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WSKAZÓWKA
Na marginesie umieszczone są dodatkowe informacje, uzupełniające
tekst instrukcji.
Nie są niezbędne do poprawnego
użytkowana urządzenia, jednak
mogą okazać się pomocne.

Przed przystąpieniem do pracy ze sliderem ATLAS MODULAR należy
zapoznać się z instrukcją obsługi.
Należy pamiętać, że używanie slidera w sposób niezgodny z
instrukcją może być przyczyną awarii lub uszkodzenia urządzenia,
za które producent nie odpowiada.
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1. Opis slidera modułowego ATLAS MODULAR
Slider ATLAS MODULAR został zaprojektowany do pracy z cieżkimi kamerami (takimi jak CANON C500, SONY F55, ARRI ALEXA).
ATLAS MODULAR jest systemem modułowym. Jego konstrukcja umożliwia pracę w różnych konfiguracjach długości i położenia, oraz umożliwia montaż dodatkowych akcesoriów.
Napęd stosowany w sliderze ATLAS MODULAR jest kompatybilny z
systemem motion control produkowanym przez SLIDEKAMERA. Dzięki temu
za pomocą jednego urządzenia sterującego, lub aplikacji mobilnej można
sterować jednocześnie ruchem slidera i głowicą obrotową (np. głowicą BULL
HEAD).

2. Budowa slidera ATLAS MODULAR
2.1. Elementy slidera ATLAS MODULAR
Slider ATLAS MODULAR został zaprojektowany w taki sposób, aby każdy
użytkownik mógł dopasować jego konfigurację do własnych potrzeb.
Poniżej przedstawiona jest budowa standardowego zestawu, składającego się
z 2 sekcji i podstawowych akcesoriów.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

UWAGA!
Zawartość zakupionego zestawu może różnić się od przedstawionego poniżej.

wózek slidera
szyna 0,8m
szyna 1,2m
regulowane nóżki
końcowe ograniczniki ruchu
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2.2. Elementy wózka
1
6
1

1
5

6

4

1
1

3

5
2

4

Elementy wózka:
1
[1] rolki gumowe
[2] hamulec postojowy
[3] hamulec oporowy
[4] zderzaki magnetyczne
[5] uchwyty magnetyczne
[6] gniazda śrub 3/8” do montażu akcesoriów
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Wózek slidera ATLAS MODULAR wyposażony został w 12 rolek z gumy o
specjalnie dobranej twardości [1]. Dzięki odpowiedniemu położeniu rolek możliwa jest jazda sliderem w pozycji poziomej, odwróconej, w pionie oraz pod
kątami.

UWAGA!
Hamulca oporowego nie należy
traktować, jako zabezpieczenie
przed samoczynnym ruchem wózka, np. podczas pracy pod kątem!

Podczas pracy ze sliderem można zablokować jego pozycję, używając
hamulca postojowego [2]. Służy on jedynie do zablokowania pozycji wózka,
należy go zwolnić przed kontynuowaniem pracy.
Hamulec typu „Damping” [3] generuje opór podczas ruchu sliderem. Pomaga to w precyzyjnym poruszaniu wózkiem slidera, ułatwiając operatorowi
uzyskanie płynnego ruchu.
Wózek slidera oraz krańcowe ograniczniki ruchu posiadają wbudowane
zderzaki magnetyczne [4], które spełniają rolę hamulca, gdy wózek wraz z
kamerą będzie zbliżał się do końca slidera. Magnesy delikatnie wyhamowują
wózek, informując operatora o zbliżającym się końcu jazdy. Dzięki temu użytkownik może skupić się na jak najlepszym ujęciu, nie rozpraszając się kontrolowaniem zakresu ruchu slidera.
Dodatkowe akcesoria, mogą być montowane do wózka slidera za pomocą
uchwytów magnetycznych [5]. Niektóre urządzenia SLIDEKAMERA są wyposażone w kompatybilne uchwyty magnetyczne (np. adapter bezprzewodowy
SLIDE LINK), inne wymagają specjalnego adaptera.
Akcesoria można montować do wózka slidera również za pomocą śrub. Odpowiednie gniazda [6] umieszczone są na ramie wózka.
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3. Montaż elementów systemu ATLAS MODULAR

WSKAZÓWKA
Zestaw ATLAS MODULAR w niektórych zestawach może zostać
dostarczony wstępnie złożony, jednak znajomość sposobów montażu
poszczególnych elementów systemu może okazać się przydatna do
zmiany konfiguracji urządzenia, lub
nietypowego transportu.

