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Bruksanvisning



 Søke etter stikkord
Søk etter nøkkelord som «batteri» og «installering» for å finne et emne. Hvis du 
bruker Adobe Acrobat Reader til å lese dette dokumentet, trykker du CTRL+F på 
Windows eller Command+F på Mac for å starte et søk.

 Navigering til et emne
Vis en fullstendig liste over emner i innholdsfortegnelsen. Klikk på et emne for å 
navigere til den delen.

 Skrive ut dette dokumentet
Dette dokumentet støtter utskrift med høy oppløsning.
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Hvordan bruke denne bruksanvisningen

Forklaring

Viktig Råd og tips

Les før første bruk
Les følgende dokumenter før du bruker DJITM RS 3 Mini.

Sikkerhetsinformasjon for DJI RS 3 Mini
Hurtigstartveiledning for DJI RS 3 Mini
Bruksanvisning for DJI RS 3 Mini

Det anbefales å se alle opplæringsvideoer på den offisielle nettsiden (https://www.dji.com/rs-
3-mini) eller i DJI Ronin-appen samt å lese sikkerhetsretningslinjene før den brukes for første 
gang. Sørg for å lese hurtigstartveiledningen før du bruker produktet for første gang, og se 
denne brukerhåndboken for mer informasjon.

Last ned Ronin-appen og se opplæringsvideoene
Skann QR-koden for å laste ned RONINTM-appen og se opplæringsvideoene.

iOS 11.0 eller nyere Android 7.0 eller nyere

https://s.dji.com/guide22

Ronin App

https://s.dji.com/guide22

https://www.dji.com/rs-3-mini
https://www.dji.com/rs-3-mini
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Introduksjon
DJI RS 3 Mini er en profesjonell gimbal med tre akser som kan brukes med én hånd. Den er 
spesielt laget for speilløse kameraer. Den kan brukes med et bredt utvalg kameraer og linser, 
og er testet for en arbeidsbelastning på opptil 2 kg. DJI RS 3 Mini er en gimbal som klarer mer, 
takket være en tredjegenerasjons RS stabiliseringsalgoritme.

DJI RS 3 Mini veier 850 g, noe som gjør den lett å ta med seg på farten. [1] Gimbalen kan byttes 
mellom horisontal og vertikal fotografering uten ekstra tilbehør. Med en 1,4-tommers full 
fargeberøringsskjerm kan brukerne kalibrere gimbalen og stille inn parametere. De innebygde 
knappene lar brukerne kontrollere gimbalbevegelsen, lukkeren, opptak og kamerafokus med 
knappene. DJI RS 3 Mini kan pares med vanlige speilløse kameraer via Bluetooth for trådløs 
kamerakontroll. Med NATO-porter kan tilbehør som dobbelt håndtak med vridd håndtak tas 
i bruk. Håndtaket har et innebygd batteri med en kapasitet på 2450 mAh, og gir maksimal 
kjøretid på opptil 10 timer. [2]

Når Ronin-appen er tilkoblet, er det enkelt å kontrollere gimbalens bevegelser og innstillinger 
for parametre med smarte funksjoner som panorama, timelapse og sporing.

[1] Vekten i horisontal opptaksmodus er 850 g, og i portrettmodus er 795 g med hurtigutløserplaten 
festet (unntatt både forlenget grep/stativ og armbeskytter og skruesett). Den faktiske vekten kan 
variere avhengig av produksjonsprosessen.

[2] Målt med utstyret i en jevn og stasjonær tilstand. Maksimal driftstid er kun for referanse.
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20. RSS-uttak til kamerakontroll (USB-C)
21. NATO-port
22. Fronthjul
23. Utløser
24. Sikkerhetslås
25. Vertikal arm
26. Rullearm
27. Sikkerhetslås
28. Rullemotor
29. Rullelås

DJI RS 3 Mini diagram

1. Øvre hurtigutløsningsplate
2. Nedre hurtigutløsningsplate
3. Horisontal arm
4. Rullearm
5. Rullemotor
6. 1,4-tommers berøringsskjerm i full 

farge
7. Styrespak
8. Kamerakontrollknapp
9. Håndtak (innebygget batteri med 

1/4 tommer-20 skruehull)
10. Forlenget håndtak / stativ med tre 

ben
11. Tiltlås
12. Tiltmotor
13. Tiltarm
14. Panoreringsmotor
15. Panoreringslås
16. Panoreringsarm
17. Strømuttak (USB-C)
18. Strømknapp (av/på)
19. M-knapp
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Feste det forlengede håndtaket/stativet
Fest det forlengede grepet/tripoden til gimbalen, stram og fold ut tripoden og plasser gimbalen 
på et jevnt underlag.
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Bruk for første gang

Lade DJI RS 3 Mini
Lad DJI RS 3 Mini gjennom strøminngangen (USB-C) med en ladekabel (inkludert) og en USB-
adapter (ikke inkludert). Det anbefales å bruke en 5V/2A USB-adapter. Batteriet kan lades helt 
opp på omtrent 2,5 timer. [1] Trykk på strømknappen for å sjekke batterinivået på skjermen når 
den er slått av.

[1] Testet i et 25 °C miljø med en 10 W lader.

5V-2A
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Gimbalens låsemekanisme
Hver gimbalakse er utstyrt med en lås som kan låse aksene for praktisk lagring og 
installasjon. Gimbalen er pakket i låst posisjon. Vri vippe- og rullelåsen til ulåst posisjon. 
Juster gimbalposisjonen som vist og sett de vippe- og rulle-låsene til den låste posisjonen før 
montering av kameraet.

 • DJI RS 3 Minis vippe- og rulleakse har forskjellige låste posisjoner som kan låses og 
lagres i henhold til den faktiske situasjonen.
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Montering av kameraet

Kameraer og objektiver som støttes
DJI RS 3 Mini er utførlig testet for å tåle en belastning på 2 kg. Pass på at den kombinerte vekten 
av kameraet, objektiver og annet tilbehør ikke overstiger 2 kg. Gå til det offisielle nettstedet til 
DJI (https://www.dji.com/support/compatibility) for den mest oppdaterte listen over kompatible 
enheter i Ronin-serien.

Kameramontering
Pass på at kameraet er klart før det monteres til DJI RS 3 Mini. Fjern objektivdekselet og sjekk at 
batteriet og minnekortet er montert i kameraet.

1. Fest den øvre platen til hurtigutløseren
 Fest den øvre platen til hurtigutløseren til kameraet ved å stramme skruen. Merk: bruk den 

buede plasseringsmalen til å feste kameraet godt på den øvre hurtigutløsningsplaten.

