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DJI RS 2  Īsā lietošanas instrukcija

DJI RS 2 Pārskats

1. Vertikālās kustības fiksators
2. Vertikālās kustības motors
3. Horizontālās kustības fiksators
4. Horizontālās kustības motors
5. Skārienjūtīgais ekrāns
6. Ronin sērijas aksesuāri (RSA)/ 

NATO pieslēgvieta
7. Strāvas poga
8. Kameras kontroles poga
9. M poga
10. BG30 Rokturis (iebūvētais akumulators ar 

¼"-20 caurumu skrūvei)
11. Pagrarinātais rokturis/trijkājis
12. Kursorsvira

13. Apkašējā stiprinājuma plāksne
14. Augšējā stiprinājuma plāksne
15. Apgriešanās ass motors
16. Apgriešanās ass fiksators
17. Roktura svira /Drošības poga
18. Akumulatora uzlādes līmeņa indikatori
19. Akumulatora uzlādes līmeņa poga
20. Uzlādes pieslēgvieta (USB-C)
21. Slēdzis
22. Priekšējā skala
23. Attēlā pārraides/Fokusa motora 

pieslēgtvieta (USB-C)
24. Fokusa motora pieslēgvieta (USB-C)
25. RSS Kameras kontroles pieslēgvieta

(USB-C)
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Darbu uzsākšana
A. Lejupielādējiet DJI RONIN TM lietoni un skatieties video

B. Akumulatora uzlāde un uzlādes līmenis

C. Pievienot roktura pagarinājumu/ trijkāji

Ronin lietotne

USB Adapteris Rozete
100 - 240 V

1

2

3

        

Video

Strāvas 
pieslēgvieta 

Augst Zems

Pirms pirmās lietošanas reizes uzlādējiet akumulatora strāvas pieslēgvietā, 
izmantojot uzlādes kabeli (iekļauts komplektā) un USB adapteri (nav iekļauts komplektā). 
Ieteicams izmantot USB adapteri ar QC 2.0 un PD protokolu (maks. 24 W).
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Apgriešanās 
ass fiksators

D. Uzstādīšana
1Pievienojiet rokturi stabilizatoram kā norādīts    . Pārliecinieties, ka roktura fiksaotrs ir atvērts

pēc roktura pievienošanas aizveriet fiksatoru.
Lai noņemtu rokturi, atveriet slēdzi, turiet nospiestu drošības pogu un noņemiet rokturi no 
stabilizatora.  

2
3

Horizontālās 
ass fiksators

Vertikālās ass fiksators

1

2
3

Sākotnēji stabilizators ir salocīts, lai to atlocītu atveriet horizontālās kustības, vertikālās 
kustības un apgriešanās ass fiksatorus un novietojiet stabilizatoru kā norādīts, tad atkal 
aizveriet fiksatorslēgtā pozīcijā. 
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Pirms pirmās lietošanas DJI RS 2 ir nepieciešams aktivizēt 
Ronin lietotnē.  
1. Turiet nospiestu strāvas pogu, lai ieslēgtu stabilizatoru.
2. Viedtālrunī ieslēdziet Bluetooth un atveriet Ronin lietotni. 

Ievērojiet, ka ir nepieciešams DJI konts, lai atvērtu Ronin lietotni.
Ierīču sarakstā izvēlaties DJI RS2 un viedadiet paroli 12345678.
Pārliecinieties, ka jums ir savienijums ar internetu un sekojiet
norādījumiem aplikācijā, lai aktivizētu DJI RS2. 

Kameras uzstādīšana
Sagatavojiet kameru, pirms to uzstādiet DJI RS 2. Noņemiet lēcas aizsargvāciņu un pārbaudiet
vai atmiņas karte un kameras akumulators ir ievietoti kamerā. Pirms uzstādiet kameru 
pārliecinieties, ka  DJI RS 2 ir izslēgts vai miega režīmā.   

