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Pesquisa de palavras-chave

Pesquise palavras-chave como "bateria" e "instalar" para localizar um tópico. Se você estiver
usando o Adobe Acrobat Reader para ler este documento, pressione Ctrl+F no Windows ou
Command+F no Mac para iniciar uma pesquisa.

Navegação para um tópico

Visualize uma lista completa de tópicos no índice. Clique em um tópico para navegar até a
respectiva seção.

Impressão deste documento

Esse documento suporta impressão em alta resolução.

Isenção de responsabilidade e aviso
Parabéns por ter adquirido o seu novo produto da DJI TM. As informações contidas neste
documento afetam a sua segurança e os seus direitos legais e responsabilidades. Leia este
documento cuidadosamente para assegurar uma configuração correta antes da utilização.
A não leitura e o incumprimento das instruções e avisos contidos neste documento podem
resultar em lesões graves para si ou terceiros, em danos no produto da DJI ou danos noutros
objetos que se encontrem nas proximidades. Este manual do utilizador e todos os outros
documentos de garantia estão sujeitos a alteração ao critério exclusivo da DJI. Para obter
informações atualizadas sobre o produto, visite http://www.dji.com e clique na página de
produto relativa a este produto.
Não modifique nem ajuste o RONINTM-MX.
O Ronin-MX foi calibrado antes de sair da fábrica. Não é necessária nem recomendada
qualquer modificação ou ajuste ao Ronin-MX Certifique-se de que utiliza a bateria original, caso
contrário, o desempenho pode ser prejudicado e podem ocorrer danos ou avarias internos.
Transfira o respetivo Assistant.
A utilização deste produto significa que o utilizador leu cuidadosamente esta declaração de
exoneração de responsabilidade e o aviso e que compreende e aceita cumprir os termos e
condições aqui expostos. O utilizador concorda que é o único responsável pela sua conduta
durante a utilização deste produto e pelas possíveis consequências daí resultantes. O utilizador
compromete-se a utilizar este produto apenas para fins que sejam aceitáveis e estejam em
conformidade com todas as leis, regras e regulamentações aplicáveis e ainda todos os termos,
precauções, práticas, políticas e diretrizes que a DJI disponibilize e possa vir a disponibilizar.
A DJI não assume qualquer responsabilidade pelos danos, ferimentos ou quaisquer
responsabilidades legais decorrentes direta ou indiretamente da utilização deste produto. O
utilizador deve observar as práticas seguras e legais, incluindo, entre outras, as apresentadas
no presente manual do utilizador.
DJI é uma marca comercial da SZ DJI Technology Co., Ltd. (abreviada como “DJI”) e das
respetivas empresas afiliadas. Todos os nomes de produtos, marcas, etc. incluídos no presente
manual são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respetivas empresas
detentoras.

Utilizar este manual
Legenda
AVISO

ATENÇÃO

ATENÇÃO

DICAS

Aviso: Não seguir os procedimentos corretamente pode resultar em danos materiais,
danos colaterais e ferimentos graves ou superficiais.
Cuidado: Não seguir os procedimentos corretamente pode resultar em danos
materiais e ferimentos graves.
Atenção: Não seguir os procedimentos corretamente pode resultar em danos
materiais, numa pequena possibilidade de ferimentos ou na ausência de possibilidade
de ferimentos.
Sugestões
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Antes de começar
Os seguintes documentos foram desenvolvidos para o ajudar a utilizar com segurança e a tirar
o máximo partido do seu Ronin-MX:
Guia de início rápido do Ronin-MX
Manual do utilizador do Ronin-MX
Diretrizes de segurança da Intelligent Battery do Ronin-MX
Certifique-se de que todas as peças discriminadas na secção "Incluído na embalagem" abaixo
estão incluídos na sua embalagem. Leia todo este manual do utilizador e veja os vídeos
tutoriais e informativos na página do produto no website oficial da DJI (http://www.dji.com/
product/ronin-mx). Leia as isenções de responsabilidade e os avisos acima 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.

Transfira a aplicação DJI Assistant (ou DJI Ronin Assistant)
Transfira e instale a aplicação DJI Assistant (para iOS) ou a aplicação DJI Ronin Assistant (para
Android).
Nota: Embora a versão da aplicação para iOS seja designada por "DJI Assistant" e a versão
para Android seja designada por "DJI Ronin Assistant", ambas as versões da aplicação têm as
mesmas funções.
Pesquise "DJI Assistant" na App Store e, depois, siga as instruções para a instalação em iOS.
Pesquise "DJI Ronin" no Google Play e, depois, siga as instruções para a instalação em Android.

iOS 7.1 ou superior

DICAS

2

Android 4.3 ou superior

http://m.dji.net/dji-ronin

Para a melhor experiência possível, utilize um dispositivo móvel com iOS 7.1 ou
Android 4.3, ou uma versão mais recente.

© 2016 DJI Todos os direitos reservados.

Índice
Isenção de responsabilidade e aviso

1

Utilizar este manual

1

Legenda

1

Antes de começar

2

Transfira a aplicação DJI Assistant (ou DJI Ronin Assistant)

2

Índice

3

Introdução

4

Incluído na embalagem

5

Diagrama do Ronin-MX

7

Como começar

8

Suporte de afinação

8

Montagem do guiador

8

Instalar o guiador no balanceiro

9

DJI Intelligent Battery

9

Montar a câmara

12

Configuração do guiador

15
15

Equilibrar
Passo 1: Equilibrar a inclinação vertical

15

Passo 2: Equilibrar o eixo de rotação

16

Passo 3: Equilibrar o eixo de inclinação

16

Passo 4: Equilibrar o eixo de varrimento horizontal

17

Ajuste de rotação avançado

17
18

Utilizar o Ronin-MX no solo
Afinar com a aplicação DJI Assistant (ou DJI Ronin Assistant)

18

Afinação com o software DJI Assistant para PC/MAC

26

Operação do telecomando

33

Modos de funcionamento

36

Utilizar com o Matrice 600

37

Montar o Ronin-MX no Matrice 600

37

Afinação da aplicação DJI GO

40

Operação do telecomando

42

Adicionar um transmissor/recetor de terceiros

43

Manutenção

43

Resolução de problemas

44

Especificações

46

Nota de conformidade

47
© 2016 DJI Todos os direitos reservados.

3

Introdução
Desenvolvido para profissionais de cinema, o DJI Ronin-MX foi concebido tanto para a
utilização portátil como para montar numa aeronave DJI Matrice 600 para captar filmagens
espantosas do ar. Também pode ser utilizado em veículos em movimento, suportes para
câmaras ou wirecams. A tecnologia incorporada no DJI Ronin-MX permite filmagem estável
com uma vasta gama de configurações de câmaras de vários tamanhos e pesos.
O anel deslizante embutido no Ronin-MX permite 360 graus de rotação contínua. Quando
utilizado em conjunto com o DJI SRW-60G, o Ronin-MX pode rodar sem obstáculos enquanto
transmite vídeo em HD. Também pode ser ligado ao DJI Lightbridge 2 para a transmissão de
vídeo de longo alcance com a utilização da antena. O Ronin-MX também é compatível com o
DJI Focus.
O sistema de estabilização sem escovas do balanceiro é mais do que apenas três motores
sem escovas em movimento sobre três eixos. Os motores funcionam com informações sobre
a posição e IMU (Inertial Measurement Unit) para comunicar com o processador de 32 bits
personalizado do DJI, que processa cálculos de movimento em milissegundos. Isto reduz a
vibração angular para menos de 0,02˚ do movimento traduzido, o que significa que a câmara
permanece estável e o motor pode ser absolutamente silencioso. O Ronin-MX pode ser
utilizado em diferentes modos de funcionamento, tais como o Underslung Mode, o Upright
Mode e o Briefcase Mode.

4
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Incluído na embalagem
Balanceiro ×1
O balanceiro inclui os módulos de unidade do motor
integrados no DJI, um módulo IMU independente,
um processador DSP de 32 bits, um módulo de
alimentação de energia, um módulo Bluetooth, um
módulo transmissor/recetor, uma prateleira para a
câmara, uma caixa de corte de alimentação e um
anel deslizante.

Guiador ×1
Guiador personalizável para o balanceiro. O guiador é
montado a partir de cinco peças, incluindo uma pega
superior, duas barras e dois punhos.

Telecomando – 2,4 GHz ×1
Controla os movimentos do balanceiro, alterna os
modos de funcionamento dos seletores e seleciona a
velocidade do balanceiro.

Suporte de afinação ×1
Para suspender ou armazenar o balanceiro.

Carregador ×1
Carregador de comutação automática de 100-240 V.

DJI Intelligent Battery ×2
Fonte de alimentação do balanceiro bem como de
outros dispositivos externos, incluindo o DJI Focus,
Lightbridge, etc.

Cabo de alimentação ×1
Cabo ANSI
Cabo JIS ou CE (varia de acordo com a região)
© 2016 DJI Todos os direitos reservados.
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Cabo micro USB ×1
Para atualizações de firmware.

Cabo CAN ×1
Para ligar o balanceiro ao Matrice 600.

Placa de montagem da câmara ×1
Para montar a sua câmara no balanceiro.

Placa de montagem superior da câmara ×1
Para montar a sua câmara no balanceiro.

Amortecedor de vibração ×1
Para a montagem do balanceiro no Matrice 600 e
para reduzir o efeito das vibrações da aeronave. O
conetor do balanceiro pode ser retirado e montado
noutros dispositivos como, por exemplo, suportes de
câmaras ou wirecams utilizando
parafusos 1/4''-20 ou 3/8''-16.