 • Hvis den øvre hurtigutløsningsplatens buede plasseringsguide ikke kan brukes til 
å feste kameraet godt, endrer du retningen på den øvre hurtigutløsningsplaten og 
installerer den deretter.

2. Fest kameraet til gimbalen
 DJI RS 3 Mini støtter horisontal og vertikal fotografering. Følg trinnene for å installere 

kameraet i horisontal og vertikal fotografering.

https://www.dji.com/support/compatibility


DJI RS 3 Mini Bruksanvisning

8 © 2023 DJI Alle rettigheter reservert. 

Horisontale opptak
1. Løsne spaken ① på den nedre hurtigutløsningsplaten. 
2. Sett inn den øvre hurtigutløsningsplaten med kameraet festet til den nedre hurtigutløsningsplaten 

② , som vist nedenfor. 
3. Juster den nedre hurtigutløsningsplaten til en passende posisjon i henhold til kameraets 

bredde, og stram deretter spaken ③ .
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3
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3
1

 • Posisjonen til den nedre hurtigutløsningsplaten på den horisontale armen kan 
justeres i henhold til kameraets bredde. Løsne den røde spaken på den nedre 
hurtigutløsningsplaten og flytt deretter den nedre hurtigutløsningsplaten.
 • For å fjerne den øvre hurtigutløsningsplaten, løsne den grå spaken på den nedre 
hurtigutløsningsplaten og trykk og hold sikkerhetslåsen ved siden av spaken.



DJI RS 3 Mini Bruksanvisning

9 © 2023 DJI Alle rettigheter reservert. 

1

2

2

3

4

1

2

2

4

1

Vertikale opptak
1. Løsne den nedre hurtigutløsningsplaten
 Løsne den røde spaken ① på den nedre hurtigutløsningsplaten, og flytt deretter den nedre 

hurtigutløsningsplaten mens du trykker på sikkerhetslåsen ② ved siden av spaken.
2. Koble fra den horisontale armen
 Løsne hendelen ③ på den horisontale armen, skyv den horisontale armen ned og lås opp 

sikkerhetslåsen ④ nederst på den vertikale armen for å skille den horisontale armen fra 
den vertikale armen.

3. Monter den nedre hurtigutløsningsplaten på den vertikale armen
 Pass på at den røde spaken ① på den nedre hurtigutløsningsplaten er ulåst og 

peker oppover under montering. Sørg for at de røde pilene på siden av den nedre 
hurtigutløsningsplaten og den vertikale armen er i samme retning. Rett inn den 
nedre hurtigutløsningsplaten med sporet på den vertikale armen, installer den nedre 
hurtigutløsningsplaten og stram deretter den røde spaken ② .
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 • IKKE installer den nedre hurtigutløsningsplaten i feil retning. Ellers vil kameraet ikke 
være skikkelig festet til den vertikale armen.

4. Fest et kamera til gimbalen
 Kontroller at spaken ② på den nedre hurtigutløsningsplaten er i ulåst posisjon. Sett 

kameraet og øvre hurtigutløsningsplate ① inn i den nedre hurtigutløsningsplaten, som vist i 
diagrammet nedenfor. Stram spake ② til låst posisjon etter at den er koblet inn. 
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Balansering
Det er nødvendig med god balanse for å få mest mulig ut av DJI RS 3 Mini. I bildesituasjoner 
med DJI RS 3 Mini der rask bevegelse eller akselerasjon er obligatorisk, er skikkelig balanse helt 
nødvendig, og det gir også lengre batteritid. Det er tre akser som må være helt i balanse før du 
slår på DJI RS 3 Mini og setter opp programvaren.

Før balansering
1. Kameraet må være konfigurert, med alt tilbehør og kabler tilkoblet, før installering og 

balansering av kameraet på gimbalen. Hvis kameraet har et objektivdeksel, se til at det 
fjernes før balansering. Før balansering må kameraet slås på hvis det er utstyrt med et 
optisk zoomobjektiv, og brennvidden må innstilles hvis det er utstyrt med et varifokalt 
objektiv.

2. Pass på at DJI RS 3 Mini er slått av eller i hvilemodus før balansering.

Balanseringstrinn
DJI RS 3 Mini støtter horisontal og vertikal fotografering. Følg trinnene nedenfor for å balansere 
gimbalen i ulike opptaksmoduser. Sørg for å bruke diagrammene nedenfor som referanse ved 
balansering.

https://www.dji.com/guide22Opplæringsvideoer:  

https://www.dji.com/guide22
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2. Dybdebalansering av tiltaksen
a) Roter tiltarmen slik at kameraobjektivet peker fremover. Løsne hendelen på den 

vertikale armen ① .
b) Se til at kameraet ikke er frem- eller baktungt. Flytt kameraet bakover hvis det er 

fremtungt ② . Flytt kameraet fremover hvis det er baktungt ② .
c) Vri spaken på den vertikale armen til låst posisjon. Tiltaksen er balansert når 

kameralinsen er stødig, mens den peker fremover.
d) Vri vippelåsen til låst posisjon ③ .
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Balansering i horisontal fotografering

1. Balansering av vertikal tilting
a) Lås opp vippeaksen ① og løsne spaken på den horisontale armen ② .
b) Roter tiltaksen slik at kameraobjektivet peker oppover. Se til at kameraet ikke er topp- 

eller bunntungt. Flytt kameraet bakover hvis det er topptungt ③ . Flytt kameraet 
fremover hvis det er baktungt ③ .

c) Løft kameraet litt oppover slik at gimbalen ikke bærer vekten av kameraet, og stram 
deretter spaken på den horisontale armen. Vertikal tilt er balansert når kameraet er 
stødig, mens det peker oppover.
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4. Balansering av panoreringsaksen
a) Lås opp panoreringsaksen ① og løsne spaken på panoreringsaksen ② .
b) Mens du holder håndtaket og tilt gimbalen forover og roter panoreringsarmen til den 

er parallelt med den flate overflaten. Kontroller bevegelsene til panoreringsaksen. Hvis 
kameralinsen roteres til venstre, flytt kameraet til høyre ③ . Hvis kameraet roteres til 
høyre, flytt kameraet til venstre ③ .

c) Stram spaken på panoreringsaksen. Panoreringsaksen er balansert når panoreringsarmen 
holder seg parallell med en jevn overflate mens grepet er vippet. 

