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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-S.
Incluído na embalagem do Ronin-S
Guia de início rápido do Ronin-S
Manual do utilizador do Ronin-S
Diretrizes de segurança e declaração de exoneração de responsabilidade do Ronin S

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-s). 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
Pesquise "Ronin" na App Store ou no Google Play e siga as instruções de instalação.

Android 4.4 ou 
superior

iOS 9.0 ou 
superior

Transfira DJI Pro Assistant for Ronin
Transfira DJI Pro Assistant for Ronin em http://www.dji.com/ronin-s/info#downloads

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

Aplicação 
Ronin
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Introdução
O DJI Ronin-S é um cardã profissional de 3 eixos, concebido especificamente para câmaras 
DSLR e sem espelho. É compatível com praticamente qualquer configuração de câmara DSLR 
ou sem espelho no mercado. O Ronin-S também pode ser montado num tripé ou num carro para 
fotografar, com velocidades de operação de 75 kph*. Existem vários modos de operação, como 
o SmoothTrack e o modo de Bloqueio, e o recém-adicionado Modo Desportivo permite que 
capture cenas de movimento rápido sem esforço. 

O Ronin-S vem com uma variedade de botões que permitem controlar o movimento do cardã, 
alternar perfis de controlo e também modos de trabalho facilmente. Usado com os cabos 
de controlo de câmara fornecidos, o Ronin-S é capaz de controlar o obturador, gravação e 
focagem. As portas acessórias e as portas de energia permitem acessórios como um recetor 
sem fios externo ou um motor Focagem.

O cardã e o anel de bloqueio são destacáveis, com um sistema de bateria no anel de bloqueio 
com capacidade de 2400 mAh, proporcionando um tempo máximo de operação de até 12 
horas**. 

Após conectar-se à aplicação Ronin, o controlo do movimento do cardã e as configurações dos 
parâmetros são facilmente alcançáveis com funções inteligentes como Panorama, Timelapse, 
Motionlapse e Track. 

* Testado ao segurar o Ronin-S para captura de vídeo. 
** Testado quando o Ronin-S está devidamente balanceado. 
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Diagrama do Ronin-S

1. Motor de rotação
2. Motor de varrimento horizontal
3. Indicadores LED de perfil
4. Botão de alimentação
5. Joystick
6. Botão M
7. Botão de controlo da câmara
8. Anel de bloqueio
9. Anel de bloqueio/tripé estendido
10. Motor da inclinação
11. Porta/Tampa de 8 Pinos

12.  Porta de alimentação acessória de 
12 V/2 A

13. Porta USB-C
14. Acionador
15. Indicadores do nível da bateria
16.  Botão de alimentação do anel de 

bloqueio
17. Roda de focagem
18.  Porta de controlo da câmara (Porta 

RSS)
19. Placa de montagem da câmara
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Como começar

Montar o anel de bloqueio
Fixe a suspensão cardã ao anel de bloqueio, deslizando-a até ao suporte saliente. Mude a 
alavanca para a posição de bloqueio.

Fixar o anel de bloqueio expansível

Para fixar o anel de bloqueio expansível fornecido à suspensão cardã, mude o bloqueio de 
segurança para a posição de bloqueio e expanda conforme apresentado. 

Os conetores e as portas de alimentação/dados do Ronin-S não são à prova de água. 
Certifique-se de que os protege contra o pó e a água durante a utilização para evitar 
danos. 
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Montar a câmara

Requisitos do tamanho da câmara
A profundidade máxima a partir do centro de gravidade na placa de base da câmara é de 
98 mm. A altura máxima medida a partir da parte superior da placa de base é de 150 mm. A 
largura máxima é de 205 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.

Câmaras e Lentes Suportadas
Consulte a página do produto Ronin-S (www.dji.com/ronin-s) para a lista de compatibilidade de 
câmaras Ronin-S mais atualizada. 

Conexões da Câmara
O botão de controlo da câmara acede a diferentes funções dependendo do modelo da câmara. 
Conecte um cabo de controlo de câmara fornecido à porta RSS no cardã e à câmara. 
1. Conecte o cabo de controlo RSS-IR à porta RSS no cardã e, em seguida, aponte a luz 

infravermelha para o recetor da câmara, como mostrado abaixo. Pode usar o pequeno 
gancho e alça para prender o cabo de controlo RSS-IR ao cardã. A figura mostrada abaixo 
toma a Canon 5D Mark III como um exemplo. Ajuste a posição da luz infravermelha de acordo 
com o seu tipo de câmara.

2. Ligue o cabo de controlo multi-câmara (tipo C) às câmaras com uma porta USB-C. 
3. Conecte o cabo de controlo multi-câmara (tipo B) às câmaras com uma porta Micro USB. 
 
 Depois de concluir a conexão e as configurações da câmara, pressione até meio para a 

focagem automática, como faria para o botão do obturador na maioria das câmaras DSLR; 
pressione uma vez para iniciar/parar a gravação; pressione continuamente para tirar uma 
foto. Consulte a Lista de Compatibilidade de Câmaras Ronin-S para detalhes. 
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 Certifique-se de que o Ronin-S não está ligado ao conectar/desconectar o cabo RSS. 
Não fazê-lo pode queimar o cabo.

 Ao conectar-se a câmaras com o cabo USB, ligue o Ronin-S antes de ligar a câmara. 
Caso contrário, o controlo da câmara poderá falhar.

Montar uma câmara

Antes de montar a câmara, certifique-se de que está preparada atempadamente. Remova 
a tampa da lente e certifique-se de que a bateria da câmara e o cartão de memória já estão 
inseridos.
1. Fixe a placa de elevação* à parte inferior da câmara utilizando uma chave de fendas ou 

uma moeda.

