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GebruikershandleidingRONIN 2



 Zoeken naar trefwoorden
Zoek naar trefwoorden zoals "accu" en "installeren" om een onderwerp te vinden. Gebruik 
je Adobe Acrobat Reader om dit document te openen? Druk dan op CTRL+F (Windows) of 
Command+F (Mac) om een zoekopdracht in te voeren.

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

 Dit document afdrukken
Dit document ondersteunt afdrukken met hoge resolutie.
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Leeswijzer
Legenda

Waarschuwing Belangrijk Hints en tips Referentie

Voordat je begint

De volgende documenten zijn geproduceerd om je te helpen bij een veilige bediening en om 
optimaal gebruik te kunnen maken van je RONINTM 2:
Ronin 2 In de doos
Ronin 2 Snelstartgids
Ronin 2 Gebruikershandleiding
Ronin 2 Richtlijnen voor veilig accugebruik
Ronin 2 Disclaimer en veiligheidsrichtlijnen

Controleer of alle onderdelen in hoofdstuk "In de doos" van de handleiding zijn meegeleverd. 
Lees deze gebruikershandleiding in zijn geheel door en bekijk de informatie- en instructievideo's 
op de productpagina op de officiële website van DJI (http://www.dji.com/ronin-2). Lees 
hoofdstuk "Disclaimer en veiligheidsrichtlijnen", zodat je op de hoogte bent van je wettelijke 
rechten en plichten. Mocht je nog vragen of problemen hebben tijdens de montage, het 
onderhoud of gebruik van dit product, neem dan contact op met DJI of een door DJI erkende 
dealer.

Download de Ronin 2-app

Download en installeer de Ronin 2-app.
Zoek "Ronin 2" op in de App Store of Google Play en volg vervolgens de instructies voor 
installatie.

Android 4.4 of hogeriOS 9.0 of hoger

Download DJI Assistant 2

Download DJI Assistant 2 via http://www.dji.com/ronin-2/info#downloads

* De Ronin 2-app ondersteunt iOS 9.0 (of hoger) of Android 4.4 (of hoger). 

Ronin 2-app
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Inleiding
De DJI Ronin 2 is een professionele 3-assige draagbare gimbal die uitermate compatibel is 
met kabel-cams, drones, kranen, steadicams en meer. Door de instelbare draagmodi zoals 
draagbaar, automontage, drone en statief kan de Ronin 2 in verschillende opnamescenario's 
nauwkeurig werken. Daarnaast is er de nieuwe pan lock-modus, speciaal ontwikkeld voor het 
werken met steadycams.

Belangrijkste functies
• Door het carbon-frame is de Ronin 2 licht van gewicht, sterk en functioneel. Door de 

vernieuwde motoren met hoog koppel kunnen er ladingen tot 13,6 kg (30 lb) worden 
gedragen. 

• Het vernieuwde mechanische ontwerp maakt het gemakkelijker de camera met optimale 
nauwkeurigheid te monteren en balanceren. Nieuwe asvergrendelingen verbeteren de 
bruikbaarheid van de Ronin 2, terwijl de uittrekbare rol-as het dragen van meerdere camera's 
mogelijk maakt. 

• Hoektrillingen blijven binnen ±0,02° en de ingebouwde GPS-module verleent de gimbal 
een hogere nauwkeurigheid, waardoor deze zelfs bij hoge snelheid zeer stabiele opnames 
mogelijk maakt. 

• Het ingebouwde aanraakscherm maakt instellen eenvoudig en toont tevens de werkstatus 
van de Ronin 2. 

• De dubbele accu en de ondersteuning voor hot-swapping (vervanging terwijl het apparaat 
in bedrijf is) zorgen voor continue werking als de accu's worden vervangen. Met volledig 
opgeladen intelligente TB50-accu's kan de Ronin 2 het hele systeem met camera 2,5 uur 
voeden. 

• Voedings- en videosignaal worden via de ingebouwde sleepring doorgegeven. De 
Ronin 2 wordt geleverd met poorten voor meerdere accessoires en ondersteunt het DJI-
autofocussysteem, zonnekappen, draadloze video-interfaces en monitors. 

• Voor een betere, stabielere transmissie wordt het signaal op 2,4 GHz en 5,8 GHz verzonden. 
• De gloednieuwe Ronin 2-app kan de instellingen aanpassen en daarnaast meerdere 

intelligente functies activeren, zoals Track en CamAnchor. 
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Schematische tekening van de Ronin 2

1. Zwaluwstaartbevestiging voor gimbal
2. Ronin 2-handgreep
3. SDI-Out-poort
4. Aan-/uitknop
5. 14,4V-accessoirevoedingspoort
6. Panmotor
7. Bovenste dwarsstang voor camera
8. Ingebouwde GPS
9. SDI-in-poort
10. Bevestiging voor focusstang en 

stang van 15 mm
11. Camerabodemplaat:
12. Voedingshub
13. Kantelmotor
14. Rolmotor
15. USB Type-C-poort
16. Veiligheidsopening
17. Accuhouder/Intelligent Battery's
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18. Accu-ontgrendelknop
19. Secundaire aan-/uitknop
20. Accu-ontgrendelknoppen
21. 14,4 V P-Tap-poort
22. 22,8 V DC-out-poort
23. Ingebouwd aanraakscherm
24. Ingebouwde antennes
25. D-BUS-poort
26. 14,4V-accessoirevoedingspoort
27. DC-in-poort
28. 14,4V-accessoirevoedingspoort
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Aan de slag
De handgreep monteren

Gebruik de handgreep om de Ronin 2 tijdens installatie of bediening vast te houden. Voer de 
stappen hieronder uit om de handgreep van de Ronin 2 te monteren. 
1. Druk op de knop  op de poten van de handgreep en beweeg ze naar buiten.
2. Bevestig het bovenste en onderste gedeelte van de handgreep  en zet ze  vervolgens 

vast. 

3. Met behulp van de aanslagen voor de hand aan beide zijden kunnen de gebruikers de 
greep stevig vasthouden. Stel hun posities naar eigen behoefte in. 

2

3

1

Plaats de standaard alleen op een vlakke tafel die waterpas staat.
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De handgreep op de gimbal bevestigen

1. De pan-, tilt- en rol-assen zijn standaard vergrendeld. Ontgrendel zoals weergegeven de tilt- en 
rol-as om hun posities af te stellen, en vergrendel de tilt- en rol-as vervolgens weer. 

Wil je de gimbal verwijderen, zet dan de hendel in de ontgrendelde stand en druk 
de veiligheidsvergrendeling naar beneden. Schuif vervolgens de gimbal van de 
bevestiging. 

2. Zet de hendel  in de ontgrendelde stand. Bevestig de gimbal vervolgens op de handgreep 
 tot de gimbal in de veiligheidsvergrendeling klikt. Vergrendel tenslotte de hendel.