3.1. Łączenie sekcji
ATLAS MODULAR umożliwia w łatwy sposób zamontować kolejne sekcje, aby stworzyć 4m, 8m lub dłuższy slider w zależności od potrzeby. Całość
jest tak skonstruowana aby montaż i demontaż odbywał się bez użycia narzędzi.
Przed przystąpieniem do łączenia sekcji połóż je na równym i płaskim podłożu, aby nie uszkodzić śrób montażowych, wkręcając je pod kątem.
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2
Dopasuj do siebie sekcje.
Uwaga: każdy odcinek ma „lewą”
i „prawą” stronę - jedna posiada
trzpienie centrujące [1] i śruby montażowe [2], druga - otwory na trzpienie [3] i gniazda na śruby [4].
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Dokręć śruby montażowe.

1
Montaż sekcji znacznie ułatwia specjalny klucz [1], za pomocą którego
można dokręcić śruby z większą
siłą.

Klucz [1] znajduje się w magnetycznym uchwycie w wózku slidera.
Pamiętaj, żeby umieścić go w tym
miejscu po dokręceniu śrub.
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3.2. Centralny port wózka
Tarcza montażowa płaska 3/8”

1

WSKAZÓWKA
Tarcza, poza otworem na śrubę 3/8”
posiada otwory montażowe na śruby M4 w rozstawie zgodnym z adapterami Manfrotto, pozwalającym
na pewne i stabilne zamontowanie
adapterów, takich jak SLIDEKAMERA AKC-3.
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Głowice montowane za pomocą śruby 3/8” należy zamontować na płaskiej
tarczy montażowej [1], wyposażonej w gniazdo na śruby 3/8”.
Jej kompaktowa konstrukcja pozwala na obniżenie środka ciężkości urządzeń
zamontowanych na wózku, a przez to zminimalizowanie ryzyka wystąpienia
niechcianych drgań.
Tarczę przykręć do ramy wózka za pomocą trzech śrub imbusowych [2],
dołączonych do zestawu.

Adapter do głowic z półkulą 75/100mm
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Do zamontowania głowic z półkulą 75/100mm
służy specjalna czasza aluminiowa [1].
• przykręć go do ramy wózka za pomocą
trzech śrub imbusowych [2]. Jeśli Twoja
głowica posiada długą śrubę mocującą i
potrzebna jest przestrzeń pod adapterem,
użyj dołączonych do zestawu dystansów [3].
Najpierw przykręć dystanse, potem adapter.
• jeśli korzystasz z głowicy 75mm, za pomocą
3 śrub imbusowych [4] przykręć do adaptera
pierścień redukcyjny [5].

3.3. Krańcowe ograniczniki ruchu

Aby zabezpieczyć wózek slidera, umieść
ograniczniki ruchu [1] na krańcowych sekcjach
slidera.
• dopasuj ograniczniki do odpowiednich otworów centrujących [2],
• przykręć je za pomocą pokręteł [3] umieszczonych od zewnętrznej strony ograniczników.
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Krańcowe ograniczniki posiadają również
zaciski do montażu zębatego paska napędu slidera [4].