1
2

3
4

2. Fixe a placa de montagem da câmara e o suporte para a lente. Para obter os melhores 
resultados durante a configuração, utilize o suporte para a lente, sempre que possível.

3. Deslize a câmara para a base da câmara. Quando é atingido algum equilíbrio para trás e 
para a frente, mude a alavanca para a posição de bloqueio após o bloqueio de segurança 
ser acionado.

* Se necessário, monte a placa de elevação. 

1

2

3 4
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4. Recomendamos que utilize o suporte da base superior para montar a câmara ao instalar a 
suspensão cardã num automóvel ou ao tirar fotografias durante viagens a alta velocidade, 
nas quais as forças do vento podem afetar a estabilidade da suspensão cardã. O suporte da 
base superior é vendido em separado. O processo de instalação encontra-se demonstrado 
abaixo. 

Equilibrar
Para obter o melhor desempenho possível do Ronin-S, é essencial ter um equilíbrio adequado. 
O equilíbrio preciso é crucial para fotografias em que o Ronin-S será submetido a movimento 
rápido ou aceleração. 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-S e 
de configurar o software.

Antes de equilibrar
1. 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.

2. Certifique-se de que os motores do Ronin-S estão desligados enquanto equilibra a câmara.

Equilibrar a inclinação vertical
1. Rode o eixo de inclinação de forma a virar a lente da câmara para cima. Segure o motor do 

eixo de inclinação para garantir o eixo de rotação permanece na horizontal e verifique se a 
câmara é mais pesada na parte superior ou inferior. 

2. Solte o manípulo do motor 1  de inclinação e ajuste o equilíbrio da câmara 2  até a câmara 
permaneça fixa sem inclinar para cima ou para baixo.

3. Aperte o manípulo.

2 1

1
2
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Equilibrar a profundidade do eixo de inclinação
1. Rode o eixo de inclinação de forma a virar a lente da câmara para a frente. Segure no motor 

de inclinação para verificar se a câmara é mais pesada na parte dianteira ou traseira.
2. Mude a alavanca 1  para a posição de desbloqueio. Ajuste o equilíbrio da câmara 2  até que 

a câmara permaneça fixa ao rodar o eixo de inclinação 45 graus para cima ou para baixo.
3. Mude a alavanca 3  para a posição de bloqueio.

1

2

3

Equilibrar o eixo de rotação
1. Solte o motor de inclinação para verificar a direção em que o motor se move.
2. Solte o manípulo do eixo de rotação 1  e ajuste o equilíbrio da câmara 2  até que a câmara 

permaneça fixa. Se o ajuste deste eixo estiver demasiado rígido, pode tentar aliviar o peso no 
motor de rotação levantando a plataforma da câmara enquanto faz um ajuste ou inclinando a 
suspensão cardã ligeiramente para trás até que o braço de rotação fique paralelo ao chão. 

3. Aperte o manípulo.

2

1
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Equilibrar o eixo de varrimento horizontal
1. Segure no anel de inclinação e incline o Ronin-S para os lados para verificar se há movimento 

ao longo do eixo de oscilação.
2.  Solte o manípulo 1  do motor de oscilação. Ajuste o equilíbrio da câmara 2  até que a câmara 

permaneça fixa ao rodar o eixo de oscilação 45 graus ao elevar o anel de bloqueio.
3. Aperte o manípulo.

1

2

  Os manípulos podem ser puxados para fora e reposicionados se a rotação do 
manípulo for impedida. 

  É necessário usar Contrapesos opcionais se montar um sistema de câmara mais 
longo. Visite a loja online oficial da DJI para saber mais.
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Anel de Bloqueio e Bateria Interna
O Anel de Bloqueio é para uso manual. A bateria incorporada dentro do Anel de Bloqueio tem 
uma capacidade de 2400 mAh e é capaz de alimentar o Ronin-S durante até 12 horas (quando 
o Ronin-S é adequadamente equilibrado e usado em condições normais). 

A carregar
Carregue o anel de bloqueio utilizando o Transformador USB de 24W e o cabo USB-C fornecido 
ligando à porta USB-C da suspensão cardã. 
Tempo de carregamento: aprox. 2 horas e 15 minutos 

Usar o Anel de bloqueio
Prima o botão de alimentação do anel de bloqueio uma vez para ligar o anel de bloqueio e, em 
seguida, prima continuamente o botão de alimentação da suspensão cardã para a ligar.

Porta USB-C Transformador USB
Tomada elétrica

100 - 240 V

BaixoAlto

Com o anel de bloqueio fixado, pode usar um banco de energia para alimentar o 
Ronin-S continuamente através da porta USB-C. 

Ao ligar o Ronin-S, certifique-se de mantê-lo nivelado e estável. 

Prima continuamente o botão de alimentação da 
suspensão cardã para a desligar. Prima uma vez 
e, em seguida, prima continuamente para desligar 
o anel de bloqueio (o anel de bloqueio desliga 
automaticamente se não for ligado à suspensão 
cardã ou se a suspensão cardã não for ligada num 
período de 12 horas).



12 © 2018 DJI OSMO Todos os direitos reservados. 

Diretrizes de segurança
São utilizados os seguintes termos em toda a documentação do produto para indicar vários 
níveis de danos possíveis ao utilizar este produto.

ATENÇÃO  ATENÇÃO: Procedimentos que, caso não sejam seguidos corretamente, criam uma 
possibilidade de danos materiais E pouca ou nenhuma possibilidade de danos físicos.

 AVISO: Procedimentos que, caso não sejam seguidos corretamente, criam a probabilidade 
de danos materiais, danos colaterais e danos físicos graves OU criam uma probabilidade 
elevada de danos físicos superficiais.

Para evitar incêndios, danos físicos graves e danos materiais, respeite as seguintes diretrizes de 
segurança ao utilizar, carregar ou armazenar o anel de bloqueio. 