Pacote de acessórios ×1
Parafusos para a câmara A (1/4") ×2
Parafusos para a câmara B (3/8") ×2
Parafusos para a câmara C (1/4") ×2
Parafusos para a câmara D (3/8") ×2
Suporte para a objetiva ×1
Parafuso do suporte para a objetiva ×1
Chave Allen ×3 (2 mm, 3 mm, 3/16")
Parafusos do amortecedor de vibração ×12
Parafusos da placa de montagem superior
da câmara ×2
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Diagrama do Ronin-MX
[1]

[7]

[4]
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[14]
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[20]

[17]

[16]

[18]

[21] [22]

[1] Guiador superior
[2] Pega lateral
[3] Conetor do balanceiro
[4] Porta CAN2 Bus
[5] Motor de varrimento horizontal
[6] DJI Intelligent Battery
[7] Bloqueio de segurança
[8] Corrediça de ajuste do varrimento
  horizontal
[9] Placa de montagem do Intelligent
Battery Power Distributor
[10] Porta do recetor D-BUS
[11] Porta micro USB e Porta CAN1 Bus
[12] Botão Bind

[19]
[23] [24] [25]

[13] Indicador LED do balanceiro
[14] Placa de montagem superior da câmara
[15] Motor de rotação
[16] Motor de inclinação
[17] Ajuste para a frente e para trás
[18] Ajuste da inclinação vertical
[19] Ajuste de rotação
[20] Porta IMU
[21] Porta de alimentação do acessório P-TAP
[22] Porta de alimentação do acessório USB
[23] Porta de alimentação do acessório
P-TAP (lado traseiro)
[24] Porta DJI Lightbridge (parte traseira)
[25] Porta GCU (parte traseira)
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Como começar
Suporte de afinação
Pode utilizar o suporte de afinação para segurar o Ronin-MX durante a configuração ou para
armazenamento. Para abrir o suporte de afinação, siga os passos abaixo.
1. Segure o suporte na posição vertical, como ilustrado na imagem abaixo, e aperte o
manípulo.
2. Prima os botões [1] no exterior da parte inferior das pernas e rode as pernas para baixo,
afastando-as do suporte. De seguida, prima os botões [2] no exterior do suporte superior
dos braços e puxe-os para cima, afastando-os do suporte. Prima o botão [3] no suporte
vertical, deslizando-o para cima para aumentar o suporte, como ilustrado.
3. A parte superior deste suporte de afinação pode ser removida desapertando o manípulo
localizado na parte de trás do suporte. Pode utilizá-lo com qualquer estilo de pino de
suporte C que encaixe no orifício onde os braços de suporte se encontram.

[2]

[3]

Orifício
[1]

ATENÇÃO

Ao montar esta secção num suporte C, não se esqueça de verificar o equilíbrio de
suporte para que o Ronin-MX não vire se tiver uma câmara instalada.
Quando montar sobre uma mesa, certifique-se de que a mesma é plana e está
nivelada.

Montagem do guiador
1. Coloque as barras em ambos os lados da pega superior apertando os parafusos.

8
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2. Coloque os punhos nas barras e fixe-os na posição pretendida.

Instalar o guiador no balanceiro
1. Coloque o guiador em posição, tal como indicado abaixo e, depois, faça deslizar o
balanceiro na horizontal para o guiador, aperte o manípulo quando ouvir um "clique" que
indica que o bloqueio de segurança está ativado.
2. Segurando no balanceiro pelos punhos, certifique-se de que o mesmo não está obstruído ao
longo de todo o varrimento horizontal de 360 graus. A instalação está concluída.

ATENÇÃO

Para remover o balanceiro, puxe o bloqueio de segurança para baixo e, depois,
desaperte o manípulo.

DJI Intelligent Battery
Antes de começar a utilizar o seu Ronin-MX, certifique-se de que carrega a bateria. A DJI
Intelligent Battery foi especialmente concebida para o Ronin-MX. Tem uma capacidade de
1580 mAh, uma tensão de 14,4 V e uma grande variedade de funções de gestão de energia.
Carregue a DJI Intelligent Battery apenas com o carregador aprovado pela DJI (MODELO
BC235144015). Quando a DJI Intelligent Battery estiver completamente carregada, o Ronin-MX
tem um tempo de funcionamento máximo de três horas.

DJI Intelligent Battery

Carregador

© 2016 DJI Todos os direitos reservados.
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Funções da DJI Intelligent Battery
Carregamento
equilibrado

Equilibra automaticamente a tensão de cada célula da bateria
durante o carregamento.

Indicação do nível da
bateria

Apresenta o nível de bateria atual.

Proteção contra a
sobrecarga

O carregamento para automaticamente quando a tensão da
bateria está demasiado alta.

Proteção contra
descarregamento
excessivo

O descarregamento para automaticamente quando a tensão da
bateria é demasiado baixa.

Proteção contra
curto-circuito

Corta automaticamente a alimentação quando é detetado um
curto-circuito.

Proteção com
hibernação

O modo Sleep é ativado após 20 minutos de inatividade,
economizando energia.

Deteção de temperatura
de carregamento

A bateria será carregada apenas quando a temperatura estiver
entre 0 °C e 55 °C (32 °F e 131 °F).

Especificações da bateria
Tipo

LiPo

Capacidade

1580 mAh

Tensão

14,4 V

Temperatura ambiente de carregamento

5 a 40 °C (40 a 104 °F)

Temperatura ambiente de funcionamento

-10 a 40 °C (14 a 104 °F)

Humidade relativa do ambiente de
carregamento/descarregamento

< 80%

AVISO

Leia o manual do utilizador, a isenção de responsabilidade e as diretrizes
de segurança da bateria antes de utilizá-la. Os utilizadores assumem a
responsabilidade total por todas as suas operações e utilização.
Utilize sempre carregadores aprovados pela DJI. A DJI não se responsabiliza
pelas consequências resultantes da utilização de carregadores não aprovados
pela DJI.

Carregar a DJI Intelligent Battery

1. Ligue o carregador a uma tomada elétrica (100-240 V, 50/60 Hz).
2. Ligue a DJI Intelligent Battery ao carregador.
3. As luzes indicadoras do nível de bateria apresentam o nível de carga atual da bateria
enquanto a DJI Intelligent Battery carrega.
4. A DJI Intelligent Battery encontra-se totalmente carregada quando as luzes indicadoras de
carga da bateria se desligam. Desligue a bateria do carregador quando o carregamento
estiver concluído.

Tomada

10
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Utilizar a DJI Intelligent Battery
[3]
[2]

[1]

[1] Indicadores do nível da bateria
[2] Botão de ligar/desligar
(com indicador LED)
[3] Parafusos
Low

Battery Level

High

Verificar o nível da bateria: Quando a DJI Intelligent Battery está desligada, premir o botão de
ligar/desligar uma vez irá apresentar o nível atual da bateria.
Ligar: Quando a DJI Intelligent Battery está desligada, prima e mantenha premido o botão de
ligar/desligar durante 1 segundo para ligar a DJI Intelligent Battery.
Desligar: Quando a DJI Intelligent Battery está ligada, prima e mantenha premido o botão de
ligar/desligar durante 1 segundo para desligar a DJI Intelligent Battery.

Instalação da DJI Intelligent Battery

1. Desaperte os parafusos em cada um dos lados da DJI Intelligent Battery. Faça deslizar a
DJI Intelligent Battery diretamente para a parte superior do balanceiro à frente do motor de
varrimento horizontal e, de seguida, aperte os parafusos. Certifique-se de que os parafusos
da bateria encaixam nas ranhuras de posicionamento para que a DJI Intelligent Battery faça
contacto total com os cabos elétricos do balanceiro.
2. Aperte os parafusos na DJI Intelligent Battery para a fixar na posição correta.

AVISO

Certifique-se de que a DJI Intelligent Battery está desligada durante a instalação.
Uma bateria mal instalada pode (1) desligar-se durante o voo, (2) provocar má
ligação da bateria ou (3) ter informações da bateria indisponíveis.

© 2016 DJI Todos os direitos reservados.
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3. O Intelligent Battery Power Distributor opcional com uma Intelligent Battery é montado aqui
para fornecer energia à sua câmara ou a outros acessórios, se necessário.

DICAS

AVISO

Visite a loja online oficial da DJI para saber mais sobre o Intelligent Battery Power
Distributor.
Tenha em atenção que o Intelligent Battery Power Distributor só consegue fornecer
alimentação para a câmara ou outros acessórios e não alimenta o Ronin-MX.
Se estiver a utilizar a porta de alimentação do acessório P-TAP na parte inferior
do Ronin-MX como fonte de alimentação para a sua câmara ou um acessório,
certifique-se de que a corrente combinada total do P-TAP é inferior a 3 A. Não utilize
a porta de alimentação do acessório P-TAP para fornecimento de energia a câmaras
RED ou a acessórios com correntes nominais superiores a 3 A, caso contrário o
Ronin-MX pode ficar danificado.

Montar a câmara

O Ronin-MX utiliza uma placa de montagem ajustável que lhe permite equilibrar, instalar e
remover a câmara facilmente. O Ronin-MX foi testado com os seguintes tipos de câmaras.
Outras câmaras semelhantes em tamanho e peso também podem ser compatíveis.

Câmaras compatíveis
ARRI ALEXA Mini*

Canon 5D MK III

Panasonic GH3

Black Magic Cinema Camera*

Canon 6D

Panasonic GH4

Black Magic Pocket Cinema Camera

Canon 7D

RED EPIC*

Canon 1Dc

Canon C100

Sony Alpha 7 Series

Canon 5D MK II

Nikon D800

* Deve ser utilizada com acessórios para câmaras dedicadas. Visite a loja online oficial da DJI para
saber mais.

Requisitos do tamanho da câmara
A profundidade máxima a partir do centro de gravidade na placa de base da câmara é de
120 mm. A altura máxima, medida a partir da parte superior da placa de base, é de 130 mm.
A largura máxima é de 160 mm.
ATENÇÃO
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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.
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130mm

m

160mm

120m

Como montar a câmara

1. Fixe a placa de montagem da câmara na sua câmara, utilizando os parafusos para câmara
A, B, C ou D fornecidos. Escolha os orifícios corretos dos parafusos de acordo com a
configuração da sua câmara. Algumas câmaras possuem dois orifícios de montagem para
tripé. Se estiverem disponíveis dois orifícios de montagem na sua câmara, utilize os dois.
Fixe a câmara tão firmemente quanto possível.
2. Instale o suporte para a objetiva empurrando-o delicadamente para cima, para que aplique
uma ligeira pressão sobre a objetiva. De seguida, aperte o parafuso.

