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 Pesquisar por palavras-chave
Pesquise palavras-chave como "bateria" e "instalar" para localizar um tópico. Se estiver 
a utilizar o Adobe Acrobat Reader para ler este documento, prima Ctrl+F no Windows ou 
Command+F em Mac para iniciar uma pesquisa.

 Navegar até um tópico
Visualize uma lista completa de tópicos no índice. Clique num tópico para navegar até 
essa secção.

 Imprimir este documento
Este documento suporta impressão em alta resolução.
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Utilizar este manual
Legenda

Aviso Importante Sugestões e dicas Referência

Antes de começar

Os seguintes documentos foram desenvolvidos para o ajudar a utilizar com segurança e a tirar 
o máximo partido do seu RONINTM 2:
Incluído na embalagem do Ronin 2
Guia de início rápido do Ronin 2
Manual do utilizador do Ronin 2
Diretrizes de segurança da bateria inteligente do Ronin 2
Diretrizes de segurança e declaração de exoneração de responsabilidade do Ronin 2

Verifique todas as peças indicadas no manual "Incluído na embalagem". Leia todo este manual 
do utilizador e veja os tutoriais em vídeo e os vídeos informativos na página do produto no 
website oficial da DJI (http://www.dji.com/ronin-2). Leia as declarações de exoneração de 
responsabilidade e diretrizes de segurança para compreender os seus direitos legais e 
responsabilidades. Se tiver quaisquer dúvidas ou problemas durante a instalação, manutenção 
ou utilização deste produto, contacte a DJI ou um revendedor autorizado da DJI.

Transferir a aplicação Ronin 2

Transfira e instale a aplicação Ronin 2.
Pesquise "Ronin 2" na App Store ou no Google Play e siga as instruções de instalação.

Android 4.4 ou superioriOS 9.0 ou superior

Transferir o DJI Assistant 2

Transfira o DJI Assistant 2 em http://www.dji.com/ronin-2/info#downloads.

*A aplicação Ronin 2 é compatível com o iOS 9.0 (ou posterior) e Android 4.4 (ou posterior). 

Aplicação Ronin 2
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Introdução
O DJI Ronin 2 é uma suspensão cardã portátil profissional de 3 eixos altamente compatível 
com câmaras com cabo, drones, gruas, steadicams e muito mais. Os respetivos modos de 
montagem personalizáveis, tais como modo portátil, modo montado em automóvel, modo 
aéreo e modo de tripé permitem o funcionamento correto do Ronin 2 em diferentes cenários de 
filmagem. Além disso, o novo modo de bloqueio de oscilação foi especialmente desenvolvido 
para funcionar com steadicams.

Funcionalidades em destaque
• O Ronin 2 é leve, robusto e funcional graças à sua estrutura em fibra de carbono. Os 

motores de binário elevado atualizados são compatíveis com cargas de 13,6 kg (30 lbs). 
• Um novo design mecânico facilita a montagem e o equilíbrio da câmara ao mesmo tempo 

que melhora a precisão. Os novos bloqueios do eixo melhoram a capacidade de utilização e 
o eixo de rotação expansível permite que o Ronin 2 suporte mais câmaras. 

• A vibração angular é de ±0,02° e o módulo GPS incorporado melhora a precisão da 
suspensão cardã, tornando-a extremamente estável mesmo ao filmar a altas velocidades. 

• É mais fácil ajustar as definições com o painel táctil integrado. Além disso, este também 
apresenta o estado de funcionamento do Ronin 2. 

• Um sistema de bateria duplo e um suporte para permuta a quente permite o funcionamento 
contínuo quando substituir as baterias. Com baterias inteligentes TB50 totalmente 
carregadas, o Ronin 2 pode fornecer energia a uma câmara e a todo o sistema durante 2,5 
horas. 

• Os sinais de vídeo e potência são transmitidos através do anel deslizante integrado. O Ronin 
2 inclui várias portas de acessórios e é compatível com o sistema DJI Focus, para-sóis de 
lentes, ligações descendentes de vídeo sem fios e monitores. 

• Transmite sinal a 2,4 GHz e 5,8 GHz para melhorar a estabilidade da transmissão. 
• A nova aplicação do Ronin 2 pode ajustar definições, bem como ativar várias funções 

inteligentes, tais como Track e CamAnchor. 
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Diagrama do Ronin 2
1. Suporte saliente da suspensão cardã
2. Anel de bloqueio do Ronin 2
3. Porta SDI-Out
4. Botão de alimentação
5. Porta de alimentação de acessórios 

de 14,4 V
6. Motor de oscilação
7. Barra transversal superior da câmara
8. GPS incorporado
9. Porta SDI-In
10. Haste de 15 mm e suporte da haste 

de focagem
11. Placa de base da câmara
12. Terminal de alimentação
13. Motor de inclinação
14. Motor de rotação
15. Porta USB tipo C
16. Orifício de segurança
17. Suporte da bateria/baterias 

inteligentes
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18. Botão de libertação do suporte 
da bateria

19. Botão de alimentação secundário
20. Botões de ejeção da bateria
21. Porta P-TAP de 14,4 V
22. Porta CC-Out de 22,8 V
23. Painel tátil integrado
24. Antenas integradas
25. Porta D-Bus
26. Porta de alimentação de 

acessórios de 14,4 V
27. Porta CC-In
28. Porta de alimentação de 

acessórios de 14,4 V
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Como começar
Montar o anel de bloqueio

Utilize o anel de bloqueio para segurar o Ronin 2 durante a instalação ou o funcionamento. Siga 
os passos abaixo para montar o anel de bloqueio do Ronin 2. 
1. Prima o botão  nos pés do anel de bloqueio para os alongar para fora.
2. Junte as partes superior e inferior do anel de bloqueio  e aperte-as . 

3. Os apoios de mão de ambos os lados são utilizados para ajudar os utilizadores a segurar 
firmemente o anel de bloqueio. Ajuste as posições dos mesmos de acordo com as 
necessidades. 

2

3

1

Quando montar sobre uma mesa, certifique-se de que a mesma é plana e está 
nivelada.
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Instalar o anel de bloqueio na suspensão cardã

1. Os eixos de oscilação, inclinação e rotação estão bloqueados por predefinição. 
Desbloqueie os eixos de inclinação e de rotação para ajustar as respetivas posições 
conforme ilustrado e volte a bloquear os eixos. 

Para remover a suspensão cardã, mude a alavanca para a posição de desbloqueio e 
prima o bloqueio de segurança. Em seguida, deslize a suspensão cardã para fora do 
suporte saliente. 

2. Mude a alavanca  para a posição de desbloqueio. Em seguida, fixe a suspensão cardã 
ao anel de bloqueio  até que o bloqueio de segurança seja acionado. Em seguida, 
bloqueie a alavanca.