1
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3. Balansering av rulleaksen
a) Lås opp rulleaksen ① og løsne spaken på rulleaksen ② .
b) Sjekk hvilken retning rullemotoren svinger. Hvis kameraet roteres til venstre, flytt 

kameraet til høyre ③ . Hvis kameraet roteres til høyre, flytt kameraet til venstre ③ .
c) Stram spaken på rulleaksen. Rulleaksen er balansert når den horisontale armen holder 

seg parallell med en jevn overflate. 
d) Vri rullelåsen til låst posisjon.
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Balansering i vertikal fotografering

1. Balansering av vertikal tilting
a) Lås opp vippeaksen ① og løsne den røde spaken på den nedre hurtigutløsningsplaten ② .
b) Roter tiltaksen slik at kameraobjektivet peker oppover. Se til at kameraet ikke er 

topp- eller bunntungt. Flytt kameraet bakover hvis det er topptungt ③ . Flytt kameraet 
fremover hvis det er baktungt ③ .

c) Stram den røde spaken på den nedre hurtigutløsningsplaten. Vertikal tilt er balansert 
når kameraet er stødig mens det peker oppover.

2. Dybdebalansering av tiltaksen
a) Roter tiltaksen slik at kameraobjektivet peker fremover. Løsne hendelen på den 

vertikale armen ① .
b) Se til at kameraet ikke er frem- eller baktungt. Flytt kameraet bakover hvis det er 

fremtungt ② . Flytt kameraet fremover hvis det er baktungt ② .
c) Stram spaken på den vertikale armen. Tiltaksen er balansert når kameralinsen er 

stødig, mens den peker fremover.
d) Vri vippelåsen til låst posisjon ③ . 
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3. Balansering av rulleaksen
a) Lås opp rulleaksen ① og løsne spaken på rulleaksen ② .
b) Sjekk hvilken retning rullemotoren svinger. Hvis kameraet roteres til venstre, flytt 

kameraet til høyre ③ . Hvis kameraet roteres til høyre, flytt kameraet til venstre ③ .
c) Stram spaken på rulleaksen. Rulleaksen er balansert når den vertikale armen holder 

seg vinkelrett med en jevn overflate.
d) Vri rullelåsen til låst posisjon.

4. Balansering av panoreringsaksen
a) Lås opp panoreringsaksen ① og løsne spaken på panoreringsaksen ② .
b) Mens du holder håndtaket og tilt gimbalen forover og roter panoreringsarmen til den 

er parallelt med den flate overflaten. Kontroller bevegelsene til panoreringsaksen. Hvis 
kameralinsen roteres til venstre, flytt kameraet til høyre ③ . Hvis kameraet roteres til 
høyre, flytt kameraet til venstre ③ .

c) Stram spaken på panoreringsaksen. Panoreringsaksen er balansert når panoreringsarmen 
holder seg parallell med en jevn overflate mens grepet er vippet. 
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Aktivering av DJI RS 3 Mini
Aktivering av DJI RS 3 Mini gjennom Ronin-appen kreves. Følg stegene nedenfor for å aktivere 
DJI RS 3 Mini: 
1. For å slå på DJI RS 3 Mini trykker du på og holder strømknappen nede, og velger språk på 

skjermen. 
2. Skann QR-koden på skjermen for å laste ned Ronin-appen. 
3. Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen. Start Ronin-appen og logg inn med en DJI-konto. 

Velg DJI RS 3 Mini, skriv inn standardpassordet 12345678 og aktiver gimbalen i henhold til 
instruksjonene. Internettilkobling er nødvendig for aktivering. 

 • DJI RS 3 Mini støtter opptil fem gangers bruk uten aktivering. Deretter kreves 
aktivering for videre bruk. 
 • Sørg for at låsene for vipping, rulling og panorering er i ulåst posisjon før gimbalen 
brukes.

2s



DJI RS 3 Mini Bruksanvisning

17 © 2023 DJI Alle rettigheter reservert. 

Koble til et kamera
DJI RS 3 Mini støtter trådløs kameratilkobling ved hjelp av Bluetooth, kamerakontroll er 
tilgjengelig uten kabeltilkobling. Sveip ned fra toppen av berøringsskjermen på startskjermen 
for å gå inn i kontrollsenteret. Trykk på Bluetooth-ikonet og velg enheten, så vil gimbalen og 
kameraet begynne å pare. Bluetooth-ikonet blir blått for å indikere at tilkoblingen er vellykket.

For kameraer i Sony-serien må Bluetooth-fjernkontrollen aktiveres før du kobler til gimbalen. 

For kameraer i Canon-serien må fjernkontrollmodus for bilde- eller opptaksmodus aktiveres før 
tilkobling til gimbalen. 

Se kompatibilitetslisten for Ronin-serien for flere kamerainnstillinger ved bruk av en Bluetooth-
tilkobling.

Velg riktig kamerakontrollkabel for kameraer som ikke støtter Bluetooth, i henhold til 
kameratypen. Koble kameraet og RSS-kamerakontrollporten til gimbalen med kabelen.

 • Se kompatibilitetslisten for Ronin-serien (https://www.dji.com/support/compatibility) 
for støttede kameramodeller. 
 • Noen kamerakontrollkabler må kjøpes separat. 

Autojustering
Bruk auto-innstilling til å justere motorens stivhet før du bruker gimbalen. Automatisk justering 
gir riktig stivhet for motoren i henhold til nyttelasten for å oppnå optimal gimbalytelse. 
Gimbalen er klar til bruk etter at den automatisk justeringskalibreringen er fullført. 

Trykk og hold inne strømknappen for å slå på DJI RS 3 Mini, eller trykk én eller to ganger for å 
gå ut av hvilemodus. Trykk på ikonet for automatisk justering  på berøringsskjermen for å 

aktivere automatisk justeringskalibrering.

 • Plasser gimbalen på et jevnt, flatt underlag. IKKE flytt gimbalen under automatisk 
justering. Det er normalt at gimbalen vibrerer og lager lyder under autojustering.

https://www.dji.com/support/compatibility
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Drift

Funksjoner for knapper og porter

 Strømknapp (av/på)
 • Trykk og hold inne: strøm av/på
 • Trykk en/to ganger for å gå inn eller ut av hvilemodus
 • Trykk for å sjekke batterinivået når den er slått av

 Kamerakontrollknapp
Når du har koblet kameraet til Bluetooth eller en kamerakontrollkabel, kan 
kamerakontrollknappene utføre følgende funksjoner:
 • Trykk halvt ned for autofokus
 • Trykk én gang for å starte eller stoppe opptak
 • Trykk og hold nede for å ta et bilde

Se https://www.dji.com/support/compatibility. Se kompatibilitetslisten for 
Ronin-serien for detaljert informasjon om støttede kamerafunksjoner.