Utilização do Anel de Bloqueio
1.   NÃO permita que a bateria entre em contacto com qualquer tipo de líquido. NÃO deixe o anel 

de bloqueio à chuva ou perto de uma fonte de humidade. NÃO deixe o anel de bloqueio cair 
na água. Se o interior da bateria entrar em contacto com água, pode ocorrer decomposição 
química, podendo levar a bateria a incendiar-se e até provocar uma explosão.

2.  Se o anel de bloqueio cair dentro de água por acidente, coloque-o numa área aberta e segura 
imediatamente. Mantenha uma distância segura em relação ao anel de bloqueio até este estar 
completamente seco. Não volte a utilizar o anel de bloqueio e elimine o anel de bloqueio de 
forma adequada, tal como está descrito na secção de eliminação de anéis de bloqueio abaixo.

3.  Apague qualquer incêndio do anel de bloqueio utilizando água, areia, um cobertor de combate 
a incêndios ou um extintor de incêndios com pó seco.

4.  Nunca utilize baterias que não sejam DJI. Aceda a www.dji.com para comprar baterias novas. 
A DJI não se responsabiliza por quaisquer danos causados por baterias que não sejam DJI.

5.  Nunca utilize ou carregue anéis de bloqueio inchadas, com fugas ou danificadas. Se o anel 
de bloqueio não estiver a funcionar normalmente, entre em contacto com a DJI ou com um 
representante autorizado da DJI para obter assistência.

6.  Nunca instale nem remova o anel de bloqueio do cardã quando estiver ligado. 
7.  O anel de bloqueio deve ser utilizado em temperaturas entre -20 °C e 40 °C (-4 °F e 104 °F). 

A utilização do anel de bloqueio em ambientes acima de 50 °C (122 °F) pode provocar um 
incêndio ou explosão. A utilização do anel de bloqueio abaixo de -15 °C (5 °F) pode causar 
danos permanentes.

Leia o manual do utilizador para se familiarizar com as características 
deste produto antes de o utilizar. A utilização incorreta do produto 

pode provocar danos no produto e em bens materiais e provocar danos físicos graves. Este 
é um produto sofisticado. Deve ser utilizado com cuidado e bom senso, e requer alguns 
conhecimentos básicos de mecânica. A utilização deste produto de uma maneira que não 
seja segura e responsável pode resultar em danos físicos, em danos no produto ou noutros 
bens materiais. 
Este produto não foi concebido para ser utilizado por crianças sem supervisão de um adulto. 
Não utilize com componentes incompatíveis nem altere este produto de alguma forma que 
não conste dos documentos fornecidos pela SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. Estas 
diretrizes de segurança contêm instruções de segurança, funcionamento e manutenção. É 
essencial ler e seguir todas as instruções e avisos constantes do manual do utilizador antes 
da montagem, configuração ou utilização, a fim de poder usar o produto corretamente e 
evitar danos materiais ou físicos graves.
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8.  NÃO utilize o anel de bloqueio em ambientes eletrostáticos ou eletromagnéticos fortes. Caso 
contrário, a placa de controlo da bateria pode não funcionar corretamente.

9.  Nunca desmonte ou perfure o anel de bloqueio de forma alguma ou este pode ter fugas, 
incendiar-se ou explodir.

10.  NÃO deixe cair nem sujeite as baterias a impactos. NÃO coloque objetos pesados sobre o 
anel de bloqueio ou o carregador.

11.  Os eletrólitos da bateria são altamente corrosivos. Se os eletrólitos entrarem em contacto 
com a sua pele ou os seus olhos, lave imediatamente a área afetada com água corrente 
durante pelo menos 15 minutos e, depois, consulte imediatamente um médico.

12.  NÃO use o anel de bloqueio se este cair.
13.  NÃO aqueça as baterias. NÃO coloque o anel de bloqueio no micro-ondas ou num recipiente 

pressurizado.
14.  NÃO force manualmente o curto-circuito do anel de bloqueio.
15.  Limpe os terminais do anel de bloqueio com um pano limpo e seco. 
16.  NÃO tente usar o anel de bloqueio quando o nível da bateria for inferior a 1%, pois pode 

causar danos permanentes na bateria.

Carregamento do anel de bloqueio
1.  Utilize sempre um carregador aprovado pela DJI. A DJI não se responsabiliza se o anel de 

bloqueio for carregado através de um carregador que não seja da DJI.
2.  Nunca deixe o anel de bloqueio sem vigilância durante o carregamento. NÃO carregue o anel 

de bloqueio perto de materiais inflamáveis ou de superfícies inflamáveis, tais como carpete ou 
madeira.

3.  NÃO carregue o anel de bloqueio imediatamente após a utilização, uma vez que a temperatura 
do anel de bloqueio pode estar demasiado alta. Recomenda-se carregar o anel de bloqueio até 
que arrefeça até perto da temperatura ambiente. Carregar o anel de bloqueio fora do intervalo 
de temperatura de 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F) pode provocar fugas, sobreaquecimento ou 
danificar a bateria. A temperatura ideal de carregamento é de 22 °C a 28 °C (72 °F a 82 °F).

4.  Desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. Examine o carregador regularmente 
para ver se há danos no cabo, na ficha, no revestimento ou noutras peças. NÃO limpe o 
carregador com álcool desnaturado ou com outros solventes inflamáveis. Nunca utilize um 
carregador danificado.

Armazenamento do anel de bloqueio
1.  Mantenha o anel de bloqueio fora do alcance das crianças e de animais de estimação.
2.  Se surgir um aviso de bateria fraca, carregue o anel de bloqueio até que este atinja um nível 

entre 30 e 50% para um armazenamento de longo prazo.
3.  NÃO deixe o anel de bloqueio perto de fontes de calor, como um forno ou um aquecedor. NÃO 

deixe o anel de bloqueio no interior de um veículo em dias quentes. A temperatura ideal de 
armazenamento é de 22 °C a 28 °C (72 °F a 82 °F).

