتبع، ويتحكم محرك التدوير 

في محور التدوير المطلوب للتتبع، ويتحكم محرك االلتفاف في محور االلتفاف المطلوب للتتبع.

PF: تتبُّع التدوير، حيث ال تتبع حركة المقبض إال محور التدوير. مناسب لسيناريوهات مثل تصوير لقطات التجول والقوس الناشئة أو التحرك 
من اليسار إلى اليمين.

Fast3D Roll

20%20%
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PTF: تتبُّع التدوير واإلمالة، حيث يتبع كل من محوَري التدوير واإلمالة حركة المقبض. مناسب للسيناريوهات عند التحرك ألعلى وألسفل أو 
على ميل.

FPV: تتبُّع التدوير، واإلمالة، وااللتفاف، حيث تتبع المحاور الثالثة جميعها حركة المقبض. مناسب للسيناريوهات عند تدوير الكاميرا أو 
.Custom Modeو Portrait3 وD Roll 360 حدد من ،FPV التصوير من زاوية منخفضة. في وضع

تدوير ثالثي األبعاد 360: التمكن من التقاط الصور أثناء تدوير الكاميرا بدرجة 360. قم بتدوير محور اإلمالة بدرجة 90 بحيث ُتشير عدسة 
الكاميرا ألعلى. ادفع عصا التحكم إلى اليسار أو اليمين لبدء 3D Roll 360. ادفع عصا التحكم إلى اليسار أو اليمين مرتين في تتابع سريع لبدء 

التدوير التلقائي. أثناء التدوير التلقائي، اضغط على المشغل مرتين أو ثالث مرات وستتوقف الكاميرا.

بورتريه: التمكن من االلتقاط في وضع البورتريه. سيدور محور اإلمالة بمقدار 90 درجة بحيث تشير عدسة الكاميرا ألعلى، وسيدور المحور 
الدوار أيًضا بمقدار 90 درجة أثناء التقاط اللقطات في وضع صورة شخصية.

مخصص: تمكين أو تعطيل متابعة أي محور حسب المطلوب. يتم تمكين وضع القفل عند تعطيل المحاور الثالثة. لن تتبع جميع المحاور الثالثة 
حركة المقبض في وضع القفل.

.Portrait ال يمكن لذراع التحكم التحكم التحكم في حركة الجيمبال في الوضع .Portrait أمسك الجيمبال للتصوير في وضع

 سرعة المتابعة
صة. المس الرمز الموجود في  انقر لتحديد سرعة المتابعة. يمكن للمستخدمين االختيار بين السرعة السريعة، والمتوسطة، والبطيئة، والمخصَّ

أعلى يمين شاشة اللمس لتخصيص السرعة.
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السحب ألعلى: شاشة إعدادات الجيمبال

اسحب ألعلى من أسفل الشاشة للدخول إلى شاشة إعدادات الجيمبال.

ن المستخدم من التحكم في سرعة عصا التحكم الخاص بالجيمبال. يمكن للمستخدمين االختيار بين السريعة،  سرعة عصا التحكم: ُتمكِّ
صة. المس الرمز الموجود في أعلى يمين شاشة اللمس لتخصيص السرعة. كلما زادت القيمة، زادت سرعة  والمتوسطة، والبطيئة، والمخصَّ

عصا التحكم.

تنعيم عصا التحكم: يسمح للمستخدمين بالتحكم في حساسية الجيمبال. كلّما قلّْت قيمة التنعيم، زادْت حساسية حركة الجيمبال.

وظائف القرص: ُتتيح للمستخدمين ضبط وظيفة القرص األمامي. يمكن للمستخدمين اختيار التحكم في محرك التركيز والتركيز/التصغير/التكبير 
عن طريق الكابل وISO وفتحة الكاميرا وسرعة الغالق ومحور االلتفاف ومحور التدوير ومحور اإلمالة.

سرعة القرص: ُتتيح للمستخدمين تعيين سرعة االستجابة للوظيفة المعّينة للقرص األمامي.

تنعيم القرص: كلما زادت قيمة التنعيم، تغيرت الحركة بشكل أكثر سالسة.

القرص العكسي: يمكن ضبط اتجاه القرص على االتجاه العكسي.

الزر M: يمكن تعيين الميزات إلى قفل الشاشة أو التقاط الصور.

Slow

Joystick 
Speed

Dial Speed

50

Dial 
Function

Joystick 
Smoothness

Slow
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السحب ألسفل: شاشة مركز التحكم

مّرر ألسفل من أعلى الشاشة للدخول إلى شاشة مركز التحكم.

قفل الشاشة
اضغط على قفل الشاشة لقفل شاشة اللمس لتجنب التشغيل غير المتوقع. مّرر ألعلى إللغاء قفل شاشة اللمس بعد تمكين قفل الشاشة.