ATENÇÃO

DICAS

Os parafusos de camara A e B apenas encaixam nos orifícios da placa de
montagem, enquanto os parafusos de câmara C e D apenas encaixam na ranhura
da placa de montagem. Certifique-se de que utiliza os parafusos de 1/4" ou 3/8"
corretos.
O suporte para a objetiva pode ser instalado virado para fora ou para dentro, para
acomodar diferentes tipos de objetivas.
Garanta o alinhamento da placa de montagem da câmara e, de seguida, aperte o
parafuso de montagem antes de apertar o suporte para a objetiva.
Por que razão é necessária a utilização de um suporte para a objetiva?
Algumas câmaras têm um sistema de fixação da objetiva muito apertado e algumas
câmaras, como a Canon 5D MK II e MK III, têm sistemas de fixação da objetiva
muito soltos. O Ronin-MX equilibra a câmara como uma unidade sólida. Se a câmara
montada tiver um sistema de fixação da objetiva solto, o suporte para a objetiva
deve ser utilizado. Isto deve-se ao facto de uma ligação solta entre a objetiva e
o corpo da câmara poder permitir vibrações que atravessam a câmara, mas não
diretamente a objetiva, resultando em duas massas a agitarem-se com frequências
diferentes. As oscilações resultantes serão transmitidas para o IMU, provocando
a agitação de todo o balanceiro. Se o suporte para a objetiva encaixar, é melhor
utilizá-lo em todos os momentos.
© 2016 DJI Todos os direitos reservados.
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3. Monte a placa de montagem superior da câmara na parte superior da câmara através da
sapata e, depois, aperte os parafusos.

4. Com o balanceiro virado para fora no suporte de afinação, faça deslizar a placa de
montagem até ao recetor até o bloqueio de segurança ser ativado. Ajuste a posição vertical
da trave para ir ao encontro da placa de montagem superior da câmara.
5. Quando a câmara atingir algum equilíbrio, aperte a braçadeira lateral da base da câmara e
os manípulos de bloqueio.

DICAS

Pode ajustar o grau de firmeza da braçadeira com uma chave Allen M3.
Os passos descritos acima são adequados para a maior parte das câmaras. Ao montar
uma câmara RED ou ARRI, devem ser utilizados os acessórios próprios da câmara.

6. Também pode rodar a placa de montagem da câmara 180 graus para montar a câmara ao
contrário quando for necessário em determinadas configurações.

DICAS

14

Quando montada numa aeronave, certifique-se de que a câmara tem uma amplitude
de movimentos completa, sem restrições quando está virada para baixo a 90
graus. Se a caixa de distribuição de alimentação impedir uma amplitude total de
movimentos depois de ser equilibrada, tente montar a câmara ao contrário.
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Configuração do guiador
O guiador personalizável do Ronin-MX pode ser removido, se necessário. Desaperte os dois
parafusos dos punhos em que o guiador se une ao balanceiro e, de seguida, remova os
punhos do guiador. Pode remover um ou ambos os lados do guiador. A configuração resultante
é apresentada abaixo.

DICAS

Pode ser necessário reduzir a rigidez do motor de varrimento horizontal nesta
configuração.

Equilibrar
Para obter o melhor desempenho possível do Ronin-MX, o equilíbrio adequado é
indispensável. O equilíbrio preciso é muito importante para fotografias em que o Ronin-MX
será sujeito movimentos ou acelerações extremos (corrida, andar de bicicleta, carros em
movimento, aviões, 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-MX
e de configurar o software.
ATENÇÃO

A câmara tem de estar totalmente configurada, com todos os acessórios e ligações
de cabos, antes de instalar e equilibrar a câmara no balanceiro. Se a câmara tiver
uma tampa de objetiva, certifique-se de que a remove antes de a equilibrar.
Certifique-se de que o Ronin-MX e a câmara estão desligados durante o equilíbrio
da câmara.

Passo 1: Equilibrar a inclinação vertical
Para ajustar o equilíbrio vertical, é necessário mudar a posição vertical da câmara. Ajuste a
altura da trave para obter equilíbrio na inclinação vertical.
1. Rode o eixo de inclinação para que a objetiva da câmara aponte para cima e desaperte as
duas guias de ajuste vertical e os manípulos de bloqueio da trave superior.
2. Faça deslizar suavemente a trave para montagem de câmara para a frente ou para trás até
a câmara estar virada para cima quando for libertada.
3. Aperte as guias e os manípulos de bloqueio e, de seguida, rode manualmente o conjunto,
simulando a inclinação, para garantir que não há impedimento do motor de inclinação.
Quando atingir um bom equilíbrio, pode rodar a câmara para qualquer ângulo de inclinação
e esta permanece nessa posição (enquanto segura o eixo de rotação na sua posição).
© 2016 DJI Todos os direitos reservados.
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ATENÇÃO

Certifique-se de que faz corresponder as marcas de medição em ambas as barras
verticais. Se estas não corresponderem, o conjunto pode estar desviado para cima
ou para baixo num dos lados, o que pode levar o motor de inclinação a fixar-se.

Passo 2: Equilibrar o eixo de rotação
Também é necessário o equilíbrio da câmara da esquerda para a direita no eixo de rotação.
Quando obtiver o equilíbrio de rotação entre esquerda e direita adequado, a câmara
permanece nivelada.
1. Desaperte os três manípulos de bloqueio para permitir que a câmara e a placa de
montagem deslizem para a esquerda e para a direita.
2. Desloque a câmara para a esquerda ou para a direita até o eixo de rotação ficar nivelado.
3. Aperte os três manípulos de bloqueio para fixar a placa de montagem da câmara na
respetiva posição.

ATENÇÃO

Quando ajustar a posição de equilíbrio de rotação da câmara, desaperte apenas
os três manípulos de bloqueio algumas voltas para permitir que a base da câmara
deslize. Não desaperte excessivamente os manípulos de bloqueio.
O manípulo de bloqueio pode ser puxado para fora e reposicionado se existir uma
obstrução.

Passo 3: Equilibrar o eixo de inclinação
1. Desaperte a braçadeira do lado da base da câmara e o manípulo de bloqueio no centro da
trave para permitir que a câmara e a placa de montagem deslizem para a frente e para trás.
2. Desloque a câmara para a frente ou para trás até o eixo de inclinação ficar nivelado. Só são
necessários ajustes muito leves para atingir um equilíbrio adequado.
3. Aperte a braçadeira lateral e o manípulo de bloqueio para fixar a câmara e a placa de
montagem na sua posição. Quando obtiver o equilíbrio adequado da inclinação com a
deslocação para a frente ou para trás, a câmara mantém-se nivelada quando retirar a mão
(mantendo o eixo de rotação na sua posição).

16
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Passo 4: Equilibrar o eixo de varrimento horizontal
Para equilibrar o eixo de varrimento horizontal, deve ajustar o deslizamento do eixo de
varrimento horizontal.
1. Abra a braçadeira [1] no eixo de varrimento horizontal e rode o manípulo [2] para fazer
deslizar o conjunto. Identifique se o Ronin-MX tem mais peso a frente ou para trás. Rode o
Ronin-MX no suporte de forma a que um dos lados fique mais elevado do que o outro. Se a
extremidade dianteira rodar da posição mais alta para a posição mais baixa, isso significa
que o Ronin-MX tem mais peso para a frente. De seguida, deve fazer deslizar o balanceiro
para trás, caso contrário tem de fazer deslizar o balanceiro para a frente.
2. Aperte a braçadeira depois do equilíbrio estar concluído. Enquanto o Ronin-MX estiver
assente sobre o suporte de afinação, tente rodá-lo. Se a câmara não se mover, o eixo de
varrimento horizontal está bem equilibrado.

[1]

[2]

Ajuste de rotação avançado
Nos casos em que a câmara em si é muito leve em comparação com o conjunto do motor
de inclinação, é possível obter um ajuste avançado de rotação desapertando os parafusos
indicados e empurrando o conjunto para a direita ou esquerda.

© 2016 DJI Todos os direitos reservados.
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Utilizar o Ronin-MX no solo
Afinar com a aplicação DJI Assistant (ou DJI Ronin Assistant)
Depois de equilibrar a câmara, pode ajustar os parâmetros na aplicação DJI Assistant (para
iOS) ou DJI Ronin Assistant (para Android) e configurar o seu Ronin-MX.

Transferir e instalar

1. Transfira a aplicação DJI Assistant. Para a versão iOS, pesquise "DJI Assistant" na App Store
e, de seguida, siga as instruções de instalação. Pesquise "DJI Ronin" no Google Play e, de
seguida, siga as instruções de instalação para a versão Android.
2. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado no seu dispositivo móvel e oriente a câmara
para a posição de funcionamento normal (virada para a frente). Ligue o seu Ronin-MX e, de
seguida, abra a aplicação DJI Assistant.
3. Quando utilizar a aplicação DJI Assistant pela primeira vez, ser-lhe-á pedido para se registar
utilizando um endereço de e-mail válido.
4. Ligue o seu dispositivo ao Ronin-MX seguindo as instruções passo-a-passo na aplicação
DJI Assistant. Depois de ligar ao controlo principal do balanceiro, verá o menu
Wizard. Quando o indicador na parte superior do ecrã apresentar uma luz verde fixa
e a luz azul estiver intermitente, a ligação está concluída. O LED verde no Ronin-MX
também se vai acender.
5. A ativação é necessária quando se utiliza o Ronin-MX pela primeira vez, caso contrário, o
balanceiro não irá funcionar. Para ativar o Ronin-MX, ligue o seu dispositivo móvel à Internet
e, depois, entre na página "More" da aplicação DJI Assistant e toque no botão "Activate".
Depois de ativar o Bluetooth no seu dispositivo móvel, volte à aplicação DJI
Assistant para se ligar ao Ronin-MX. O Ronin-MX não aparece na lista de
dispositivos Bluetooth do dispositivo móvel. Só pode ser ligado através da
aplicação DJI Assistant.
As funções na versão iOS e na versão Android da aplicação DJI Assistant são as
mesmas. As páginas DJI Assistant apresentadas neste manual são da versão iOS.