4.  Mantenha a aderência seca.

Manutenção do anel de bloqueio
1.  Nunca utilize o anel de bloqueio quando a temperatura for demasiado elevada ou demasiado 

baixa.
2.  Nunca guarde a bateria em ambientes com temperaturas superiores a 45 °C (113 °F) ou 

inferiores a 0 °C (32 °F).

Aviso sobre viagens
1. Antes de transportar o anel de bloqueio num voo, esta tem de ser descarregada e o nível de 

carga deve ser inferior a 30%. Apenas deve descarregar o anel de bloqueio num local à prova 
de fogo. Armazene o anel de bloqueio num local ventilado.

2. Mantenha o anel de bloqueio longe de objetos metálicos como óculos, relógios, jóias e 
ganchos para o cabelo.

3. Nunca transporte um anel de bloqueio danificado ou um anel de bloqueio com nível de carga 
superior a 30%.
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Eliminação do anel de bloqueio
Elimine o anel de bloqueio em recipientes de reciclagem específicos apenas depois de um 
descarregamento completo. NÃO coloque o anel de bloqueio em recipientes de lixo normal. Siga 
cuidadosamente os regulamentos locais no que respeita a eliminação e reciclagem de baterias.

ATENÇÃO

Utilização do Anel de Bloqueio
1. Certifique-se de que o anel de bloqueio está completamente carregado antes de a utilizar.
2. Pare de usar o anel de bloqueio quando o nível da bateria estiver baixo.

Carregamento do anel de bloqueio
1. O anel de bloqueio é concebido para parar de carregar quando estiver totalmente carregado. 

No entanto, é uma boa prática monitorizar o progresso do carregamento e desligar o anel de 
bloqueio quando estiver completamente carregado.

2. Certifique-se de que o anel de bloqueio esteja desligado antes de carregar.

Armazenamento do anel de bloqueio
1. Descarregue o anel de bloqueio até 40%-65% se NÃO pretender utilizá-lo durante 10 dias 

ou mais. Isto pode aumentar significativamente a vida útil da bateria. O anel de bloqueio 
descarrega automaticamente até menos de 65% se estiver inativo durante mais de 10 dias 
para evitar o inchaço. Demora cerca de 1 dia até descarregar o anel de bloqueio até 65%. 
É normal sentir um calor moderado emitido pelo anel de bloqueio durante o processo de 
descarregamento.

2. O anel de bloqueio entrará no modo de hibernação se for descarregado e armazenado 
durante um longo período de tempo. Recarregue o anel de bloqueio para a retirar do modo 
de hibernação.

3. Retire o anel de bloqueio da suspensão cardã quando pretender armazená-la durante um 
longo período de tempo.

Manutenção do anel de bloqueio
1. A duração da bateria pode ser reduzida se não for utilizada durante um longo período de 

tempo.
2. Descarregue e carregue completamente o anel de bloqueio uma vez a cada três meses para 

o manter em boas condições.

Eliminação do anel de bloqueio
1. Se o anel de bloqueio estiver desativado e não for possível descarregar completamente a 

bateria, contacte um profissional de eliminação de baterias/agente de reciclagem para obter 
assistência.

2. Elimine o anel de bloqueio imediatamente se não for possível ligá-lo após uma descarga 
excessiva.
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Ativar o Ronin-S

Funcionamento
Configurações da aplicação Ronin

Depois de equilibrar e ligar o Ronin-S, pode ajustar as definições do cardã através da aplicação 
Ronin. 

Configuração
Parâmetros do Motor

Certifique-se de que a câmara está equilibrado antes de ligar o Ronin-S. Não ligue o Ronin-S 
sem uma carga equilibrada, uma vez que se o fizer pode danificar os motores da suspensão 
cardã.
1. Prima o botão de alimentação uma vez para ligar o anel de bloqueio e, em seguida, prima 

continuamente o botão de alimentação da suspensão cardã para a ligar.
2. No dispositivo móvel, ative o Bluetooth e inicie a aplicação Ronin. Selecione Ronin-S e 

introduza a palavra-passe predefinida do Bluetooth 12345678 assim que for detetada.
3. Certifique-se de que está ligado à internet e siga as instruções no ecrã para ativar o Ronin-S 

pela primeira vez.
4. Após a ativação, toque duas vezes no botão de alimentação da suspensão cardã para 

ativar os motores antes de continuar.
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Existem definições de rigidez, resistência, filtro e controlo na página de configurações do 
motor. A rigidez deve sempre ser ajustada de acordo com a carga útil total montada no cardã, 
e as outras são configurações avançadas. Recomenda-se que mantenha as definições como 
predefinidas. 
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.
Auto Tune: O valor de rigidez é determinado pelo sistema da suspensão cardã de acordo com 
as cargas da suspensão cardã. Existem três perfis de agressividade de ajuste para que possa 
ajustar o valor de rigidez calculado com facilidade. Para a maioria dos casos, recomendamos 
o uso do perfil “Médio” ou “Alto” para a melhor robustez. Para cenários em que precisa de se 
mover lentamente com uma sensação mais suave, pode usar o perfil "Baixo".
Por exemplo, quando a carga útil for de 1,8 kg, um valor de “Alta” Rigidez fornecido pelo Auto 
Tune pode chegar a 45, portanto, selecionar “Média” resulta num valor de rigidez de 36 e 
selecionar “Baixa” resulta num valor de rigidez de 27.
Depois de selecionar o perfil de ajuste, basta tocar em "Auto Tune". O Ronin-S irá 
automaticamente calcular o resultado ideal com base no peso da configuração. Em alternativa, 
pode premir continuamente o botão M e o acionador frontal do Ronin-S em simultâneo durante 
quatro segundos para iniciar o Auto Tune sem usar a aplicação.
O processo de Auto Tune leva aproximadamente 40 segundos. Após o Auto Tune, pode 
ver diagnósticos detalhados do motor na parte inferior da página. Se o cardã estiver 
adequadamente balanceado, o valor da Potência dos motores deve estar na faixa de ±5. Se o 
consumo de energia num determinado eixo ultrapassar constantemente essa faixa, precisará 
de verificar o equilíbrio mecânico da sua unidade.