2
11
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Montar a câmara

Câmaras compatíveis
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

Lentes compatíveis
Canon Fujinon Cooke Zeiss

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

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

Master Primes

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

5/i Primes até 
100 mm

Anamórficas Master

CN-E 15,5-47 XK6x 20 T3.5 S7/i Primes até 
100 mm

Zoom leve 21-100 mm 
T2.9-3.9

CN-E 30-105 T2.8 Lentes i/anamórficas até 
135 mm (macro de 65 mm 
excluídas)

Zoom Cinema até  
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

Anamórfica Optimo 
30-72 A2S, 56-152 A2S

Optimo DP 16-42, 30-80

Série tipo EZ

Tenha em atenção que nem todas as combinações de câmara e lentes encaixam 
no Ronin 2. Por exemplo, a câmara ARRI ALEXA XT e as lentes XK6x 20 T3.5 são 
demasiado longas como combinação. Portanto, estas não podem ser utilizadas em 
simultâneo no Ronin 2. 
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Requisitos do tamanho da câmara
A profundidade máxima a partir do centro de gravidade na placa de base da câmara é de 
250 mm. A altura máxima, medida a partir da parte superior da placa de base, é de 170 mm. A 
largura máxima é de 190 mm.

 Certifique-se de que a câmara está desligada durante a instalação.
 Recomenda-se que utilize cabos de ligação flexíveis para evitar a obstrução do 
movimento da câmara.

Montar uma câmara
1. Desbloqueie as alavancas  e remova a barra transversal superior . 

2

1

250mm

190mm

17
0m

m
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2. Fixe a barra transversal superior da câmara à câmara. Consulte os locais abaixo para 
montar a barra transversal superior às câmaras ARRI ALEXA MINI (utilizando parafusos M4-10), 
RED EPIC (utilizando parafusos de 1/4") e RED WEAPON 8K (utilizando parafusos M4-10). 

5. Deslize a câmara para a placa de suporte  até acionar o bloqueio de segurança e, em 
seguida, bloqueie a alavanca . 

6. Fixe a barra transversal superior, aperte o manípulo de fixação  à câmara e, em seguida, 
bloqueie as alavancas . 

Recomenda-se que ajuste o centro de gravidade da câmara mais para trás e para 
baixo. 

1
2

3
4

ARRI ALEXA MINI RED EPIC, 
RED WEAPON 8K

A barra transversal superior pode ser instalada em duas direções. Se o centro de gravidade 
da lente da câmara for à frente, monte a barra transversal superior com a parte longa para a 
frente, conforme ilustrado. 

3. Fixe a haste de 15 mm e o suporte da haste de focagem à câmara. 
4. Escolha os parafusos da câmara adequados (tipo 3/8"-16 ou 1/4"-20) e fixe a placa de base 

da câmara à câmara.
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Alongar o braço do eixo de rotação

O braço do eixo de rotação pode ser alongado até 5,5 cm se não existir espaço de montagem 
suficiente para uma câmara longa. 
Desaperte os parafusos de ambos os lados do eixo de rotação e mude as alavancas para 
a posição de desbloqueio. De seguida, puxe os braços de ambos os lados em simultâneo, 
conforme necessário. Certifique-se de que faz corresponder as marcas de medição em ambos 
os braços. Aperte os parafusos e mude as alavancas.

O equilíbrio e o desempenho da suspensão cardã podem ser reduzidos quando os 
braços do eixo de rotação estão estendidos. Certifique-se de que empurra os braços 
para a posição predefinida após utilização.

Guias de cabos e acessórios

Cabos Conector para Ronin 2 Conector para dispositivo

Cabo de alimentação ARRI Alexa 
Mini

Conector Push-Pull 
1B 4 + macho de 2 pinos

Conector Push-Pull 
Macho de 8 pinos 2B

Cabo de início/paragem ARRI 
Alexa Mini

Conector Push-Pull 
Macho de 14 pinos 1B

Conector Push-Pull 
Macho de 7 pinos 1B

Cabo de alimentação RED Conector Push-Pull 
1B 4 + macho de 2 pinos

Conector Push-Pull 
1B 4 + Fêmea de 2 pinos

Cabo de controlo RED RCP Conector Push-Pull 
Macho de 14 pinos 1B

Conector Push-Pull 
Macho de 4 pinos 00B

Cabo de alimentação do Ronin 2
Conector Push-Pull 
Macho de ranhura única de 
10 pinos 2B

Conector Push-Pull 
Macho de ranhura dupla 
de 10 pinos 2B

Cabo de alimentação de 2 pinos Conector Push-Pull 
1B 4 + macho de 2 pinos

Conector Push-Pull 
Macho de 2 pinos 0B

Cabo de alimentação CC Conector Push-Pull 
1B 4 + macho de 2 pinos Macho DC 5,5x2,1

Caixa de corte de alimentação 
tripla P-TAP

Conector Push-Pull 
1B 4 + macho de 2 pinos P-TAPx3

Cabo SDI IN Macho BNC Macho BNC
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Cabo SDI OUT Macho BNC Macho BNC

Cabo USB tipo C USB tipo C USB tipo A

Cabo UART para D-BUS DJI 4pin Cabo de antena de 3 
pinos

O bloco de montagem superior substitui o guiador central no anel de bloqueio do Ronin 2. Este 
tem furos de 1/4"-20 que permitem a fixação de guiadores e acessórios de terceiros. 
O suporte universal inclui um ponto de fixação para a suspensão cardã, que permite que esta 
seja montada em várias plataformas, como por exemplo, um suporte para câmara, montagem 
em veículo ou câmara com cabo.

Não utilize cabos/acessórios não autorizados, uma vez que podem danificar o Ronin 2 
e anular a garantia.
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Equilibrar 
Para obter o melhor desempenho possível do Ronin 2, é essencial ter um equilíbrio adequado. 
O equilíbrio preciso é muito importante para fotografias em que o Ronin 2 será sujeito a 
movimentos ou acelerações rápidas (corrida, andar de bicicleta, deslocações em carros, 
instalação em aeronaves, etc.). Um bom equilíbrio irá proporcionar também uma maior duração 
da bateria. Existem três eixos que têm de ser equilibrados com precisão antes de ligar o Ronin 
2 e de configurar o software.

Antes de equilibrar

1. Antes de equilibrar a câmara, ligue o cabo SDI e o cabo de alimentação da câmara e instale 
um sistema de focagem. 

2. A câmara tem de estar totalmente configurada, com todos os acessórios e cabos ligados, 
antes de instalar e equilibrar a câmara na suspensão cardã. Se a câmara tiver uma tampa 
de objetiva, certifique-se de que a remove antes de a equilibrar.

3. Certifique-se de que o Ronin 2 e a câmara estão desligados durante o equilíbrio da câmara.

Passo 1: Equilibrar a inclinação vertical

1. Desbloqueie o eixo de inclinação. Rode o eixo de inclinação de forma a virar a lente da 
câmara para cima.

2. Empurre as alavancas laterais  para a posição de desbloqueio. Em seguida, ajuste o 
equilíbrio da câmara rodando o manípulo de ajuste . Realize ajustes até que a câmara 
pareça equilibrada sem se inclinar para cima ou para baixo. 

3. Aperte as alavancas . 

1 2

3

Certifique-se de que faz corresponder as marcas de medição em ambas as barras 
verticais. Se estas não corresponderem, o conjunto pode ficar desviado para cima ou 
para baixo num dos lados, o que pode restringir o motor de inclinação.
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Volte a verificar o equilíbrio do eixo de inclinação. Desaperte o manípulo de fixação e 
ajuste a posição da câmara se o eixo de inclinação não estiver equilibrado.