2
11
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De camera monteren

Ondersteunde camera's
ARRI ALEXA Mini Canon C300 MKII RED Raven

ARRI ALEXA XT Canon C500 RED Dragon

Black Magic Ursa Mini Panasonic Varicam LT Sony FS5

Black Magic Ursa Mini Pro RED Epic Sony FS7

Canon C100 RED Epic-W Sony F55

Canon C100 MKII RED Scarlet Sony F5

Canon C300 RED Weapon

Ondersteunde lens
Canon Fujinon Cooke Zeiss

CN-E Primes ZK2.5x 14 T2.9 Mini S4/i Primes Ultra Primes

CN-E 18-80 ZK4.7x 19 T2.9 S4/i Primes up to 
135 mm

Master Primes

CN7x17 KAS ZK3.5x 85 
T2.9 -4.0

5/i Primes tot 
100 mm

Master Anamorphic

CN-E 15.5-47 XK6x 20 T3.5 S7/i Primes tot 
100 mm

Lichtgewicht zoomlens 
21-100 mm T2.9-3.9

CN-E 30-105 T2.8 Anamorphic/i lenzen tot 
135 mm (uitgezonderd 
65 mm macro)

Cinema Zoom tot  
70-200 T2.9

Compact Primes

Angenieux Leica Sony Schneider

Optimo Style Spherical 
16-40, 30-76, 48-130

Summilux-C 
Primes

CineAlta Primes Xenon FF-Primes 

Optimo Spherical 15-40, 
28-76, 45-120

Summicron-C 
Primes

Optimo Anamorphic 
30-72 A2S, 56-152 A2S

Optimo DP 16-42, 30-80

Type EZ-serie

Houd er rekening mee dat niet alle combinaties van camera en objectief op de Ronin 
2 passen. Zo is de ARRI Alexa XT met XK6x 20 T3.5 als combinatie te lang, dus kunnen 
die niet tegelijk worden gebruikt met de Ronin 2. 
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Vereiste camera-afmetingen
De maximale diepte vanaf het zwaartepunt van de bodemplaat van de camera is 250 mm. De 
maximale hoogte, gemeten van de bovenkant van de bodemplaat van de camera is 170 mm. 
De maximale breedte is 190 mm.

 Zorg ervoor dat de camera tijdens de installatie is uitgeschakeld.
 Het wordt aanbevolen om soepele aansluitkabels te gebruiken, zodat de 
camerabeweging niet wordt belemmerd.

Een camera monteren
1. Ontgrendel de hendels  en verwijder de bovenste dwarsstang . 

2

1

250mm

190mm

17
0m

m
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2. Bevestig de bovenste dwarsstang aan de camera. Zie de hieronder aangegeven locaties 
om de bovenste dwarsbalk aan de camera's ARRI ALEXA MINI (met M4-10 schroeven), RED 
EPIC (met 1/4" schroeven) en RED WEAPON 8K (met M4-10 schroeven) te monteren. 

5. Schuif de camera in de bevestigingsplaat  tot de veiligheidsvergrendeling klikt, en 
vergrendel vervolgens de hendel . 

6. Bevestig de bovenste dwarsstang, draai de vergrendelknop vast  op de camera en 
vergrendel vervolgens de hendels . 

Het wordt aanbevolen om het zwaartepunt van de camera verder naar achteren en 
omlaag te verstellen. 

1
2

3
4

ARRI ALEXA MINI RED EPIC, 
RED WEAPON 8K

De bovenste dwarsbalk kan in twee oriëntaties worden geïnstalleerd. Als het zwaartepunt 
van de cameralens naar voren ligt, dan bevestig je de bovenste dwarsbalk volgens de 
afbeelding met de lange kant naar voren. 

3. Bevestig de stang van 15 mm en de focusstangbevestiging op de camera. 
4. Kies de juiste cameraschroeven (type 3/8"-16 of 1/4"-20) en bevestig de camerabodemplaat 

op de camera.
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De arm van de rol-as verlengen

De arm van de rol-as kan tot 5,5 cm worden uitgeschoven als er niet genoeg ruimte is om een 
lange camera te bevestigen. 
Draai de schroeven aan weerszijden van de rol-as los en zet de hendels in de ontgrendelde 
stand. Trek vervolgens gelijktijdig de armen aan weerszijden zo ver als nodig naar buiten. 
Verzeker je ervan dat de ijkmarkeringen op beide armen overeenkomen. Draai de schroeven 
vast en zet de hendels om.

De balans en de prestaties van de gimbal kunnen minder worden wanneer de armen 
van de rol-as worden verlengd. Verzeker je ervan dat je de armen na gebruik naar hun 
normale stand terugduwt.

Handleidingen kabels en accessoires

Kabels Connector naar Ronin 2 Connector naar apparaat

ARRI Alexa-minivoedingskabel Push-Pull-connector 
1B 4+2-pins mannetje

Push-Pull-connector 
2B 8-pins mannetje

ARRI Alexa-mini-start/stop-
kabel

Push-Pull-connector 
1B 14-pins mannetje

Push-Pull-connector 
1B 7-pins mannetje

RED-voedingskabel Push-Pull-connector 
1B 4+2-pins mannetje

Push-Pull-connector 
1B 4+2-pins vrouwtje

RED RCP-bedieningskabel Push-Pull-connector 
1B 14-pins mannetje

Push-Pull-connector 
00B 4-pins mannetje

Ronin 2-voedingskabel Push-Pull-connector 
2B 10-pins single-slot mannetje

Push-Pull-connector 
2B 10-pins dual-slot mannetje

2-pins voedingskabel Push-Pull-connector 
1B 4+2-pins mannetje

Push-Pull-connector 
0B 2-pins mannetje

DC-voedingskabel Push-Pull-connector 
1B 4+2-pins mannetje DC 5,5 x 2,1 mannetje

Drievoudige P-TAP breakout 
box

Push-Pull-connector 
1B 4+2-pins mannetje P-TAPx3

SDI-ingangskabel BNC mannetje BNC mannetje

SDI-uitgangskabel BNC mannetje BNC mannetje

USB Type-C-kabel USB Type-C USB Type-A

UART-naar-D-BUS-kabel DJI 4pin 3-pins servokabel
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Het bovenmontageblok vervangt de centrale greep op de handgreep van de Ronin 2. Het bevat 
1/4"-20 boringen om handgrepen en accessoires van derden aan te bevestigen. 

De universele houder levert een bevestigingspunt voor de gimbal, zodat deze aan diverse 
platforms kan worden gemonteerd, zoals een jib, autobeugel of kabel-cam.

Gebruik geen niet-goedgekeurde accessoires/kabels, aangezien deze schade kunnen 
toebrengen aan je Ronin 2 en de garantie doen vervallen.
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Uitbalanceren 
Goed uitbalanceren is essentieel om de beste prestaties uit de Ronin 2 te halen. De juiste 
balans is essentieel voor opnames waarbij de Ronin 2 wordt blootgesteld aan snelle beweging 
of versnelling (hardlopen, fietsen, rijdend in auto's, bevestigd aan drones, enz.) Een goede 
balans levert ook langere bedrijfstijden van de accu op. Er zijn drie assen die nauwkeurig 
moeten worden uitgebalanceerd voordat de Ronin 2 kan worden ingeschakeld en de software 
kan worden geïnstalleerd.

Vóór het uitbalanceren

1. Voordat je de camera uitbalanceert, moet je de SDI- en de voedingskabel van de camera 
aansluiten en een focussysteem installeren. 

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

3. Zorg ervoor dat de voeding en de camera van de Ronin 2 tijdens het uitbalanceren zijn 
uitgeschakeld.

Stap 1: De verticale kanteling uitbalanceren

1. Ontgrendel de tilt-as. Draai de tilt-as tot de cameralens omhoog is gericht.
2. Duw de zijhendels omhoog  om ze te ontgrendelen. Balanceer de camera uit door aan 

de stelknop  te draaien. Stel de camera zodanig af, dat deze uitgebalanceerd is zonder 
omhoog of omlaag te kantelen. 

3. Zet de hendels  vast. 

1 2

3

Zorg ervoor dat de ijkmarkeringen aan beide zijden van de verticale stangen met elkaar 
overeenkomen. Als ze niet overeenkomen, kan het geheel mogelijk naar één kant hoger 
of lager schuin worden getrokken, waardoor de tiltmotor zou kunnen gaan aanlopen.
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Controleer de balans van de tilt-as opnieuw. Als de tilt-as niet is uitgebalanceerd, draai 
je de vergrendelknop los en stel je de camerapositie af.

Stap 2: Diepte voor de tilt-as uitbalanceren

1. Draai de tilt-as tot de cameralens vooruit is gericht.
2. Zet de hendel  in de ontgrendelde stand en draai vervolgens de bovenste vergrendelknop 

 los. Balanceer de camera uit door aan de stelknop  te draaien totdat de camera blijft 
stilstaan wanneer de tilt-as 45 graden omhoog of omlaag wordt gedraaid.