DICAS

Definições básicas

O menu Wizard fornece as funções mais básicas, poderá querer ajustar após receber o seu
Ronin-MX. Estas opções são também as funções mais frequentes durante o funcionamento
normal. Pode ajustar todas estas definições no menu Wizard.
Mode：N/A

Mode：N/A

Wizard

Gimbal

？

Configuration

Wizard

Gimbal

？

Pan SmoothTrack

Stiffness Strength Outfilter Control
Pan Axis

55

40

0

20

Tilt Axis

45

40

0

60

Roll Axis

45

40

0

60

DSLR Camera

Camera Type
Live Data
Power

Angle

Pan

0

0

Tilt

0

0

Roll

0

0

Tilt SmoothTrack
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Control

Viewer

SmoothTrack Adjustments

Speed

Deadband

Accel

Pan Axis

0

0

0

Tilt Axis

0

0

0

0

0

Tilt Axis

0

0

0

Roll Axis

0

0

0

？

Roll Axis

0

0

0

Gimbal

Control

Viewer

Test Pan Speed
Test Tilt Speed
Test Roll Speed
Control Speed Adjustment

Thumb
Controller
Remote
Operator

Test Pan Speed
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Accel

0

SmoothTrack Test

SmoothTrack Test

More

Deadband
SpeedWizard

Roll SmoothTrack

Test Tilt Speed

Gimbal

Gimbal
Pan Axis

More

Gimbal

Pan

Tilt

40

15

15

15

Control

Viewer

More
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1. Camera Type

É altamente recomendável escolher o Camera Type (DSLR Camera ou RED Camera) para obter
os melhores valores de Stiffness, Strength, Outfilter e Control.

2. Live Data

Estes dados representam os comentários de cada eixo de motor. 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. A leitura de ângulo indica o ângulo atual de cada eixo em relação ao centro.

3. Briefcase Mode

Quando o Briefcase Mode está ligado, o Ronin-MX transforma-se discretamente num perfil fino
que pode ser segurado junto ao corpo. Com o Briefcase Mode desligado, o Ronin-MX permitirá
à câmara rodar quando o Ronin-MX estiver inclinado para além dos parâmetros padrão do eixo
de rotação.

4. SmoothTrack Mode

Quando o SmoothTrack Mode está ativado, o Ronin-MX pode ser "orientado", no eixo
selecionado, pelo operador da câmara. A velocidade de orientação/tradução pode ser ajustada
para cada eixo de forma independente. Quando a barra superior do Ronin-MX é rodada para
a esquerda ou para a direita, a câmara move-se, seguindo suavemente as indicações do
utilizador, e para no ângulo adequado. No menu de opções do SmoothTrack, as definições do
eixo de varrimento horizontal, do eixo de rotação e do eixo de inclinação podem ser ajustadas
de forma independente.
A definição Speed irá determinar a velocidade da câmara durante a tradução de um movimento
de varrimento horizontal/rotação/inclinação. A definição Deadband determina a quantidade de
movimento tolerado pelo balanceiro antes de traduzir o movimento de varrimento horizontal/
rotação/inclinação da câmara. A definição Acceleration determina quão de perto a câmara vai
seguir o movimento de varrimento horizontal/rotação/inclinação traduzido.
DICAS

Ao montar uma câmara muito pesada (como uma câmara RED) no Ronin-MX,
a definição Acceleration deve ser ajustada corretamente. Se existir demasiada
aceleração, a câmara pode abanar. Se houver pouca aceleração, a velocidade
SmoothTrack do balanceiro pode não atingir a velocidade máxima.

A velocidade de oscilação, rotação e inclinação do SmoothTrack pode ser testada tocando
no botão Test. Para evitar danificar a câmara, certifique-se de que não há nada a obstruir a
câmara antes de efetuar o teste.

5. Control Speed Adjustment

A velocidade do telecomando pode ser ajustada aqui. Esta definição representa a velocidade
máxima no eixo de varrimento horizontal e no eixo de inclinação quando os manípulos do
telecomando estão virados completamente para determinada direção.

© 2016 DJI Todos os direitos reservados.
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Definições avançadas

Podem ser ajustadas mais funções avançadas aqui para ir ao encontro das suas necessidades.

Menu Gimbal
Mode：N/A

Mode:N/A

Gimbal

Wizard

Motor

Gimbal

？

Auto Tune Stability
Configuration

Motor

Stiffness Strength Outfilter Control

SmoothTrack
Pan Axis

55

40

0

20

Tilt Axis

45

40

0

60

Roll Axis

45

40

0

60

Angle Adjustment
DSLR Camera

Camera Type
Live Data

Gimbal

Control

Viewer

More

Gimbal

Power

Angle

Pan

0

0

Tilt

0

0

Roll

0

0

Control

Viewer

More

Mode：N/A

Gimbal

SmoothTrack

？

SmoothTrack Mode

Gimbal Angle Adjustment

？

Manual Adjustment

Pan SmoothTrack

Pan Axis

Tilt SmoothTrack

Tilt Axis

Roll SmoothTrack
Trim
SmoothTrack Adjustments

Trim

Speed

Deadband

Accel

Pan Axis

0

0

0

Pan Axis

0

Tilt Axis

0

0

0

Tilt Axis

0

Roll Axis

0

0

0

Roll Axis

0

Test

Test Pan Speed
Test Tilt Speed
Gimbal

Control

Viewer

More

Gimbal

Control

Viewer

More

1. Motor Adjustment

É altamente recomendável escolher o Camera Type (DSLR Camera ou RED Camera) para obter
os melhores valores de Stiffness, Strength, Outfilter e Control.
Toque apenas no botão Auto Tune Stability quando o desempenho do Ronin-MX não for
suficientemente bom depois de escolher o Camera Type. A definição Auto Tune Stability
permite um ajuste automático da rigidez de cada motor (de acordo com o que é transmitido
pelos sensores e interpretado pelo o Ronin-MX) para obter uma definição otimizada.
O ajuste da rigidez dos motores permite ao utilizador ajustar com precisão a quantidade
de energia que é aplicada pelos motores enquanto estes reagem e equilibram o peso em
cada eixo. Quanto mais elevadas forem as definições de rigidez, sem causar vibrações nem
oscilações no balanceiro, melhor é a sua experiência.
Sem causar vibrações nem oscilações, (1) aumentar o valor Strength irá reduzir os erros de

20

© 2016 DJI Todos os direitos reservados.

Ronin-MX Manual do utilizador
atitude do balanceiro; (2) se o balanceiro sofrer vibrações de alta frequência, aumente o valor
Outfilter, caso contrário, este deve estar definido como 0; (3) aumentar o valor Control vai
compensar as vibrações angulares.
Não ajuste os valores predefinidos de Strength, Outfilter ou Control a menos que seja um
utilizador avançado.

2. SmoothTrack Mode

Consulte a secção Definições básicas para obter detalhes relacionados com o SmoothTrack
Mode.

3. Angle Adjustment

Ative o Manual Adjustment para permitir que os eixos de varrimento horizontal e inclinação
sejam ajustados à mão quando o Ronin-MX está ligado.
O ajuste de trim controla a quantidade de trim que é aplicada a cada eixo descentrado. A
predefinição para o centro é 0°.

Menu Control
Mode：N/A

Control

Wizard

Control

Deadband

？

Deadband

Maximum Speed

Smoothing

Endpoint

Channels

Settings

Gimbal

Control

Viewer

More

Pan

Tilt

6

6

6

6

Thumb
Controller
Remote
Operator

Gimbal

Control

Control

Maximum Speed

？

Control Speed Adjustment

Deadband Adjustment

Viewer

Thumb
Controller
Remote
Operator

More

Gimbal

Pan

Tilt

40

15

15

15

Control

Viewer

More

1. Deadband

O controlador para o polegar e o telecomando do operador podem ter definições de zona
morta de varrimento horizontal e inclinação ajustadas de forma independente. Quanto maior
for a zona morta, mais movimento do manípulo será necessário para se traduzir em movimento
real do balanceiro.

2. Maximum Speed

A definição Maximum Speed é uma função que impede que a resposta do manípulo de controlo
seja uma resposta linear, e também é conhecida como uma curva de resposta crescente. Isto
significa que a quantidade de movimento do balanceiro no eixo de inclinação ou varrimento
horizontal não é diretamente proporcional à manipulação do manípulo de controlo. A resposta
do manípulo de controlo pode ser ajustada para ser mais fraca até à primeira metade do
trajeto do seletor de controlo e mais elevada para uma maior velocidade na segunda metade
do trajeto do manípulo de controlo. A curva exponencial predefinida é calibrada com base na
velocidade máxima introduzida.
As velocidades máximas do controlador para o polegar e dos manípulos do telecomando
podem ser definidas independentemente uma da outra.
© 2016 DJI Todos os direitos reservados.
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Mode：N/A

Control

Smoothing

？

Endpoint

？

Endpoint Adjustments

Smoothing Adjustment

Thumb
Controller
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Operator

Control

Pan

Tilt
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Left

Right

0

0

Up

Down

0

0

Pan Axis

Tilt Axis
Test

Test Pan Endpoints
Test Tilt Endpoints

Gimbal

Control

Viewer

More

Gimbal

Control

Viewer

More

3. Smoothing

Quando o manípulo de controlo é libertado, o movimento traduzido será mais suave e mais
lento do que se a suavização estiver aumentada. Se a suavização estiver definida para 0,
a desaceleração será traduzida numa paragem abrupta. O controlador para o polegar e os
manípulos do telecomando podem ser definidos de forma independente. A suavização do
varrimento horizontal e da inclinação também podem ser ajustadas de forma independente.

4. Endpoint

As definições de ponto final do eixo de varrimento horizontal determinam os pontos mais
distantes para os quais o balanceiro vai rodar para a esquerda ou para a direita durante
as indicações do controlador. Os pontos finais do eixo de varrimento horizontal podem ser
regulados independentemente, para movimento para a esquerda e direita, quando utilizados
em conjunto com um telecomando ou com o controlador para o polegar.
As definições de ponto final do eixo de inclinação controlam os pontos máximos para onde o
balanceiro pode rodar para cima ou para baixo. Os pontos finais do eixo de inclinação podem
ser regulados independentemente, para movimento para cima e para baixo, quando utilizados
em conjunto com um telecomando ou com o controlador para o polegar.
Os pontos finais de varrimento horizontal e de inclinação podem ser testados. Certifique-se
de que a câmara está desobstruída antes de tocar nos botões Test.
DICAS

Se as definições de ponto final para o eixo de varrimento horizontal estiverem
definidas para 0, isto significa que não há pontos finais para o eixo de varrimento
horizontal para que o balanceiro possa rodar 360 graus continuamente. Se estiver
definido como 0, o eixo de varrimento horizontal não irá deslocar-se quando for
premido o botão "Test Pan Endpoints".