 M-knapp
 • Trykk én gang: velg en brukerprofil
 • Trykk og hold nede og trykk ned utløseren to ganger for å bli i Sportmodus 
Gjenta for å gå ut av Sportmodus
 • Trykk og hold nede M-knappen sammen med utløseren for å starte 
automatisk justering

I Sport-modus øker følgehastigheten til gimbalen betydelig. Dette egner seg 
til opptak i situasjoner der motivene beveger seg brått og hurtig. 

 Styrespak
Standardinnstillingene for styrespakens styreretninger er som følger:
 • Skyv opp eller ned for å styre bevegelsen av tiltaksen
 • Trykk venstre eller høyre for å styre bevegelsen til panoreringsaksen

Joystick-kontrollretning kan stilles inn i Ronin-appen. 

 
Fronthjul
Vri for å kontrollere fokus/zoom som standard. Innstillingene kan endres via 
berøringsskjermen. Se avsnittet Berøringsskjerm for mer informasjon.

 Utløser
 • Trykk og hold på berøringsskjermen for å forbli i låsemodus, og så kan 
utløseren slippes
 • Trykk to ganger for å sentrere gimbalen på nytt
 • Trykk tre ganger: gimbalen roterer 180°, slik at kameraet kan vende mot 
brukeren (selfie-modus)

https://www.dji.com/support/compatibility
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Berøringsskjerm

Start

 Indikerer den gjeldende brukerprofilen. Brukere kan opprette og lagre tre 
brukerprofiler: M1, M2 og M3.

 Indikerer at en kamerakontrollkabel er tilkoblet.

 Indikerer at Bluetooth er tilkoblet.

 
Indikerer at Sport-modus er aktivert. I Sport-modus øker følgehastigheten til gimbalen. 
Dette egner seg til opptak i situasjoner der motivene beveger seg brått og hurtig. 

70  Viser gimbalens nåværende batterinivå.

 Autojustering
Bruk automatisk justering etter balansering. Automatisk justering gir riktig stivhet for motoren i 
henhold til nyttelasten for å oppnå optimal gimbalytelse. 

De tre verdiene indikerer stivheten til de tre aksene på siden for automatisk justering. Brukere 
kan også manuelt endre motorstivheten til de tre aksene. Soliditet: Justeringer i motorens 
soliditet tilrettelegger for finjustering av kraften som brukes i motorene mens de håndterer og 
balanserer vekten på begge aksene. Pass på at du gir ekstra margin for god stabilitet til enhver 
tid. Hvis stivhetsverdien er for høy, kan gimbalen riste. Hvis verdien er for lav, vil gimbalytelsen 
bli påvirket.

 Balansestatus
Når statuslinjen viser grønt, indikerer dette at gimbalen er balansert. Hvis statuslinjen viser 
gult, er gimbalen litt ubalansert. Statuslinjen viser rødt når gimbalen er kritisk ubalansert. I 
dette tilfellet skal den tilsvarende aksen rebalanseres. For å kontrollere balansestatusen til 
panoreringsaksen, vipp gimbalen 15° til venstre eller høyre og kontroller statuslinjen. Hvis 
du vil kontrollere balansestatusen til tiltaksen, bruker du styrespaken til å rotere gimbalen til 
kameralinsen peker oppover, og deretter kontrollerer du statuslinjen.

PF

70

Follow Speed
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 Følgemodus
De tre motorene i gimbalen kontrollerer de tre aksene. Tiltmotoren styrer tiltaksen som skal 
følges, panoreringsmotoren styrer panoreringsaksen som skal følges, og rullemotoren styrer 
rulleaksen som skal følges. DJI RS 3 Mini støtter følgende følgemoduser: PF, PTF, FPV, Custom 
og 3D Roll 360. Følge-modusene kan byttes ved å klikke på M-knappen eller trykke direkte på 
berøringsskjermen.

PF

PF: panorering følger, der bare panoreringsaksen følger 
håndtakets bevegelser. Passer til scenarier som opptak av 
nye bilder og buebilder eller flytting fra venstre til høyre.

PTF

PTF: panorering og tilt følger, der både panoreringsaksen 
og tiltaksen følger håndtakets bevegelser. Egnet for 
scenarier når du beveger deg opp og ned eller på en 
skråkant.

FPV

FPV: panorering, tilting og rulling følger, der alle tre aksene 
følger håndtakets bevegelser. Egnet for scenarier ved 
rotering av kameraet eller filming fra lav vinkel. 
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Custom

Custom (egendefinert): aktiver eller deaktiver aksefølging 
som ønsket. Låsemodus er aktivert når de tre aksene er 
deaktivert. Alle de tre aksene vil ikke følge bevegelsen av 
grepet i låsemodus.

3D Roll 360

3D Roll 360: gjør det mulig å filme mens kameraet roteres 
360°. Tiltaksen roterer 90° slik at kameraobjektivet peker 
oppover. Skyv styrespaken til venstre eller til høyre for å 
starte 3D Roll 360. Skyv styrespaken to ganger til venstre 
eller til høyre i rask rekkefølge for å avløse automatisk 
rotering. Trykk to eller tre ganger på utløseren under 
automatisk rotasjon, så stopper kameraet.

 Følgehastighet 
Trykk for å velge følgehastighet. Brukere kan velge rask, medium, langsom og egendefinert.

Sveip opp: Skjermbilde for gimbalinnstillinger
Sveip fra bunnen av skjermen for å gå inn på siden for innstillinger av gimbalen.

Styrespakehastighet: gir brukere en mulighet til å kontrollere styrespakens hastighet for 
gimbalen. Brukere kan velge mellom rask, medium, langsom og egendefinert. Trykk på ikonet 
øverst til høyre på berøringsskjermen for å tilpasse hastigheten. Jo høyere verdien er, desto 
raskere er styrespakens hastighet. 

Styrespakens smidighet: gir brukere en mulighet til å kontrollere gimbalens sensitivitet. 
Gimbalens bevegelser blir mer sensitive i takt med at verdien for utjevning reduseres. 

Hjulfunksjoner: gir brukere muligheten til å velge funksjonen på det fremre hjulet. Brukere 
kan selv velge å kontrollere fokus/zoom, ISO, blenderåpning, lukkehastighet, rulleakse, 
panoreringsakse og tiltakse. 