 Assegure-se de que o Ronin-S seja colocado numa plataforma estável, e trabalhe no 
modo Vertical e centralizado ao usar o Auto Tune. 

 Se montar o Ronin-S num carro, recomenda-se ajustar o valor de rigidez 
manualmente após a conclusão do Auto Tune. Ajuste manualmente a rigidez o mais 
alto possível até sentir o cardã começar a vibrar. Em seguida, recue os valores de 
rigidez. 

 Certifique-se de que o cardã esteja balanceado e os valores de rigidez estejam 
ajustados corretamente sempre que trocar a câmara ou a lente. 

Ao tocar na opção Definições Avançadas, poderá ver os separadores Força, Filtro e Controlo. 
Recomendamos que deixe estes três parâmetros como pré-definidos na maioria dos casos. Os 
utilizadores ainda podem ajustá-los com a experiência adequada. 
Strength: Recomenda-se que mantenha esta definição como predefinida. O ajuste da potência 
do motor permite-lhe minimizar o erro de atitude do Ronin-S. Este parâmetro afeta a rapidez 
de reação do Ronin-S em relação a alterações de orientação. Se experimentar quaisquer 
erros de atitude pouco habituais, 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-S 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 aliviar as vibrações de alta frequência do Ronin-S. Quando o Ronin-S 
estiver a vibrar em alta frequência, pode sentir dormência ao tocar nos motores do cardã de 
cada eixo. Em tais casos, recomenda-se que reduza as definições de filtro. 
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SmoothTrack

Control: Recomenda-se que mantenha esta definição como predefinida. A definição de controlo 
pode guiar o Ronin-S a lidar melhor com as vibrações de baixa frequência. Se o Ronin-S 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.

Recomenda-se a utilização do joystick 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.

O SmoothTrack permite que o Ronin-S reaja ao movimento do 
operador sem um operador remoto.
As definições dos eixos de oscilação, de inclinação e de 
rotação podem ser ajustadas de forma independente. As 
definições Baixa, Média, Alta e Personalizada são fornecidas 
para as definições de Speed, Deadband e Sensitivity. 

A definição Speed irá determinar a velocidade da câmara 
durante um movimento de oscilação/inclinação/rotação.

A definição Deadband determina a quantidade de movimento 
tolerado pela suspensão cardã antes de traduzir o movimento 
de oscilação/inclinação/rotação da câmara.

A definição Sensitivity determina quão de perto a câmara vai 
seguir o movimento de oscilação, rotação e inclinação traduzido. 
Quando a Sensibilidade for ajustada para um valor alto, o cardã 
atingirá a sua velocidade máxima mais rapidamente, o que 

torna o Ronin-S capaz de manter o alvo em cena numa cena de movimento rápido e constante.

Ative o recurso Mode para permitir que os eixos de oscilação, inclinação e inclinação sejam 
ajustados manualmente quando o Ronin-S está ligado.

Se os valores mais altos de Velocidade e Sensibilidade ainda não forem rápidos o suficiente, 
pode tentar ativar o Modo Desportivo do Ronin-S pressionando e mantendo pressionado o botão 
M. No modo Desportivo, o Ronin-S maximiza a sua capacidade de resposta enquanto mantém a 
estabilidade da câmara para ajudá-lo a capturar fotos de transição rápidas impressionantes ou 
manter um alvo em alta velocidade em cena adequadamente. Isto torna o Ronin-S ideal para luta 
manual ou cenas de perseguição.
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Definições de controlo
Use o Joystick para controlar os movimentos do cardã. Para configurar o joystick, entre na 
página Definições de Controlo.

Motion
Pode configurar o controlo do joystick ajustando Deadband, Max Speed, Smoothing e Endpoint, 
para cada eixo, e há 3 perfis padrão para cada definição. 
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.
Endpoint: Limita a amplitude de rotação da suspensão cardã, definindo os pontos finais de 
controlo. O eixo de oscilação do Ronin-S utiliza um anel deslizante, portanto, pode rodar 
continuamente quando os pontos finais à esquerda e à direita estiverem definidos para 180°. 
No eixo de inclinação, pode configurar os pontos finais na direção para cima e para baixo 
de acordo com a sua configuração. Algumas lentes mais longas podem atingir a estrutura do 
cardã para que possa definir o ângulo do ponto final para evitar esses casos.

Channels
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. Normal significa que as direções de movimento são as mesmas do joystick e 
toque para inverter a direção. 
Ao usar o joystick integrado, só pode controlar CH1 e CH3, que são mapeados para eixos de 
inclinação e oscilação por pré-definição. Pode personalizar o mapeamento de canal tocando 
no nome do eixo à direita da página. 
Ao usar com um controlador de terceiros, pode controlar os três movimentos dos eixos. 
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Geral
Pode alterar o modo de montagem entre Handheld e Car Mount para melhor se adequar ao seu 
plano de filmagem. 
Pode também alternar entre diferentes perfis de utilizador diretamente. Os perfis de utilizador 1, 
2 e 3 fornecem definições padrão diferentes para SmoothTrack, Definições de Controlo e Auto 
Tune.