Kameras lēcai un bultai uz augšējās stiprinājuma plāksnes ir jābūt vērstām vienā virzienā. 
Pievienojiet kamerai augšējo stiprinājuma plāksni pievelkot skrūvi.

DJI RS 2

Creat

Status

Device Activation
Activation is required prior to using the 
device. To do so, information regarding 

your device and DJI account will be 
uploaded to DJI. Please agree and 

proceed to activation.

Agree and activate

Ieslēgšana/ izslēgšana, ieslēgt un izslēgt miega režīmu
Turiet nospiestu strāvas pogu, lai ieslēgtuvai izslēgtu DJI RS2. Nospiediet strāvas pogu 
divreiz, lai ieslēgtu vai izslēgtu miega režīmu.  

Aktivizēt DJI RS2

Augšējās stiprinājuma plāksnes pievienošana

Kameras pacēlājs ir nepieciešams, ja izmantojat fokusa regulatoru vai mazu kameru ar lielu objektīvu, 
tādu kā Sony A6400 ar Sony FE 24-70 f2.8 GM lēcu.



LV

5 © 2020 DJI OSMO All Rights Reserved. 

DJI RS 2  Īsā lietošanas instrukcija

Atveriet apakšējās stiprinājuma plāksnes drošības slēdzi        tad pievienojiet kameru1 2  
tad aizveriet slēdzi aizslēgtā pozīcijā    . Pievienojiet objektīva stiprinājuma skavu pie apakšējā 
stiprinājuma plāksnes      pievienojiet skavu kameras objektīvam     . Ievērojiet, ka gumijai uz 
objektīva stirpinājuma skavas ir jābūt tieši zem kameras objektīva. 
Objektīva stiprinājuma skavu i ieteicams izmantot, tad kad lietojat ļoti garu vai smagu objektīvu 
un izmantojiet to vienmēr, kad izmantojiet Super vienmērīgo režīmu. 

3  
4 5

Atveriet norādīto sviru uz kameras stiprinājuma plāksnes      un pievienojiet apkšējo stprinājuma 1  
plāksni kā norādīts     . Kad kamera ir nobalansēt, aizveriet sviru2 3 .

2

1
3

Drošības slēdzis 43
1

5

2

Apakšējās stiprinājuma plāksnes un objektīva stiprinājuma skavas pievienošana

Kameras pievienošana stabilizatoram
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Lai noņemtu apakšējo stiprinājuma plāksni, atveriet sviru uz kameras stiprinājuma 
plāksnes un spiežot drošības slēdzi noņemiet apaksējo stirpinājuma plāksni. 

Balansēšana

Pirms filmēšanas, ir nepieciešama balansēšana. Pirms balansēšanas pārliecinieties, ka kamera
ir ieslēgta, ja lietojiet optisko tālummaiņas objektīvu un izvēlaties fokālo attālumu, ja izmantojiet
varifokālo objektīvu. Pārliecinieties, ka DJI RS 2 ir izslēgts vai miega režīmā pirms balansēšanas.

a. Atveriet vertiālo asi un stiprinājuma fiksatoru 1 . 
b. Pagrieziet vertikālo asi tā, lai kamera ir vērsta uz augšu. Pārbaudiet vai kamera nesveras 
    uz priekšu vai aizmuguri. Ja kamera sveras uz priekšu, tad pabīdiet kameru atpakaļ      .
    Ja kamera sveras uz aizmuguri, pabīdiet to uz priekšu  

2
2 . 

c. Pievelciet fiksatoru turot kameru vērstu uz augšu.  Vertikālā ass ir balansā, kad kamera
ir stabila, kad vērsta uz augšu.  

1

2

Izvēlieties kamerai atbilstošu kameras kontroles kabeli. Pievienojiet vienu kabeļa galu 
stabilizatora RSS kameras kontroles pieslēgvietā (attēlots augstāk) un otru galu pievienojiet 
kamerai. 