Bluetooth
المس الرمز لتوصيل الكاميرا عبر Bluetooth. المس اتصال إلقران Bluetooth للجيمبال والكاميرا. تتحول األيقونة إلى اللون األزرق بعد 

االتصال بنجاح.

يمكن للجيمبال االتصال بكاميرا واحدة فقط في كل مرة.

الوضع الصامت
تمكين إليقاف تشغيل األصوات بما في ذلك نغمة التنبيه. ال يمكن كتم أصوات أقفال المحرك والمحور.

إعدادات النظام
تعطيل السيلفي: يمنع الدخول العارض لوضع السيلفي وتعطيل التسجيل. عند التعطيل، فلن يدخل النظام إلى وضع السيلفي عند الضغط على 

المشّغل ثالث مرات.

متابعة المدار: احصل على حركات أكثر سالسة بعد التمكين عند تصوير لقطات القوس.

القفل التلقائي: يمكن ضبطه على األحدث والقفل والطي والقفل، أو ليس هناك حركة عند التشغيل/إيقاف التشغيل. يمكن ضبطه على األحدث 
والقفل أو ليس لديه حركة عند الدخول إلى وضع السكون أو الخروج منه.

وضع الدفع اليدوي: تمكين التحكم اليدوي في محور اإلمالة والتدوير.

المعايرة األفقية: استخدمها إذا كان الجيمبال غير مستٍو عند ثبات الجيمبال. إذا استمرت المشكلة، فاستخدم الضبط اليدوي.

نقاط نهاية محرك التركيز البؤري: يمكن تحديد معايرة محرك التركيز البؤري، ويمكن تعيين نقاط نهاية محرك التركيز البؤري يدوًيا أو تعطيلها.

الفحص اآللي للجيمبال: انقر لتحليل وإخراج معلومات حالة الجيمبال.

استعادة المعلمات: انقر إلعادة معلمات الجيمبال وكلمة مرور Bluetooth إلى اإلعدادات االفتراضية.

اللغة: اختر اللغة التي تظهر على الشاشة من الصينية )المبسطة(، واإلنجليزية، والصينية )التقليدية(، واليابانية، والكورية، والفرنسية، 
واأللمانية، والفرنسية، والبرتغالية البرازيلية، واإلسبانية، والتايالندية، والروسية.

.Bluetoothومعلومات االسم و ،SN معلومات الجهاز: يعرض

إصدار البرنامج الثابت: يعرض إصدار البرنامج الثابت للجيمبال والملحقات المرفقة.
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السحب لليسار: شاشة اإلنشاء

حّرك لليسار من الحافة اليمنى للشاشة للدخول إلى شاشة اإلنشاء.

تقنية الزوال الزمني
د وسوف تتوقف تلقائًيا عند االنتهاء.  في وضع الزوال الزمني، يقوم DJI RS 3 بتشغيل الكاميرا اللتقاط صور ثابتة حسب الفاصل الزمني المحدَّ

يمكن ضبط مدة الزوال الزمني ووقت الفاصل الزمني بحيث يمكن لـ DJI RS 3 حساب العدد الدقيق للصور المطلوبة، ويمكن حساب مدة 
الفيديو بعد ضبط معدل اإلطارات.

يسمح الزوال الحركي للمستخدمين بإعداد ما يصل إلى خمس نقاط مسارية بحيث تتحرك الكاميرا وتلتقط الصور أثناء الزوال الزمني.

المسار
تم تصميم المسار اللتقاط الفيديو بما يصل إلى 10 نقاط مسارية. يجب تحديد نقطة المسار عن طريق تحريك الجيمبال يدوًيا أو باستخدام عصا 

التحكم. انقر + إلضافة نقطة مسارية.

يمكن تعيين المدة ومدة البقاء على شاشة إعدادات النقاط المسارية بعد إضافة النقاط المسارية وُيمكن كذلك إعادة تعيين موقع النقطة المسارية. 
ُتشير المدة إلى مقدار الوقت الذي يستغرقه الجيمبال لالنتقال من نقطة مسارية إلى أخرى. ُيشير وقت البقاء إلى المدة التي سيظل فيها الجيمبال 

ثابًتا عند نقطة مسارية قبل االنتقال إلى النقطة المسارية التالية.

بانوراما
ُتتيح البانوراما للمستخدمين التقاط سلسلة من الصور الثابتة المترابطة مع التحكم الدقيق فيها بناًء على اإلعدادات. يمكن للمستخدمين بعد ذلك 
إنشاء بانوراما باستخدام برنامج معالجة الصور. تلتقط الكاميرا الصور الثابتة المترابطة بناًء على نطاق اإلعداد عند اختيار بانوراما بمقاس 

3x3 أو 180 درجة. عند إنشاء بانوراما VR 720، يحتاج المستخدمون إلى تعيين نوع المستشعر، والُبعد البؤري للعدسة، والتداخل، والفاصل 
صة، يحتاج المستخدمون إلى تعيين نطاق التصوير، ونوع المستشعر، والُبعد البؤري للعدسة، والتداخل،  الزمني. عند إنشاء بانوراما مخصَّ

والفاصل الزمني.