3. Draai de vergrendelknop  vast en zet de hendel  in de vergrendelde stand.
4. Vergrendel de tilt-as. 

Stap 3: De rolas uitbalanceren

1. Ontgrendel de rol-as.
2. Zet de hendel  in de ontgrendelde stand en draai vervolgens de bovenste vergrendelknop 

 los. Stel de camerapositie af door aan de stelknop  te draaien totdat de camera blijft 
stilstaan wanneer de tilt-as 45 graden naar links of rechts wordt gedraaid.

3. Draai de vergrendelknop  vast en zet de hendel  in de vergrendelde stand.
4. Vergrendel de rol-as. 

1

2

5

4

3
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Stap 4: De pan-as uitbalanceren

Let op: Het wordt aanbevolen de meegeleverde MotionBlock te monteren voordat je de pan-as 
uitbalanceert bij opname met hoge snelheid, voor betere prestaties van de gimbal. Bevestig de 
MotionBlock op de pan-as zoals weergegeven en draai de schroeven vast.

De optionele contragewichten moeten worden gebruikt als een langer camerasysteem 
wordt gemonteerd en het MotionBlock vanwege de balanspositie van de pan-as niet 
kan	worden	gemonteerd.	Bezoek	de	officiële	DJI	Online	Store	voor	meer	informatie.	

1. Ontgrendel de pan-as. Trek één kant van de handgreep omhoog.
2. Zet de hendel  in de ontgrendelde stand en stel vervolgens de camerapositie af door aan 

de stelknop  te draaien tot de camera blijft stilstaan wanneer de pan-as 45 graden wordt 
gedraaid wanneer één kant van de handgreep omhoog wordt gebracht.

3. Zet de hendel  vast.

1

2

1
3

De optionele contragewichten moeten worden gebruikt als een camera wordt 
gemonteerd en het camerasysteem voor het balanceren niet ver genoeg terug kan 
worden bewogen.
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Intelligent Battery
De Ronin 2 is uitgerust met een hot-swappable dubbel accusysteem, waardoor de gimbal 
continu kan werken zonder het fotograferen of filmen te onderbreken. De intelligente 
TB50-accu heeft een capaciteit van 4280 mAh, een spanning van 22,8 V en diverse 
vermogensbeheerfuncties. Wanneer de Intelligent Battery volledig is opgeladen, kan deze het 
hele systeem, inclusief de gimbal, camera, het focussysteem en de monitor, ongeveer 2,5 uur 
lang van stroom voorzien. Als alleen de gimbal van stroom wordt voorzien, heeft de TB50 een 
maximale bedrijfstijd van acht uur. 

TB50 Intelligent Battery

Functies van de Intelligent Battery
1. Weergave accuniveau: LED's geven het actuele accuniveau weer.
2. Functie voor automatisch ontladen: De accu ontlaadt automatisch tot minder dan 70% van 

de totale capaciteit bij inactiviteit van meer dan 10 dagen om opzwellen te voorkomen. Om 
de inactieve toestand te beëindigen, druk je op de knop "Power Level" om het accuniveau 
controleren. Het duurt ongeveer 3 dagen om de accu naar 65% te ontladen. Het is normaal 
om tijdens de ontlaadprocedure een matige warmte uit de accu te voelen komen. In de DJI 
Assistant 2-app kunnen ontlaaddrempels worden ingesteld.

Dubbele TB50-accuhouder

14,4 V P-Tap-poort

Accu-ontgrendelknop
Secundaire aan-/uitknop
Accu-ontgrendelknoppen

22,8 V DC-out-poort

14,4 V P-Tap-poort

Knop accuniveau

LED1
LED2
LED3
LED4
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3. Balanceerfunctie: Zorgt tijdens het opladen automatisch voor een evenwichtige spanning 
van elke accucel.

4. Overlaadbeveiliging: Het opladen stopt automatisch wanneer de accu volledig is opgeladen.
5. Temperatuurbeveiliging: De accu laadt uitsluitend op wanneer de temperatuur tussen de 

5	°C	(41	°F)	en	45	˚C	(113	°F)	ligt.
6. Bescherming tegen te hoge stroom: De accu stopt met opladen wanneer een hoog 

ampèrage (> 10 A) wordt gedetecteerd.
7. Bescherming tegen te hoge ontlading: Om ernstige schade aan de accu te voorkomen, 

wordt de uitgangsstroom onderbroken wanneer de accucel tot 2,8 V is ontladen en niet 
in gebruik is. Om de werkingstijd te verlengen, wordt tijdens gebruik van de accu's de 
beveiliging tegen overladen uitgeschakeld. In dit geval kan een accuspanning lager dan 
2 V een veiligheidsgevaar vormen, zo kan er brand ontstaan bij het opladen. Om dit te 
voorkomen kan de accu niet worden opgeladen als de spanning van een enkele accucel 
lager is dan 2 V. Gebruik geen accu's die aan deze beschrijving voldoen. Wees er altijd alert 
op te sterke ontlading te voorkomen, om permanente schade aan de accu te voorkomen.

8. Beveiliging tegen kortsluiting: Onderbreekt automatisch de stroomvoorziening als kortsluiting 
wordt gedetecteerd.

9. Bescherming tegen beschadiging van accucellen: De DJI Assistant 2-app toont een 
waarschuwingsbericht wanneer een beschadigde accucel wordt gedetecteerd.

10. Slaapmodus: Het apparaat gaat in de slaapstand om energie te besparen als de accu niet 
in gebruik is.

11. Communicatie: Accuspanning, capaciteit, stroom en andere relevante informatie wordt aan 
de gimbal geleverd.

12. Accu's koppelen: De Ronin 2 wordt gevoed door twee accu's (met parallel geschakelde 
accucellen). Het is van belang dat deze twee accu's dezelfde eigenschappen hebben, 
bijv. inwendige weerstand. Het verdient aanbeveling de accu's in het begin te koppelen. 
Koppeling kan met behulp van de DJI Assistant 2 plaatsvinden, die ook een waarschuwing 
geeft als de accu's die worden gebruikt niet zijn gekoppeld. De Intelligent Charging Hub 
van de accu's laadt gekoppelde accu's gelijktijdig op. 

13. Verwarming: Accu's kunnen zelfs bij koud weer werken. Zie hoofdstuk "Gebruik van de 
accu" voor details.

Lees voor gebruik de gebruikershandleiding, disclaimer en accuveiligheidsinstructies. 
Gebruikers zijn volledig aansprakelijk voor alle handelingen en elk gebruik.

De Intelligent Battery opladen

De Ronin 2 Quad Charging Hub is ontworpen voor gebruik met de Ronin 2 acculader. De 
hub kan max. vier Intelligent Battery's tegelijkertijd opladen. Het accupaar met het hoogste 
vermogensniveau wordt als eerste opgeladen. Als de accu's niet gekoppeld zijn, laadt de 
Charging Hub de accu's intelligent op, in volgorde van hun vermogensniveau, van hoog naar 
laag. Koppeling vindt plaats via de DJI Assistant 2. 
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1. Sluit de acculader aan op een stopcontact (100-240 V, 50/60 Hz), verwijder de rubberen 
afdekking van de voedingsaansluiting en sluit de Charging Hub aan op de acculader. 

2. Druk op de ontgrendelknop en open de afdekking van de corresponderende laadpoort. 
Plaats de Intelligent Battery in de oplaadpoort om het opladen te starten.

StopcontactCharging Hub Oplader

3

1

2

8

6

5

4

7

1. Voedingspoort
2. Laadpoort
3. Afdekking oplaadaansluiting
4. Indicatoren accu-oplaadniveau

5. Afdekking accu-ontgrendelknop
6. Status-LED's
7.	 Poort	voor	firmware-update	(micro-USB)
8. Luidsprekerschakelaar

Raadpleeg hoofdstuk "Beschrijving van status-LED's" voor meer informatie over de betekenis 
van de verschillende knipperpatronen van de status-LED's. De luidspreker geeft een signaal 
wanneer het opladen is voltooid. Raadpleeg "Beschrijving van luidsprekersignalen" voor meer 
informatie over geluidssignalen van de luidspreker.