Hjulhastighet: trykk for å angi responshastighet og smidighet for fronthjulet. Hjulets hastighet 
gir brukere muligheten til å velge funksjonens responshastighet for det fremre hjulet. 
Hjuljevnhet gjør det mulig for brukere å angi følsomheten for funksjonssettet for fronthjulet. 
Jevnhet på hjul: Jo større jevnhetsverdi, desto jevnere blir bevegelsene. Brukere kan aktivere 
Reverseringshjul for å reversere retningen på hjulet.

Speed
Joystick
Smoothness

30
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Skjermlås 
Trykk på skjermlåsen for å låse berøringsskjermen for å unngå uventet bruk. Sveip opp for å 
låse opp berøringsskjermen etter aktivering av skjermlås.

Bluetooth
Trykk på ikonet for å koble til kameraet via Bluetooth. Trykk på Koble til for å pare Bluetooth for 
gimbalen og kameraet. Ikonet blir blått etter vellykket tilkobling.

 • Gimbalen kan bare kobles til ett kamera om gangen. 

Stillemodus
Aktiver for å slå av lyder, inkludert varseltonen. Lydene fra motoren og akselåsene kan ikke 
dempes.

Sveip ned: Skjermbildet Kontrollsenter
Sveip ned fra toppen av skjermen for å gå inn i skjermbildet kontrollsenter.
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Innstillinger 

Element Beskrivelse

Deaktiver selfie
Deaktiver selfie forhindrer tilfeldig bruk av selfiemodus og 
innspillingsavbrudd. Hvis selfiemodus er deaktivert, legges det ikke inn 
selv om det trykkes tre ganger på avløseren.

Orbit-følge
Få jevnere bevegelser etter at du har aktivert det når du tar 
lysbuebilder.

Skyvemodus For manuell kontroll av tiltakse og panoreringsakse.

Horisontkalibrering
Bruk hvis gimbalen står på hell når gimbalen er stødig. Hvis 
problemstillingen vedvarer, bruk manuell justering. 

Gimbal auto-sjekk Trykk for å analysere og hente ut status for informasjon om gimbalen.

Gjenopprett 
parametere

Trykk for å gjenopprette parametere og Bluetooth-passord til 
standardinnstillinger. 

Språk
Velg mellom følgende språk på skjermen: kinesisk (forenklet), engelsk, 
kinesisk (tradisjonell), japansk, koreansk, fransk, tysk, brasiliansk 
portugisisk, spansk, thai og russisk. 

Enhetsinfo
Trykk for å vise enhetsinformasjon som enhets-SN, enhetsnavn og 
passord.

Fastvareversjon Trykk for å vise fastvareversjonen til gimbalen.

Samsvarsinformasjon Trykk for å vise samsvarsinformasjonen.
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Innstillinger for Ronin-appen
Ronin-appen har alle funksjonene til berøringsskjermen i tillegg til flere av gimbalens 
funksjoner. Skjermbildene under er basert på appens versjon for iOS.

Topplinje 

Hvilemodus: trykk for å gå inn eller ut av hvilemodus. 

Brukerprofil: refererer til den gjeldende brukerprofilen.

Batterinivå: viser gimbalens batterinivå. 

 Om 
Innstillinger: log inn på kontoen din, velg språk og vis hurtigstartveiledningen. 

Enhetsliste: viser enhetens SN, enhetens navn og passord. 

Fastvare: viser fastvareversjonen. 

 Akademi
Se veiledende videoer og les bruksanvisningen.
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Opprett
Virtuell styrespak

6

3

2

4

5

1

Bruk appens virtuelle styrespak til kontroll av gimbalens bevegelser og fange bilder eller ta opp 
video. 

1. Kontrollinjen: kontroller gimbalens hastighet og smidighet ved justering av kontrollinjen. 
Hastigheten gir brukere en mulighet til å justere den roterende hastigheten med 
fjernkontrollen. Utjevningen gir brukere en mulighet til å kontrollere gimbalens sensitivitet. 
Gimbalens bevegelser blir mer sensitive i takt med at verdien for utjevning reduseres. 

2. Rullepinnen: kontroller gimbalens bevegelse på rulleaksen med den virtuelle styrespaken. 
3. Spake til panorering/tilt: kontroller bevegelsen for gimbalens panoreringsakse og tiltaksen 

ved bruk av den virtuelle styrespaken. 
4. Resentrer: trykk for å resentrere gimbalen. 
5. Utløser-/opptaksknapp: trykk for å ta bilder eller spille inn videoer. 
6. Svitsjing mellom foto/video: trykk for å veksle mellom foto- og videomodus. Pass på at 

modusen er den samme i innstillingene som på kameraet.
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Force Mobile

Force Mobile krever at telefonholderen og mobiltelefonen er vertikalt montert på et stativ 
med tre hjul eller et håndtak. Når denne funksjonen er aktivert i Ronin-appen, kan gimbalens 
bevegelser kontrolleres når brukeren snur og roterer på mobilen. (Gimbalbevegelsen kan ikke 
kontrolleres ved å rulle mobiltelefonen som standard.)

Hastigheten bestemmer forholdet mellom roterende hastighet og vinkling. Når hastigheten 
er angitt til 50, er vinklingen til gimbalens rotering og mobiltelefonen satt til 1-til-1. Gimbalen 
beveger seg i samme vinkel som mobiltelefonen. Når hastigheten er angitt til 50, roteres 
gimbalen langsommere enn telefonenes bevegelse. Når maksimal hastighet er angitt til en 
høyere verdi enn 50, er gimbalens rotering raskere enn mobiltelefonen.

Smidighet gir brukere en mulighet til å kontrollere gimbalens sensitivitet. Gimbalens bevegelser 
blir mer sensitive i takt med at verdien for utjevning reduseres.

Resentrer: trykk for å resentrere gimbalen. 

Utløser-/opptaksknapp: trykk for å ta bilder eller spille inn videoer.
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Panorama

Panorama gir brukere muligheten til å knipse en rekke sammenkoblet stillbilder med presis 
kontroll i henhold til en type sensor, objektivets brennvidde, overlapping og intervaller.

Pass på at du har tilkoblet kameraet og gimbalen ved bruk av kameraets tilhørende 
kabelkontroll før du knipser et panorama.

Overlapping: bestemmer forholdet for overlapping av hvert foto ved generering av panorama.

Den angitte intervalltiden mellom hver gang du trykker på avløseren, vil være ett sekund mer 
enn utløsertiden for å unngå uklare bilder ved lange eksponeringer.