يجب ضبط الفاصل الزمني بين التقاط الصور على ثانية واحدة أكثر من وقت المصراع لتجنُّب تشويش اللقطات عند استخدام 
التعرض الطويل.

Timelapse

Track

Panaroma

TimeTunel

Dolly Zoom

  

3D
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Ronin إعدادات التطبيق
يحتوي تطبيق Ronin على جميع ميزات شاشة اللمس باإلضافة إلى المزيد من ميزات الجيمبال ونظام نقل الصور DJI Ronin. إن لقطات 

الشاشة أدناه تستند إلى إصدار نظام iOS للتطبيق.

الشريط العلوي

السكون/االستيقاظ: انقر للدخول إلى وضع السكون أو الخروج منه.

وضع المتابعة: عرض وضع المتابعة الحالي.

مستوى البطارية: يعرض مستوى بطارية الجيمبال.

 نبذة

اإلعدادات: تعِرض حسابك واللغة ودليل البدء السريع.

قائمة األجهزة: تعِرض SN للجهاز واسم الجهاز وكلمة المرور.

البرنامج الثابت: يعِرض إصدار البرنامج الثابت.

 األكاديمية

شاهد مقاطع الفيديو التعليمية واقرأ الكتّيبات.
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إنشاء
عصا التحكم االفتراضية

استخدم عصا التحكم االفتراضية في التطبيق للتحكم في حركة الجيمبال واللتقاط الصور.

م في سرعة وسالسة الجيمبال عن طريق ضبط شريط التحكم. ُتتيح السرعة للمستخدمين ضبط سرعة الدوران التي يتم  1.   شريط التحكم: تحكَّ
التحكم فيها عن ُبعد. يسمح التنعيم للمستخدمين بالتحكم في حساسية الجيمبال. كلّما قلّْت قيمة التنعيم، زادْت حساسية حركة الجيمبال.

م في حركة محور الدوران في الجيمبال باستخدام عصا التحكم االفتراضية. عصا الدوران: تحكَّ   .2

م في حركة محور التدوير واإلمالة للجيمبال باستخدام عصا التحكم االفتراضية. عصا التدوير/اإلمالة: تحكَّ   .3

إعادة التوسيط: انقر إلعادة توسيط الجيمبال.   .4

زر االلتقاط/التسجيل: انقر اللتقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو.   .5

تبديل الصور/الفيديو: انقر للتبديل بين وضَعي الصورة والفيديو. تأّكد من أن الوضع هو ذاته الموجود في اإلعدادات على الكاميرا.   .6
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Force Mobile

يتطلب Force Mobile وجود حامل هاتف وهاتف محمول مثّبتْين على حامل ثالثي القوائم أو مقود عمودًيا. بعد تمكين هذه الميزة في تطبيق 
Ronin، يمكن التحكم في حركة الجيمبال عن طريق إمالة هاتفك المحمول وتدويره.

ُتحّدد السرعة العالقة بين سرعة الدوران والزاوية. عندما يتم ضبط السرعة على 50، تكون زاوية الدوران للجيمبال والهاتف المحمول 1 إلى 
1. سوف يتحرك الجيمبال بزاوية مماثلة لزاوية الهاتف المحمول. عندما يتم ضبط السرعة على أقل من 50، يدور الجيمبال بشكل أبطأ من 

حركة الهاتف. عند ضبط السرعة القصوى على قيمة أعلى من 50، ُيصبح دوران المحور أسرع من الهاتف المحمول.

يسمح التنعيم للمستخدمين بالتحكم في حساسية الجيمبال. كلّما قلّْت قيمة التنعيم، زادْت حساسية حركة الجيمبال.

إعادة التوسيط: انقر إلعادة توسيط الجيمبال.

زر المصراع/التسجيل: انقر اللتقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو.
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بانوراما

ُيتيح وضع البانوراما للمستخدمين التقاط سلسلة من الصور الثابتة المترابطة مع التحكم الدقيق بناًء على نوع المستشعر، والُبعد البؤري للعدسة، 
والتراكب، والفاصل الزمني.

تأّكد من توصيل الكاميرا والجيمبال باستخدام كابل التحكم في الكاميرا المالئم قبل استخدام وضع البانوراما )اتصال Bluetooth غير مدعوم(.

التراكب: ُيحّدد نسبة التراكب لكل صورة عند إنشاء البانوراما.