Drošības slēdzis

Rss kamers kontroles pieslēgvieta

Kameras kontroles kabeļa pievienošana

Vertikālās ass balansēšana
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a. Atveriet apgriešanas ass fiksatoru 1 . 
Pārbaudiet kurā virzienā apgriešanās ass motors  sveras. Ja kamera sveras pa kreisi, bīdiet 
kameru pa labi     , ja kamera sveras pa labi, bīdiet kameru pa kreisi2 2 . 

c. Aizveriet apgriešanās ass fiksatoru. Apgriešanās ass ir balansā, ja kamera stabila. 
d. Bloķējiet apgriešanās asi.

a. Pagrieziet vertikālo asi, lai kamera ir vērsta uz priekšu. Atveriet fiksatoru 1 . 

2

c. Aizveriet fiksatoru. Vertikālā ass ir balansā, ja kamera ir stabila vērsta uz agšu vai leju 
45° lenķī. 

d. Bloķējiet vertikālo asi.

1

2
3

1

2

Vertikālās ass dziļuma balansēšana

Pārliecinieties, ka kamera nesveras uz priekšu vai aizmuguri. Ja sveras uz priekšu, tad 
ar pogu bīdiet to uz atpakaļu      . Ja sveras uz aizmuguri, tad pabīdiet to uz priekšu. 

Apgriešanās ass balansēšana
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a. Atveriet horizontālās ass fiksatoru  1 .

2
2

d. Aizveriet horizontālās ass fiksatoru. Horizotnālā ass ir balansā, ja kamera ir stabila, kad
vēršat kameru uz priekšu un griežat to horizontāli.  

1

2

Portfeļa režīms
Jūs varat lietot  DJI RS 2 in portfeļa režīmā ar portfeļa rokturi kopā ar pagarināto rokturi/ trijkāji.
Portfeļa rokturi var pievienot RSA/NATO pieslēgvietās. Pievienojiet portfeļa rokturi kā norādīts.
Pārliecinieties, ka rokturis ir cieši pievilkts. 

2

1

3

4

Horizontālās ass balansēšana

Turot stabilizatoru aiz roktura pavērsiet DJI RS2 uz priekšu un grieziet horizontālo 
asi līdz tā ir paralēli jums. 
Pārbaudiet horizontālās ass kustību. Ja kameras objektīvs griežas uz kreiso pusi, bīdiet 
horizontālo asi pa labi      . Ja kameras objektīvs griežas pa labi, bīdiet horizotālo asi 
pa kreisi.  

Ja liekta portfeļa rokturi otrā pusē, pagarinātā roktura/ trijkāja lenķi var pielāgot atverot skrūves 
portfeļa rokturī.
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Lietošana

Skārienjūtīgais ekrāns
100

PTF Fast

Timelapse Track

Panorama Time Tunnel

Pavelciet pa labi, lai
izvēlētos filmēšanas 
režīmu.

Pavelciet pa kresi, lai
atvērtu sistēmas 
uzstādījumus.

Silent Mode

Push Mode

Velciet uz augšu, 
lai atvērtu kursorsviras
un priekšejās skalas
iestatījumus.  

Pavelciet uz leju pa 
ekrānu, lai redzētu
attēla pārraides ( ar
uzstādītu attēla 
pārraides sistēmu).  

30

High

Joystick Speed Joystick Smoothness

Dial Functions Dial Speed

100

                   pēc balansēšanas, pirms lietošanas DJI RS2 ir automātiski jāiestata. Uzpiediet  
uz ikonas, lai atvērtu automātiskās uztādīšanas lapu. Lai uzlabotu veiktspēju, ja esat 
uzstādījis objektīva stiprināšanas akvu, jūs varat aktivizēt Super vienmērīgo režīmu pirms  
automātiskās iestatīšanas. 