Når kameraets innstillinger er bekreftet, kan det stilles inn på panorama ved å dra de hvite 
prikkene på rutenettkartet, styre gimbalen manuelt eller bruke den virtuelle styrespaken. 

Den totale rekkevidden som omfattes av sluttpunktene og de obligatoriske bildene for å lage 
et panorama, er vist over rutenettkartet. Tiltaksens rekkevidde i panorama er -45 to +90° for 
å forhindre at gimbalen blir med på bildet, mens panoreringsaksen gir rom for bilder med 
fullstendig rotering i 360°. 

Trykk på utløser-/opptaksknappen for å begynne et panorama.
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Timelapse

I Timelapse vil DJI RS 3 Mini utløse kameraet til å ta stillbilder i gitte tidsintervaller og stopper 
automatisk ved fullføring. Varigheten av Timelapse og intervalltiden kan angis slik at DJI RS 3 
Mini beregner akkurat hvor mange bilder som trengs.

Brukere kan justere aksene for panoreringen og tilting manuelt innen Timelapse ved aktivering 
av styringsmodus. Brukere kan skyve på DJI RS 3 Mini for å endre kameraets orientering og 
justere komposisjonen. Trykk på ikonet for den virtuelle styrespaken for å bruke den virtuelle 
styrespaken til justering av kameraets orientering.

Motionlapse gir brukere muligheten til å sette opp fem sluttpunkter, slik at utløseren går av i 
Timelapse.

For å justere veipunktets posisjon, juster kameraet til ønsket posisjon og trykk på ikonet for + 
for å bekrefte veipunktet. Du kan også bruke den virtuelle styrespaken til å kontrollere aksene 
for panorering, tilting og rulling.

For å legge til et veipunkt, flytt gimbalen til det neste veipunktet og trykk på ikonet for + over 
rutenettkartet. For å slette et veipunkt etterpå, velger brukeren dette veipunket og trykker på 
søppelikonet. Når veipunkter er satt opp, kan brukeren enten sveipe over forhåndsvisning 
for å se til at Motionlapse har med alt eller sveipe over utløser-/opptaksknappen for å starte 
filmingen. Pass på at kameraet og gimbalen er sammenkoblet gjennom kameraets tilhørende 
kontrollkabel.
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Sporing

Sporing et utformet for å lage videoer med opptil ti veipunkter. Brukere må velge veipunkt 
manuelt ved å flytte gimbalen eller bruke den virtuelle styrespaken. Parametere for varigheten 
under rutenettkartet angir hvor lang tid det vil ta for gimbalen å bevege seg fra et veipunkt til 
det neste. Oppetiden angir hvor lenge gimbalen vil forbli stødig ved veipunktet, før den går 
videre til neste veipunkt.

 • IKKE trykk på kameraets utløserknapp når sporing er i bruk.
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Spillkontroll 

Kontrollere for PS4 DualShock og Xbox kan brukes til styring av gimbalen og kamera. Når 
kontrollen er tilkoblet til mobilenheten og gimbalen, kan brukere kontrollere gimbalens 
bevegelser, fokus og zoom, og ta opp videoer, justere gimbalen til sentrum, ta bilder og bytte 
brukerprofiler.

Hastigheten og jevnheten til kontrollpinnene kan justeres. Angi verdien for fokus innen 10 på 
kameraets innstillinger for optimal ytelse. iOS 11 eller nyere versjon, Android 7.0 eller nyere 
versjon og Ronin App v1.6.0 eller nyere versjon er obligatorisk.

Trykk på bruksanvisning for å finne ut mer om gaming-kontrollen.
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Kamerainnstilling 

Alle viste parametere (unntatt høy ISO) kan bare kontrolleres basert på kameraets egenskaper. 
Se instruksjonene for kameraet for mer informasjon.
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Balansetest 

Trykk Start testing for å sjekke status for balansen og gi en poengsum for hver akse. Hvis 
balansestatusen ikke er god, kan du se opplæringsvideoene på skjermen om hvordan du 
balanserer. Sørg for at gimbalen holdes i en helling mellom 15° og 45° før testen startes.

Motorparametre



DJI RS 3 Mini Bruksanvisning

33 © 2023 DJI Alle rettigheter reservert. 

Stivhet kan vises og justeres på siden med motorparametere. Trykk på Automatisk justering for 
automatisk beregning av resultatet basert på vekten til gimbalens oppsett. Etter at automatisk 
justering er ferdig, dukker det opp en detaljert motordiagnostikk i bunnen av skjermen. Trykk 
på Mer for å vise detaljert informasjon om motordiagnostikk. Hvis gimbalen er helt i balanse, 
bør kraften i motorene befinne seg i rekkevidden av ±5. Sjekk den mekaniske balansen til 
gimbalen hvis det elektriske forbruket til en spesifikk akse går over rekkevidden.

Brukerprofil 

På denne siden kan brukere tilpasse parametere i ulike brukerprofiler, som f.eks. 
Følgehastighet, Dødbånd og Styringsmodus.

 • Følgehastigheten bestemmer hvor fort kameraet beveger seg ved oversettelse av bevegelsene 
for panorering, tilting eller rulling.
 • Dødbånd: avgjør hvor mye bevegelse gimbalen tolererer før bevegelsen for panorering, tilting 
og rulling er oversatt til kameraet.
 • Styringsmodus: etter at styringsmodus er aktivert, kan gimbalens akse styres manuelt til 
ønsket posisjon.
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Klikk på Kontroll for å angi følgende parametere:

Kanaler
Kanalens indikator gir tilbakemeldinger ved konfigurering av fjerndrift. Kanaler for panorering, 
tilting og rulling kan tildeles på nytt og hver akse kan også inverteres. Normal betyr at 
bevegelsesretningen er den samme som styrespaken. Invertert betyr at bevegelsesretningen er 
motsatt av styrespaken.
Ved bruk av styrespaken kan du bare kontrollere CH1 og CH3, som er kartlagt til aksene for tilt 
og panorering som standard. Brukeren kan lage egendefinerte kartlegginger av kanaler ved å 
trykke på navnet til aksen på skjermens høyde side.

Bevegelse
Brukeren kan opprette styrespakens kontroll ved justering av dødbånd, maksimal hastighet og 
sluttpunkter for hver akse. Det finnes tre standard profiler for hver innstilling.

 • Dødbånd: når verdien av dødbånd stiger, kreves mer bevegelse fra kontrollpinnene for å 
oversette den faktiske bevegelsen fra gimbalen.

 • Maksimal hastighet: gir brukere rom for justering av roterende hastighet med fjernkontrollen.