يجب ضبط الفاصل الزمني بين التقاط الصور على ثانية واحدة أكثر من وقت المصراع لتجنُّب تشويش اللقطات عند استخدام التعرض الطويل.

بعد تأكيد إعدادات الكاميرا، يمكن ضبط نطاق البانوراما عن طريق سحب النقاط البيضاء على الخريطة الشبكية، أو الضغط على الجيمبال 
يدوًيا، أو باستخدام عصا التحكم االفتراضية.

يتم عرض النطاق اإلجمالي الذي ُتغّطيه نقاط النهاية واللقطات المطلوبة لتكوين البانوراما أعلى الخريطة الشبكية. نطاق محور اإلمالة في البانوراما 
هو 45- درجة إلى 90+ درجة لتجنُّب ظهور الجيمبال في اللقطة، بينما يسمح لك محور التدوير بالتقاط دوران كامل بمقدار 360 درجة.

اضغط على زر المصراع/التسجيل للبدء.
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تقنية الزوال الزمني

د ويتوقف تلقائًيا عند االنتهاء. يمكن ضبط مدة  في الزوال الزمني، يقوم DJI RS 3 بتشغيل الكاميرا اللتقاط الصور الثابتة بفاصل زمني محدَّ
الزوال الزمني ومعدل اإلطارات بحيث يمكن لـ DJI RS 3 حساب العدد الدقيق للصور المطلوبة.

 من خالل تمكين وضع الدفع، يمكن للمستخدمين ضبط محوَري التدوير واإلمالة يدوًيا قبل بدء وضع الزوال الزمني. يمكن للمستخدمين دفع 
 DJI RS 3 لتغيير اتجاه الكاميرا وضبط اإلطار. اضغط على أيقونة عصا التحكم االفتراضية الستخدام عصا التحكم االفتراضية في ضبط 

اتجاه الكاميرا.

يسمح الزوال الحركي للمستخدمين بإعداد ما يصل إلى خمس نقاط مسارية بحيث تتحرك الكاميرا فيها أثناء الزوال الزمني.

لضبط موضع نقطة مسارية، اضبط الكاميرا على الموضع المطلوب، وانقر فوق الرمز + لتأكيد النقطة المسارية. يمكنك أيًضا استخدام عصا 
التحكم االفتراضية للتحكم في محور التدوير، واإلمالة، وااللتفاف أيًضا.

إلضافة إحداثية أخرى، انقل الجيمبال إلى اإلحداثية التالية، واضغط على أيقونة + أعلى الخريطة الشبكية. بعد ذلك، لحذف نقطة مسارية، حّدد 
نقطة مسارية واضغط على أيقونة سلة المهمالت. بعد إعداد النقاط المسارية، يمكنك إّما النقر فوق معاينة للتأكد من أن الزوال الحركي يتضمن 

كل شيء أو النقر على زر المصراع/ التسجيل لبدء التصوير. تأّكد من توصيل الكاميرا والجيمبال باستخدام كابل التحكم المالئم في الكاميرا.

التحكم في التكبير/التصغير غير مدعوم أثناء استخدام محرك التركيز DJI  )2022( أثناء الفاصل الزمني.
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المسار

تم تصميم المسار اللتقاط الفيديو بما يصل إلى 10 نقاط مسارية. يحتاج المستخدمون إلى تحديد نقطة مسارية يدوًيا عن طريق تحريك الجيمبال 
أو استخدام عصا التحكم االفتراضية. ُتشير معلّمة المدة الموجودة أسفل الخريطة الشبكية إلى مقدار الوقت الذي يستغرقه الجيمبال لالنتقال من 
نقطة مسارية إلى أخرى. ُيشير وقت البقاء إلى المدة التي سيظل فيها الجيمبال ثابًتا عند نقطة مسارية قبل االنتقال إلى النقطة المسارية التالية.

ال تضغط على زر المصراع في الكاميرا أثناء استخدام وظيفة المسار.
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متحكم األلعاب

يمكن استخدام وحدات تحكم PS4 DualShock وXbox للتحكم في الكاميرا والجيمبال. بعد توصيل وحدة التحكم بالجهاز المحمول والجيمبال، يمكن 
للمستخدمين التحكم في حركات الجيمبال، والتركيز، والتكبير/التصغير، ويمكنهم تسجيل مقاطع الفيديو، وإعادة توسيط الجيمبال، والتقاط الصور.

يمكن ضبط سرعة وسالسة حركة عصي التحكم. اضبط قيمة التركيز في حدود 10 على إعدادات الكاميرا للحصول على األداء األمثل. ويجب 
توفر نظام iOS 13 أو أعلى، Android 9.0 أو أعلى، وتطبيق Ronin v1.4.0 أو أعلى.