5. Channels

O indicador do canal fornece feedback durante a configuração do operador remoto. O
varrimento horizontal, a inclinação e a rotação podem ser reatribuídas a qualquer um dos
manípulos do telecomando. Cada um dos eixos também pode ser invertido.

6. Settings

Controller Priority: Se ambos os dispositivos de entrada enviarem sinais de controlo em
simultâneo para o balanceiro, os dados introduzidos pelo controlador selecionado são
prioritários e vão controlar o dispositivo nessa altura.
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Pan/Tilt Remote Speed Adjustment: Clique para selecionar definições combinadas ou
independentes.
Speed Toggle Presets: Estas predefinições permitem-lhe alterar a velocidade do SmoothTrack
remotamente. Se o telecomando estiver ligado, as Speed Toggle Presets para SmoothTrack têm
prioridade sobre as definições do DJI Assistant. Assim que o telecomando esteja desligado, as
definições do SmoothTrack no DJI Assistant assumem o controlo.
Mode：N/A

Channels

Control

？

Control

Settings

？

Controller Priority

Channels

CH 0

Normal

Pan

CH 1

Normal

Tilt

CH 2

Normal

CH 3

REV

Thumb Controller

Remote Operator

Pan/Tilt Remote Speed Adjustment
Independent

Combined
Speed Toggle Presets

Roll

CH 4

REV

CH 5

REV

CH 6

Normal

CH 7

Normal

Pan

Tilt

Roll

Fast
Normal
Slow

Gimbal

Control

Viewer

More

Gimbal

Control

Viewer

More

Menu Viewer

O menu Viewer apresenta todos os dados essenciais para a monitorização em tempo real dos
componentes eletrónicos do balanceiro, bem como dos comentários dos motores. É indicada
a potência para cada um dos eixos. O ângulo atual de cada um dos eixos também é indicado.
A tensão da bateria, a temperatura dos principais componentes eletrónicos e o tempo de
funcionamento atual também podem ser monitorizados através deste menu.
Mode：N/A

Viewer
Power

Angle

2
-2
0

1.89。
-0.45。
-0.01

Pan Axis
Tilt Axis
Roll Axis
Power

More

？
Handheld

？

Car Mount Mode

。

Briefcase Mode
Motor Kill

Angle

Roll Control
Internal Receiver
Camera Base Invert
Auto Sleep
Calibrate System

Voltage 14.50V

。

35.40
Time 0:01:59

Temperature

Banlace Test
Restore Default Settings

Gimbal

Control

Viewer

More

Gimbal

Control

Viewer

More

Menu More

Handheld/Car Mount Mode

Ative o modo Enable the Car Mount quando utilizar o Ronin-MX num carro ou suporte para
câmara. Quando este modo está ativado, o horizonte não se desvia quando o carro está a fazer
uma curva a alta velocidade, para que as filmagens fiquem niveladas com o carro. Certifiquese de que o Ronin-MX está no Underslung Mode quando o utilizar num carro e certifique-se de
que o balanceiro está montado de forma corretamente nivelada.
© 2016 DJI Todos os direitos reservados.
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Briefcase Mode

Quando o Briefcase Mode está ligado, o Ronin-MX transforma-se discretamente num perfil fino
que pode ser segurado junto ao corpo. Com o Briefcase Mode desligado, o Ronin-MX permitirá
à câmara rodar quando o Ronin-MX estiver inclinado para além dos parâmetros padrão do eixo
de rotação.

Motor Kill

Quando o seletor Motor Kill está ativado, o Ronin-MX continua ligado, mas os motores serão
desligados. Isto irá permitir um ajustamento do balanceiro ou da câmara sem ter de o desligar
totalmente. Antes de desligar o seletor Motor Kill, certifique-se de que o balanceiro está
posicionado na posição de funcionamento padrão. O seletor Motor Kill também pode ser
utilizado se o operador do balanceiro sofrer um problema ou precisar de fazer um rápido ajuste
mecânico ao balanceiro ou à configuração da câmara.

Roll Control

Quando o Roll Control está desligado, o movimento do eixo de rotação não pode ser controlado
por um telecomando ou pelo controlador para o polegar.

Internal Receiver

Quando o Internal Receiver está desligado, o balanceiro não pode ser controlado por um
telecomando ou pelo controlador para o polegar, e apenas pode ser controlado por outros
dispositivos através de uma ligação D-Bus ou Lightbridge.

Camera Base Invert

Ative esta função para inverter a base da câmara para montar a câmara ao contrário. Isto é
útil quando o Ronin-MX está montado no Upright Mode num veículo, para que as filmagens
captadas se mantenham na vertical.

ATENÇÃO

24

A função Camera Base Invert tem de estar ativada quando a câmara está montada
virada para baixo, caso contrário, o balanceiro rodará automaticamente para voltar
à sua posição normal e vai atingir a objetiva no arranque. Esta função está ativada
por predefinição.
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Auto Sleep

Se a opção Auto Sleep estiver ativada, ajuste o eixo de rotação do Ronin-MX para 75 graus
ou mais (tal como é mostrado abaixo) e o balanceiro desliga-se sem desligar a Intelligent
Battery ou outros acessórios. Recentre os eixos de inclinação, varrimento horizontal e rotação e
coloque-os na horizontal para tirar o balanceiro novamente do modo Sleep.

ATENÇÃO

Não ajuste o balanceiro a esta posição se o Auto Sleep estiver desativado, caso
contrário, o balanceiro pode ficar danificado.

Calibrate System

A função Calibrate System só é utilizada se notar qualquer tipo de desvio num dos eixos. Para
calibrar o sistema, coloque o Ronin-MX no suporte de afinação e assegure-se de que este está
completamente estável. Certifique-se de que a câmara consegue rodar 90 graus com a objetiva
direcionada para baixo, sem qualquer interferência dos fios do monitor de vídeo. De seguida,
toque no botão Calibrate System e deixe o processo terminar antes de pegar no Ronin-MX.
Não toque no Ronin-MX nem o mova durante a calibragem.

Balance Test

Toque para verificar o estado de equilíbrio do eixo de inclinação e de rotação. Certifique-se
de que não há obstáculos presentes durante a execução do Balance Test.

Activation

A ativação é necessária quando utiliza o seu Ronin-MX pela primeira vez, caso contrário,
o balanceiro não irá funcionar. Para ativar o seu Ronin-MX, ligue o seu dispositivo móvel à
Internet e, de seguida, toque no botão "Activate".

Restore Default Settings

Esta ação irá restaurar todas as definições de fábrica que podem ser configuradas através da
aplicação DJI Assistant.

Device List

Para forçar a aplicação DJI Assistant a encontrar o Ronin-MX, abra a "Device List" e a aplicação
irá procurar dispositivos Bluetooth que reconheça.

© 2016 DJI Todos os direitos reservados.
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Afinação com o software DJI Assistant para PC/MAC
Também pode sintonizar o Ronin-MX e atualizar o firmware através do software DJI Assistant
para PC ou MAC.
ATENÇÃO

As definições de configuração na aplicação DJI Assistant e no software DJI
Assistant para PC/MAC são automaticamente sincronizadas. Não é necessário
ajustar as definições na aplicação para telemóvel e no software do computador.
A aplicação DJI Assistant e o software DJI Assistant para PC/MAC não podem
ser ligados ao Ronin-MX ao mesmo tempo. Se estiver a executar a aplicação
para telemóvel, certifique-se de que desliga o cabo micro USB antes de utilizar o
software do computador.

Instalar o software DJI Assistant para PC/MAC
Instalar e executar no Windows

1. Transfira o DJI WIN DRIVER INSTALLER a partir da página do produto do Ronin-MX em
DJI.com. Ligue o Ronin-MX ao seu PC através do cabo USB fornecido e certifique-se
de que o Ronin-MX está ligado antes de instalar o DJI WIN DRIVER.
2. Transfira o instalador do Assistant apropriado a partir de DJI.com.
3. Faça duplo clique no instalador do Assistant e siga os passos para concluir a instalação.
4. Execute o Assistant.
5. Atualize o firmware ou configure os parâmetros utilizando o Assistant, conforme necessário.
DICAS

O instalador do Assistant suporta o Windows XP ou superior.

Instalar e executar em Mac OS X
1. Transfira o instalador do Assistant (.DMG) a partir da página do produto do Ronin-MX em
DJI.com.
2. Execute o instalador e siga as instruções para concluir a instalação.
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3. Se estiver a utilizar o Launchpad para iniciar o DJI Assistant pela primeira vez, o Launchpad
vai bloquear o acesso porque o DJI Assistant não foi analisado pela Apple.

4. Localize a aplicação Gimbal utilizando o Finder e, de seguida, prima "Control" e clique no
ícone (ou clique com o botão direito no ícone se estiver a utilizar um rato). Escolha Open no
menu de atalho e, de seguida, clique em Open na caixa de diálogo para iniciar o programa.
5. Depois de abrir o programa com sucesso pela primeira vez, faça duplo clique no ícone
da aplicação Gimbal, como normalmente, para iniciar o programa através do Finder ou
Launchpad.
DICAS

O instalador DMG é compatível com Mac OS X 10.9 ou superior.
O DJI Assistant é igual no Mac OS X e no Windows. As páginas do DJI Assistant
apresentadas neste manual são da versão Windows.

Settings

Ajuste os parâmetros para as seguintes funções antes de utilizar o Ronin-MX: Camera Type,
Briefcase Mode, SmoothTrack e Maximum Speed Adjustment.
As definições e funções de cada botão na aplicação DJI Assistant e no software DJI Assistant
para PC/MAC são iguais. Consulte a secção relativa à aplicação DJI Assistant para obter mais
detalhes.