3.4. Regulowane stopy
Każda z sekcji posiada cztery regulowane stopy, które dopasowują się do
podłoża. W szybki sposób można wypoziomować zestaw stojący na podłożu.
• za pomocą czterech śrub imbusowych [1] przykręć element mocujący stopy [2] do krańcowego portu
szyny slidera [3],
• Umieść regulowane stopy [4] w
gniazdach,
• Dopasuj ich wysokość i dokręć zaciski [5].
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WSKAZÓWKA
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Stopy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania slidera, gdy stoi
on bezpośrednio na podłożu. Można
je zdemontować dla ułatwienia pracy, gdy slider jest zamontowany np.
na statywach.
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3.5. Adaptery centrujące
Do poprawnego i szybkiego montażu slidera do statywów przewidziano adaptery centrujące dopasowane do gniazd statywu o średnicy 75 oraz
100mm. Na każdą sekcję przypada 1 adapter centrujący 75/100mm.
• za pomocą czterech śrub imbusowych [1] przykręć adapter centrujący [2] do wybranego portu szyny
3
slidera [3],
• jeśli slider składa się z jednej sekcji,
4
przykręć adapter do środkowego
portu,
2
• jeśli slider składa się z kilku sekcji,
dobierz odpowiednio punkty montażu, aby uzyskać stabilne podparcie,
• zwróć uwagę, aby każda sekcja
była podparta w co najmniej w jed1
nym miejscu,
• aby zamontować slider na statywie, umieść slider tak, aby adapter znajdował się nad gniazdem statywu. Przykręć adapter tak, jak zwykłą głowicę;
użyj do tego uniwersalnej śruby 3/8”.

WSKAZÓWKA
Ponieważ zarówno stopy, jak i porty
szyn slidera posiadają gniazdo 3/8”
[4], możliwy jest montaż statywu
bezpośrednio do portu.
Takie mocowanie nie jest jednak
zalecane w przypadku statywów
z czaszami do montażu półkul
75/100mm, ze względu na brak precyzji w montażu i potencjalny brak
stabilności połączenia.
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3.6. Napęd ATLAS MODULAR
Napęd ATLAS MODULAR został zaprojektowany specjalnie do pracy ze
sliderem ATLAS MODULAR. Dzięki temu jest lekki i precyzyjny, a przy tym
bardzo szybki.
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Montaż napędu ATLAS MODULAR:
• przyłóż napęd [1] do ramy wózka [2],
• przykręć za pomocą pokręteł [3].
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WSKAZÓWKA
Montując pasek zwróć uwagę, czy
zacisk [6] jest po prawidłowej stronie
slidera - tej samej, z której znajdują
się kółka zębate napędu. W razie
potrzeby przełóż zacisk symetrycznie na drugą stronę ogranicznika [5].
Możesz również zamontować napęd
z drugiej strony wózka, lub obrócić
cały wózek z napędem.
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WSKAZÓWKA
Szczegółowy opis podłączania i
użytkowania sterownika znajdziesz
w jego instrukcji obsługi.
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Do prawidłowo zamontowanego napędu załóż pasek zębaty [4]:
• umieść jego koniec w zacisku na krańcowym ograniczniku ruchu [5] i
dokręć zaciski [6],
• przeprowadź pasek przez kółka napędu [7],
• drugi koniec paska umieść analogicznie w drugim, krańcowym ograniczniku ruchu,
• naciągnij pasek zębaty,
• trzymając napięty pasek, dokręć zacisk na drugim ograniczniku.
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Do napędu należy podłączyć przewody:
• żródło zasilania [8] (akumulator lub zasilacz sieciowy) podłącz do gniazda
DC z boku urządzenia,
• do gniazda IN z przodu urządzenia podłącz przewód [9] łączący napęd z
posiadanym sterownikiem.

4. Montaż akcesoriów dodatkowych
System ATLAS MODULAR jest przewidziany do montażu wielu opcjonalnych akcesoriów, rozszerzających jego możliwości. W tym celu na poszczególnych elementach systemu znajdują się standardowe gniazda śrub, oraz
uchwyty magnetyczne, pozwalające w szybki sposób instalować urządzenia
posiadające kompatybilne uchwyty.

4.1. Adapter typu „quick release” (szybkozłączka)
Dla bezpieczeństwa sprzętu, oraz dla szybkości użytkowania i ułatwienia
transportu, SLIDEKAMERA sugeruje użycie adaptera do szybkiego montażu
głowic. Zastosowanie adaptera zapobiega luzowaniu się głowicy podczas jej
użytkowania, oraz uszkodzeniu sprzętu podczas montażu (co może nastąpić
podczas nieprawidłowego przykręcania głowicy).
Aby zamontować adapter:
• zamontuj na wózku slidera [1] tarczę montażową [2] (rozdz. 3.2, str. 6),
• przykręć podstawę adaptera [3] do tarczy montażowej [2] za pomocą 4
śrub M4 [4], dołączonych do zestawu,
• przykręć płytkę adaptera [5] do głowicy [6],
• wsuń płytkę w adapter,
• dokręć śrubę zaciskową [7].