انقر فوق "كيفية االستخدام" لمعرفة المزيد حول وحدة التحكم في األلعاب.
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التحكم في التركيز

اسحب النقطة البيضاء للتحكم في التركيز البؤري بعد تركيب محرك التركيز البؤري DJI RS. يشير 0-100 إلى نقطتي النهاية A وB لمحرك 
التركيز البؤري. اضغط على زر التسجيل لبدء/إيقاف التسجيل. اضغط على أيقونة عصا األلعاب االفتراضية للتحكم في حركات الجيمبال.

تعديل التوازن

شاهد مقاطع الفيديو التعليمية في هذه الصفحة.
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معلّمات المحرك

 هناك قوائم أساسية ومتقدمة. يمكن عرض الصالبة وضبطها في القائمة األساسية. باإلضافة إلى ذلك، يمكن ضبط القوة في القائمة متقدم 
)ال تضبطها إذا لم تكن ضرورية(.

اضغط على الضبط التلقائي وسوف يحسب DJI RS 3 النتيجة تلقائًيا بناًء على وزن نظام الجيمبال.

لة للمحرك في الجزء السفلي من الشاشة. إذا كان الجيمبال متوازًنا بشكل صحيح، فمن  بعد الضبط التلقائي، يمكنك رؤية التشخيصات المفصَّ
المفترض أن تكون قيمة طاقة المحركات في نطاق ± 5. إذا تجاوز استهالك الطاقة على محور معيَّن هذا النطاق باستمرار، فتحقَّق من التوازن 

الميكانيكي للجيمبال.
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الملف التعريفي للمستخدم

يمكن ضبط وضع الجيمبال، واتباع السرعة، والنطاق الهامد، ووضع الدفع، والتحكم بعصا التحكم في هذه الصفحة. المنطقة المحايدة ُتحّدد 
مقدار الحركة التي يتحملها الجيمبال قبل نقل حركة الكاميرا في اإلمالة، والدوران، وااللتفاف.

إعدادات التحكم
القنوات

ُيقّدم مؤشر القناة تعقيبات عند تكوين التشغيل عن ُبعد. يمكن إعادة تعيين قنوات التدوير، واإلمالة، وااللتفاف ويمكن أيًضا عكس كل محور. 
الوضع "العادي" يعني أن اتجاه الحركة هو نفسه اتجاه عصا التحكم. الوضع المعكوس يعني أن اتجاه الحركة هو عكس اتجاه عصا التحكم.

عند استخدام عصا التحكم، يمكنك فقط التحكم في CH1 وCH3، والتي يتم تعيينها لمحاور التدوير واإلمالة بشكل افتراضي. يمكنك تخصيص 
تعيين القناة من خالل النقر على اسم المحور على يمين الشاشة.

الحركة

يمكنك ضبط التحكم في عصا التحكم عن طريق ضبط المنطقة المحايدة، والسرعة القصوى، والتنعيم، ونقاط النهاية لكل محور. هناك ثالثة 
ملفات تعريف افتراضية لكل إعداد.

المنطقة المحايدة: عندما تزداد قيمة المنطقة المحايدة، ستكون هناك حاجة إلى زيادة حركة العصا لترجمتها إلى حركة فعلية للمحور.

السرعة القصوى: تسمح بتعديل سرعة الدوران التي يتم التحكم فيها عن ُبعد.

التنعيم: يسمح للمستخدمين بالتحكم في حساسية الجيمبال.

 DJI RS 3 نقطة النهاية: تِحد من نطاق دوران المحور من خالل ضبط نقاط النهاية. يحتوي محور الدوران على حلقة انزالقية، مّما ُيتيح لـ
التدوير بشكل مستمر عند ضبط نقاط النهاية على 180 درجة. على محور اإلمالة، يمكنك إعداد نقاط النهاية وفًقا لمتطلباتك. قد تصطدم بعض 

العدسات الطويلة بإطار الجيمبال. اضبط زاوية نقطة النهاية لمنع مثل هذه الحاالت.
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الحالة

اإلعدادات
استخدم المزيد من الميزات مثل إيقاف المحرك، الوضع الصامت، ومعايرة النظام، والمعايرة األفقية، واستعادة إعداد الجيمبال.

قائمة التحقق

يعرض حالة اتصال Bluetooth والكاميرا. تظهر معلومات الحالة هنا عندما تكون حالة الجيمبال غير طبيعية.

نقل الصورة
مع تثبيت نظام نقل الصور DJI Ronin، انقر فوق التوصيل بـ RavenEye على الشاشة الرئيسية لتطبيق Ronin الستخدام ميزة نقل الصور. 