Passo 2: Equilibrar a profundidade do eixo de inclinação

1. Rode o eixo de inclinação de forma a virar a lente da câmara para a frente.
2. Mude a alavanca  para a posição de desbloqueio e desaperte o manípulo de fixação 

superior . Ajuste o equilíbrio da câmara rodando o manípulo de ajuste  até que a 
câmara permaneça parada ao rodar o eixo de inclinação 45 graus para cima ou para baixo.

3. Aperte o manípulo de fixação  e mude a alavanca  para a posição de bloqueio.
4. Bloqueie o eixo de inclinação. 

Passo 3: Equilibrar o eixo de rotação

1. Desbloqueie o eixo de rotação.
2. Mude a alavanca  para a posição de desbloqueio e desaperte o manípulo de fixação 

superior . Ajuste a posição da câmara rodando o manípulo de ajuste  até que a câmara 
permaneça parada ao rodar o eixo de inclinação em 45 graus para a esquerda ou para a 
direita.

3. Aperte o manípulo de fixação  e mude a alavanca  para a posição de bloqueio.
4. Bloqueie o eixo de rotação. 

1

2

5

4

3

31

2 4

5
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Passo 4: Equilibrar o eixo de varrimento horizontal

Tenha em atenção: Recomenda-se que monte o bloco de movimento fornecido antes de 
equilibrar o eixo de oscilação ao filmar numa situação de alta velocidade, para obter um maior 
desempenho da suspensão cardã. Fixe o bloco de movimento no eixo de varrimento horizontal 
e aperte os parafusos conforme ilustrado.

É necessário utilizar o conjunto de contrapeso opcional em caso de montagem de um 
sistema de câmara mais longo e se não for possível montar o bloqueio de movimento 
devido à posição de equilíbrio do eixo de oscilação. Visite a loja online oficial da DJI 
para saber mais. 

1. Desbloqueie o eixo de oscilação. Levante um lado do anel de bloqueio.
2. Mude a alavanca  para a posição de desbloqueio e ajuste a posição da câmara rodando 

o manípulo de ajuste  até que a câmara permaneça parada ao rodar o eixo de oscilação 
45 graus levantando um lado do anel de bloqueio.

3. Aperte a alavanca .

1

2

1
3

É necessário utilizar o conjunto de contrapeso opcional em caso de montagem de uma 
câmara e se não for possível recuar o sistema da câmara o suficiente para equilibrar.
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Bateria inteligente
O Ronin 2 inclui um sistema de bateria duplo, substituível em funcionamento, que permite que a 
suspensão cardã trabalhe de forma contínua sem interromper a filmagem. A bateria inteligente 
TB50 tem uma capacidade de 4280 mAh, uma tensão de 22,8 V e uma grande variedade de 
funções de gestão de energia. Quando a bateria inteligente está totalmente carregada, esta 
pode alimentar todo o sistema, incluindo a suspensão cardã, a câmara, o sistema de focagem 
e o monitor durante aproximadamente 2,5 horas. Quando alimenta apenas a suspensão cardã, 
a TB50 tem um tempo de duração máxima de oito horas. 

Bateria inteligente TB50

Funções da bateria inteligente
1. Indicação do nível da bateria: Os LED apresentam o nível atual da bateria.
2. Função de descarga automática: A bateria descarrega automaticamente até menos de 70% 

da energia total quando está inativa durante mais de 10 dias, para evitar o inchaço. Para 
sair do estado inativo, prima o botão do nível de energia para verificar o nível da bateria. 
Demora cerca de três dias até descarregar a bateria até 65%. É normal sentir um calor 
moderado emitido pela bateria durante o processo de descarga. Os limiares de descarga 
podem ser definidos na aplicação DJI Assistant 2.

Suporte da bateria Dual TB50

Porta P-TAP de 14,4 V

Botão de libertação do 
suporte da bateria
Botão de alimentação 
secundárioBotões de ejeção da 

bateria

Porta CC-Out de 22,8 V

Porta P-TAP de 14,4 V

Botão do nível da bateria

LED1
LED2
LED3
LED4
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3. Função de equilíbrio: equilibra automaticamente a tensão de cada célula da bateria durante 
o carregamento.

4. Proteção contra sobrecarga: O carregamento para automaticamente quando a bateria está 
totalmente carregada.

5. Proteção de temperatura: A bateria carrega apenas quando a temperatura está entre 5-45 °C 
(41-113 °F).

6. Proteção contra sobreintensidade de corrente: A bateria interrompe o carregamento quando 
é detetada uma amperagem elevada (> 10 A).

7. Proteção contra descarga excessiva: Para evitar danos graves na bateria, a corrente de 
saída será cortada quando a célula da bateria estiver descarregada para 2,8 V e não estiver 
em utilização. Para prolongar os tempos de funcionamento, a proteção contra descarga 
excessiva é desativada, uma vez que as baterias descarregam durante a utilização. Neste 
caso, uma tensão inferior a 2 V na bateria poderá provocar um perigo de segurança, como 
um incêndio, quando for novamente carregada. Para evitar que tal aconteça, a bateria 
não irá carregar se a tensão de uma única célula da bateria for inferior a 2 V. Evite utilizar 
quaisquer baterias nestas condições. Esteja sempre atento para prevenir descargas 
excessivas e evitar danos permanentes na bateria.

8. Proteção contra curto-circuito: corta automaticamente a alimentação quando é detetado um 
curto-circuito.

9. Proteção contra danos nas células da bateria: A aplicação DJI Assistant 2 apresenta uma 
mensagem de aviso ao detetar uma célula da bateria danificada.

10. Modo de suspensão: O modo de suspensão é ativado para economizar energia quando a 
bateria não estiver em utilização.

11. Comunicação: As informações relativas à tensão da bateria, capacidade, corrente, entre 
outras informações relevantes, são fornecidas à suspensão cardã.

12. Emparelhamento de baterias: Alimentado por duas baterias (com baterias ligadas em 
paralelo), o Ronin 2 requer que as duas baterias tenham propriedades semelhantes, como, 
por exemplo, resistência interna. Recomenda-se o emparelhamento de baterias no início. 
O emparelhamento pode ser efetuado utilizando o DJI Assistant 2, que também apresenta 
um aviso quando estão a ser utilizadas baterias que não estão emparelhadas. O terminal 
de carregamento da bateria inteligente carrega em simultâneo baterias emparelhadas. 

13. Aquecimento: As baterias podem funcionar mesmo em clima frio. Consulte a secção 
"Utilizar a bateria" para obter mais informações.

Leia o manual do utilizador, a declaração de exoneração de responsabilidade e 
as diretrizes de segurança da bateria antes de utilizar. Os utilizadores assumem a 
responsabilidade total por todas as suas operações e utilização.

Carregar a bateria inteligente

O terminal de carregamento quádruplo do Ronin 2 foi concebido para utilização com o 
carregador de bateria do Ronin 2. Carrega até quatro baterias inteligentes em simultâneo. 
O par de baterias com mais energia armazenada será carregado em primeiro lugar. Se as 
baterias não estiverem emparelhadas, o terminal de carregamento carrega as baterias de 
forma inteligente e sequencial, de acordo com os níveis de energia da bateria (de alto para 
baixo). O emparelhamento pode ser efetuado utilizando o DJI Assistant 2. 
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1. Ligue o carregador de bateria a uma fonte de alimentação (100-240 V, 50/60 Hz) e, 
em seguida, tire a tampa de borracha da porta de alimentação para ligar o terminal de 
carregamento ao carregador de bateria. 