 Druk op de ontgrendelknop om de accu's te ontkoppelen wanneer het opladen is 
voltooid.

 Stel metalen klemmen NIET bloot aan de lucht wanneer deze niet worden gebruikt.
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Beschrijving van status-LED's
Status-LED (Charging Hub) Beschrijving

     Knipperend groen Bezig met opladen

 —  Continu groen Volledig opgeladen

       Rood knipperend Storing batterijlader. Opnieuw proberen met 
officiële	batterijlader.

 —     Continu rood Fout in Intelligent Battery

    Geel knipperend Accutemperatuur te hoog/laag. 

 —          Continu geel Klaar voor opladen

      Afwisselend groen knipperend Intelligent Battery niet gedetecteerd

Indicators van het accuniveau tijdens het opladen (accu)

LED1 LED2 LED3 LED4 Accuniveau

  0%~50%

   50%~75%

     75%~100%

 Volledig opgeladen

LED-display laadbeveiliging
De tabel hieronder toont de accubeveiligingsmechanismen en de bijbehorende patronen van 
de status-LED's.

Indicators van het accuniveau voor bescherming van de accu

LED1 LED2 LED3 LED4 Knipperpatroon Accubeveiligingsitem

LED2 knippert tweemaal 
per seconde Overstroom gedetecteerd

LED2 knippert driemaal 
per seconde Kortsluiting gedetecteerd

LED3 knippert tweemaal 
per seconde Overlading gedetecteerd

LED3 knippert driemaal 
per seconde

Overspanning oplader 
gedetecteerd

LED4 knippert tweemaal 
per seconde

Oplaadtemperatuur is te 
laag (<0 °C)

LED4 knippert driemaal 
per seconde

Oplaadtemperatuur is te 
hoog (>40 °C)
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Druk, nadat alle eerder genoemde beveiligingsproblemen zijn opgelost, op de accuniveauknop 
om de indicator van het accuniveau uit te schakelen. Haal de Intelligent Battery uit de 
oplader en plaats deze vervolgens terug om het opladen te hervatten. In geval van een 
kamertemperatuurfout hoef je de stekker van de oplader niet los te koppelen en weer aan te 
sluiten. De oplader hervat het opladen zodra de temperatuur weer binnen het normale bereik ligt.

DJI is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door opladers van 
andere producenten.

Beschrijving van luidsprekersignalen
Zet de luidsprekerschakelaar om, om het waarschuwingssignaal aan of uit te zetten.

Beschrijvingen Zoemersignalen

Druk op de zoemerschakelaar om in te 
schakelen Korte geluidssignalen

Sluit de Battery Charger aan Korte geluidssignalen

Een accupaar is volledig opgeladen Korte geluidssignalen

Vier Intelligent Battery's zijn volledig opgeladen
Afwisselend twee korte geluidssignalen 
en een lang geluidssignaal, gedurende 
ongeveer 1 uur

De Intelligent Battery plaatsen

1. Duw de Intelligent Battery's in de accuhouder tot de accu-ontgrendelknoppen klikken.
2. Plaats de accuhouder op de gimbal; de ontgrendelknop moet klikken.

3. De accuhouder kan ook tijdens gebruik worden gescheiden van de Ronin 2. Voorzie de 
Ronin 2 van voeding door de 22,8 V DC-uitgang van de accuhouder met de meegeleverde 
Ronin 2-voedingskabel op de voedingspoort van de gimbal aan te sluiten. 

 Een niet correct geïnstalleerde accu kan de oorzaak zijn van (1) eruit vallen tijdens 
het gebruik, (2) een slechte accuverbinding, of (3) het ontbreken van accu-informatie.

 Druk om de accu te verwijderen op de ontgrendelknop aan de bovenkant van de 
Charging Hub.
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De Intelligent Battery gebruiken

Controleer het accuniveau
Druk eenmaal op de accuniveauknop om het laadniveau te controleren.

AAN/UIT-schakelen
Houd de aan/uit-knop op de gimbal of de accuhouder ingedrukt om de Ronin 2 in te schakelen. 
Ontgrendel de pan-, tilt- en rol-as voordat je de Ronin 2 inschakelt.

De accu opwarmen
Handbediende verwarming: Wanneer de accu uitstaat, houd je de aan-uit/knop 3 seconden lang 
ingedrukt om het opwarmen van de accu handmatig te laten beginnen.
De accu wordt opgewarmd als de temperatuur lager is dan 15 °C (59 °F). Tijdens het opwarmen 
zullen status-LED 1 en 2 en 3 en 4 afwisselend knipperen. De accu stopt met opwarmen bij het 
bereiken van 20 °C (68 °F). De temperatuur van de accu zal tussen de 15 en 20 °C (59-68 °F) 
blijven. Afwisselend knipperen van status-LED 1 en 4 duidt op een temperatuur boven 15 °C 
(59 °F). Dit duurt ongeveer 30 minuten, waarna de Ronin 2 automatisch wordt uitgeschakeld.

Automatisch opwarmen: Plaats de accu's in de Accuhouder en schakel de drone in. Wanneer 
de temperatuur van de accu lager is dan 15 °C (59 °F), wordt de accu automatisch opgewarmd. 
Controleer de status-LED's voor het actuele vermogensniveau.

Bericht dat temperatuur laag is
1. De prestatie van de Intelligent Battery wordt bij lage temperaturen (kouder dan 5 °C/41 °F) 

aanzienlijk minder. Zorg ervoor dat de accu voor gebruik volledig is opgeladen en een 
celspanning van 4,35 V heeft.

2. Bij extreem koud weer kan het voorkomen dat – zelfs na opwarmen – de temperatuur van de 
accu niet hoog genoeg is. Isoleer in deze gevallen de accu indien nodig.

3. Voor optimale prestaties moet tijdens gebruik de kerntemperatuur van de Intelligent Battery 
boven de 20 °C (68 °F) liggen.
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Gimbalinstellingen
Instellingen op het ingebouwde aanraakscherm

Na uitbalanceren en inschakelen van de Ronin 2 kan de gimbal rechtstreeks via het ingebouwde 
aanraakscherm worden ingesteld. 

Beschrijving van de toetsen

Toets voor volgmodusToets voor montagemodus

Terugtoets Wisseltoets

Stapwiel OK-knop

Vergrendelknop Motorpauzeknop

1. Toets voor montagemodus
Druk op de toets voor montagemodus om een montagemodus te selecteren.
Handbediening: Selecteer de modus Handheld wanneer je de Ronin 2 met de hand bedient. 
Automontage: Selecteer de modus Car Mount wanneer de Ronin 2 op een op de auto 
gemonteerde camera-arm wordt gemonteerd. Met behulp van de ingebouwde GPS kan de 
Ronin 2 in situaties met hoge snelheden stabiel blijven en meer houdkracht bieden. 
Aerial: Selecteer de modus Aerial wanneer de Ronin 2 op een drone wordt gemonteerd en 
op een DJI A3 Flight Controller wordt aangesloten.
Statiefmodus: Selecteer de modus Tripod voor statische opnames of voor gebruik als kabel-
cam.	Zelfs	bij	langdurig	filmen	zal	de	gimbal	niet	gaan	afwijken.

Als de Ronin 2 afwisselend op meerdere montageplaten moet worden gemonteerd, 
worden de volgende modi aanbevolen:
 Drone, automontage en handbediening: selecteer de modus Aerial. 
 Drone en handbediening: selecteer de modus Aerial.
 Automontage en handbediening: selecteer de modus Car Mount.