 • Smidighet gir brukere en mulighet til å kontrollere gimbalens sensitivitet. 

 • Sluttpunkt: begrenser gimbalens roterende rekkevidde ved innstilling av sluttpunkter. 
Panoreringsaksen kommer med en slepering som gjør at DJI RS 3 Mini kan rotere kontinuerlig 
når sluttpunktene er angitt til 180°. På tiltaksen kan brukeren sette opp sluttpunkter i 
henhold til spesifikke krav. Enkelte lengre objektiver vil kunne treffe gimbalens ramme. Angi 
sluttpunktets vinkel for å unngå slike tilfeller.
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Status

Innstillinger
Bruk flere funksjoner, som for eksempel Stillemodus, Motorpause, Systemkalibrering, 
Horisontal kalibrering og Gjenopprett oppsett av gimbal.

Sjekkliste
Viser tilkoblingsstatusen til Bluetooth og kameraet. Når gimbalens status er unormal, vises 
status for denne informasjonen her.

Fastvareoppdatering
Fastvaren til DJI RS 3 Mini oppdateres ved hjelp av Ronin-appen.

Hvis ny fastvare er tilgjengelig, vil brukere bli varslet av Ronin-appen. Følg instruksjonene 
på skjermen for å oppdatere fastvaren. IKKE slå av gimbalen eller gå ut av appen under 
fastvareoppdateringen. 

Ronin-appen vil spørre om oppdateringen er vellykket. Hvis oppdateringen mislykkes, start 
gimbalen og Ronin-appen på nytt og prøv igjen.

 • Forsikre deg om at enheten har tilstrekkelig strøm før du oppdaterer fastvaren. 
 • Sørg for at mobiltelefonen er koblet til Internett under oppdatering. 
 • IKKE slå av gimbalen ved oppdatering. 
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Håndtak og innebygget batteri
Det innebygde batteriet i håndtaket har en kapasitet på 2450 mAh og maksimal kjøretid på 
omtrent 10 timer.*

* Målt med utstyret i en jevn og stasjonær tilstand og gimbalen balansert. Når gimbalen er i bevegelse, 
reduseres driftstiden.

Retningslinjer for sikkerhet
Følgende begrep brukes i hele brosjyren for å indikere forskjellige nivåer av potensiell skade når 
du bruker dette produktet:

ADVARSEL  Prosedyrer, som hvis de ikke blir fulgt ordentlig, skaper sannsynligheten for skade på 
eiendom, følgeskader og alvorlig skade ELLER skaper stor sannsynlighet for overfladisk skade.

VARSEL  Prosedyrer, som hvis de ikke blir fulgt ordentlig, skaper en mulighet for fysisk materiell 
skade OG en liten eller ingen mulighet for personskade.

ADVARSEL

For å unngå brann, alvorlig personskade og materielle skader, følg disse retningslinjene for 
sikkerhet ved bruk, lading eller oppbevaring av håndtaket.

Bruk av håndtaket
1. Håndtaket MÅ IKKE komme i kontakt med noen form for væske. Håndtaket MÅ IKKE ligge 

ute i regnet eller være i nærheten av en fuktighet. Håndtaket MÅ IKKE slippes i vann. Hvis 
innsiden av batteriet kommer i kontakt med vann, kan det oppstå kjemisk nedbrytning, noe 
som kan føre til at batteriet tar fyr og kan til og med føre til en eksplosjon.

2. Hvis håndtaket ved et uhell faller i vann, legg det på et sikkert sted og se til at området 
åpnes med en gang. Hold sikker avstand fra håndtaket til det er helt tørt. Håndtaket MÅ 
IKKE brukes igjen, og kast det i henhold til instruksjoner om avhending av håndtak.

3. Slokk enhver brann med vann, sand, brannteppe eller brannslukningsapparat med 
tørrpulver.

Les bruksanvisningen for å sette deg inn i produktets 
funksjoner før bruk. Feil bruk av produktet kan forårsake 

produktskader, skader på eiendom og alvorlige personskader. Dette er et raffinert 
produkt. Produktet må brukes med forsiktighet og sunn fornuft, og krever enkelte 
grunnleggende tekniske ferdigheter. Dersom produktet ikke brukes trygt og 
hensiktsmessig, kan det medføre personskader, produktskader og skader på eiendom.

Dette produktet er ikke beregnet for bruk av barn uten direkte tilsyn fra voksne. IKKE 
endre dette produktet på noen måte, utover det som er beskrevet i dokumenter 
utlevert av SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Disse retningslinjene for sikkerhet omfatter 
instrukser for sikkerhet, bruk og vedlikehold. Det er viktig å lese og følge alle 
bruksanvisningens instrukser og advarsler før montering, oppsett eller bruk, for å 
bruke produktet hensiktsmessig og unngå både mindre og alvorlige skader.
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4. Håndtak som er skadet, lekker eller oppsvulmet MÅ IKKE brukes eller lades. Hvis det er 
noe unormalt med håndtaket, må du kontakte en DJI- eller DJI-autorisert forhandler for 
ytterligere hjelp.

5. Håndtaket bør brukes i temperaturer fra -10 to 45 °C. Bruk av håndtaket i miljøer på over 
50 °C kan føre til brann eller eksplosjon. Bruk av grep under 0 °C kan redusere driftstiden 
betydelig.

6. Håndtaket MÅ IKKE brukes i svært elektrostatiske eller elektromagnetiske miljøer. Ellers vil 
batteriets styrekort kunne slutte å fungere.

7. IKKE demonter eller stikk hull på grepet på noen måte, da batteriet kan lekke, antennes 
eller eksplodere.

8. IKKE slipp ned eller slå batteriene. Håndtaket eller laderen MÅ IKKE plasseres under tunge 
gjenstander.

9. Elektrolyttene i batteriet er svært etsende. Kommer elektrolytter i kontakt med huden 
eller øynene, skyller du straks det berørte området med friskt, rennende vann i minst 15 
minutter og kontakter lege umiddelbart.

10. Håndtaket MÅ IKKE brukes hvis det faller i gulvet.
11. IKKE varm opp batteriene. Håndtaket MÅ IKKE settes i en mikrobølgeovn eller 

trykkbeholder.
12. Håndtaket MÅ IKKE kortsluttes manuelt.
13. Rengjør håndtakets endepunkter med en ren, tørr klut.

Lading av håndtaket
1. Håndtaket MÅ IKKE lades uten overvåking. Håndtaket MÅ IKKE lades i nærheten av 

lettantennelige materialer eller overflater, som teppe eller tre.
2. Lading av håndtaket utenfor temperaturer på 5 til 40° C, vil kunne føre til lekkasje, 

overoppheting eller skade på batteriet. Ideell temperatur for lading er 22 til 28 °C. 