2. Prima o botão de libertação e abra a tampa da porta de carregamento correspondente. 
Insira a bateria inteligente na porta de carga para iniciar o carregamento.

Tomada elétricaTerminal de carregamento Carregador

3

1

2

8

6

5

4

7

1. Porta de alimentação
2. Porta de carregamento
3. Tampa da porta de carregamento
4.  Indicadores do nível de carregamento 

da bateria

5. Botão de libertação da tampa/bateria
6. LED de estado
7. Porta de atualização de firmware (micro USB)
8. Interruptor do altifalante

Consulte a secção "Descrições do LED de estado" para obter mais informações sobre os 
padrões de intermitência do LED de estado. Quando o carregamento estiver concluído, a 
altifalante emite um sinal sonoro. Consulte a secção "Descrições do sinal sonoro do altifalante" 
para obter mais informações sobre os padrões do sinal sonoro do altifalante.

 Prima o botão de libertação para retirar as baterias depois do carregamento estar 
concluído.

 NÃO deixe os terminais metálicos expostos ao ar livre quando não estiverem em 
utilização.
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Descrições do LED de estado
LED de estado (Terminal de carregamento) Descrição

     Luz verde intermitente A carregar

 —  Luz verde continuamente acesa Totalmente carregado

       Luz vermelha intermitente Erro do carregador de bateria. Tente novamente 
com um carregador de bateria oficial.

 —     Luz vermelha continuamente 
acesa Erro da bateria inteligente

    Luz amarela intermitente Temperatura da bateria demasiado alta/baixa. 

 —          Luz amarela continuamente acesa Pronto para carregar

      Pisca a verde alternado Bateria inteligente não detetada

Indicadores do nível da bateria durante o carregamento (Bateria)

LED1 LED2 LED3 LED4 Nível da bateria

  0%~50%

   50%~75%

     75%~100%

 Totalmente carregada

Visor de LED de proteção de carregamento
A tabela mostra os mecanismos de proteção da bateria e os padrões LED de estado 
correspondentes.

Indicadores do nível da bateria para proteção da bateria

LED1 LED2 LED3 LED4 Padrão de 
intermitência Item de proteção da bateria

O LED2 pisca duas 
vezes por segundo 

Sobreintensidade de corrente 
detetada

O LED2 pisca três 
vezes por segundo Curto-circuito detetado

O LED3 pisca duas 
vezes por segundo Sobrecarga detetada

O LED3 pisca três 
vezes por segundo

Carregador com sobretensão 
detetado

O LED4 pisca duas 
vezes por segundo

Temperatura de carregamento 
demasiado baixa (<0 °C)

O LED4 pisca três 
vezes por segundo

Temperatura de carregamento 
demasiado alta (>40 °C)
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Após resolver qualquer um dos problemas de proteção acima mencionados, prima o botão do 
nível da bateria para desligar os indicadores do nível da bateria. Desligue a bateria inteligente 
do carregador e ligue-a novamente para continuar o carregamento. Tenha em atenção que 
não é necessário desligar e ligar o carregador no caso de ocorrer um erro da temperatura 
ambiente. O carregador irá retomar o carregamento quando a temperatura estiver dentro do 
intervalo permitido.

A DJI não assume qualquer responsabilidade por danos causados por carregadores 
de terceiros.

Descrições do sinal sonoro do altifalante
Mude o interruptor do altifalante para ligar ou desligar o som de aviso.

Descrições Padrão do sinal sonoro

Mudar o interruptor da campainha para ligar Sinal sonoro rápido

Ligar ao carregador de bateria Sinal sonoro rápido

Está totalmente carregado um par de baterias Sinal sonoro rápido

Estão totalmente carregadas quatro baterias 
inteligentes

Dois sinais sonoros curtos e um longo 
alternados com uma duração de 
aproximadamente 1 hora

Montar a bateria inteligente

1. Insira as baterias inteligentes no suporte da bateria até acionar os botões de ejeção da bateria.
2. Fixe o suporte da bateria à suspensão cardã até acionar o botão de libertação.

3. O suporte da bateria também pode ser separado do Ronin 2 durante a utilização. Alimente 
o Ronin 2 através da ligação da porta CC-Out de 22,8 V no suporte da bateria à porta de 
alimentação da suspensão cardã utilizando o cabo de alimentação do Ronin 2 fornecido. 

 Uma bateria mal instalada pode (1) desligar-se durante a utilização, (2) provocar má 
ligação da bateria ou (3) ter informações da bateria indisponíveis.

 Certifique-se de que prime o botão de libertação na parte superior do terminal de 
carregamento ao remover a bateria.
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Utilizar a bateria inteligente

Verificar o nível da bateria
Prima o botão de nível da bateria uma vez para verificar o nível da bateria.

Ativação/desativação
Mantenha premido o botão de alimentação na suspensão cardã ou no suporte da bateria 
para ligar o Ronin 2. Certifique-se de que os eixos de oscilação, inclinação e rotação estão 
desbloqueados antes de ligar o Ronin 2.

Aquecer a bateria
Aquecimento manual: Quando a bateria estiver desativada, prima continuamente o botão de 
alimentação durante 3 segundos para iniciar o aquecimento da bateria manualmente.
A bateria irá aquecer se a temperatura estiver abaixo de 15 °C (59 °F). À medida que aquece, o 
LED de estado 1 e 2 e o LED 3 e 4 piscam alternadamente. A bateria para de aquecer quando 
atingir 20 °C (68 °F). A temperatura da bateria permanece entre 15-20 °C (59-68 °F). Quando 
o LED de estado 1 e o LED 4 piscam alternadamente indicam uma temperatura superior a 
15 °C (59 °F). Isto dura aproximadamente 30 minutos. Em seguida, o Ronin 2 será desligado 
automaticamente.

Aquecimento automático: Introduza as baterias na Suporte da bateria e ligue-a. Quando a 
temperatura da bateria for inferior a 15 °C (59 °F), esta aquece automaticamente. Verifique os 
LED de estado do nível de energia atual.

Aviso de baixa temperatura
1. O desempenho da bateria inteligente é significativamente reduzido em condições de baixas 

temperaturas (temperatura ambiente inferior a 5 °C/41 °F). Certifique-se de que a bateria 
está totalmente carregada e que a tensão da célula é de 4,35 V antes de utilizar.

2. Em condições climáticas extremamente frias, a temperatura da bateria pode não ser 
suficientemente alta mesmo após o aquecimento. Nestes casos, isole a bateria, conforme 
necessário.

3. Para garantir um desempenho ideal, mantenha a temperatura interna da bateria inteligente 
acima de 20 °C (68 °F) quando estiver a ser utilizada.
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Definições da suspensão cardã
Definições do painel táctil integrado

Após concluir o equilíbrio e ligar o Ronin 2, é possível ajustar as definições da suspensão cardã 
diretamente no painel táctil integrado. 

