
Instrukcja 
użytkownika

Głowica sterowana 
Slide Kamera HGN-4 2D

Urządzenie przeznaczone 
jest do precyzyjnego obrotu 
kamery bądź aparatu fotograficznego 
w dwóch osiach X i Y.



Przed przystąpieniem do pracy z głowicą obrotową Slide Kamera HGN-4 2D należy zapoznać się 
z instrukcją obsługi. 

Należy pamiętać, że używanie głowicy w sposób niezgodny z instrukcją może być przyczyną 

awarii lub uszkodzenia urządzenia, za które producent nie odpowiada.
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UWAGA: Akumulator 12V 7Ah 
z ładowarką widoczna na zdjęciu
nie wchodzi w skład zestawu.
Należy go zakupić osobno.
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joystick [1] 

przyciski SAVE [2]

przyciski REVERSE [3]

pokrętła RAMP [4]

pokrętła SPEED [5]

włącznik zasilania [6]

gniazdo silników [7]

gniazdo zasilania [8]
otwór mocujący 1/4" [9]
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1. Elementy głowicy
Gdy otrzymamy przesyłkę należy sprawdzić
 czy wszystkie elementy głowicy HGN-42D  zostały dostarczone. 

Wyposażenie zestawu:

R głowica sterowana HGN-1 2D [1] 

R sterownik HGN-ST  [2]

R przewód sterowniczy długości 5 metrów [3]

R śruba do głowic kamerowych 1/4" [4]

R śruba do głowic kamerowych 3/8" [5]

R zasilacz [6]

R skrzynia transportowa CSK-HGN-1 [7] 

2. Budowa
2.1. Sterownik HGN-ST
Na panelu przednim sterownika umieszczono joystick oraz pokrętła. Gniazda złącz elektrycznych oraz włącznik 
zasilania znajdują się na bocznej ściance obudowy sterownika.
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2.2. Głowica 

Dzięki zastosowaniu przekładni ślimakowych, oraz sterowania utrzymującego stałą prędkość niezależnie 
od obciążenia, głowica nie wymaga idealnego wyważenia. Płetwa montażowa przesuwa się w górę i w dół, 
umożliwiając ustawienie akcesoriów fotograficznych w osi obrotu głowicy. Rowek płetwy umożliwia przesuwanie 
zamontowanych akcesoriów do przodu i do tyłu. Akcesoria montuje się do płetwy za pomocą śrub 1/4" lub 3/8".  
Połączenie głowicy z kontrolerem odbywa się przewodem sterującym, na którym zamontowane jest złącze 
bezpieczeństwa powodujące rozpięcie przewodu w przypadku owinięcia się przewodu wokół osi głowicy. 
W podstawie głowicy znajduje się otwór 3/8" umożliwiający montaż głowicy na innych urządzeniach 
wyposażonych w śrubę 3/8" np. na kranach kamerowych, statywach.

3. Montaż 
3.1. Montaż głowicy sterowanej na urządzeniach wyposażonych w gwint 3/8", 1/4"

Głowicę sterowaną HGN-4 2D można zamontować bezpośrednio na dowolnym  urządzeniu wyposażonym w 
śrubę 3/8"
W przypadku urządzeń wyposażonych w śrubę 1/4" można zastosować np. zestaw redukcji Slide Kamera AF-5 
3/8" i 1/4". 

W zestawie redukcji AF-5 komplet trzpieni: 

Śruba redukcyjna AF-6 1/4"- 3/8" [1]

Redukcja AF-11SL trzpień 1/4" - 3/8" [2]

Redukcja AF-12SL trzpień 3/8" [3]

UWAGA: Redukcja AF-5 nie wchodzi w skład głowicy HGN-1 2D. 
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Elementy głowicy

regulowana w pionie płetwa montażowa [1]

przewód sterujący ze złączem bezpieczeństwa [2]

otwór 3/8" [3]
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Pozycja płetwy dolna

Pozycja płetwy górna

Pozycja płetwy 
górna głowica odwrócona

Pozycja płetwy 
dolne głowica na górze
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3.2. Przykłady mocowania głowicy na kranie kamerowym 

wyposażonym w gniazdo 75mm.