WSKAZÓWKA
Użycie adaptera do szybkiego
montażu głowicy jest jedynym rozwiązaniem, gwarantującym powtórny montaż głowicy w identyczny
sposób. Jest to niezwykle istotne
w przypadku ujęć realizowanych za
pomocą systemu motion control, w
sytuacjach w których po demontażu
i montażu głowicy chcemy odtwarzać uprzednio zapamiętany ruch
kamery.
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Aby bezpiecznie zdjąć głowicę (np. do transportu), wystarczy poluzować
śrubę zaciskową i wysunąć głowicę wraz z płytką z podstawy adaptera.

9

4.2. Baterie V-mount
Urządzenia systemów motion control wymagają podłączenia zasilania.
Najpewniejszym rozwiązaniem jest zasilanie sieciowe - użytkownik nie musi
się martwić o poziom naładowania baterii i bezproblemowo korzysta ze sprzętu. Takie rozwiązanie ma jednak dwie wady: wymaga połączeń kablowych,
które często utrudniają użtkowanie systemu, oraz nie sprawdzi się podczas
realizacji zdjęć plenerowych, gdzie nie ma dostępu do źródła zasilania.
Najwygodniejszym sposobem na zapewnienie stabilnego zasilania urządzeń jest podłączenie ich do standardowych akumulatorów, używanych w
profesjonalnch kamerach. SLIDEKAMERA oferuje adapter do montażu baterii
zgodnych z mocowaniem V-mount.
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Aby zamontować adapter:
• przykręć adapter [1] do ramy wózka [2] za
pomocą dołączonych do zestawu śrub [3],
• umieść baterię typu V-mount [4] w adapterze
[1],
• podłącz baterię odpowiednim przewodem (w
zależności od posiadanej baterii i zasilanego urządzenia) - w większości przypadków
będzie to przewód łączący gniazdo D-tap
baterii i gniazdo DC zasilanego urządzenia;
odpowiednie przewody i adaptery znajdują
się ofercie SLIDEKAMERA.

Adaptera baterii V-mount możesz używać
nie tylko na wózku slidera. Jego uniwersalne mocowanie pozwala na umieszczenie baterii np. na
głowicach zdalnie sterowanych, lub na urządzeniach firm trzecich.
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5. Użytkowanie slidera ATLAS MODULAR
Przed przystąpieniem do użytkowania slidera ATLAS MODULAR, należy:
• prawidłowo złożyć wszystkie elementy slidera, (rozdz. 3, str. 5)
• sprawdzić, czy nie występują luzy w połączeniach elementów (łączeń sekcji, ograniczników, adapterów statywowych, itp.),
• zabezpieczyć wszystkie przewody, zarówno łączące i zasilające elementy
systemu motion control, jak i obsługujące kamerę, przed przypadkowym
zerwaniem lub wkręceniem w mechanizmy slidera i głowicy,
• upewnić się, że slider znajduje się w stabilnej pozycji i w całym zakresie
ruchu wózka slidera nie występuje ryzyko upadku sprzętu (jest to istotne
szczególnie przy pracy na statywie i używaniu ciężkiej kamery);
• jeśli opierasz system na kilku statywach, wyreguluj wysokość każdego z
osobna tak, aby wszystkie sekcje slidera tworzyły linię prostą,
• w przypadku pracy na jednym statywie i użytkowania bardzo ciężkiej kamery można wspomóc się dodatkowym wspornikiem DUAL.

WSKAZÓWKA
W przypadku pracy slidera do góry
nogami upewnij się, że mocowanie slidera jest wystarczające, aby
utrzymać masę wszystkich zamontowanych urządzeń.