© 2016 DJI Todos os direitos reservados.
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Básico

1. Gimbal
Motor

Basic: Cada eixo tem o seu próprio ajuste de rigidez e corte.
Advanced: Permite-lhe ajustar os valores de Strength, Outfilter e Control Não altere os valores
predefinidos a menos que seja um utilizador avançado.
Camera: A seleção do Camera Type irá obter a melhor configuração relativa aos valores de
Stiffness Strength, Outfilter e Control.
Live Data: Controla o feedback dos motores em cada eixo.
Briefcase Mode: Selecione a caixa de verificação para ativar o Briefcase Mode.
Seletor Motor Kill: Selecione a caixa de verificação para ativar o seletor Motor Kill.
Internal Receiver Off: Selecione para impedir que o balanceiro seja controlado pelo
telecomando ou pelo controlador para o polegar opcional. O balanceiro só poderá, então, ser
controlado por outros dispositivos através de uma ligação D-Bus ou Lightbridge quando o
Internal Receiver está desligado.
Camera Base Invert: Selecione a caixa de verificação para permitir que a base da câmara se
inverta.
Auto Sleep: Selecione a caixa de verificação para ativar a função Auto Sleep.
Roll Remote Control Off: Selecione esta caixa de verificação para impedir que o movimento do
eixo de rotação seja controlado pelo telecomando ou pelo controlador para o polegar opcional.
Handheld/Car Mount Mode: Selecione o Car Mount ao utilizar o Ronin-MX num veículo ou
suporte para câmara.
SmoothTrack: Selecione esta caixa de verificação para ativar o SmoothTrack. Tenha em
atenção que o eixo de varrimento horizontal e o eixo de inclinação podem ser regulados de
forma independente.
A velocidade de varrimento horizontal e de inclinação do SmoothTrack pode ser testada.
Certifique-se de que não há nada a obstruir a câmara ao executar os procedimentos de teste.
Reset Password: Se se tiver esquecido da sua palavra-passe da ligação Bluetooth, clique aqui
para repor a sua palavra-passe.
Menu Viewer: O menu Viewer fornece dados essenciais em tempo real para monitorizar os
componentes eletrónicos e os comentários dos motores do Ronin-MX. É indicada a potência
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para cada um dos eixos. O ângulo atual de cada um dos eixos também é indicado.
Balance Test: Selecione a caixa de verificação para verificar o estado de equilíbrio do eixo de
rotação e de inclinação.
Manual Adjustment: Ative o Manual Adjustment para permitir que os eixos de varrimento
horizontal e inclinação sejam ajustados à mão quando o Ronin-MX está ligado.
Calibrate System: A função Calibrate System só é utilizada se notar qualquer tipo de desvio
num dos eixos. Para calibrar o sistema, coloque o Ronin-MX no suporte de afinação e
assegure-se de que este está completamente estável.
Certifique-se de que a câmara consegue rodar 90 graus com a objetiva direcionada para
baixo, sem qualquer interferência dos fios do monitor de vídeo. De seguida, clique no botão
Calibrate System e deixe o processo terminar antes de pegar no Ronin-MX. Não mova o RoninMX durante a calibragem.
Auto Tune Stability: O botão Auto Tune Stability permite um ajuste automático das definições de
rigidez de cada motor (de acordo com o que é transmitido pelos sensores e interpretado pelo o
Ronin-MX).
Default: Clique aqui para repor todas as predefinições de fábrica.

2. Control

Os manípulos do controlador para o polegar e do telecomando têm um ajuste de Deadband,
Maximum Speed e Smoothing que podem ser definidos de forma independente.
Endpoint: Os pontos finais do eixo de varrimento horizontal podem ser regulados
independentemente, para movimento para a esquerda e direita, quando utilizados em conjunto
com um telecomando ou com o controlador para o polegar. Os pontos finais do eixo de
inclinação podem ser regulados independentemente, para movimento para cima e para baixo,
quando utilizados em conjunto com um telecomando ou com o controlador para o polegar.
Os pontos finais de varrimento horizontal e de inclinação podem ser testados. Certifique-se
de que a câmara está desobstruída quando clicar nos botões de teste.
Controller Priority: Se ambos os dispositivos de entrada enviarem sinais de controlo em
simultâneo para o balanceiro, os dados introduzidos pelo controlador selecionado são
prioritários e vão controlar o dispositivo nessa altura.
Pan/Tilt Remote Speed Adjustment: Clique para selecionar definições combinadas ou
independentes.
Speed Toggle Presets: Estas predefinições permitem-lhe alterar a velocidade do SmoothTrack
© 2016 DJI Todos os direitos reservados.
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remotamente. Se o telecomando estiver ligado, as Speed Toggle Presets para SmoothTrack têm
prioridade sobre as definições do DJI Assistant. Assim que o telecomando esteja desligado, as
definições do SmoothTrack no DJI Assistant assumem o controlo.

3. Channels

Este é um indicador do canal que fornece feedback durante a configuração do telecomando.
O varrimento horizontal, a inclinação e a rotação podem ser reatribuídas a qualquer um dos
manípulos do telecomando. O eixo controlado também pode ser invertido.

4. Battery

Esta página fornece todas as informações essenciais sobre a bateria do Ronin-MX.
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Upgrade

Pode ver informações sobre a versão de firmware mais recente nesta página. Atualize o
firmware seguindo os passos abaixo:
1. Ligue o Ronin-MX ao seu computador através do cabo micro USB e aguarde até o indicador
LED no DJI Assistant ficar intermitente a azul.
2. Clique em "Upgrade".
3. Aguarde que a transferência termine.
4. Clique em "Upgrade" novamente e, de seguida, clique em "Confirm".
5. Desligue o Ronin-MX e ligue-o depois de a atualização estar concluída.
AVISO

DICAS

Se atualizar o Ronin-MX no Matrice 600, certifique-se de que desliga o Matrice 600
ou que desliga primeiro o cabo CAN. Caso contrário, a atualização irá falhar.
Certifique-se de que o seu computador está ligado à Internet.
Feche todos os programas antivírus e firewalls de rede.
Certifique-se de que o Ronin-MX está ligado durante a atualização. Não desligue
o Ronin-MX até a atualização estar concluída.
Não desligue o cabo USB durante a atualização.

© 2016 DJI Todos os direitos reservados.
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Informações

O Ronin-MX tem de ser ativado para a primeira utilização. Clique no botão Activate para ativar
o Ronin-MX, caso contrário, o balanceiro não irá funcionar.
Pode verificar que versão do DJI Assistant está a utilizar no separador Info.
O S/N é um código de autorização de 32 dígitos que é utilizado para ativar determinadas
funções. O código de autorização para a sua unidade é introduzido após esta ter sido
produzida. Poderá ser-lhe pedido para introduzir um novo S/N após a atualização. Introduza
o S/N e, de seguida, clique no botão Write. Se introduzir um S/N inválido mais de 30 vezes, o
Ronin-MX será bloqueado e terá de contactar o DJI Support.
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Operação do telecomando
Diagrama do telecomando
[1]

[2]
[3]
[5]

[4]

[7]

[6]

[8]
[9]

[13]

[11]

[10]

[1] Antena
[2] Pega de transporte
[3] Botão esquerdo (reservado)
[4] Interruptor de 3 posições
(MODE)
[5] Interruptor de 3 posições
(FUNCTION)
[6] Seletor direito

[12]

[7] Seletor esquerdo
[8] Encaixe da alça para o pescoço
[9] Interruptor de ligar/desligar
[10] Indicador de ligado/desligado
[11] Indicadores do nível da bateria
[12] Porta do RC Assistant e de carregamento
da bateria (Porta micro USB)
[13] Porta reservada

Ligar o telecomando ao Ronin-MX

1. Ligue o Ronin-MX.
2. Prima o botão Bind (indicado em baixo) do Ronin-MX uma vez. O indicador LED do RoninMX vai estar a piscar a verde rapidamente nesse momento.
3. Deslize o interruptor de ligar/desligar para a direita para ligar o telecomando. Se o LED do
balanceiro acender uma luz verde fixa, o telecomando e o Ronin-MX foram emparelhados
com sucesso.
O processo de emparelhamento só precisa de ser feito uma vez, salvo se o botão Bind for
premido ou se o Ronin-MX tiver de ser emparelhado com outro telecomando.

Botão Bind

© 2016 DJI Todos os direitos reservados.
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Certifique-se de que o telecomando está suficientemente carregado antes de o
utilizar. Se soar o alerta de bateria fraca, recarregue a bateria logo que possível.
Carregue a bateria do telecomando utilizando o cabo micro USB incluído. O uso
do tipo incorreto do cabo de carregamento pode causar danos.
Desligue o telecomando antes de carregar. O indicador LED de alimentação
acende uma luz verde fixa quando a bateria está completamente carregada.

DICAS

Quando utilizar o telecomando, certifique-se de que a antena está, no mínimo, a 20
cm de distância de todas as pessoas.

ATENÇÃO

Estado do indicador LED de alimentação do telecomando
Indicador LED de
alimentação

Som

Estado do telecomando

— Luz verde fixa

Nenhum

A funcionar normalmente ou totalmente
carregado

— Luz vermelha fixa

Nenhum

A carregar (o telecomando está desligado)

— Luz amarela fixa

Nenhum

Erro de calibragem do seletor de controlo,
volte a calibrar

— Luz vermelha fixa

BB---BB---BB

Aviso de baixa tensão

Vermelho intermitente
BBBB……
rápido
 erde intermitente
V
lento

DICAS

B--B--B……

Aviso de tensão extremamente baixa
O alerta soa após 15 minutos de inatividade.
Este é interrompido assim que começar a
utilizar o telecomando.

O telecomando desliga-se automaticamente quando a tensão da bateria é
demasiado baixa.

Estado do indicador do nível da bateria do telecomando

O indicador do nível da bateria apresenta o nível atual da bateria. Segue-se uma descrição dos
indicadores.
: O LED tem uma luz fixa
LED1

LED2

: O LED está a piscar
LED3

LED4

: O LED está desligado
Nível atual da bateria
75% a 100%
50% a 75%
25% a 50%
12,5% a 25%
0% a 12,5%
<0%
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Funcionalidades do telecomando
MODE: O seletor MODE é utilizado para alternar o SmoothTrack.
, o SmoothTrack está desligado. O telecomando é livre de
Na posição 1
controlar o eixo de varrimento horizontal e para e mantém a última posição
determinada pelo manípulo de controlo do eixo de varrimento horizontal.
, o SmoothTrack está ligado. O telecomando é livre de
Na posição 2
controlar o eixo de varrimento horizontal e para e mantém a última posição
determinada pelo manípulo de controlo do eixo de varrimento horizontal.
, o SmoothTrack está ligado. O balanceiro vai reorientar e
Na posição 3
reiniciar o ângulo de oscilação para a direção virada para a frente quando o
manípulo de controlo do eixo de varrimento horizontal é libertado.
FUNCTION
1. O seletor FUNCTION é utilizado para selecionar a velocidade do
SmoothTrack.
Existem 3 possibilidades de seleção: Rápida, normal e lenta. O valor de
cada velocidade pode ser predefinido na aplicação DJI Assistant ou no
software DJI Assistant para PC/MAC.
Posição 1

- Rápida

Posição 2

- Normal

Posição 3

- Lenta

2. Ativar o seletor Motor Kill:
Alterne rapidamente o seletor FUNCTION entre a posição 1 e a posição
3 pelo menos três vezes para ativar o seletor Motor Kill. Repita este
procedimento para desligar o seletor Motor Kill. Certifique-se de que
coloca a câmara na posição de funcionamento normal antes de reativar
os motores do balanceiro. O seletor Motor Kill é útil se o operador do
balanceiro sofrer um problema ou precisar de fazer um rápido ajuste
mecânico ao balanceiro ou à configuração da câmara.