 Balansa statuss: nospiediet, lai pārbaudītu balansa statusu. 

 PF: horizontālā ass, tikai horizontālā ass seko roktura kustībām. 
 PTF  horizontālā un vertikālā assroktura kustībām seko gan horizotālā ass 
gan vertikālā ass.

 FPV  visas trīs asis seko roktura kustībām.
: ieslēdziet, lai filmētu kamēr griežat kameru 360°. 

: ieslēdziet, lai filmētu portreta/vertikālā režīmā
: ieslēdziet vai izslēdziet kādu no asīm.

: nospiediet,lai izvēlētos plūsmas ātrumu.  

Pirms DJI RS2 ieslēgšanas pārliecinieties, ka visas trīs asis ir atvērtas. 

Sākuma ekrāns

Plūsmas režīms: uzspiediet, lai izvēlētos plūsmas režīmu. Vertikālās ass motors kontrolē 
vertikālās ass plūsmu,horizontālās ass motors kontrolē horizontālās ass plūsmu, apgriešanās 
ass motors kontrolē apgriešanās ass plūsmu. 

Ekrānu navigācija
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Ronin lietotne
Lietojiet Ronin lietotni, lai izmantotu vairāk funkciju, tādas kā Telefona vadība, virtuālā 
kursorsvira, stabilizatora un kameras iestatījumus. 

Pogu funkcijas

* Kameras kontroles un priekšējās skalas funkcijas ir atkarīgas no kameras un ir jābūt pievienotam 
kameras kontroles kabelim. Informāciju par kameras saderību ar DJI RS2 meklējiet  www.dji.com/rs-2   

Turiet nospiestu, lai ieslēgtu un 
izslēgtu.
Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu 
skārienjūtīgo ekrānu.
Nospiediet divreiz, lai ieslēgtu vai 
izslēgtu miega režīmu. 

Nospiediet vienreiz, lai pārbaudītu
uzlādes līmeni. 

Trigeris
Nospiediet vienreiz, lai  sāktu aktīvo 
izsekošanu (nepieciešama attēla 
pārraidīšanas sistēma).
Turiet nospiestu, lai ieslēgtu 
fiksēšanas režīmu.
Nospiediet divreiz, lai centrētu ierīci.
Nospiediet trīs reizes, lai stabilizators 
aprieztos pa 180° tā, ka kamera ir 
pavērsta pret jums (pašbildes režīms). 

Pagrieziet, lai kontrolētu fokusu 
(sākotnējie iestatījumi).

Nospiediet līdz pusei autofokusam.
Nospiediet vienreiz, lai sāktu/ 
beigtu ierakstu.
Turiet nospiestu, lai uzņemtu foto.

Spiediet uz augšu vai uz leju,lai 
kontrolētu vertikālās ass kustību 
(sākotnējie iestatījumi). Spiediet 
pa labi vai pa kreisi, lai kontrolētu 
horizontālās ass kustīb
(sākotnējie iestatījumi). 

Nospiediet, lai izvēlētos lietotāja profilu. 
Turiet nospiestu, lai ieslēgtu sporta režīmu. 
Turiet nospiestu un nospiediet trigeri divreiz, lai paliktu sporta režīmā. 
Atkārtojiet, lai izietu no sporta režima. 
Ātri nospiediet divreiz, lai pārietu portretu režīmā. 
Nospiediet trīs reizes, lai sāktu un beigtu 3D Roll 360 režīmu. Kad esat 3D Roll 360 režīmā, 
bīdiet kursorsviru pa labi vai pa kreisi, lai automātiski grieztu kameru. 
Nospiediet trigeri divreiz, lai apturētu automātisko rotāciju.
Turiet nospiestu M pogu kopā ar trigeri, lai uzsāktu automātisko uzstādīšanu. 

Strāvas poga

Kameras kontroles poga*

M poga

Baterijas uzlādes poga

Priekšējā skala*

Kursorsvira