اّطلع على دليل مستخدم نظام نقل الصور DJI Ronin لمزيد من المعلومات.
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المقبض BG21 والبطارية المدمجة
مقبض BG21 لالستخدام بالحمل باليد. تبلُغ سعة البطارية المدمجة داخل المقبض 3000 مللي أمبير في الساعة وأقصى وقت تشغيل لها هو 

12 ساعة.

إرشادات السالمة
ُتستخدم المصطلحات التالية في جميع كتابات المنتج لإلشارة إلى مستويات مختلفة من الضرر المحتمل عند تشغيل هذا المنتج:

تحذير اإلجراءات، تؤدي إلى احتمالية حدوث أضرار بالممتلكات، وأضرار جانبية، وإصابة خطيرة أو تؤدي إلى احتمال كبير لإلصابة 

السطحية، في حال عدم اّتباعها بشكل صحيح.

إشعار اإلجراءات، تؤدي إلى إمكانية حدوث ضرر في الممتلكات المادية، واحتمال ضئيل أو معدوم لإلصابة في حال عدم اّتباعها 

بشكل صحيح.

استخدام المقبض
 1.   ال تَدع المقبض يالمس أي نوع من السوائل. ال تترك المقبض تحت المطر أو بالقرب من مصدر رطوبة. ال تغمس المقبض 

 في الماء. إذا المَس الجزء الداخلي من البطارية الماء، فقد يحُدث تحلل كيميائي، مّما قد يؤدي إلى اشتعال البطارية، وقد يؤدي إلى 
حدوث انفجار.

2.  إذا سقط المقبض في الماء بشكٍل عارض، فضعه في مكان آمن ومفتوح على الفور. حاِفظ على مسافة آمنة بينك وبين المقبض حتى يجف 
ح في قسم التخلص من المقبض. تماًما. ال تستخدم المقبض مرة أخرى، وتخلَّص من المقبض بشكل صحيح كما هو موضَّ

قم بإخماد أي حريق ينشب باستخدام الماء، أو الرمل، أو بطانية الحريق، أو مطفأة الحريق بالبودرة الجافة.   .3

4.   ال تستخدم غير بطاريات DJI. قم بزيارة www.dji.com لشراء بطاريات جديدة. ال تتحمل DJI أي مسؤولية عن أي ضرر ناتج عن 
.DJI بطاريات غير بطاريات

5.   ال تستخدم مقبض منتفخ، أو به تسريب، أو تالف. إذا كان المقبض غير طبيعي، فاتصل بـ DJI أو الموّزع المعتمد من DJI للحصول على 
مزيد من المساعدة.

6.   يجب استخدام المقبض في درجات حرارة تتراوح من 20- درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية )4- درجات فهرنهايت إلى 113 درجة 
فهرنهايت(. يمكن أن يؤدي استخدام المقبض في بيئات أعلى من 50 درجة مئوية )122 درجة فهرنهايت( إلى نشوب حريق أو انفجار. 

يمكن أن يؤدي استخدام المقبض تحت 10- درجة مئوية )14 درجة فهرنهايت( إلى إصابته بتلف دائم.

اقرأ دليل المستخدم للتعرف على ميزات هذا المنتج قبل التشغيل. قد يؤدي تشغيل المنتج بصورة غير مالئمة إلى 
إتالف المنتج، والممتلكات الشخصية، واإلصابة الخطيرة. هذا المنتج منتج معقَّد. ويجب تشغيله بحذر مع التمتع 
بالتقدير السليم ويتطلب بعض القدرات الميكانيكية األساسية. قد يؤدي تشغيل هذا المنتج بطريقة غير آمنة وغير مسؤولة إلى وقوع 

إصابات أو تلف المنتج أو الممتلكات األخرى.

هذا المنتج غير مخصَّص الستخدام األطفال بدون إشراف مباشر من الكبار. ال تستخدم هذا المنتج مع مكونات غير متوافقة أو ال 
مة من شركة .SZ DJI TECHNOLOGY CO.,LTD تحتوي  ُتجري تغييرات عليه بأي شكل من األشكال تتنافى مع المستندات المقدَّ

إرشادات السالمة هذه على تعليمات للسالمة، والتشغيل، والصيانة. من الضروري قراءة جميع التعليمات والتحذيرات الواردة في دليل 
المستخدم واّتباعها، قبل التجميع، أو اإلعداد، أو االستخدام، من أجل تشغيل المنتج بشكل صحيح وتجنُّب التلف أو اإلصابة الخطيرة.

اتبع إرشادات السالمة التالية عند استخدام المقبض، أو شحنه، أو تخزينه لتجنُّب الحريق، واإلصابة الخطيرة، وتلف الممتلكات.

