
QUICK GUIDE 
DJI RONIN-M!!
1 Zet de standaard op. Druk op 

knop (1) en buig de poten van de 
standaard open. Druk daarna op 
knop (2) en buig de armen van de 
standaard naar boven. Gebruik 
daarna knop (3) om de hoogt van 
de standaard in te stellen.!!!!!!!

2 Zet het handvat in elkaar. 
Bevestig de stangen aan het top 
handvat en draai de schroeven 
vast. Bevestig daarna de 
handvaten aan de stangen en 
hang het handvat in de standaard.!!!!!!!

3 Bevestig de gimbal aan het 
handvat. Vergeet niet de schroef 
vast te draaien.!!!!!!!!!!!!!



4 Plaats de accu in de Ronin. Maak 
de schroeven los aan beide 
kanten van de accu en plaats 
hem op de gimbal. Let erop dat 
de accu zo ver mogelijk naar 
beneden zit en goed vastzit en 
schroef dan de schroeven weer 
vast.!!!!!
Let erop dat de Ronin-M uit staat 
voor je verder gaat!

5 Bevestig de camera aan de quick 
release plate. Schroef de camera 
vast aan de plaat. Bevestig 
daarna de lens support aan de 
quick release plate en plaats hem 
snug tegen de lens aan en draai 
dan de schroef vast.!!

6 Bevestig de camera nu aan de 
Ronin-M. Zorg ervoor dat alle 
accessoires aan de camera vast 
zitten en de lensdop er niet op zit!!
Schuif nu de camera in de caddy 
en plaats hem zo dat hij niet naar 
voren of naar achteren kiept. Als 
hij ongeveer goed zit maak je de 
klem aan de zijkant van de quick 
release mount vast.

7 Nu begint het balanceren. We 
beginnen met de tilt as. Draai de 
camera zo dat de lens naar boven 
kijkt. Maak dan de twee klemmen 
aan de caddy los. Schuif nu de 
camera zo dat als je hem los laat 
de camera omhoog blijft wijzen. 
Als de tilt as gebalanceerd is 
maak je de klemmen weer vast.!!!



8 Nu gaan we de rol as balanceren. 
Maak de twee knoppen voorop de 
caddy los en schuif de camera 
van links naar rechts zo in positie 
dat hij horizontaal waterpas blijft.!!!!!!!!

9 Nu balanceren we de diepte voor 
de tilt as. Maak de klem aan de 
zijkant van de quickrelease los en 
perfectioneer nu de balans. Zorg 
dat de camera niet naar voren of 
achteren kiept.!!!!!!

10 Balanceer nu de pan as. Dit doe 
je door de klem bovenop de 
gimbal los te maken en daarna 
met de draaiknop de gimbal op de 
juiste diepte te hangen.!!!!
De Ronin-M is goed 
gestabiliseerd als je de camera 
een kant op kan laten wijzen en 
hij precies zo blijft hangen.

11 Zet de Ronin-M aan met de power 
knop op de accu.!!!

12 Zet de afstandsbediening aan en 
test de verbinding met de Ronin-
M.!!
Als de Ronin-M niet reageert dien 
je hem misschien even opnieuw 
te linken. Dit kan door de 
afstandsbediening uit te zetten en 
daarna met een paperclip de 
Blind Button op de Ronin in te 
drukken. Als je hierna de 
afstandsbediening weer aanzet 
maakt hij verbinding!



13 Zet de MODE schakelaar om de 
gewenste functies aan en uit te 
zetten.!!!

14 Zet de FUNCTION schakelaar op 
de gewenste snelheid voor de 
SmoothTrack.

15 Gebruik de linkerpook om via 
horizontale bewegingen de rol as 
te bewegen.!!
Gebruik de rechterpook om via 
horizontale bewegingen de pan 
as en via verticale bewegingen de 
tilt as te bewegen.!!
Je bent nu klaar!