Descrição dos botões

Botão do modo de seguimentoBotão do modo de montagem

Botão Voltar Botão de alternação

Botão rotativo
Porta USB tipo C

Botão OK
Porta D-Bus

Botão de bloqueio Botão de pausa do motor

1. Botão do modo de montagem
Prima o botão do modo de montagem para selecionar um modo de montagem.
Portátil: Selecione o modo portátil quando utilizar o Ronin 2 portátil. 
Montado em automóvel: Selecione o modo montado em automóvel ao montar o Ronin 2 em 
suportes de câmaras montados no veículo. O Ronin 2 pode manter-se estável em situações 
de alta velocidade utilizando o GPS integrado, bem como oferecer uma maior resistência. 
Aéreo: Selecione o modo aéreo ao montar o Ronin 2 numa aeronave e ligado a um 
controlador de voo DJI A3.
Modo de tripé: Selecione o modo de tripé com fotografias estáticas ou quando utilizar uma câmara 
com cabo. Mesmo durante longos períodos de filmagem, a suspensão cardã não se desvia.

Se for necessário montar o Ronin 2 em diferentes placas de montagem e alternar 
entre estas, recomenda-se a seleção dos modos de montagem listados abaixo:
 Aéreo, montado em automóvel e portátil: selecione o modo aéreo. 
 Aéreo e portátil: selecione o modo aéreo.
 Montado em automóvel e portátil: selecione o modo montado em automóvel.

2. Botão do modo de seguimento
Prima o botão do modo de seguimento para selecionar um modo de seguimento. 
Modo livre: O Ronin 2 mantém-se na posição atual, independentemente do movimento do 
anel de bloqueio. 
Modo de seguimento: Quando o modo de seguimento está ativado, o operador de câmara 
pode "orientar" o Ronin 2 num eixo selecionado. Quando o anel de bloqueio é rodado para 
a esquerda ou para a direita, a câmara move-se, seguindo suavemente as indicações do 
utilizador, e para no ângulo adequado. As definições SmoothTrack são aplicadas neste 
modo e as definições dos eixos de oscilação, rotação e inclinação podem ser ajustadas 
de forma independente. As definições SmoothTrack são afetadas quando o modo de 
seguimento está ativado. Estas não estão relacionadas com o modo livre, recentrar ou vista 
de primeira pessoa (FPV).
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Modo de vista de primeira pessoa (FPV): a suspensão cardã irá sincronizar com o 
movimento do anel de bloqueio, incluindo a rotação, para proporcionar uma experiência 
com uma perspetiva de primeira pessoa.

Modo recentrar: A suspensão cardã vai reorientar e reiniciar o ângulo de oscilação para a 
direção virada para a frente.

3. Botão Voltar
Prima uma vez para voltar ao menu anterior.

4. Botão de alternação
Prima uma vez para alternar entre os submenus.

5. Botão rotativo
Rode para selecionar opções.

6. Botão OK
Prima uma vez para confirmar uma opção.

7. Botão de bloqueio
Alterne para bloquear o painel táctil durante a utilização, para evitar operações inesperadas.

8. Botão de pausa do motor
Prima uma vez para desligar o motor sem ligar a suspensão cardã.

9. Porta D-Bus
Para ligar com Futaba e outros telecomandos de protocolo Futaba de terceiros.

10. Porta USB tipo C
Utilizado para atualizar o firmware através de uma ligação USB.

Descrição dos ícones da barra superior

1. Estado da ligação de Bluetooth
: Indica que a aplicação Ronin 2 está ligada. 

2. Força do sinal do telecomando
 : Apresenta a força do sinal do telecomando. 

3. Força do sinal de GPS
: Apresenta a força do sinal de GPS atual.

4. Modo de montagem
: Modo portátil.
: Modo montado em automóvel. 

 : Modo aéreo.
 : Modo de tripé.

60%212

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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5. Pausa do motor
: Indica que o motor está desligado.

6. Modo de bloqueio de oscilação
 : Indica que a suspensão cardã está no modo de bloqueio de oscilação e que o motor 

de oscilação está desligado.

7. Modo de seguimento
: Modo livre. 
: Modo de seguimento. 
: Modo de vista de primeira pessoa (FPV). 
: Modo recentrar.

8. Número da bateria em funcionamento
: Mostra o número de baterias atualmente em funcionamento. O Ronin 2 pode funcionar 

com uma ou duas baterias.

9. Nível da bateria
 ：Apresenta o nível de bateria atual.

Definições básicas
Definições do motor

1. Definições básicas do motor
Recomenda-se que selecione a sintonização automática para obter o ajuste automático de 
todas as definições do motor. 
Sintonização automática: Para iniciar o processo de sintonização automática, terá de selecionar 
um grau de rigidez. O valor de rigidez é determinado pelo sistema da suspensão cardã de 
acordo com as cargas da suspensão cardã. 100% é o valor máximo de rigidez. Por exemplo, 
quando a carga é de 8 kg, 100% do valor de rigidez indicado pela sintonização automática 
é 50, portanto, a seleção de 60% significa que o valor de rigidez é 30. Recomenda-se que 
selecione 60% para o modo portátil e 80% para o modo montado em automóvel ou aéreo. 

É necessário o ajuste manual se o desempenho da suspensão cardã não for ideal após a 
sintonização automática ou se alguma situação causar a falha da sincronização automática 
(se a carga incluir muitos acessórios ou se a inércia rotacional for muito grande). Reponha as 
predefinições da suspensão cardã antes de ajustar manualmente as definições.

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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Stiffness: Selecione o modo de montagem antes de ajustar o valor de rigidez. O ajuste da 
rigidez dos motores permite-lhe ajustar com precisão a quantidade de energia que é aplicada 
pelos motores enquanto estes reagem e equilibram o peso em cada eixo. Certifique-se de que 
deixa uma margem extra para esta definição para garantir estabilidade em todos os momentos. 
Por exemplo, se o eixo de oscilação começar a abanar a uma rigidez de 40, diminua o valor para 
32. Ao fotografar em modo portátil, se o valor de rigidez definido para o eixo de rotação for 20, 
mas a vibração do eixo de rotação afetar as filmagens, tal significa que o valor de rigidez é muito 
baixo para proporcionar uma boa estabilidade. Tente aumentar o valor de rigidez para 30.

Power: Recomenda-se que mantenha esta definição como predefinida. O ajuste da potência 
do motor permite-lhe minimizar o erro de atitude do Ronin 2. Este parâmetro afeta a rapidez de 
reação do Ronin 2 em relação a alterações de orientação. Se experimentar quaisquer erros de 
atitude pouco habituais (mais de 1 nas leituras), poderá minimizá-los, aumentando a potência 
do motor correspondente. No entanto, o aumento demasiado elevado da potência também 
poderá causar a correção excessiva da orientação do Ronin 2 e provocar tremores. Quando o 
valor da potência estiver definido para 10 e o eixo de oscilação não parar imediatamente após 
uma rápida rotação, diminua o valor para 6.

Filter: Esta definição pode facilitar vibrações de alta frequência do Ronin 2. Quando o Ronin 2 
vibra numa frequência alta, pode experimentar dormência ao tocar nos motores da suspensão 
cardã de cada eixo. Em tais casos, recomenda-se que reduza as definições de filtro. 