SmoothTrack Definições de controlo Parâmetros 
do Motor

Velocidade: Deadband Sensibilidade Estado Deadband Velocidade 
máxima Smoothing Grau de 

Auto Tune

Utilizador 
1

Pan Axis Baixo Médio Baixo Ligado Médio Médio Médio
MédioTilt Axis Médio Baixo Baixo Ligado Médio Médio Médio

Roll Axis Baixo Médio Baixo Desligado Médio Médio Médio

Utilizador 
2

Pan Axis Baixo Médio Baixo Ligado Médio Médio Médio
MédioTilt Axis Médio Baixo Baixo Desligado Médio Médio Médio

Roll Axis Baixo Médio Baixo Desligado Médio Médio Médio

Utilizador 
3

Pan Axis Alto Baixo Alto Ligado Baixo Alto Baixo
MédioTilt Axis Alto Baixo Alto Ligado Baixo Alto Baixo

Roll Axis Alto Baixo Alto Desligado Baixo Alto Baixo

A Pausa do Motor pode desativar temporariamente os motores do Ronin-S para que possa trocar 
as suas lentes, trocar a bateria da câmara ou apenas fazer uma pausa após a filmagem. O 
Ronin-S irá recentralizar depois de reiniciar os motores automaticamente. 
Tocar no botão Recentrar fará com que o cardã volte à sua posição central nos três eixos.

More
Tocar na configuração de restauração do cardã irá restaurar o perfil de utilizador aplicado às 
definições padrão. 
Tocar no Teste de Equilíbrio, o Ronin-S irá verificar o estado do equilíbrio e fornecer uma 
pontuação para cada eixo. Certifique-se de que não existe nenhuma obstrução na suspensão 
cardã antes de testar o equilíbrio. 

Calibração do sistema
Utilize apenas se notar um desvio num dos eixos. Para calibrar o sistema, certifique-se de que o 
cardã esteja completamente estável, de preferência assente numa superfície plana. Certifique-
se de que a câmara consegue rodar 90° com a lente direcionada para a frente, sem qualquer 
interferência de fios. Selecione a opção Calibrate System e deixe o processo terminar antes de 
pegar no Ronin-S.

Definições do sistema
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Crie recursos
O Ronin-S apresenta um conjunto de recursos Create que pode 
levar a automação aos projetos de um criador, incluindo Capture, 
Panorama, Timeapse, Motionlapse e Track.

 É recomendável configurar a sua câmara como 
obturador eletrónico ou obturador silencioso para 
reduzir a interferência causada pelo efeito de espelho 
de uma DSLR ao usar os recursos de criação. Não 
fazê-lo pode resultar em tremores durante a captura 
de fotos.

 Recomenda-se montar o Ronin-S num tripé ou em 
planadores motorizados ao usar os recursos de 
criação para obter os melhores resultados. 

Panorama
O modo Panorama permite capturar uma série de imagens 
estáticas de interconexão com controlo preciso com base no seu 
tipo de sensor, distância focal da lente e taxa de sobreposição 
desejada. O parâmetro Delay é concebido para melhorar a 
qualidade da imagem, garantindo que o cardã permanece 
imóvel após o obturador da câmara ter sido acionado.
Depois de configurar a parte relacionada com a câmara, pode 
definir o intervalo de panorama arrastando o ponto azul e branco 
no mapa da grelha. Pode visualizar diretamente o intervalo total 
coberto pelos pontos finais atuais e também as fotos necessárias 
para compor a imagem panorâmica final acima do mapa da 
grelha. Graças ao design do motor de rotação inclinado, pode 
visualizar o caminho do panorama através da exibição embutida 
da câmara com pouca obstrução. 
A faixa do eixo de inclinação no modo Panorama é de ±45° para 
evitar a captura do cardã na fotografia enquanto a faixa do eixo 
Pan permite capturar uma rotação total de 360°.
Toque no botão de disparo para começar a capturar a sequência.

Fotografia
O recurso Foto foi concebido para permitir controlo remoto 
intuitivo no seu dispositivo móvel.
1. Botão de controlo: Pode ajustar o joystick Max Speed e 

Smoothing girando o botão de controlo virtual. 
2. Botão de rotação: Controle os movimentos do eixo de rotação 

do cardã usando o joystick virtual.
3. Botão de oscilação/inclinação: Controle os movimentos do eixo 

de oscilação e inclinação do cardã usando o joystick virtual.
4. Botão de fotografar/gravar: Toque para começar a tirar fotos 

ou gravar vídeos.
5. Seletor fotografia/vídeo: Toque para alternar entre os modos 

de gravação de foto e vídeo (mantenha o modo igual ao das 
definições da câmara). 

1

2

3

5 4
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Intervalo de tempo
No modo de intervalo de tempo, o Ronin-S acionará a câmara 
para capturar imagens estáticas com o intervalo de tempo 
desejado e parará automaticamente quando terminar. Pode 
configurar a duração do conteúdo desejado para o clipe de 
intervalo de tempo de saída final e a taxa de frames do projeto 
para que o Ronin-S possa calcular o número exato de imagens 
necessárias.
O recurso Push nos eixos Pan e Tilt será ativado automaticamente 
quando iniciar o recurso Timelapse na aplicação, para que possa 
pressionar o Ronin-S para alterar a orientação da câmara e 
enquadrar o seu Timelapse de forma intuitiva.
Toque no Comutador Virtual para ajustar a orientação da câmara 
usando o joystick virtual.