2. Toets voor volgmodus
Druk op de toets voor volgmodus om een volgmodus te selecteren. 
Free Mode: De Ronin 2 blijft in zijn huidige stand, ongeacht de beweging van de handgreep. 
Volgmodus (Follow Mode): Als de volgmodus is ingeschakeld, kan de camera-operator 
de Ronin 2 om een geselecteerde as "sturen". Als de handgreep naar links of rechts wordt 
gedraaid, volgt de camera gelijkmatig de beweging van de gebruiker en stopt onder de 
juiste hoek. In deze modus zijn de SmoothTrack-instellingen van toepassing en kunnen 
de instellingen voor de pan-, rol- en tilt-as onafhankelijk van elkaar worden ingesteld. De 
SmoothTrack-instellingen worden beïnvloed als de volgmodus is ingeschakeld. Dit heeft 
geen relatie met de modi Free, Recenter of FPV.

USB Type-C-poort D-BUS-poort
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FPV-modus: De gimbal wordt gesynchroniseerd met de beweging van de handgreep, 
inclusief	rolbeweging,	om	een	beleving	vanuit	het	first	person-perspectief	te	creëren.

Recenter Mode (opnieuw centreren): De gimbal bepaalt zijn positie opnieuw en reset de 
pan-hoek in de voorwaartse richting.

3. Terugtoets
Druk eenmaal op de toets om naar het vorige menu terug te keren.

4. Wisseltoets
Druk eenmaal op de toets om tussen de submenu's te wisselen.

5. Stapwiel
Draai om opties te selecteren.

6. OK-knop
Druk eenmaal op de toets om een optie te bevestigen.

7.	 Vergrendelknop
Verschuif deze om onbedoeld bedienen van het aanraakscherm tijdens gebruik te 
voorkomen.

8. Motorpauzeknop
Druk eenmaal op de knop om de motor uit te schakelen zonder de gimbal aan te zetten.

9. D-BUS-poort
Om controllers van Futaba en andere aanbieders met Futaba-protocol aan te sluiten.

10. USB Type-C-poort
Te	gebruiken	om	de	firmware	via	een	USB-verbinding	te	updaten.

Beschrijving van pictogrammen op de balk bovenin het scherm

1. Verbindingsstatus Bluetooth
 : Geeft aan dat er verbinding is met de Ronin 2-app. 

2. Signaalsterkte van afstandsbediening
 : Geeft de signaalsterkte van de afstandsbediening weer. 

3. Sterkte GPS-signaal
: Toont de huidige sterkte van het GPS-signaal.

4. Montagemodus
 : Modus Handheld.
 : Modus Automontage. 
 : Dronemodus.

 : Statiefmodus.

60%212

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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5. Motorpauze
 : Geeft aan dat de motor is uitgeschakeld.

6. Modus Pan-vergrendeling
 : Geeft aan dat de gimbal in de modus pan-vergrendeling staat en de pan-motor is 

uitgeschakeld.

7.	 Volgmodus
 : Vrije modus. 
 : Volgmodus. 
 : FPV-modus. 
 : Recenter Mode (opnieuw centreren).

8. Aantal accu's in werking
 : Toont het actuele aantal werkende accu's. De Ronin 2 kan op één of twee accu's werken.

9. Accuniveau
 ：Geeft het huidige accuniveau weer.

Basisinstellingen
Motorinstellingen

1. Belangrijkste motorinstellingen
Het is raadzaam om de optie Auto Tune te selecteren voor een automatische afregeling van 
elke motor. 
Auto Tune: Om te beginnen met het proces van automatische afregeling, moet je een mate van 
stijfheid selecteren. De stijfheidswaarde wordt door het gimbalsysteem bepaald, aan hand van 
het gewicht waarmee de gimbal wordt belast. 100% is de maximale stijfheidswaarde. Wanneer 
de belasting bijvoorbeeld 8 kg is, is 100% van de stijfheidswaarde die Auto Tune levert gelijk aan 
50, dus selectie van de 60% betekent dat de stijfheidswaarde 30 is. Het verdient aanbeveling om 
60% te selecteren voor de Handheld-modus en 80% voor de modus Automontage of Drone. 

Handmatige bijregeling is nodig als de gimbal na automatische afregeling niet ideaal presteert, 
of als iets het falen van de automatische afregeling veroorzaakt (als er teveel accessoires zijn 
bevestigd of het traagheidsmoment te groot is). Reset de gimbal naar de standaardinstellingen 
voordat je probeert de instellingen handmatig aan te passen.

Motor 

0Power -6 -2

1.9Atti Err 0.6 0.1

0.02Atti -0.66 -0.15

Stiffness
Tilt

6
Roll

10
Pan

60%212 0º

Basic More

Auto tune

10

60%212 0º

Cancel

Tuning Level 60
70

80

90

100

+

50

20

40

_

30
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Stijfheid: Selecteer de montagemodus voordat je de stijfheidswaarde instelt. De afstelling van 
de	motorstijfheid	geeft	 je	de	mogelijkheid	 tot	fijnafstelling	van	de	hoeveelheid	vermogen	die	
door de motoren wordt geproduceerd bij het reageren en uitbalanceren van het gewicht op 
elke as. Zorg ervoor dat je een extra marge voor deze instelling aanhoudt, om te allen tijde voor 
stabiliteit te zorgen. Bijvoorbeeld, als de pan-as bij een stijfheid van 40 begint te trillen, verlaag 
dan de waarde tot 32. Als de ingestelde stijfheidswaarde voor de rol-as 20 is, maar het trillen 
van de rol-as tijdens opnemen in handheld-modus het beeldmateriaal nadelig beïnvloedt, is de 
stijfheidswaarde te laag om optimale stabiliteit te leveren. Probeer de stijfheidswaarde tot 30 te 
verhogen.

Strength (sterkte): Het wordt aanbevolen om voor deze instelling de standaardwaarde aan te 
houden. Met de sterkte-afstelling van de motor kun je de fouten in de cameravoering van de 
Ronin 2 minimaliseren. Deze parameter bepaalt hoe snel de Ronin 2 reageert op veranderingen 
in de oriëntatie. Als je ongebruikelijke fouten in de cameravoering ziet optreden (meer dan 1 in 
de	aflezingen),	kun	je	deze	minimaliseren	door	de	sterkte	van	de	betreffende	motor	te	verhogen.	
De sterkte te veel verhogen kan echter ook tot gevolg hebben dat de Ronin 2 doorschiet in het 
bijregelen van zijn oriëntatie en tot trillen leidt. Wanneer de sterktewaarde op 10 staat ingesteld 
en de pan-as na een snelle rotatie niet onmiddellijk kan stoppen, probeer dan om de waarde te 
verlagen tot 6.

Filter: Deze instelling kan hoogfrequente trillingen van de Ronin 2 verminderen. Wanneer de 
Ronin 2 op een hoge frequentie trilt, kun je een mate van gevoelloosheid ondervinden bij het 
aanraken van de motoren van elke gimbal-as. In dergelijke gevallen is het raadzaam om de 
filtering	lager	in	te	stellen.	

Control (beheersing): Het wordt aanbevolen om voor deze instelling de standaardwaarde aan te 
houden. Control kan de Ronin 2 helpen beter met laagfrequente trillingen om te gaan. Als jouw 
Ronin 2 met een zichtbare uitslag vibreert, kun je dit onderdrukken door Control te verhogen. 
Houden de trillingen aan bij lage frequentie, dan verlaag je Control. Om de optimale instelling 
van Control te bereiken, moet mogelijk de bevestiging van de camera in de gimbal worden 
bijgesteld.

Belasting (kg) Stijfheid Sterkte Filter Control
Pan Tilt Rol Pan Tilt Rol Pan Tilt Rol Pan Tilt Rol

0 10 6 10 10 10 10 30 45 45 26 28 28
0 - 2 kg 25 20 20 10 10 10 30 45 45 26 28 28
2 - 4 kg 35 30 30 10 10 10 30 45 45 26 28 28
4 - 6 kg 40 40 35 10 10 10 30 40 40 26 28 28
6 - 8 kg 45 45 40 10 10 10 25 35 35 26 28 28
8 - 10 kg 50 50 40 10 10 10 25 35 35 26 28 28
10 - 12 kg 55 55 45 10 10 10 20 30 30 26 28 28
12 - 13,6 kg 60 55 45 10 10 10 20 25 25 26 28 28

Opmerkingen

De bovenstaan-
de waarden zijn 
slechts indicatief. 
Je kunt de waarde 
naar behoefte tot 
een waarde van 
10 instellen.