Głowica sterowana HGN-4 2D [1]

Płetwa kranu z gniazdem 75mm [2]

Półkula samopoziomująca Manfrotto 520 BALL [3]

3.3. Montaż sterownika HGN-ST i akcesoriów

Aparat/kamera montowany jest na płetwie montażowej [1] wyposażonej w rowek pod śruby 3/8'' oraz 1/4" [2]. 
Płetwa przesuwa się w górę i w dół, co umożliwia ustawienie akcesoriów fotograficznych w osi obrotu głowicy. 
Rowek płetwy umożliwia przesuwanie akcesoriów do przodu i do tyłu. 

Śruba do głowic kamerowych 1/4" [3]
Śruba do głowic kamerowych 3/8" [4]

Głowicę ze sterownikiem łączy przewód  sterujący, 
wyposażony w złącze bezpieczeństwa. 
W przypadku owinięcia się przewodu wokół osi głowicy
 następuje rozpięcie złącza bezpieczeństwa.

Przewody biegnące pomiędzy głowicą sterowaną, 
a sterownikiem lub przewody sterujące kamerą, 
aparatem mocuje się do ramienia kranu
 np. na  opaski rzepowe. 

Zasilanie głowicy odbywa się poprzez podłączenie źródła zasilania 12V DC do gniazda umieszczonego 
w sterowniku HGN-ST.
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4. Sterowanie głowicą HGN-4 2D
Sterowanie głowicą odbywa się za pomocą sterownika połączonego z głowicą przewodem sterowniczym.

Podstawowe cechy kontrolera (sterownika HGN-ST):

R przewód sterujący ze złączem bezpieczeństwa [2]
R intuicyjne sterowanie - prędkość obrotu liniowo proporcjonalna do wychylenia joysticka
R płynna zmiana zakresu zadawanych prędkości
R zmiana kierunku obrotu jednym przyciskiem
R płynna regulacja łagodnego startu/zatrzymania
R możliwość wyłączenia łagodnego startu 
R 3 banki pamięci do zapamiętania i odtworzenia ruchu ( Bank1 - 6min 40s, Bank 2 i 3 – 3min 20s)
R odtwarzanie zapisanego ruchu miksowane z joystickiem.
R pamiętanie stanu (kierunek ruchu) oraz zapisanego ruchu po wyłączeniu zasilania

4.1. Joystick
Wychylenie joysticka liniowo przekłada się na prędkość obrotu głowicy w danej osi. Dzięki temu sterowanie jest 
proste i intuicyjne.

4.2. Pokrętło SPEED
Do zmiany zakresu zadawanych prędkości służą pokrętła SPEED. Kręcąc pokrętłem w prawo zwiększamy 
prędkość odpowiadającą maksymalnemu wychyleniu joysticka. Jednocześnie maksymalne skręcenie pokrętła 
SPEED w lewo spowoduje wyłączenie danej osi (gaśnie podświetlenie przełącznika REVERS)

4.3. Przełącznik REVERS
Do zmiany kierunku obrotu służą przełączniki REVERS. Krótkie wciśnięcie przełącznika spowoduje zmianę 
kierunku obrotu dla danej osi (jednocześnie podświetlenie przełącznika zmienia kolor z zielonego na czerwony lub 
odwrotnie). Dłuższe przytrzymanie przełącznika REVERS (>0,7s) spowoduje wyłączenie/włączenie łagodnego 
startu dla danej osi. Wyłączenie łagodnego startu sygnalizowane jest przez miganie diody REVERS.

Możliwe stany przełączników REVERS:
R zgaszony – dana oś jest wyłączona
R świeci na zielono/czerwono – dana oś aktywna, łagodny start włączony 
R miga na zielono/czerwono – dana oś aktywna, łagodny start wyłączony

4.4.Pokrętło RAMP
Do zmiany łagodnego startu/zatrzymania służą pokrętła RAMP. Kręcąc w prawo zwiększa się czas łagodnego 
startu/zatrzymania (zmniejsza się maksymalne przyspieszenie danej osi).  Łagodne zatrzymanie uzyskuje się 
poprzez puszczenie joysticka w czasie gdy głowica jest w ruchu (czyli joystick wraca do pozycji neutralnej).