Motionlapse
O Motionlapse permite que defina até 5 posições de waypoint/
frame chave para a sua captura de intervalo de tempo para 
adicionar mais movimento ao conteúdo.
Para ajustar a posição de um waypoint, toque no waypoint para 
selecioná-lo primeiro, depois simplesmente empurre o eixo Pan 
e Tilt. Pode também usar o joystick virtual para controlar o eixo 
Pan, Tilt e Roll.
Para adicionar outro ponto de referência, toque no ícone de ponto 
de referência destacado para desmarcá-lo e, em seguida, toque 
no ícone "+" acima do mapa de grelha à direita. Em seguida, 
mova o cardã para a próxima posição desejada do waypoint. 
Para eliminar um waypoint, selecione o waypoint e toque no ícone 
do caixote do lixo.
Depois de configurar os waypoints, pode tocar no botão de 
visualização para ver se o curso do Motionlapse inclui tudo o que 
gosta no conteúdo do Motionlapse ou toque no botão de captura 
imediatamente para começar a fotografar.

Track
O recurso Track foi conceber para capturar vídeo com até 10 
waypoints. A velocidade de deslocamento entre 2 waypoints 
pode ser ajustada conforme desejado, permitindo que conecte o 
Ronin-S a outras plataformas, como um deslizador motorizado ou 
bugs RC para automatizar o movimento do cardã.
Precisará de arrastar o ícone do waypoint para alterar a sua 
posição. O parâmetro Duration, abaixo do mapa da grelha, 
indica quanto tempo o cardã irá viajar do waypoint anterior para o 
atual. O tempo de espera determina quanto tempo o cardã ficará 
estável na posição do waypoint antes de começar a mover-se em 
direção ao próximo waypoint.

Ao pressionar REC no cardã, não use o botão de 
gravação nativa da câmara.
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Estado
Exibe o estado em tempo real do 
cardã, dispositivos conectados e 
baterias.

Acerca de
Apresenta as informações da conta, 
versão de firmware e muito mais.

Funções dos botões

Botão de alimentação
1. Pressione continuamente para ligar o cardã. 
2.  Pressione duas vezes para pausar os motores do cardã e pressione duas vezes novamente 

para cancelar a pausa.

Botão M
1. Pressione uma vez para alternar os perfis de utilizador. 
2. Pressione continuamente para entrar no modo Desportivo. 
3. Pressione rapidamente seis vezes para restaurar o perfil de utilizador aplicado e a palavra-

passe do Bluetooth para as definições padrão. 

Acionador
1. Prima continuamente para entrar em modo de bloqueio. 
2. Prima duas vezes para recentrar a suspensão cardã. 
3. Prima três vezes para rodar a suspensão cardã 180 graus para que fique virada para si.
4. Pressione quatro vezes continuamente para iniciar a Calibração do Joystick. 
 A calibração do joystick só é necessária se o cardã se desviar (se o cardã se mover sozinho 

sem a ação do joystick). Durante a calibração, pressione e puxe o joystick vários vezes ao 
longo do curso máximo em todas as direções. Pressione quatro vezes continuamente o 
acionador novamente para concluir a calibração.

 A calibração falhou se os LEDs piscarem a vermelho. Se tentarem passar pelo processo de 
calibração novamente. 

5. Em alternativa, pode premir continuamente o botão M e o acionador do Ronin-S em 
simultâneo durante quatro segundos para iniciar o Auto Tune. O grau padrão do Auto Tune 
é Médio.

Joystick
O joystick já está definido como padrão: desloque o joystick para cima ou para baixo para 
controlar o movimento do eixo de inclinação, e desloque-o para a esquerda ou para a direita 
para controlar o movimento do eixo de oscilação. Aceda à página Control para ajustar os 
parâmetros dos eixos de oscilação, inclinação e rotação.
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Botão de controlo da câmara
1. Prima até meio para focar automaticamente, tal como faria no botão do obturador na maioria 

das câmaras DSLR. 
2. Prima uma vez para iniciar/parar a gravação. 
3. Mantenha premido para tirar uma fotografia.

Roda de focagem
A roda de focagem é usada para controlar a focagem da câmara. Quando um sistema de 
câmara compatível se conectar com o Ronin-S, pode focar através do cabo incluído. 

Funções dos botões

1. Roda de focagem
 Rode para controlar a focagem da câmara.

2. Interruptor CAN/S-Bus
 Altere para o recetor ligado correspondente.
 CAN: altere para a posição CAN quando estiver ligado ao recetor sem fios DJI Pro.
 S-Bus: altere para a posição S-Bus quando estiver ligado a um sistema de controlo remoto 

de terceiros (por exemplo, Futaba).

3. Botão multifunções
 Um clique: defina o alcance do Motor de Focagem clicando uma vez para confirmar o 

Ponto A desejado e clique novamente para confirmar o Ponto B desejado.
 Duplo clique: calibra o Motor de Focagem. Tenha em conta que isto só funciona ao usar 

lentes com um limite mecânico. As lentes sem limite mecânico devem ser calibradas 
manualmente.

 Clique e segure: inverte a direção de rotação do Motor de Focagem.

4. Indicador de Estado
 Apresenta o atual estado de funcionamento da roda de focagem.
 Vermelho com intermitência simples: desligado.
 Vermelho com intermitência dupla: o módulo requer uma atualização de firmware.

1 2 3 4 5 6
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 Amarelo aceso: motor de focagem externo detetado sem calibração de curso.
 Amarelo com intermitência simples: o curso do motor de focagem externo está a ser 

calibrado.
 Verde sólido: conectado a uma câmara com focagem controlada eletronicamente, ou 

conectado a um motor de focagem externa com calibração de deslocamento completa.
 Verde com intermitência simples: a extremidade de ponto a do motor de focagem externo 

está definida.
 Verde com intermitência dupla: as extremidades de ponto a e b do motor de focagem 

externo estão definidas.

5.  Porta CAN (5 V)
 Utilizada para ligar um recetor sem fios.

6.  Contacto de 8 pinos
 Utilizado para fonte de alimentação e para dados de comando do controlo da transmissão.

Instalação

Existem duas portas de 8 pinos localizadas em cada lado do cardã. A roda de focagem é 
montada num lado por padrão, mas também pode ser montada no outro lado. Para montar a 
roda de focagem para o outro lado, remova o protetor da porta primeiro. 