Lagring av håndtaket
1. Hold håndtaket utilgjengelig for barn og dyr.
2. Hvis håndtaket lagres i en lengre periode, bør det lades opp til batterinivået er mellom 30 

og 50 %.
3. Håndtaket MÅ IKKE plasseres i nærheten av varmekilder som ovner eller varmeapparater. 

Håndtaket MÅ IKKE ligge i et kjøretøy på varme dager. Ideell temperatur for oppbevaring er 
22 til 28 ºC.

4. Hold håndtaket tørt.

Vedlikehold av håndtaket
1. Håndtaket MÅ IKKE brukes i temperaturer som er for høye eller for lave.
2. Grepet MÅ IKKE oppbevares i temperaturer som overstiger 45 °C eller er lavere enn 0 °C.

Reisemerknad
1. Ikke ta med håndtaket på et fly med mindre batterinivået er under 30 %. Bare lad ut 

batteriet på et brannsikkert sted og oppbevar det på en ventilert plass.
2. Hold håndtaket unna metallobjekter, som briller, klokker, smykker og hårspenner.
3. IKKE transporter et skadet håndtak eller et håndtak med batterinivå over 30 %.
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Avhending av håndtaket
Kast håndtaket i egne bokser til resirkulering, kun etter fullstendig utlading. Håndtaket MÅ IKKE 
kastes i vanlige søppelbøtter. Følg de lokale forskriftene til punkt og prikke for avhending og 
resirkulering av batterier.
 

VARSEL

Bruk av håndtaket
1. Pass på at håndtaket er fulladet før bruk.
2. Hvis det varsles om lite batteri, sett håndtaket til lading så snart som mulig.

Lading av håndtaket
Håndtaket er utformet for å slutte lading når det er fullt. Det er god praksis å holde oversikt 
over ladingen og koble fra produktet når det er fulladet.

Lagring av håndtaket
1. Lad ut håndtaket til 40–65 % hvis det ikke skal brukes på 10 dager eller mer. Dette kan 

virkelig forlenge batteriets levetid.
2. Produktet MÅ IKKE oppbevares fullt utladet over lengre tid. Dette kan føre til at batteriet 

overutlades og forårsaker uopprettelig skade på battericellen.
3. Hvis håndtaket lagres i en lengre periode og batteriet er flatt, vil håndtaket gå inn i 

hvilemodus. Lad opp håndtaket for deaktivering av hvilemodus.

Vedlikehold av håndtaket
1. Batteriets levetid vil kunne reduseres hvis batteriet ikke brukes i en lengre periode.
2. Lad ut og lad opp håndtaket helt opp én gang hver tredje måned for å holde det i god 

stand.

Avhending av håndtaket
1. Hvis håndtaket er deaktivert og batteriet ikke kan kastes i vanlig søppel, ta kontakt med 

agenter for avhending av batterier eller resirkulering for ytterligere hjelp.
2. Kvitt deg med håndtaket straks hvis det ikke kan slås på etter for mye utlading.
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Moduser for drift
Det er fire driftsmodus for DJI RS 3 Mini: Oppreist, underslynget, blits og koffert.

NATO-porten på siden av DJI RS 3 Mini støtter installasjonen av DJI RS-kofferthåndtaket 
(selges separat). Vinkelen på kofferthåndtaket kan justeres ved hjelp av knotten, noe som gjør 
kamerabevegelser i lav vinkel mer intuitive.

Oppreist modus Underslynget modus

Blitsmodus

Koffertmodus
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4
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2
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1
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Vedlikehold
DJI RS 3 Mini er ikke vanntett. Pass på at det er beskyttet mot støv og vann under bruk. Det 
anbefales at brukeren tørker av DJI RS 3 Mini med en myk og tørr klut etter bruk. DJI RS 3 Mini 
MÅ IKKE sprayes med flytende rengjøringsmidler.

Spesifikasjoner

Perifer

Uttak til tilbehør
1/4 tommer–20 monteringshull
RSS-uttak til kamerakontroll (USB-C)
NATO utvidelsesport

Batteri

Modell: HB7-2450 mAh-7.2  
Type: 18650 Li-ion 2S 
Kapasitet: 2450 mAh
Energi: 17,64 W/t
Driftstid: 10 timer [1]

Ladespesifikasjon: 5 V / 2 A 
Ladetid: Ca. 2,5 timer [2]

Ladetemperatur: 5 °C til 40 °C

Koblinger Bluetooth 5.1
USB-C ladeport

Ronin-appen – krav iOS 11.0 eller nyere
Android 7.0 eller nyere

Språk som støttes av 
berøringsskjermen

Engelsk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk, tysk, fransk, 
koreansk, japansk, spansk, portugisisk (brasiliansk), russisk og 
thai

Helt 
fungerende

Testet nyttelast 0,4–2 kg 

Maksimal kontrollert 
roteringshastighet

Panorer: 360°/s
Tilt: 360°/s
Rull: 360°/s

Mekanisk 
rekkevidde

Panoreringsakse: 360° kontinuerlig rotering 
Rulleakse: -95 til +240°
Tiltakse: -110° til +210°

Mekaniske 
og elektriske 
egenskaper

Driftsfrekvens 2,4000–2,4835 GHz

Overføringseffekt 
for Bluetooth < 4 dBm

Driftstemperatur -10 °C til 45 °C

Vekt

Gimbal: 795 g i portrettmodus og 850 g i horisontal 
fotograferingsmodus (både med hurtigutløserplate og med 
unntak av forlenget grep/stativ)
Forlenget håndtak/stativ: Cirka 128 g

Dimensjoner

Foldet: 323 × 195 × 98 mm (L×B×H, høyde ekskluderer forlenget 
håndtak/stativ)
Ikke foldet: 180 × 159 × 296 mm (L × B × H, ikke medregnet 
kamera, håndtak og forlenget håndtak/stativ)

[1] Målt med utstyret i en jevn og stasjonær tilstand og gimbalen balansert. Når gimbalen er i 
bevegelse, reduseres driftstiden. 

[2] Testet i et 25 °C miljø med en 10 W lader.
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Dette innholdet kan endres.
Last ned den nyeste versjonen fra
https://www.dji.com/rs-3-mini

Hvis du har spørsmål om dette dokumentet, kan du kontakte DJI 
ved å sende en melding til DocSupport@dji.com.
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