Control: Recomenda-se que mantenha esta definição como predefinida. A definição de controlo 
pode guiar o Ronin 2 a lidar melhor com as vibrações de baixa frequência. Se o Ronin 2 vibrar 
num intervalo visível, é possível suprimi-lo, aumentando o controlo. Quando a vibração persistir 
numa baixa frequência, diminua o controlo. O ajuste do controlo para otimizar definições pode 
levar a um reajuste.

Carga (kg) Stiffness Strength Filter Control
Pan Tilt Roll Pan Tilt Roll Pan Tilt Roll Pan Tilt Roll

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

Observações

Os valores 
acima servem 
de referência. É 
possível ajustar o 
valor dentro dos 
limites de um valor 
de 10, conforme 
necessário.

Recomenda-se 
a utilização das 
predefinições.

Os valores 
acima servem 
de referência. É 
possível ajustar o 
valor dentro dos 
limites de um valor 
de 10, conforme 
necessário.

Recomenda-se 
a utilização das 
predefinições.
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Recomenda-se a utilização do telecomando para testar os eixos de oscilação e de 
inclinação. Controle os eixos de oscilação e de inclinação de todos os ângulos para 
verificar a ocorrência de vibrações. É normal se o eixo de oscilação ou de inclinação 
vibrar uma vez e não vibrar depois disso.

2. Mais definições

TiltPan

+0.0+0

Gimbal Trim

Set power-on position

Basic More

Motor 

Balance test

60%212 0º Set the Power-on Position: Não é necessário definir a posição 
de ligar se não existir um requisito especial. Para definir a 
posição de ligar, ajuste a posição de oscilação, conforme 
necessário e, em seguida, prima o botão OK para confirmar. 
O Ronin 2 grava esta nova posição e o eixo de oscilação 
mantém-se na posição gravada quando reiniciado. 
Gimbal Trim: Para ajustar com precisão o eixo de oscilação ou 
de inclinação. O valor predefinido é 0, o que significa que o 
motor está na posição central e não é necessário alterá-lo. 
Balance Test: Os eixos de oscilação, de inclinação e de 
rotação rodam automaticamente para verificar o estado de 
equilíbrio após a seleção do teste de equilíbrio. Certifique-se 
de que não existe nenhuma obstrução na suspensão cardã 
antes de testar o equilíbrio. Não efetue um teste de equilíbrio 
se a suspensão cardã estiver definida no modo recentrar.

Pan Tilt Roll

SmoothTrack

Push Pan

OFF
SmoothTrack

ON

20
Speed

5
Deadband

20
Accel

60%212 0º

Definições de SmoothTrack

As definições dos eixos de oscilação, de inclinação e de 
rotação podem ser ajustadas de forma independente. 
Push Pan (Push Tilt): Ative Push Pan ou Push Tilt para permitir 
que os eixos de oscilação e de inclinação sejam ajustados 
manualmente quando o Ronin 2 está ligado.
Speed: A definição Speed irá determinar a velocidade da 
câmara durante um movimento de oscilação/rotação/inclinação. 
A definição Deadband determina a quantidade de movimento 
tolerado pela suspensão cardã antes de traduzir o movimento 
de oscilação/rotação/inclinação da câmara. 
A definição Acceleration determina quão de perto a câmara 
vai seguir o movimento de oscilação, rotação e inclinação 
traduzido.
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Monitor

Motor Device Log

Monitor

Pan Tilt Roll

1.4º 1.4º 4.5º

Angle

60%212 1. Motor
Apresenta a potência, o ângulo e a temperatura dos 
motores. Se um determinado eixo de motor indicar uma 
leitura de potência superior a 10, normalmente isto 
significa que o equilíbrio mecânico da câmara ainda não 
foi devidamente ajustado. Uma câmara corretamente 
equilibrada apresenta leituras perto de potência 0 em cada 
eixo, mas estes valores podem variar. 

2. Device
Apresenta o estado da ligação com outros dispositivos, tais 
como o telecomando, GPS, controlador de voo, DJI Focus, 
etc. 

3. Log
Apresenta as informações de estado anormal da suspensão 
cardã. 

1. Motion
O telecomando pode ter definições de zona morta de oscilação, inclinação e de rotação 
ajustadas de forma independente. 
Deadband: Quanto este valor aumenta, será necessário mais movimento do manípulo para 
se traduzir em movimento real da suspensão cardã.
Max Speed: Permite-lhe ajustar a velocidade rotacional com o telecomando. 
Smoothing: Quando este valor aumenta e quando o manípulo de controlo é libertado, este 
será traduzido num movimento mais suave e mais lento. Se a suavização estiver definida 
para 0, a desaceleração será traduzida numa paragem abrupta.

Definições do estado do telecomando

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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Endpoint: Limita a amplitude de rotação da suspensão cardã, definindo o ponto final 
durante a entrada do controlador. 
Test Endpoint: Permite testar os pontos finais de oscilação e inclinação. Certifique-se de 
que a câmara está desobstruída antes de tocar nos botões de teste.

As definições de ponto final predefinidas para o eixo de oscilação estão definidas 
para 180°, o que significa que não existe um ponto final para o eixo de oscilação, 
permitindo-lhe rodar 360° continuamente. 

2. Channel
O indicador do canal fornece feedback durante a configuração do operador remoto. Os 
canais de oscilação, inclinação e rotação podem ser reatribuídos. Cada um dos eixos 
também pode ser invertido.

Definições do sistema

ProfileGeneral More

Settings

Remote Freq.Bind Remote

2.4HzStart

ON
Axis Mode

3-axis

Calibrate System

60%212 0º

Speaker

1. General
Calibrate System: Utilize apenas se notar um desvio num dos eixos. Para calibrar o sistema, 
coloque o Ronin 2 no anel de bloqueio e confirme que este está completamente estável. 
Certifique-se de que a câmara consegue rodar 90° com a lente direcionada para baixo, 
sem qualquer interferência de fios. Selecione a opção Calibrate System e deixe o processo 
terminar antes de pegar no Ronin 2.
Bind Remote: Selecione para vincular com um telecomando. 
Remote Freq.: O telecomando pode funcionar nas frequência de Wi-Fi 2,4 GHz e 5,8 GHz. 
Mude a frequência de funcionamento se for detetada uma interferência grave. 
Speaker: O Ronin 2 inclui um altifalante incorporado para emitir sons de alerta durante a 
ativação e a desativação da suspensão cardã quando for detetado um estado anormal do 
sistema. É possível desligar o altifalante no ecrã integrado para poder filmar em silêncio.
Modo de eixo: Escolha entre o modo de 3 eixos e o modo de bloqueio de oscilação.

2. Profile
O utilizador pode guardar as configurações do motor personalizado ou repor as definições 
predefinidas. 
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About: Apresenta o número de série e a versão do firmware do Ronin 2. 

Página da câmara
Aceda à página de câmara para controlar a gravação da câmara e outras definições 
compatíveis quando é ligado um cabo de controlo de câmara.