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

17 16 13 9

Note que outros acessórios Ronin-S podem ser montados na porta de 8 pinos. Use o 
protetor quando a porta não estiver em uso.
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Rolo 360 está disponível ao usar o Ronin-S no modo Lanterna. Graças ao anel deslizante no 
eixo Pan, o Ronin-S é capaz de realizar uma rotação contínua do rolo. 

Para configurar o Ronin-S para o Rolo 360, primeiro precisa de se conectar ao Ronin-S com a 
aplicação Ronin. Em seguida, vá para a página de configuração de canais (em Configuração > 
Definições de controlo > Canais) e mapeie novamente CH3 para o eixo de rotação (originalmente 
mapeado como eixo Pan) e defina o CH1 como N/A para evitar qualquer entrada no eixo Tilt. 
Em seguida, segure o Ronin-S no modo Lanterna e toque duas vezes no acionador dianteiro 
para recentrar a orientação do cardã. Empurre simplesmente o joystick para a esquerda ou 
para a direita para fazer com que o cardã role continuamente. 

Modos de funcionamento
Existem três modos de funcionamento para o Ronin-S: Modo vertical, modo suspenso e modo 
lanterna.
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Atualizar o firmware
Transfira o DJI Pro Assistant for Ronin e atualize o firmware se houver um novo firmware aprovado 
para o Ronin-S. Siga os passos abaixo para atualizar o firmware:

1. Conecte o Ronin-S ao seu computador através do cabo USB-C.
2. Clique em "Upgrade" e aguarde até o download terminar.
3. Clique em "Upgrade" novamente e, de seguida, clique em "Confirm".
4. Desligue o Ronin-S e ligue-o depois de a atualização estar concluída.

 Certifique-se de que o seu computador está ligado à Internet.
 Não desligue o cabo USB durante a atualização.
 Se a atualização do firmware falhar, reinicie o Ronin-S e tente novamente. 

Manutenção
O Ronin-S 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-S com um pano macio e seco. Nunca pulverize 
líquidos de limpeza sobre o Ronin-S.
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Especificações

Geral
Funções integradas  Modos de funcionamento

 Modo vertical, modo suspenso, modo lanterna
 Modos de montagem

 Handheld, Car Mount Mode
 Módulos IMU integrados independentes
 Processador ARM avançado de 32 bits
 Motores de unidade de suspensão cardã especializados 
DJI com codificadores

 Módulo Bluetooth
 Recetor S-Bus compatível
 Recetor sem fios DJI Pro compatível
 GPS estendido compatível
 Porta USB-C
 Rotação contínua de 360° através do Anel Deslizante
 Três definições de perfil, incluindo os parâmetros 
SmoothTrack e joystick 

 Operação de joystick virtual compatível
 Timelapse, Track e Panorama compatíveis
 Rotação de rolo 360 compatível
 Modo desportivo compatível
 Controlo Sony, Canon, Nikon e outras câmaras DSLR e 
sem espelho através do cabo de controlo de câmara DJI 
dedicado

 Focagem DJI, Unidade de Comando compatível
Periférico
Dimensões do tabuleiro da 
câmara 

Profundidade máxima a partir do centro de gravidade na 
câmara placa de base: 98 mm
Altura máxima medida a partir da parte superior da placa 
de base: 150 mm
Largura máxima: 205 mm

Portas dos acessórios Mecânico: Furo de montagem de 1/4”-20, 3/8”-16, furo de 
montagem M4
Elétrico: Porta acessória de alimentação 12V/2A, porta de 
controlo da câmara, porto de 8 pinos

Potência de entrada Modelo: RB1-2400 mAh-14,4 V
Tipo: 18 650 LiPo
Capacidade: 2400 mAh
Energia: 34,56 Wh

Interface de utilizador Bluetooth 4.0; USB-C
Assistente DJI Pro para 
Requisitos Ronin

Windows 7 ou posterior; Mac OS X 10.11 ou posterior

Requisitos da aplicação Ronin iOS 9.0 ou superior; Android 4.4 ou superior 
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Características elétricas e mecânicas
Corrente de funcionamento Corrente estática: ≈0,16 A
Frequência de Funcionamento 
do Bluetooth 2,4 a 2,48 GHz

Potência do Transmissor 
Bluetooth 0 dBm

Temperatura de funcionamento -20 °C a 45 °C (-4°F a 113°F)
Peso Aprox. 1,5 kg (3,3 lbs) (apenas a suspensão cardã)

Aprox. 1,86 kg (4,1 lbs) (suspensão cardã e anel de 
bloqueio incluídos)

Dimensões Aprox. 202×185×486 mm
Desempenho operacional
Peso da carga
(Valor de referência)

3,6 kg (7,9 lbs) (portátil) 

Amplitude de vibração angular ±0,02°
Controlo máximo
Velocidade de rotação

Eixo de oscilação: 360°/s
Eixo de inclinação: 360°/s
Eixo de rotação: 360°/s

Ponto final mecânico
Intervalo

Eixo de oscilação: rotação contínua de 360°
Eixo de inclinação: +185° a -95°
Eixo de rotação: rotação contínua de 360°

Rotação Controlada
Intervalo

Eixo de oscilação: rotação contínua de 360°
Eixo de inclinação: +180° a -90° (modo vertical),  
+90° a -135° (modo suspenso e lanterna)
Eixo de rotação: ±30°, rotação contínua de 360° (modo 
Rolo 360)



Os conteúdos estão sujeitos a alterações.

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

Caso tenha dúvidas relativamente a este documento, contacte a DJI 
enviando uma mensagem para DocSupport@dji.com.

RONIN é uma marca comercial da DJI OSMO. Copyright © 2018 DJI OSMO Todos os direitos reservados.
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