Het is raadzaam 
de standaardin-
stellingen te 
gebruiken.

De bovenstaan-
de waarden zijn 
slechts indicatief. 
Je kunt de waarde 
naar behoefte tot 
een waarde van 
10 instellen.

Het is raadzaam 
de standaardin-
stellingen te 
gebruiken.
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Het wordt aanbevolen gebruik te maken van de afstandsbediening voor het testen van 
de pan- en tilt-as. Bedien de pan- en tilt-as over alle hoeken om te zien of er trillingen 
optreden. Het is normaal wanneer de pan- of tilt-as eenmaal trilt en daarna niet meer.

2. Meer instellingen

TiltPan

+0.0+0

Gimbal Trim

Set power-on position

Basic More

Motor 

Balance test

60%212 0º De beginstand instellen: Het is niet noodzakelijk om de 
beginstand in te stellen als er geen speciale behoefte aan 
is. Om de beginstand in te stellen, stel je indien nodig de 
pan-stand bij, en druk je vervolgens op de knop OK om te 
bevestigen. De Ronin 2 legt deze nieuwe positie vast en de 
pan-as zal weer naar de vastgelegde positie gaan als hij weer 
wordt aangezet. 
De	fijnafstelling	van	de	gimbal:	Om	de	pan-	of	 tilt-as	fijn	af	 te	
stellen. De standaardwaarde is 0, wat betekent dat de motor op 
de middelste stand staat. Dit hoeft niet te worden veranderd. 
Balance Test: De pan-, tilt- en rol-as gaan na selectie van 
Balance Test automatisch draaien, om de status van de balans 
te controleren. Zorg ervoor dat de gimbal zich vrij kan bewegen 
voordat je de balans gaat testen. Voer de Balance Test niet uit 
als de gimbal in de modus Opnieuw centreren staat.

Pan Tilt Roll

SmoothTrack

Push Pan

OFF
SmoothTrack

ON

20
Speed

5
Deadband

20
Accel

60%212 0º

Instellingen SmoothTrack

De instellingen voor de pan-, rol- en tilt-as kunnen onafhankelijk 
van elkaar worden bijgesteld. 
Push Pan (Push Tilt): Activeer de Push Pan- of Push Tilt-modus 
om de pan- en tilt-assen handmatig in te stellen terwijl de Ronin 
2 is ingeschakeld.
Snelheid: Met Speed bepaal je hoe snel de camera beweegt bij 
het omzetten van een pan-, rol- of tilt-beweging. 
Met Deadband bepaal je hoeveel beweging de gimbal toestaat 
voordat deze wordt omgezet in een pan, rol of tilt van de 
camera. 
Met Acceleratie bepaal je hoe nauwkeurig de camera de 
omgezette pan-, tilt- en rol-beweging volgt.
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Monitor

Motor Device Log

Monitor

Pan Tilt Roll

1.4º 1.4º 4.5º

Angle

60%212 1. Motor
Geeft vermogen, hoek en temperatuur van de motoren weer. 
Als een bepaalde motoras een vermogenswaarde boven 
de 10 aangeeft, betekent dit vaak dat de mechanische 
balans van de camera niet correct is ingesteld. Een goed 
uitgebalanceerde camera-opstelling geeft op elke as 
vermogenswaarden dichtbij 0 weer, maar deze waarden 
kunnen variëren. 

2. Apparaat
Weergave van de verbindingsstatus met andere apparaten, 
zoals de afstandsbediening, GPS, Flight Controller, DJI 
Focus, enz. 

3. Log
Geeft informatie over een eventuele abnormale status van 
de gimbal weer. 

1. Beweging
In de afstandsbediening kunnen onafhankelijk van elkaar aangepaste dode zones voor pan, 
tilt en rol worden ingesteld. 
Dode zone: Naarmate deze waarde toeneemt, zal er meer joystickbeweging nodig zijn om 
een omzetting naar daadwerkelijke beweging van de gimbal te bereiken.
Max. snelheid: Hiermee kun je de op afstand bestuurde rotatiesnelheid regelen. 
Smoothing: Naarmate deze waarde toeneemt, zal – wanneer de joystick wordt losgelaten – 
dit worden vertaald in een soepelere en langzamere beweging. Als soepelheid op 0 wordt 
ingesteld, zal de vertraging als een abrupte stilstand worden overgedragen.
Endpoint: Beperkt het rotatiebereik van de gimbal, door het eindpunt tijdens input van de 
controller in te stellen. 

Instellingen van de afstandsbediening

Motion Channel

Remote

0 0
Left Right

60%212 0º

Deadband

10
Max Speed

50
Smoothing

15

Pan

Test Endpoint

60%212 0º

Motion Speed Channel

Remote

CH 1 Nor Roll

CH 2 Nor Tilt

CH 3 Rev Pan

CH 4 Rev N/A

CH 5 Rev N/A

CH 6 Rev N/A
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Eindpunt testen: Hiermee kun je de eindpunten van de pan en tilt testen. Zorg ervoor dat de 
camera zich vrij kan bewegen voordat je op de testknoppen tikt.

De eindpunten voor de pan-as staan standaard ingesteld op 180°, d.w.z. dat er 
geen eindpunt voor de pan-as bestaat, zodat de gimbal zonder onderbreking een 
draai van 360° kan maken. 

2. Kanaal
De kanaalindicator geeft feedback tijdens de configuratie van de afstandsbediening. 
De kanalentoewijzing aan pan, tilt en rol kan worden gewijzigd. Elke as kan ook worden 
omgedraaid.

Systeeminstellingen

ProfileGeneral More

Settings

Remote Freq.Bind Remote

2.4HzStart

ON
Axis Mode

3-axis

Calibrate System

60%212 0º

Speaker

1. Algemeen
Calibrate System: Gebruik deze optie alleen als je merkt dat een as begint af te wijken. Als 
je het systeem wilt kalibreren, zet je de Ronin 2 op de handgreep en zorg je dat hij volledig 
stabiel staat. Zorg ervoor dat de camera 90° kan draaien met de lens recht naar beneden 
gericht, zonder enige belemmering door eventuele kabels. Selecteer Calibrate System en 
laat het proces helemaal doorlopen voordat je de Ronin 2 weer oppakt.
Bind Remote (afstandsbediening koppelen): Selecteer deze optie om aan een 
afstandsbediening te koppelen. 
Remote Freq. (frequentie van afstandsbediening): De afstandsbediening kan met zowel met 
Wifi-frequentie	2,4	GHz	als	5,8	GHz	werken.	Wissel	van	bedieningsfrequentie	als	ernstige	
interferentie wordt waargenomen. 
Luidspreker: De Ronin 2 wordt geleverd met ingebouwde luidspreker. Bij het in-/uischakelen 
van de gimbal en bij detectie van een abnormale systeemstatus wordt een geluidssignaal 
gegeven. De luidspreker kan worden uitgeschakeld via het ingebouwde scherm wanneer 
minder geluid wenselijk is tijdens de opnames.
As-modus: Maak een keuze tussen 3-assige en Pan Lock-modus.
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About (over):	Toont	het	SN	(serienummer)	en	de	firmwareversie	van	je	Ronin	2.	

Camera-pagina
Open de pagina Camera om het opnemen door de camera in te stellen en voor diverse andere 
ondersteunde instellingen wanneer een kabel voor de camerabediening is aangesloten.