3. More
Access Log File: O Ronin 2 inclui um armazenamento interno para gravação de dados. Se 
a suspensão cardã estiver a agir de maneira anormal, contacte a assistência da DJI. Se as 
soluções fornecidas não forem bem-sucedidas, a assistência da DJI solicitará ficheiros de 
registo para uma análise mais detalhada. Aceda aos ficheiros de registo apenas de acordo 
com as instruções de um especialista da assistência da DJI.
Password: Apresenta a palavra-passe predefinida do Bluetooth do Ronin 2. A palavra-passe 
pode ser alterada. 
Joint Angle Calibration: É necessária a calibração do ângulo da junta se a suspensão 
cardã não mantiver a respetiva altitude, não recentrar no modo recentrar ou se o eixo de 
oscilação se desviar no modo de tripé. Para iniciar a calibração, pare os motores e, em 
seguida, bloqueie os eixos de oscilação, de inclinação e de rotação. Em seguida, selecione 
calibração do ângulo da junta.
Language: Os idiomas podem ser alternados entre inglês ou chinês.
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Aplicação Ronin 2

A aplicação Ronin 2 permite-lhe ajustar as definições da suspensão cardã remotamente. 
Além disso, novas funções inteligentes foram adicionadas ao menu Create, tais como Track, 
CamAnchor e muito mais.
Utilize aplicação Ronin 2 para ativar o Ronin 2 pela primeira vez. É necessária uma ligação à 
internet para ativação do produto. 

Configuration
Pode utilizar as predefinições ou a configuração para guardar vários perfis de definições 
personalizadas.

As opções de Motor Settings, SmoothTrack, Remote Control e General são as mesmas do 
painel táctil integrado. Consulte a secção acima para saber mais ou toque no ícone de ponto 
de interrogação para ler diretrizes básicas. 
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Create
O menu Create inclui as funções de Video, Track e CamAnchor. 

 Certifique-se de que o Ronin 2 está no modo de seguimento ou no modo livre 
quando utilizar as funções Create. 

 Recomenda-se que monte o Ronin 2 num tripé quando utilizar as funções Create. 

Vídeo
Pode utilizar o dispositivo móvel para controlar a câmara durante a gravação de vídeo.

平

移

轴

10
俯仰轴

10
横

滚

轴

10  Botões de controlo de velocidade: Rode os manípulos de controlo de velocidade 
para ajustar a velocidade máxima de cada eixo.

 Controlo deslizante de rotação: Deslize para controlar o movimento do eixo de 
rotação.

 Joystick de controlo: Deslize o joystick para a esquerda ou para a direita para controlar o 
movimento do eixo de oscilação e deslize o joystick para cima ou para baixo para controlar o 
movimento do eixo de inclinação.

 Botão de gravação: Toque para iniciar/parar a gravação. 



Manual do utilizador do Ronin 2

© 2017 DJI OSMO Todos os direitos reservados.   31

Track
Toque no ecrã para selecionar várias posições e a câmara irá utilizar as posições selecionadas 
como um registo para gravar um vídeo.

21  Definições de posição: Podem ser selecionadas até 10 posições individuais. Toque em  
para adicionar uma posição e toque em  para eliminar.
1.0s 0.0s

Tempo de permanênciaDuração  Definições de tempo: A duração é o tempo que a câmara demora a movimentar-
se entre duas posições. O tempo de permanência corresponde ao tempo de permanência na 
posição atual. 

 Botão de visualização: Toque no botão de visualização para verificar se a posição é 
adequada. 

 Botão de gravação: Toque para iniciar/parar a gravação.

CamAnchor
Na função CamAnchor, pode controlar o movimento da câmara e gravação de vídeo entre 
diferentes posições-alvo.

 Posição-alvo: Toque para selecionar diferentes posições-alvo.
1 deg/s

Speed  Velocidade: Determina a velocidade em que a câmara se irá movimentar entre as 
posições-alvo.

 Botão de visualização: Toque para verificar se as posições definidas são adequadas.
 Botão de gravação: Toque para iniciar a gravação. Alterne para a outra posição-alvo e a 

câmara irá movimentar-se para essa posição na velocidade definida.

Monitor

Apresenta o estado em tempo real dos motores, IMU, atitude, GPS, dispositivos ligados e 
baterias.
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Apresenta as informações da conta, versão de firmware e muito mais.

About
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Telecomando
Diagrama do telecomando
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1. Antena integrada
Não obstrua a antena.

2. Manípulo de controlo da velocidade do eixo de varrimento horizontal
Rode este manípulo de controlo de velocidade para ajustar a velocidade máxima do eixo de 
oscilação.

3. Manípulo de controlo da velocidade do eixo de inclinação
Rode este manípulo de controlo de velocidade para ajustar a velocidade máxima do eixo de 
inclinação.

4. Manípulo de controlo da velocidade do eixo de rotação
Rode o manípulo de controlo de velocidade para ajustar a velocidade máxima do eixo de 
rotação.

5. Botão de alimentação
Prima e mantenha premido o botão de alimentação para ligar/desligar o telecomando. 

6. LED de estado
Se o LED de estado se acender continuamente a verde, está ligado à suspensão cardã. Se 
o LED de estado se acender continuamente a vermelho, o telecomando está desligado da 
suspensão cardã. Se piscar a vermelho, significa que o telecomando e a suspensão cardã 
estão emparelhados. 

7. Interruptor de modo
Alterna entre os diferentes modos de seguimento: Livre, seguimento e recentrar. 

8. Manípulo de rotação
Rode o manípulo para controlar os movimentos do eixo de rotação (as predefinições podem 
ser alteradas). 

9. Joystick de controlo
Desloque o joystick de controlo para cima ou para baixo para controlar o movimento do 
eixo de inclinação. Desloque o joystick de controlo para a esquerda ou para a direita 
para controlar o movimento do eixo de oscilação (as predefinições também podem ser 
alteradas). 
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10. Suporte da alça para o pescoço
11. Selecionador de perfis

Alterna entre vários perfis. 
12. Botão C2
13. Botão de gravação

Prima uma vez para iniciar/parar a gravação. 
14. Porta USB tipo C

Para carregamento e atualização de firmware. 
15. Indicadores do nível da bateria

Apresenta o nível de bateria atual. 
16. Pega
17. Orifício de montagem de acessórios

Rosca de 1/4"-20. 
18. Porta CAN
19. Botão C1

Emparelhar o telecomando

O telecomando está emparelhado com a suspensão cardã por predefinição. Se estiver a utilizar 
um telecomando novo, siga os passos abaixo para começar o emparelhamento.
1. Ligue a suspensão cardã e o telecomando. 
2. Aceda à página de Definições através do painel táctil integrado e selecione "Bind Remote". 

Após 30 segundos, prima C1, C2 e o botão Gravar em simultâneo no telecomando até ouvir 
um sinal sonoro contínuo.

3. O LED de estado acende-se continuamente a verde assim que estabelecer uma ligação 
bem-sucedida.

Quando utilizar o telecomando, certifique-se de que a antena está, no mínimo, a 20 cm 
de distância de todas as pessoas ou objetos para obter a melhor ligação sem fios.

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

Botão C1 Botão C2

Botão de 
gravação
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A carregar

Carregue o telecomando utilizando um carregador USB ligado a uma porta USB de tipo C. O 
telecomando tem uma autonomia máxima de 6 horas quando completamente carregado. 