Manípulo esquerdo (predefinições): Os movimentos horizontais com o
manípulo esquerdo controlam o eixo de rotação. Os movimentos verticais não
têm definição.

Manípulo direito
(predefinições): Os
movimentos horizontais com o
manípulo direito controlam o
eixo de varrimento horizontal.

DICAS

Manípulo direito
(predefinições):
Os movimentos verticais
com o manípulo direito
controlam o eixo de
inclinação.

Estas definições de manípulo podem ser personalizadas na aplicação DJI Assistant
ou no software DJI Assistant para PC/MAC.

© 2016 DJI Todos os direitos reservados.
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Modos de funcionamento
O Ronin-MX tem três modos de funcionamento: Underslung Mode, Upright Mode e Briefcase
Mode.

Underslung Mode

O Underslung Mode é o modo padrão, predefinido. O Ronin-MX pode ser utilizado neste modo
sem necessidade de ajustes.

Upright Mode

Rode o balanceiro para a frente 180 graus e este muda automaticamente para o Upright Mode.
Em alternativa, pode passar o balanceiro para o Upright Mode antes de o ligar. O Upright
Mode é ideal para montagens em cima do carro ou outras posições da câmara com perspetiva
de cima para baixo, uma vez que lhe permite fotografar acima ou ao nível dos olhos. O Upright
Mode também pode ser utilizado sem necessidade de ajustes. Não rode o balanceiro para os
lados (esquerda ou direita) para converter para o Upright Mode.
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Briefcase Mode

O Briefcase Mode permite-lhe segurar o Ronin-MX num perfil estreito, junto ao corpo. Para
utilizar o Briefcase Mode, incline o balanceiro 90° para a esquerda ou para a direita na vertical
no eixo de rotação. Pode desligar o Briefcase Mode na aplicação DJI Assistant. Nesse caso,
o Ronin-MX nunca passa automaticamente para o Briefcase Mode. No Briefcase Mode, o
telecomando não consegue varrer na horizontal, inclinar nem rodar o balanceiro.

Utilizar com o Matrice 600
Montar o Ronin-MX no Matrice 600
Antes de montar o Ronin-MX num Matrice 600, certifique-se de que a câmara está montada de
forma segura sobre o Ronin-MX e que o equilíbrio está ajustado corretamente.
1. Remova a tampa superior e a tampa inferior da estrutura central do Matrice 600 e o kit de
montagem de expansão.

© 2016 DJI Todos os direitos reservados.
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2. Ligue uma extremidade do cabo CAN fornecido à porta CAN1 no controlador principal do
Matrice 600 e puxe a outra extremidade através da saída da estrutura central. De seguida,
volte a montar as tampas superior e inferior do Matrice 600.

3. Ajuste a placa de montagem de amortecimento da vibração do Ronin-MX e, depois, aperte
os parafusos no conetor.

4. Monte o amortecedor de vibração na parte inferior do Matrice 600 com o manípulo de
bloqueio virado para a frente e, depois, aperte os 12 parafusos fornecidos do amortecedor
de vibração.
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5. Faça deslizar o balanceiro para o conetor balanceiro do amortecedor de vibração e, depois,
aperte o manípulo de bloqueio quando ouvir um "clique" que indica que o bloqueio foi
ativado.

6. Ligue o cabo CAN à porta CAN2 no Ronin-MX.
7. Utilize a ligação de vídeo DJI SRW-60G sem fios para transmitir imagens HD sem obstruir os
movimentos do eixo de varrimento horizontal do Ronin-MX. Consulte o manual do utilizador
do SRW-60G para obter instruções.
8. Se não estiver a utilizar o DJI SRW-60G, também podem ser transmitidas imagens HD
ligando o Air System do DJI Lightbridge 2 à porta HDMI da câmara.
AVISO

ATENÇÃO

Certifique-se de que o Ronin-MX está montado corretamente e com firmeza e que
todas as ligações estão corretas e não vão obstruir os movimentos do Ronin-MX.
Para os utilizadores do Matrice 600 e do Ronin-MX nos Estados Unidos, o
regulamento da Federal Communications Commission (FCC) proíbe a utilização de
dispositivos não licenciados a transmitir no intervalo 57-64 GHz em aeronaves ou
satélites. O SRW-60G funciona sem licença no intervalo 57-64 GHz.
Tenha em atenção que as ligações de fios para a ligação de vídeo vão obstruir o
movimento do eixo de varrimento horizontal em determinados ângulos. O eixo de
varrimento horizontal não pode rodar 360 graus continuamente.

© 2016 DJI Todos os direitos reservados.
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Afinação da aplicação DJI GO
Pode ajustar os parâmetros de software e configurar o seu Ronin-MX utilizando a aplicação DJI
GO. Abra o DJI GO e, de seguida, entre na vista Camera.
SAFE TO FLY

GPS

09:29
ISO

1600

1/50

P-GPS
F 2.8

EV

12

2.0

61%
22:02

1080P 60

LOG

AE

MENU

H:

39M
V.S

2.3 M/S

D:

210M

H.S

4.2 M/S

232M

Definição do App Output Mode

Defina o App Output Mode na aplicação DJI GO para visualizar a imagem no seu dispositivo
móvel a partir da câmara utilizada com o Ronin-MX.
e, de seguida, em Disable EXT Port.
1. Toque em
2. Ajuste a alocação de largura de banda para garantir que a percentagem de "HDMI" é
superior a 0%.
3. Defina o App Output Mode como HDMI.

Modo de funcionamento do balanceiro

Toque em
para selecionar um modo de funcionamento do balanceiro: Follow Mode, FPV
Mode e Free Mode.
Follow Mode: O ângulo entre a orientação do balanceiro e a parte da frente da aeronave
permanece constante em todos os momentos. Os eixos de oscilação, inclinação e rotação
podem ser ajustados através do telecomando.
FPV Mode: O balanceiro irá sincronizar com o movimento da aeronave para proporcionar uma
experiência de voo com uma perspetiva de primeira pessoa.
Free Mode: O eixo de varrimento horizontal do balanceiro não está alinhado com a parte
da frente da aeronave. Os eixos de varrimento horizontal, inclinação e rotação podem ser
ajustados através do telecomando.
DICAS
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O eixo de varrimento horizontal do Ronin-MX apenas conseguirá rodar ±30 graus se
o trem de aterragem do Matrice 600 for baixado.
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Definições do balanceiro
Toque em
DICAS

>

para configurar o balanceiro.

A definição e função de cada botão na aplicação DJI GO e na aplicação DJI
Assistant são as mesmas, consulte a secção relativa à aplicação DJI Assistant para
obter mais detalhes.

Camera Type

Recomenda-se que selecione DSLR Camera ou RED Camera de acordo com a câmara
montada para obter definições otimizadas para os valores de Stiffness, Strength, Outfilter e
Control.
As predefinições para os valores de Stiffness, Strength, Outfilter e Control são complexas e não
devem ser ajustadas a menos que seja um utilizador avançado.

Adjust Gimbal Roll

Toque para ajustar com precisão a rotação do balanceiro se notar que o eixo de rotação não
está nivelado.

SmoothTrack Settings

As definições Deadband e Speed podem ser ajustadas em separado para os eixos de
oscilação e inclinação.

Remote Controller Settings

As definições Deadband, Maximum Speed e Smoothing podem ser ajustadas em separado
para o controlo do eixo de varrimento horizontal e de inclinação.

Endpoint Settings

Os pontos finais para os eixos de oscilação e inclinação podem ser ajustados para limitar os
ângulos máximos à esquerda/direita ou para cima/baixo.

Camera Base Invert

Toque para permitir que a montagem da câmara no balanceiro se inverta.
DICAS

Quando a câmara está montada virada para baixo, ative a função Flip Image
> Flip Image para obter uma imagem adequada.
tocando em

Motor Kill

Quando o seletor Motor Kill está ativado, o Ronin-MX continua ligado, apesar de os motores
estarem desligados. Isto permite-lhe ajustar o balanceiro ou a câmara sem ter de o desligar
totalmente. Antes de desligar o seletor Motor Kill, certifique-se de que o balanceiro está
posicionado na posição de funcionamento padrão.
AVISO

Não ative o Motor Kill durante o voo.

Gimbal Calibration

Apenas deve calibrar o balanceiro quando os eixos do Ronin-MX estão a apresentar desvios.
Coloque a aeronave numa área plana e estável antes de efetuar a calibragem. O Ronin-MX
será desligado e ligado novamente automaticamente quando a calibragem estiver concluída.
Observe a posição do eixo de rotação e calibre novamente, conforme for necessário, se o eixo
© 2016 DJI Todos os direitos reservados.
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de rotação estiver desnivelado.
Certifique-se de que não existe nada a obstruir os movimentos do balanceiro durante a
calibragem.

Balance Test

Toque para verificar o estado de equilíbrio do eixo de inclinação e de rotação. Certifique-se
de que não existe nada a obstruir os movimentos do balanceiro.

Default Settings

Toque para restaurar todas as definições para as predefinições do balanceiro.

Operação do telecomando
Telecomando único

O Ronin-MX pode ser totalmente controlado pelo telecomando do Matrice 600 em vez de
através do telecomando do Ronin-MX.
Ajuste a inclinação ou o varrimento horizontal do Ronin-MX utilizando o botão do balanceiro no
telecomando. (Configure os botões C1 e C2 de acordo com as instruções no ecrã da DJI GO.)