2.	 Profiel
De	gebruiker	kan	de	aangepaste	motorconfiguraties	opslaan	of	naar	de	standaardinstellingen	
resetten. 

3. Meer
Access Log File (het logbestand openen): Voor het vastleggen van gegevens beschikt de 
Ronin 2 over een interne opslag. Neem contact op met DJI Support als de gimbal zich 
abnormaal gedraagt. Indien de geleverde oplossingen niet succesvol zijn, zal DJI Support 
om de logbestanden vragen voor verdere analyse. Open logbestanden alleen op aanwijzing 
van een specialist van DJI Support.
Wachtwoord: Geeft het standaard Bluetooth-wachtwoord van je Ronin 2 weer. Het wachtwoord 
kan worden gewijzigd. 
Joint Angle Calibration (verbindingshoeken kalibreren): Het kalibreren van de verbindingshoeken 
is nodig als de gimbal zijn hoogte niet kan handhaven, in Recenter Mode niet kan centreren 
of als de pan-as wegloopt in statiefmodus. Om de kalibratie te starten, zet je de motoren op 
pauze en vergrendel je vervolgens de pan-, tilt- en rol-as. Selecteer vervolgens Joint Angle 
Calibration (verbindingshoeken kalibreren).
Language (taal): Voor de talen kan worden gekozen uit Engels en Chinees.
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Ronin 2-app

Met de Ronin 2-app kun je de gimbal op afstand instellen. Ook zijn er nieuwe intelligente 
functies toegevoegd aan het menu Create, zoals Track, CamAnchor en meer.
Gebruik de Ronin 2-app om de Ronin 2 voor de allereerste keer te activeren. Voor de 
productactivering is een internetverbinding vereist. 

Configuratie
Je kunt de standaardinstellingen gebruiken of diverse aangepaste profielen instellen en 
opslaan.

De opties voor de motorinstellingen, SmoothTrack, de afstandsbediening en de algemene 
instellingen zijn dezelfde als op het ingebouwde aanraakscherm. Raadpleeg de bovenstaande 
paragraaf voor meer informatie, of tik op het pictogram met het vraagteken om basisrichtlijnen 
te lezen. 
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Create (aanmaken)
Het menu Create (aanmaken) bevat de functies voor Video, Track en CamAnchor. 

 Zorg ervoor dat de Ronin 2 in volg- of vrije modus staat wanneer je gebruik maakt van 
functies van het menu Create (aanmaken). 

 Het wordt aanbevolen om de Ronin 2 op een statief te monteren wanneer je gebruik 
maakt van functies van Create (aanmaken). 

Video
Je kunt met de smartphone de camera bedienen om video-opnamen te maken.

平

移

轴

10
俯仰轴

10
横

滚

轴

10  Snelheidsregelknoppen: Draai aan de snelheidsregelknoppen om de max. snelheid 
van elke as te regelen.

 Rol-schuif: Verschuif deze om de beweging om de rol-as te regelen.
 Joystick van de afstandsbediening: Schuif de joystick naar links of naar rechts om de 

beweging om de pan-as te regelen en schuif de joystick omhoog of omlaag om de beweging 
om de tilt-as te regelen.

 Opnameknop: Raak deze aan om het opnemen te starten/stoppen. 
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Track
Tik op het scherm om meerdere posities te selecteren. De camera zal de geselecteerde posities 
als een traject gebruiken om video op te nemen.

21  Positie-instellingen: Maximaal 10 afzonderlijke posities kunnen worden geselecteerd. Raak 
 aan om een positie toe te voegen en raak  aan om er een te verwijderen.

1.0s 0.0s
VerblijftijdDuur  Instellingen timing: Duration (duur) geeft aan hoe lang de camera erover doet om tussen 

twee posities te bewegen en Stay Time (verblijftijd) hoelang hij op de huidige positie blijft. 
 Preview-knop: Raak deze knop aan om te zien of de positie correct is. 
 Opnameknop: Raak deze aan om het opnemen te starten/stoppen.

CamAnchor
In CamAnchor kun je regelen hoe de camera beweegt en video opneemt tussen verschillende 
doelposities.

 Target Position (doelpositie): Raak deze knop aan om verschillende doelposities te 
selecteren.
1 graad/s

Snelheid  Speed (snelheid): Bepaalt de snelheid waarmee de camera tussen doelposities beweegt.
 Preview-knop: Raak deze knop aan om te zien of de posities geschikt zijn.
 Opnameknop: Raak deze knop aan om het opnemen te starten. Schakel over naar de 

andere doelpositie en de camera beweegt met de ingestelde snelheid naar deze positie.

Monitor

Geeft realtime de status weer van de motoren, IMU, cameravoering, GPS, aangesloten 
apparaten en accu's.
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Geeft	je	accountgegevens	weer,	de	firmwareversie,	en	meer.

Info
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Afstandsbediening
Afbeelding van de afstandsbediening

1

2
3

5
6
7
8

9

10

11
12
13

15

14

16

4

17

19
18

1. Ingebouwde antenne
Plaats geen belemmeringen voor de antenne.

2. Snelheidsregelknop voor pan-as
Draai aan deze snelheidsregelknop om het maximumtoerental van de pan-as af te stellen.

3. Snelheidsregelknop voor tilt-as
Draai aan deze snelheidsregelknop om het maximumtoerental van de tilt-as af te stellen.

4. Snelheidsregelknop voor rolas
Draai aan deze snelheidsregelknop om het maximumtoerental van de rol-as af te stellen.

5. Aan-/uitknop
Druk op de AAN/UIT-knop en houd deze ingedrukt om de afstandsbediening IN/UIT te 
schakelen. 

6. Status-LED
Als de status-LED continu groen brandt, is er verbinding met de gimbal. Als de status-
LED continu rood brandt, dan is de afstandsbediening losgekoppeld van de gimbal. Rood 
knipperend betekent dat de afstandsbediening en de gimbal aan het koppelen zijn. 

7. Modusschakelaar
Hiermee schakel je tussen de verschillende volgmodi: Vrij, volgen en opnieuw centreren. 

8. Rolknop
Draai aan deze knop om de bewegingen om de rol-as in te stellen (standaardinstellingen 
kunnen worden gewijzigd). 

9. Besturingsjoystick
Duw de besturingsjoystick omhoog of omlaag om de beweging van de tilt-as te regelen. 
Duw de joystick van de afstandsbediening naar links of rechts om de beweging van de pan-
as te regelen (standaardinstellingen hiervan kunnen ook worden gewijzigd). 
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10. Nekbandbeugel
11.	 Profielschakelaar

Wisselen	tussen	verschillende	profielen.	
12. C2-knop
13. Opnameknop

Druk eenmaal op deze knop om het opnemen te starten/stoppen. 
14. USB Type-C-poort

Voor	opladen	en	updaten	van	de	firmware.	
15. Indicators accuniveau

Geeft het huidige accuniveau weer. 
16. Handgreep
17. Boring voor bevestiging van accessoire

1/4”-20 draad. 
18. CAN-poort
19. C1-knop

De afstandsbediening koppelen

De afstandsbediening is standaard met de gimbal gekoppeld. Als je een nieuwe 
afstandsbediening gebruikt, volg dan de stappen hieronder om het koppelen te starten.
1. Schakel de gimbal en de afstandsbediening in. 
2. Open op het ingebouwde aanraakscherm de pagina met instellingen en selecteer "Bind 

Remote" (afstandsbediening koppelen). Druk binnen 30 seconden gelijktijdig op de C1-, 
C2- en opname-toets op de afstandsbediening totdat je een ononderbroken geluidssignaal 
hoort.

3. Zodra een verbinding tot stand is gebracht, licht de status-LED continu groen op.

Als je de afstandsbediening gebruikt, zorg er dan voor dat de antenne op een afstand 
van tenminste 20 cm van personen en voorwerpen blijft, om de beste draadloze 
verbinding te krijgen.