5.1. Praca manualna
Niezbędne komponenty:
• slider ATLAS MODULAR dowolnej długości
• dowolna głowica manualna do zamontowania kamery
• dowolna kamera (waga głowicy i kamery nie może przekraczać 40kg)

1

2

Aby używać slidera w trybie manualnym:
• zamontuj na wózku slidera odpowiedni adapter, w zależności od posiadanej głowicy (rozdz. 3.2, str. 6),
• zamontuj na adapterze swoją głowicę,
• zwolnij hamulec postojowy [1] przed rozpoczęciem pracy ze sliderem,
• dopasuj ustawienie hamulca oporowego [2] do własnych preferencji, wagi
kamery i potrzeb danego ujęcia.

WSKAZÓWKA
Ustawienie większego oporu powoduje, że trzeba przyłożyć większą
siłę do poruszenia wózkiem slidera.
W większości przypadków pomaga
to w utrzymaniu płynnego ruchu
kamery, szczególnie startu i zatrzymania wózka.
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5.2. Praca z napędem ATLAS MODULAR
Niezbędne komponenty:
• slider ATLAS MODULAR dowolnej długości
• napęd ATLAS MODULAR
• sterownik sprzętowy (serii AION lub KAIROS), lub tablet z aplikacją
Slideye PRO (podłączony do napędu za pomocą adaptera Wi-Fi
SLIDE LINK lub adaptera przewodowego)
• źródło zasilania napędu (bateria lub zasilacz sieciowy)
• dowolna głowica manualna do zamontowania kamery
• dowolna kamera (waga głowicy i kamery nie może przekraczać 40kg)

UWAGA:
Napęd ATLAS MODULAR został zaprojektowany do pracy w poziomie
(zarówno w pozycji standardowej, lub do góry nogami). Może on dzięki
temu osiągać wysokie prędkości, ale nie można używać go do poruszania
wózkiem, gdy slider znajduje się pod kątem, lub w pionie.
Aby używać slidera z napędem:
• przygotuj slider tak samo, jak do pracy manualnej (rozdz. 5.1, str 11),
• załóż napęd ATLAS MODULAR (rozdz. 3.6, str 8).
Napęd ATLAS MODULAR jako jedyny ruch kamery
Dzięki precyzyjnemu silnikowi napędu ATLAS MODULAR można ustawić
głowicę manualną w stałej pozycji i poruszając jedynie silnikiem slidera uzyskać niezwykle płynne i powtarzalne ujęcie.
Napęd ATLAS MODULAR i praca manualna głowicą

WSKAZÓWKA
Napęd może obsługiwać w czasie
rzeczywistym druga osoba, na żywo
reagując na zmiany w ujęciu. Dzięki temu ruch slidera nie musi być
wcześniej zaprogramowany.
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Napęd ATLAS MODULAR może funkcjonować jako „cyfrowy wózkarz”,
poruszając wózkiem slidera w zaprogramowany wcześniej sposób. Operator
może skupić się na operowaniu manualną głowicą, zamontowaną na wózku
slidera. W odróżnieniu od typowej pracy manualnej ten tryb pozwala na uzyskanie płynniejszego ruchu, dzięki odciążeniu operatora z kontrolowania ruchu
kamery we wszystkich płaszczyznach.

5.3. Napęd ATLAS MODULAR i głowica sterowana
Niezbędne komponenty:
• slider ATLAS MODULAR dowolnej długości
• napęd ATLAS MODULAR
• głowica sterowana SLIDEKAMERA (np. X HEAD lub BULL HEAD)
• sterownik sprzętowy (serii KAIROS), lub tablet z aplikacją Slideye PRO
(podłączony do napędu za pomocą adaptera Wi-Fi SLIDE LINK lub adaptera przewodowego)
• źródło zasilania napędu i głowicy (bateria lub zasilacz sieciowy)
• dowolna kamera (waga kamery nie może przekraczać 8kg)