تحذير
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ال تستخدم المقبض في البيئات الكهروستاتيكية أو الكهرومغناطيسية القوية. وإال فقد تتعطل لوحة التحكم في البطارية.   .7

ال تقم بفك أو ثِقب المقبض بأي شكل من األشكال وإال فقد تتسرب مواد البطارية، أو تشتعل، أو تنفجر.   .8

ال ُتسقط البطاريات أو تصدمها بشيء. ال تضع أجساًما ثقيلة على المقبض.   .9

10. اإللكتروليتات الموجودة في البطارية مواد شديدة التآكل. إذا المسْت اإللكتروليتات جلدك أو عينيك، فاغسل المنطقة المصابة على 
الفور بمياه جارية عذبة لمدة 15 دقيقة على األقل، ثم استشر الطبيب على الفور.

ال تستخدم المقبض بعد سقوطه.  .11

ال تقم بتسخين البطاريات. ال تضع المقبض في فرن الميكروويف أو في وعاء مضغوط.  .12

ال تقم بعمل قصر لدائرة المقبض يدوًيا.  .13

نّظف أطراف المقبض بقطعة قماش نظيفة وجافة.  .14

شحن المقبض
ال تترك المقبض بعيًدا عن نظرك أثناء الشحن. ال تشحن المقبض بالقرب من المواد القابلة لالشتعال أو على األسطح القابلة لالشتعال مثل   .1

السجاد أو الخشب.

ب  2.  قد يؤدي شحن المقبض خارج نطاق درجة الحرارة من 5 إلى 40 درجة مئوية )41 درجة إلى 104 درجة فهرنهايت( إلى حدوث تسرُّ
فيه، أو ارتفاع درجة حرارته، أو تلف البطارية. تتراوح درجة حرارة الشحن المثالية من 22 درجة إلى 28 درجة مئوية )72 درجة إلى 

82 درجة فهرنهايت(.

تخزين المقبض
احفظ المقبض بعيًدا عن متناول األطفال والحيوانات.   .1

إذا خّزنت المقبض لفترة طويلة، فاشحن المقبض حتى يصل مستوى البطارية إلى ما بين %30 و50%.   .2

3.   ال تترك المقبض بالقرب من مصادر الحرارة مثل الفرن أو المدفأة. ال تترك المقبض داخل السيارة في األيام الحارة. درجة حرارة التخزين 
المثالية هي 22 درجة إلى 28 درجة مئوية )72 درجة إلى 82 درجة فهرنهايت(.

حافظ على المقبض جاًفا.   .4

صيانة المقبض
ال تستخدم المقبض عندما ُتصبح درجة الحرارة مرتفعة جًدا أو منخفضة جًدا.   .1

 2.   ال ُتخّزن البطارية في بيئات ذات درجة حرارة أعلى من 45 درجة مئوية )113 درجة فهرنهايت( أو أقل من 0 درجة مئوية 
)32 درجة فهرنهايت(.

إشعار السفر
1.   قبل حمل المقبض على متن رحلة طيران، فيجب أوالً تفريغه حتى يقل مستوى البطارية عن %30. ال ُتفرغ شحن المقبض إال في مكان 

مقاوم للحريق وخّزنها في مكان جيد التهوية.

أبِق المقبض بعيًدا عن األجسام المعدنية مثل النظارات، والساعات، والمجوهرات، ودبابيس الشعر.   .2

ال تنقل مقبض تالف أو مقبض فيه مستوى بطارية أعلى من 30%.   .3

التخلص من المقبض
صة له فقط بعد تفريغه بالكامل. ال تضع المقبض في حاويات القمامة العادية. اتبع  ال تتخلص من المقبض إال في صناديق إعادة التدوير المخصَّ

اللوائح المحلية بدّقة فيما يتعلق بالتخلص من البطاريات وإعادة تدويرها.
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استخدام المقبض
تأّكد من أن المقبض مشحون بالكامل قبل االستخدام.   .1

إذا ظهَر تحذير انخفاض البطارية، فاشحن المقبض في أسرع وقت ممكن.   .2

شحن المقبض
صّممنا المقبض إليقاف الشحن عند االمتالء. ومع ذلك، من الجيد مراقبة الشحن وفصل المقبض عند اكتمال شحنه.   .1

تخزين المقبض
فّرغ المقبض إلى %40 - %65 إذا كنت بصدد عدم استخدامه لمدة 10 أيام أو أكثر. يمكن لهذا أن ُيطيل عمر البطارية بشكل كبير.   .1

 2.   إذا خّزنت المقبض لفترة طويلة ونفد شحن البطارية، فسوف يدخل المقبض في وضع السكون. أِعد شحن المقبض للخروج من 
وضع السكون.