ProfileGeneral More

Settings

Remote Freq.Bind Remote

2.4HzStart

ON
Axis Mode

3-axis

Calibrate System

60%212 0º

Speaker

＋－

PAN

＋－

ROLL

REC

ROLL
MODE

RONIN

POWERED BY

Free

Follow

Recenter

＋－

TILT

PROFILE
Default

User  1

User 2

C1-knop C2-knop
Opnameknop
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Bezig met opladen

Laad afstandsbediening op met een USB-oplader via de USB Type-C-poort. De maximale 
gebruiksduur van de afstandsbediening bedraagt 6 uur in volledig geladen toestand. 

Indicators accuniveau
De indicatoren voor het accuniveau geven het huidige accuniveau weer. Hieronder vind je een 
beschrijving van de indicatoren.

 : De LED is brandt continu  : De LED knippert    : De LED is uit

LED1 LED2 LED3 LED4 Huidig accuniveau

75% tot 100%

50% tot 75%

25% tot 50%

12,5% tot 25%

0% tot 12,5%

< 0%

De joystick en de rol-knop van de afstandsbediening kalibreren

Kalibreer de joystick en de rol-knop van de afstandsbediening alleen als je merkt dat de 
bediening niet nauwkeurig is (alsof de pan-as roteert zonder invoer). Zorg ervoor dat de gimbal 
tijdens kalibratie is uitgeschakeld. 
1. Druk eenmaal op de knoppen C1 en C2, en druk vervolgens de knoppen C1 en C2 tegelijk 

in en houd ze ingedrukt totdat de lange pieptoon verandert in continu korte pieptonen, wat 
aangeeft dat de kalibratie is gestart. Raak de joystick niet aan totdat de kalibratie begint. 
Herhaal stap 1 indien de kalibratie niet begint. 

2. Trek aan en duw tegen de joystick van de afstandsbediening en draai de rol-knop meerdere 
malen tot aan hun eindpunt.

3. Houd de knoppen C1 en C2 opnieuw ingedrukt om de kalibratie af te sluiten. De controller 
geeft een pieptoon wanneer de kalibratie is geslaagd. Als de kalibratie mislukt en er geen 
pieptoon hoorbaar is, herhaal dan de bovenstaande stappen.

Laag Hoog

Oplaadtijd: 2 uur (bij opladen met 2 A)
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Bedrijfsmodi
Er zijn twee verschillende bedrijfsmodi voor de Ronin 2: 3-assige modus en Pan Lock-modus.

3-assige modus

De 3-assige modus is de standaardmodus. De Ronin 2 kan in deze modus zonder enige 
aanpassing worden gebruikt.

Modus Pan-vergrendeling

De Pan Lock-modus is speciaal ontworpen voor gebruik van de Ronin 2 met steadicams. Om 
de Pan Lock-modus te gebruiken:
1. Selecteer de Handheld-modus.
2. Open op het ingebouwde aanraakscherm de pagina met instellingen en selecteer "Pan 

Lock", waarna de pan-motor wordt uitgeschakeld. 
3. Vergrendel de pan-as. De Ronin 2 werkt nu in Pan Lock-modus.
4. Om goed gebruik te kunnen maken van de Pan Lock-modus moet het accessoire voor 

vergrendeling	van	de	pan-as	worden	geïnstalleerd.	Ga	voor	meer	informatie	naar	de	officiële	
DJI Online Store. 

Gebruik met een DJI A3 Flight Controller en 
Lightbridge
De Ronin 2 kan worden gemonteerd op een drone met een DJI A3 Flight Controller en 
Lightbridge. Sluit de 14,4 V power/accessory-poort van de Ronin 2 aan op de A3 Flight 
Controller, en sluit de CAN-poort van de Ronin 2 aan op Lightbridge. 

Onderhoud
De Ronin 2 is een precisiemachine en zijn voedings- en datapoorten zijn niet waterdicht. 
Bescherm deze tijdens gebruik altijd tegen stof en water. We raden je aan om na gebruik de 
Ronin 2 met een zachte, droge doek af te nemen. Spuit nooit vloeistoffen op de Ronin 2.
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Specificaties

Algemeen

Ingebouwde functies  Bedrijfsmodi 
Underslung Mode 
Upright Mode
Briefcase Mode
Handheld-, automontage-, drone-, statief- en steadicam-modus

 Ingebouwde, onafhankelijke IMU-modules
 DJI Advanced 32-bit DSP-processor
 DJI Specialized gimbal-aandrijfmotoren met encoders
 Dubbele accu
 Bluetooth-module
 D-Bus ontvanger ondersteund
 Ontvanger van 2,4 GHz/5,8 GHz
 Temperatuursensoren
 Ingebouwd aanraakscherm
 Ingebouwde GPS/GLONASS
 USB Type-C-aansluiting
 Voeding en videosignaal via sleepring

Beschermingsgraad tegen 
indringing

IP52*

Perifeer

Afmetingen cameraplaat Maximale diepte vanaf het zwaartepunt op de camera 
bodemplaat: 250 mm
Maximale hoogte gemeten van de bovenzijde van de 
bodemplaat van de camera: 190 mm
Maximale breedte: 170 mm

Aansluitingen 
accessoirevoeding

14,4 V x 4 camerakooi (8 A gecombineerd), 14,4 V x 2  
pan-motor (4 A gecombineerd), 14,4 V x1 P-Tap (8 A)

Ingangsvermogen Intelligent Battery: 4280 mAh - 22,8 V

aansluitingen 2,4 GHz/5,8 GHz afstandsbediening; Bluetooth 4.0; 
USB Type-C

Minimale eisen DJI 
Assistant 2

Windows 7 of nieuwer; Mac OS X 10.11 of nieuwer

Minimale eisen Ronin 
2-app

iOS 9 of hoger; Android 4.4 of hoger
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Mechanische en elektrische eigenschappen

Bedrijfstroom 	Ruststroom:	≈	300	mA	(bij	22,8	V)
	Dynamische	stroom:	≈	500	mA	(bij	22,8	V)
 Vergrendelde motor-stroom: Max. 15 A (bij 22,8 V)

Bedrijfstemperatuur -20 °C tot 50 °C (-4 °F tot 122 °F)

Bedrijfsfrequentie 2,4-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz

Zendervermogen (EIRP) 2,4 GHz
FCC:	≤	25	dBm;	CE:	≤	20	dBm;	SRRC:	≤	20	dBm
5,8 GHz
FCC:	≤	25	dBm;	CE:	≤	14	dBm;	SRRC:	≤14	dBm

Gewicht Inclusief stuurstang: 6,3 kg (14 lb) 
Exclusief stuurstang: 4,9 kg (11 lb)

Afmetingen Exclusief stuurstang: 350 mm (B) x 416 mm (D) x 530 mm (H) 
Inclusief stuurstang: 630 mm (B) x 416 mm (D) x 720 mm (H)

Prestaties

Beladen gewicht 
(referentiewaarde)

13,6 kg (30 lbs)

Bereik torsietrillingen ± 0,02°

Maximale geregelde 
draaisnelheid

Pan-as: 400 °/s
Tilt-as: 360 °/s
Rolas: 360 °/s 

Mechanisch 
eindpuntbereik

Pan-asbesturing: 360° continue rotatie
Tilt-asbesturing: ± 135 ° 
Rolasbesturing: ± 220°

Bestuurd rotatiebereik Pan-asbesturing: 360° continue rotatie
Tilt-asbesturing: ± 135 °
Rolasbesturing: ± 30°

* De voedings- en datapoorten van de Ronin 2 zijn niet waterdicht. Bescherm deze tijdens 
gebruik altijd tegen stof en water, anders kan dit leiden tot schade.



Inhoud is onderhevig aan verandering.

Download de nieuwste versie op
http://www.dji.com/product/ronin-2

Als je vragen hebt over dit product, neem dan contact op met DJI door een e-mail te 
sturen naar DocSupport@dji.com. (alleen Engels en Chinees worden ondersteund)

RONIN is een handelsmerk van DJI OSMO. Copyright © 2017 DJI OSMO Alle rechten voorbehouden.
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