Połączenie napędu slidera ATLAS MODULAR i głowicy sterowanej
SLIDEKAMERA (X HEAD lub BULL HEAD) pozwala na stworzenie pełnego
systemu motion control. Dzięki połączeniu napędów slidera i głowicy,
użytkownik otrzymuje zintegrowany system, który może obsługiwać jednym
sterownikiem, lub aplikacją Slideye PRO na urządzenia mobilne.
Aby używać slidera z głowicą sterowaną:
• zamontuj tarczę montażową na ramie wózka (rozdz. 3.2, str. 6),
• za pomocą adaptera do szybkiego montażu, lub ewentualnie samej śruby
3/8”, zamontuj głowicę; szczegóły montażu poszczególnych głowic znajdziesz w ich instrukcjach obsługi.
UWAGA:
Tak złożony system można obsługiwać JEDYNIE za pomocą urządzeń sterujących (sterownika lub aplikacji Slideye PRO). Pod żadnym pozorem nie można używać siły to przesuwania i obracania urządzeń - może
to doprowadzić do uszkodzenia napędów lub przekładni slidera i głowicy!
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6. Specyfikacja techniczna
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Długość szyny:

odcinek 0,8m
odcinek 1,2m

Waga:

odcinek 0,8m: 6kg
odcinek 1,2m: 8,5kg
wózek: 3kg

Rozstaw profili szyny:

160mm

Maksymalna szerokość
stóp:

400mm

Zakres regulacji
wysokości stóp:

20mm

Udźwig:

40kg

Otwory montażowe
szyny:

• trzy porty montażowe z otworami 3/8”
• 6 otworów montażowych M5 do przykręcenia
adaptera
• 4 pogłębienia pod śruby imbusowe M4 w rozstawie
Manfrotto

Porty szyny:

• utwardzany gwint 3/8”, umożliwiający montaż
slidera bezpośrednio na statywie
• gwinty do montażu stóp, pozwalających na postawienie slidera na podłożu

Otwory montażowe
wózka:

• 2 otwory gwintowane 3/8”, zlokalizowane na górze
• 6 otworów gwintowanych 1/4”, zlokalizowane po
obydwu stronach wózka
• 8 otworów M6 do montażu akcesorii, zlokalizowanych z przodu i z tyłu wózka
• 8 otworów montażowych M6 zlokalizowanych na
wewnętrznej stronie wspornika kół

Centralny port wózka:

• czasza aluminiowa 75/100mm pod półkulę poziomującą
• płaski adapter wyposażony w gwint 1/4’’ lub 3/8’’
oraz 8 otworów gwintowanych M4 w standardzie
Manfrotto do montażu adapterów

Poziomica wózka:

1 szt. na wózku jezdnym urządzenia

Poziomica szyny:

1 szt. na jeden odcinek szyny

Materiał:

aluminium anodowane na twardo na kolor czarny

7. Gwarancja

Wszystkie produkty Slidekamera objęte są gwarancją producenta przez okres
12-miesiący od daty sprzedaży. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i
materiałowe. Gwarancja obejmuje naprawę lub w przypadku, gdy naprawa
okaże się niemożliwa wymianę produktu na nowy, przy czym koszt naprawy
nie może przekroczyć wartości katalogowej ceny produktu. Gwarancja nie
obejmuje uszkodzeń i wad produktu powstałych na skutek jego nieprawidłowego
używania, jak również nieprzestrzegania zasad konserwacji produktu.
Gwarancja traci również ważność w przypadku:
• nieautoryzowanych prób napraw lub modyfikacji,
• uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu oraz
eksploatacji np. rysy, wgniecenia, wgłębienia, zabrudzenia etc.,
• zalania, zawilgocenia produktu.
Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych nabywca powinien dostarczyć
uszkodzony produkt wraz z dowodem zakupu lub potwierdzeniem płatności
(faktura, paragon fiskalny, rachunek) do punktu, w którym sprzęt został
zakupiony. Po upływie okresu gwarancji poszczególne części zamienne można
zakupić u producenta lub w wybranych punktach sprzedaży wymienionych na
stronie www.slidekamera.pl.
Producent prowadzi również serwis pogwarancyjny pod adresem:
HET-CNC s.c., 80-175 Gdańsk, ul. Kartuska 386
UWAGA:
Jakiekolwiek przesyłki wysyłane na koszt HET-CNC s.c., 80-175
Gdańsk, ul. Kartuska 386 nie będą odbierane!
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