Uwaga! Wychylenie joysticka w kierunku przeciwnym spowoduje przerwanie łagodnego zatrzymania (głowica 
bezzwłocznie zatrzyma się i zacznie obracać się w kierunku przeciwnym).
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4.5. Przełączniki SAVE (obsługa banków pamięci)
Sterownik posiada trzy banki pamięci pozwalające na zapamiętani i późniejsze odtworzenie zapamiętanego 
ruchu. W każdym z banków pamięci zapisywane są ruchy obu osi. Maksymalne czasy nagrania wynoszą 
odpowiednio 6, 3, 3 minut. Nagrania zapisywane są w pamięci trwałej (nie kasują się po wyłączeniu zasilania lub 
rozpięciu złącza bezpieczeństwa). 

Uaktywnienie zapisu danego banku odbywa się poprzez dłuższe przytrzymanie (>0,7s) danego przełącznika 
SAVE (podświetlenie przełącznika zaczyna mrugać). Zapis rozpoczyna się z chwilą gdy joystick opuści położenie 
neutralne. Ponowne wciśnięcie migającego przełącznika SAVE kończy zapis.

Odtwarzanie zapamiętanego ruchu odbywa się poprzez krótkie wciśnięcie danego przełącznika SAVE. ( zapala 
się podświetlenie przełącznika). W czasie odtwarzania możliwe jest korygowanie zakresu prędkości ( pokrętłem 
SPEED) oraz zadawanie prędkości za pomocą joysticka ( tzw. miksowanie ). Ponowne naciśnięcie danego 
przełącznika SAVE kończy odtwarzanie.

Możliwe stany podświetlenia przełączników SAVE:
R zgaszony - bank pamięci nieaktywny
R świeci  – trwa odtwarzanie ruchu z danego baku pamięci
R miga  – trwa zapis ruchu do danego banku pamięci

5. Specyfikacja techniczna

Nieautoryzowane próby naprawy lub modyfikacji napędu mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, za które 
producent  nie odpowiada.

6. Konserwacja i czynności obsługowe
Czynności obsługowe sprowadzają się jedynie do utrzymywania głowicy w czystości. Głowica nie wymaga 
dodatkowej obsługi technicznej lub smarowania jej elementów. 
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Masa głowicy: 1,8 kg

Wymiary głowicy: 265 x 100 x 278 mm

Nośność: 4 kg

Maksymalne wymiary kamery / aparatu szerokość: 140mm
wysokość: 180mm

Zakres kątów obrotu głowicy w osi X i Y oN x 360

Maksymalna prędkość obrotu o o~30 /s (180 /6s)

Napięcie zasilania 7..14,4V 15W

Czas pracy z akumulatora 12V 7Ah min. 10h

Zakres temperatury pracy o10-40 C

Zakres wilgotności do 90%



7. Gwarancja
Wszystkie produkty Slide Kamera objete są gwarancją producenta przez okres 12-miesiący od daty sprzedaży. 
Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i materiałowe. Gwarancja obejmuje naprawę, lub w przypadku gdy 
naprawa okaże się niemożliwa wymianę produktu na nowy, przy czym koszt wymiany nie może przekroczyć 
wartości katalogowej ceny produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i/lub wad produktu powstałych na skutek 
jego nieprawidłowego używania, jak również nieprzestrzegania zasad konserwacji produktu.

Gwarancja traci również ważność w przypadku:
R nieautoryzowanych prób napraw lub modyfikacji
R uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu oraz eksploatacji np. rysy, wgniecienia, 

wgłębienia, zabrudzenia etc...
R zalania, zawilgocenia produktu 

Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych nabywca powinien dostarczyć uszkodzony produkt wraz z dowodem 
zakupu oraz potwierdzeniem płatności (faktura, paragon fiskalny, rachunek) do punktu, w którym sprzęt został 
zakupiony Po upływie okresu gwarancji poszczególne część zamienne można zakupic u producenta lub w 

wybranych punktach sprzedaży wymienionych na stronie www.slidekamera.pl / www.slidekamera.eu

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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