Botão do balanceiro

Telecomando duplo
O funcionamento do telecomando principal permanece igual. Toque em
para concluir
as "Remote Controller Settings" do telecomando secundário de acordo com as dicas que
aparecem na aplicação DJI GO.
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Adicionar um transmissor/recetor de terceiros
O Ronin-MX suporta transmissores/recetores de terceiros, como, por exemplo, o D-Bus.
Ligue o transmissor através da porta integrada (consulte o diagrama do Ronin-MX para ver a
localização da porta D-Bus).

Manutenção
A figura seguinte mostra a configuração adequada para transportar o Ronin-MX com o suporte
de afinação. Utilize as fitas aderentes para fixar o Ronin-MX, tal como mostrado. Certifique-se
de que retira as fitas antes de ligar o Ronin-MX novamente.

O Ronin-MX é uma máquina precisa e não é à prova de água. Mantenha-o fora do alcance da
areia e do pó quando estiver a ser utilizado. Após a utilização, recomendamos que limpe o
Ronin-MX com um pano macio e seco. Nunca pulverize líquidos de limpeza sobre o Ronin-MX.

© 2016 DJI Todos os direitos reservados.
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Problema

Solução

1

Os motores parecem estar
fracos

Depois de equilibrar a câmara, inicie a aplicação DJI
Assistant ou o software DJI Assistant para PC/MAC e
selecione o Camera Type.

2

O balanceiro está a vibrar,
1) Verifique se todos os manípulos estão apertados,
mesmo depois de selecionar
incluindo o manípulo do motor de varrimento
o Camera Type.
horizontal.
2) Certifique-se de que o parafuso da câmara está
apertado. Empurre a placa da câmara para se
certificar de que não está solta ou a deslizar sobre a
montagem da câmara no balanceiro.
3) Certifique-se de que o suporte para a objetiva foi
montado.
4) Quando utilizar uma câmara RED, certifique-se
de que o Ronin Intelligent Power Distributor e a
Intelligent Battery 844297-4350 mAh-15,2 V foram
montados de forma segura. Se o Ronin Intelligent
Power Distributor não estiver corretamente montado,
ou se estiver a utilizar outra bateria como fonte de
alimentação para uma câmara RED, o balanceiro irá
vibrar.
5) Certifique-se de que seleciona o tipo de câmara
correto para a câmara montada: a RED Camera
destina-se a câmaras RED ou com um peso
semelhante; Mirrorless destina-se a câmaras GH4
da Panasonic ou outras com um peso semelhante;
DSLR destina-se a câmaras 5D Mark III da Canon ou
com um peso semelhante.
6) Se o balanceiro vibrar quando utiliza uma definição
de câmara predefinida, identifique qual o eixo do
balanceiro que está a vibrar e, em seguida, reduza o
valor de Stiffness em conformidade.
7) Se o problema persistir, tente aumentar o valor
Outfilter.

3

O Ronin-MX parece estar a
desviar-se

Coloque o Ronin-MX no suporte de afinação e introduza
a aplicação DJI Assistant ou o software DJI Assistant
para PC/MAC. Toque/clique no botão Calibrate System
e deixe o processo terminar antes de pegar no RoninMX.

4

O SmoothTrack não
funciona

1) Ligue o telecomando e certifique-se de que o seletor
MODE não está na Posição 1 (a posição mais
elevada).
2) Confirme que o SmoothTrack está desligado na
aplicação DJI Assistant ou no software DJI Assistant
para PC/MAC.
3) Verifique se a zona morta do SmoothTrack está
regulado para um nível demasiado alto. Se assim for,
reduza o valor da Deadband no menu SmoothTrack.
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5

Os motores parecem estar
fracos inesperadamente
depois de funcionarem
durante algum tempo

Isto pode dever-se às temperaturas elevadas do motor.
Se for detetado um motor sobreaquecido, o balanceiro
entra no modo de proteção. Desligue o balanceiro
durante algum tempo e, depois, reinicie o balanceiro
após o motor arrefecer.

6

Esqueceu-se da palavrapasse do Bluetooth

Ligue o Ronin-MX ao software DJI Assistant para
PC/MAC e clique no botão "Reset Password" para repor
a palavra-passe.

7

As imagens de vídeo
parecem oscilar de um lado
para o outro ou para cima e
para baixo quando utiliza o
Ronin-MX no solo

A velocidade do SmoothTrack está demasiado alta ou
a zona morta do SmoothTrack está demasiado baixa.
Diminua a velocidade do SmoothTrack ou aumente o
valor de Deadband.

8

As imagens aéreas parecem Identifique qual o eixo do balanceiro que está a vibrar
tremer
e reduza o valor de Stiffness ou Control até que as
vibrações parem. Pode identificar qual o eixo do
balanceiro que está a vibrar ao:
1) Tocar na objetiva da câmara,
2) Inclinar o Matrice 600 para a frente, para trás e para
a esquerda e para a direita numa superfície plana, ou
3) Tocar nos braços do Matrice 600.

9

As imagens aéreas
apenas parecem oscilar
ligeiramente de um lado
para o outro ou para cima
e para baixo quando utiliza
uma câmara RED ou mais
pesada

Tente aumentar o valor de Stiffness até um ponto
imediatamente antes da vibração do balanceiro. Com
o Matrice 600 ligado e parado numa superfície plana,
incline o Matrice 600 para a frente, para trás e para a
esquerda e para a direita enquanto verifica se existem
vibrações no balanceiro.

10

O eixo de rotação começa
a desviar-se depois da
montagem do Ronin-MX no
Matrice 600

Para calibrar o balanceiro, aceda a DJI GO > Gimbal
Settings > Gimbal Calibration. Certifique-se de que
o Matrice 600 se encontra numa superfície plana e
estável.

11

Se detetar um efeito de
tremor nos seus vídeos

Quando filmar em 30 fps ou 24 fps, tente manter as
velocidades do obturador para duplicar de forma
simples a taxa de fotogramas e evitar assim um efeito
de tremor nos seus vídeos. Para 30 fps, a velocidade
do obturador deve ser de 1/60. Para 24 fps, deve ser
de 1/48 ou 1/50 se 1/48 não estiver disponível na sua
DSLR. As câmaras de cinema devem utilizar um ângulo
do obturador de 180 graus. Se não for possível obter
estas velocidades do obturador, é necessário aplicar
um filtro ND na sua objetiva.
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Especificações
Geral
Funções integradas

Modos de funcionamento
Underslung Mode
Upright Mode
Briefcase Mode
Aerial Mode
Jib Mode ou Wirecam Mode
Módulo IMU integrado,
independente
Unidade de balanceiro especial
DJI Motores com codificadores

Módulo Bluetooth
Ligação USB
Recetor de 2,4 GHz
Sensor de temperatura
DJI avançado de 32 bits
Processador DSP
Recetor D-Bus
suportado

Periférico
Dimensões do tabuleiro da
câmara

Profundidade máxima a partir do centro de gravidade na placa
de base
da câmara: 120 mm.
Altura máxima medida a partir da parte superior da placa de
base: 130 mm.
Largura máxima: 160 mm

Ligações de alimentação
dos acessórios

P-Tap regulado de 12 V x 2
USB 500 mW x 1
DJI Lightbridge x 1

Alimentação de entrada da
GCU

Intelligent Battery: 423496-1580 mAh-14,4 V

Ligações

Telecomando de 2,4 GHz
Bluetooth 4.0
USB 2.0

Requisitos do Assistant
para PC/MAC

Windows XP ou superior
Mac OS X 10.9 ou superior

Requisitos de software
Mobile Assistant

iOS 7.1 ou superior
Android 4.3 ou superior

Características elétricas e mecânicas
Corrente de funcionamento

Corrente estática: 300 mA (@16 V)
Corrente dinâmica: 600 mA (@16 V)
Corrente do motor bloqueado: Máx. 10 A (@16 V)

Temperatura de
funcionamento

-15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)

Peso

Incluindo o guiador: 2,77 kg (6,11 lb)
Incluindo o amortecedor de vibração: 2,15 kg (4,74 lb)

Dimensões

Excluindo o guiador:
280 mm (L) x 370 mm (D)x 340 mm (A)
Incluindo o guiador:
560 mm (L) x 370 mm (D) x 440 mm (A)
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Desempenho operacional
Peso da carga
(Valor de referência)

4,5 kg (10 lb)

Amplitude de vibração
angular

±0,02°

Controlo máximo
Velocidade de rotação

Eixo de varrimento horizontal: 200°/s
Eixo de inclinação: 100°/s
Eixo de rotação: 30°/s

Intervalo entre os pontos
finais mecânicos

Controlo do eixo de varrimento horizontal: Rotação contínua de
360°
Controlo do eixo de inclinação: +270° a -150°
Controlo do eixo de rotação: ± 110°

Amplitude de rotação
controlada

Controlo do eixo de varrimento horizontal: 360° de rotação
contínua
Controlo do eixo de inclinação: +45° a -135°
Controlo do eixo de rotação: ± 25°

Nota de conformidade
Nota de conformidade com a FCC
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance
could void the user’s authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Informações sobre exposição à RF
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits,
human proximity to the antenna shall not be less than 20cm during normal operation.
© 2016 DJI Todos os direitos reservados.
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Aviso RSS da IC
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard (s). Operation is
subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this
device must accept any interference,including interference that may cause undesired operation
of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
IC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with IC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other
antenna or transmitter.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the
radiator& your body.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance
could void the user’s authority to operate the equipment.

Mensagem de aviso da KCC
“해당무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다 .”
“해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음”

Mensagem de aviso da NCC
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、
加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應改
善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電
機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Declaração de conformidade da UE
SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. hereby declares that this device is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE Directive.
A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.dji.com/euro-compliance

EU contact address

DJI GmbH, Industrie Strasse. 12, 97618, Niederlauer, Germany
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O conteúdo está sujeito a alterações.

Transfira a versão mais recente disponível em
http://www.dji.com/product/ronin-mx/info#downloads
If you have any questions about this document, please contact DJI
by sending a message to DocSupport@dji.com.
RONINTM é uma marca comercial da DJI. Copyright © 2016 DJI Todos os direitos reservados.