أِزل المقبض من الجيمبال عند تخزينه لفترة طويلة.   .3

صيانة المقبض
قد ينخفض عمر البطارية إذا لم ُتستخدم لفترة طويلة.   .1

فّرغ المقبض واشحنه بالكامل مرة كل ثالثة أشهر إلبقائه في حالة جيدة.   .2

التخلص من المقبض
1.   إذا تعّطل المقبض وتعّذر تفريغ شحن البطارية بالكامل، فاتصل بأخصائي التخلص من البطاريات أو وكيل إعادة التدوير للحصول على 

مزيد من المساعدة.

تخلَّص من المقبض على الفور إذا تعّذر تشغيله بعد اإلفراط في التفريغ.   .2

إشعار
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أوضاع التشغيل
هناك أربعة أوضاع تشغيل في DJI RS 3: منتصب، ومتدلي، ووضع المصباح اليدوي، ووضع حقيبة اليد.

الصيانة
DJI RS 3 غير مقاوم للماء. تأّكد من حمايته من الغبار والماء أثناء االستخدام. بعد االستخدام، ُيوصى بمسح DJI RS 3 بقطعة قماش جافة 

.DJI RS 3 وناعمة. ال تُرش أي سوائل تنظيف على

الوضع المتدليالوضع المنتصب

وضع المصباح اليدوي

وضع حقيبة اليد
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المواصفات
منافذ NATOمنفذ الملحقاتمحيطي

ثقوب تثبيت 1/4"-20
كّتافة تثبيت مثقوبة

)USB-C(  Ronin منفذ نقل صورة
)USB-C ( RSS منفذ التحكم في الكاميرا

)USB-C( منفذ محرك التركيز

الطراز: BHX711-3000-7.2Vالبطارية
2S :النوع

السعة: 3000 مللي أمبير/ساعة
الطاقة: 21 واط/ساعة

بحد أقصى وقت التشغيل: 12 ساعة )ُتقاس بالمعدات في حالة مستوية وثابتة، ومتوازنة 
الجيمبال، وثالثة محاور في حالة نشطة، والبطارية تعمل فقط على تشغيل الجيمبال(

وقت الشحن: حوالي 2.5 ساعة عند استخدام الشحن السريع بقدرة 18 واط )يدعم 
)PD بروتوكول

درجة حرارة الشحن الموصى بها: 5 درجات إلى 40 درجة مئوية )41 درجة إلى 
104 درجة فهرنهايت(

Bluetooth 5.0الوصالت
)USB-C( منفذ الشحن

Ronin أو ما بعدهمتطلبات تطبيق iOS 11.0 نظام
نظام Android 7.0 أو ما بعده

اإلنجليزية، الصينية )المبسطة(، الصينية )التقليدية(، األلمانية، الفرنسية، الكورية، اللغات التي تدعمها شاشة اللمس
اليابانية، اإلسبانية، البرتغالية البرازيلية، الروسية، التايالندية

3 كجم )6.6 رطل(الحمولة المختبرةأداء التشغيل

التدوير: 360 درجة/ثانيةأقصى سرعة دوران متحكم بها
اإلمالة: 360 درجة/ثانية

االلتفاف: 360 درجة/ثانية

محور التدوير: 360 درجة دوران مستمرالمدى الميكانيكي
محور االلتفاف: 95- درجة إلى + 240 درجة
محور اإلمالة: 112- درجة إلى 214+ درجة

الخصائص الميكانيكية 
والكهربائية

من 2.4000 إلى 2.4835 جيجاهرتزتردد التشغيل

Bluetooth 8 ديسيبل ميلي واطقدرة ناقل<

20- إلى 45 درجة مئوية )4- درجة إلى 113 درجة فهرنهايت(درجة حرارة التشغيل

الجيمبال: نحو 990 جراًما )2.18 رطاًل(الوزن
المقبض: نحو 200 جراًما )0.44 رطاًل(

مقبض/حامل ثالثي ممتد )بالستيكي(: نحو 183 جراًما )0.4 رطاًل(
ألواح التفكيك السريع العلوية والسفلية: نحو 107 جراًما )0.23 رطاًل(

مطوي: 254×230×68 مم )الطول×العرض×االرتفاع، باستثناء الكاميرا والمقبض األبعاد
والمقبض/الحامل الممتد(

غير مطوي: 364×187×170 مم )الطول×العرض×االرتفاع، يشمل المقبض 
والمقبض/الحامل الممتد(



إذا كانت لديك أي أسئلة فيما يتعلق بهذا المستند، فالرجاء االتصال بشركة DJI بإرسال 
.DocSupport@dji.com رسالة إلى

.DJI هي عالمة تجارية لشركة DJI
حقوق الطبع محفوظة © DJI 2022 جميع الحقوق محفوظة.

هذا المحتوى ُعرضة للتغيير.
قم بتنزيل أحدث نسخة من الرابط

www.dji.com/rs-3/downloads

جهة االتصال
DJI دعم

نحن هنا من أجلك
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