Indicadores do nível da bateria
Os indicadores do nível da bateria apresentam o nível atual da bateria. Segue-se uma 
descrição dos indicadores.

: O LED tem uma luz fixa    : O LED está a piscar   : O LED está apagado

LED1 LED2 LED3 LED4 Nível atual da bateria

75% a 100%

50% a 75%

25% a 50%

12,5% a 25%

0% a 12,5%

<0%

Calibrar o joystick de controlo e o manípulo de rotação

Efetue a calibração do joystick de controlo e o manípulo de rotação apenas se verificar que o 
controlo não é preciso (como se o eixo de oscilação estivesse a rodar sem ação do utilizador). 
Verifique se a suspensão cardã está desligada durante a calibração. 
1. Prima uma vez os botões C1+C2 e, em seguida, prima e mantenha premido os botões C1 e 

C2 em simultâneo até o sinal sonoro longo mudar para um sinal sonoro curto e contínuo, o 
que indica que a calibração foi iniciada. Não toque no manípulo de controlo até a calibração 
ser iniciada. Repita o passo 1 se a calibração não iniciar. 

2. Puxe e desloque o joystick de controlo e rode o manípulo de rotação várias vezes para os 
pontos finais.

3. Prima e mantenha premido os botões C1+C2 novamente para sair do modo de calibração. 
O controlador emite um sinal sonoro se a calibração for bem-sucedida. Se ocorrer uma 
falha na calibração e não for emitido qualquer sinal sonoro, repita os passos acima.

Baixo Alto

Tempo de carregamento: 2 horas (a carregar a 2 A)
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Modos de funcionamento
Existem dois modos de funcionamento para o Ronin 2: Modo de 3 eixos e o modo de bloqueio 
de oscilação.

Modo de 3 eixos

O modo de 3 eixos é o modo padrão, predefinido. O Ronin 2 pode ser utilizado neste modo 
sem necessidade de ajustes.

Modo de bloqueio de oscilação

O modo de bloqueio de oscilação foi especialmente concebido para utilização do Ronin 2 com 
steadicams. Para utilizar o modo de bloqueio de oscilação:
1. Selecione o modo de montagem portátil.
2. Aceda à página de definições através do painel táctil integrado, selecione "Pan Lock" e, em 

seguida, o motor será desligado. 
3. Bloqueie o eixo de oscilação. O Ronin 2 irá trabalhar no modo de bloqueio de oscilação.
4. Para utilizar corretamente o modo de bloqueio de oscilação, o acessório de bloqueio do 

eixo de oscilação deve ser instalado. Visite a loja online oficial da DJI para obter mais 
detalhes. 

Utilização com um controlador de voo DJI A3 e 
Lightbridge
O Ronin 2 pode ser montado numa aeronave com um controlador de voo DJI A3 e Lightbridge. 
Ligue a porta de alimentação/acessórios de 14,4 V do Ronin 2 ao controlador de voo A3 e ligue 
a porta CAN do Ronin 2 ao Lightbridge. 

Manutenção
O Ronin 2 é uma máquina precisa e as suas portas de alimentação/dados não são à prova 
de água. Certifique-se de que as protege contra o pó e a água durante a utilização. Após a 
utilização, recomendamos que limpe o Ronin 2 com um pano macio e seco. Nunca pulverize 
líquidos de limpeza sobre o Ronin 2.
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Características técnicas

Geral

Funções integradas  Modos de funcionamento 
Underslung Mode 
Upright Mode
Briefcase Mode
Modo portátil, montado em automóvel, aéreo, tripé e 
steadicam

 Módulos IMU integrados independentes
 Processador ARM avançado de 32 bits DJI
 Motores de unidade de suspensão cardã especializados DJI 
com codificadores
 Sistema de bateria dupla
 Módulo Bluetooth
 Recetor D-Bus compatível
 Recetor 2,4 GHz/5,8 GHz
 Sensores de temperatura
 Painel tátil integrado
 GPS/GLONASS integrado
 Ligação USB tipo C
 Sinal de vídeo e alimentação através de anel deslizante

Classificação de proteção 
de entrada

IP52*

Periférico

Dimensões do tabuleiro da 
câmara

Profundidade máxima a partir do centro de gravidade na placa 
de base 
da câmara: 250 mm
Altura máxima medida a partir da parte superior da placa de 
base: 190 mm
Largura máxima: 170 mm

Ligações de alimentação 
dos acessórios

Caixa da câmara de 14,4 V x 4 (combinado 8 A), motor de 
oscilação de 14,4 V x 2 (combinado 4 A), P-Tap de 14,4 V x1 (8 A)

Potência de entrada Bateria inteligente: 4280 mAh, 22,8 V

exteriores Telecomando de 2,4 GHz/5,8 GHz; Bluetooth 4.0; USB tipo C

Requisitos do DJI  
Assistant 2

Windows 7 ou posterior; Mac OS X 10.11 ou posterior

Requisitos da aplicação 
Ronin 2

iOS 9 ou superior; Android 4.4 ou superior
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Características elétricas e mecânicas

Corrente de funcionamento  Corrente estática: ≈300 mA (a 22,8 V)
 Corrente dinâmica: ≈500 mA (a 22,8 V)
 Corrente do motor bloqueado: Máx. 15 A (a 22,8 V)

Temperatura de 
funcionamento

-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)

Frequência de 
funcionamento

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

Alimentação do 
transmissor (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

Peso Incluindo o guiador: 14 lb (6,3 kg) 
Excluindo o guiador: 11 lb (4,9 kg)

Dimensões Excluindo o guiador: 350 mm (L) x 416 mm (D)x 530 mm (A) 
Incluindo o guiador: 630 mm (L) x 416 mm (D) x 720 mm (A)

Desempenho operacional

Peso da carga 
(Valor de referência)

13,6 kg (30 lbs)

Amplitude de vibração 
angular

± 0,02 °

Velocidade máxima de 
rotação controlada

Eixo de varrimento horizontal: 400 °/s
Eixo de inclinação: 360 °/s
Eixo de rotação: 360 °/s 

Intervalo entre os pontos 
finais mecânicos

Controlo do eixo de varrimento horizontal: Rotação contínua de 
360 °
Controlo do eixo de inclinação: ±135 ° 
Controlo do eixo de rotação: ± 220 °

Amplitude de rotação 
controlada

Controlo do eixo de varrimento horizontal: Rotação contínua de 
360 °
Controlo do eixo de inclinação: ±135 °
Controlo do eixo de rotação: ± 30 °

* As portas de alimentação/dados do Ronin 2 não são à prova de água. Certifique-se de que 
as protege contra o pó e a água, caso contrário poderão ficar danificadas.



Os conteúdos estão sujeitos a alterações.

Transfira a versão mais recente disponível em
http://www.dji.com/product/ronin-2

Caso tenha dúvidas relativamente a este documento, contacte a DJI 
enviando uma mensagem para DocSupport@dji.com. (Apenas inglês e 
chinês são suportados)

RONIN é uma marca comercial da DJI OSMO. Copyright © 2017 DJI OSMO Todos os direitos reservados.
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