Instrukcja
użytkownika
Lekki kran kamerowy przeznaczony
do montażu na statywie,
umożliwia wykonanie płynnych
ruchów kamery zarówno w pionie jak
i w poziomie w zakresie 360 stopni
dookoła osi. Jego atutem jest
szybkość i łatwość montażu
i demontażu, która zajmuje parę minut.

Kran kamerowy
Slide Kamera HKR-1
Instrukcja w pliku pdf do pobrania na www.slidekamera.pl

Przed przystąpieniem do pracy z kranem kamerowym Slide Kamera HKR-1 należy zapoznać się
z instrukcją obsługi.
Należy pamiętać, że używanie kranu w sposób niezgodny z instrukcją może być przyczyną
awarii lub uszkodzenia urządzenia, za które producent nie odpowiada.
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Kran Kamerowy Slide Kamera HKR-1

1. Dane techniczne
R długość ramienia licząc od środka obrotu: 1435mm
R długość całkowita kranu: 1940mm
R długość transportowa kranu: 1250mm
R waga bez obciążników: 12kg
R ramię zakończone gniazdem pod półkulę poziomującą ø75mm Manfrotto lub ø100mm
R stosowany do kamer i aparatów o łącznej wadze do 5kg
R zakres wysokości podnoszenia (położenie górne i dolne) 2300mm
R mocowanie kranu za pomocą gwintu 3/8'' (standard dla większości statywów)
R możliwość zablokowania położenia ramienia za pomocą zacisków
R możliwość zablokowania obrotu względem osi pionowej i poziomej
R obciążniki o wadze 4 x 2kg, 2 x 1kg, 2 x 0,5kg.
R elementy kranu wykonane są z aluminium dodatkowo zabezpieczonego przed korozją, co zapewni

długoletnią eksploatację.

2. Elementy kranu
Gdy otrzymamy przesyłkę należy sprawdzić czy wszystkie elementy kranu kamerowego zostały dostarczone.
Głowica obrotowa Slide Kamera HGO-2 jest już zamontowana do ramienia kranu i stanowi ona jego podstawę.
W stopie głowicy znajduje się otwór gwintowany 3/8'' pozwalający na zamontowanie kranu na statywie.
Ramię kranu kamerowego [1]
Głowica obrotowa Slide Kamera HGO-2 [2]
Przeciwciężar obciążniki o wadze 4 x 2kg, 2 x 1kg, 2 x 0,5kg [3]
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3. Przygotowanie kranu kamerowego do pracy
Kran należy zamontować na statywie wyposażonym w gwint montażowy 3/8",
zapewniającym stabilną podporę dla urządzenia.
Statyw nie wchodzi w skład zestawu, należy go zakupić oddzielnie.
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Schemat umieszczenia poszczególnych elementów
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Gniazdo pod półkulę [1]
Pokrętło blokady pochylenia ramienia [2]
Otwór gwintowany 1/4" do przykręcenia akcesoriów
(monitor i inne) [3]
Pokrętło zaciskowe przeciwciężaru [4]
Gryf przeciwciężaru [5]
Obciążniki [6]
Nakrętka blokująca przeciwciężar [7]
Pokrętło zaciskowe wysuwu ramienia [8]
Głowica obrotowa Slide Kamera HGO-2 [9]
Zacisk półkuli Manfrotto 75mm 520 BALLSH [10]
Śruba szybkiego montażu Slide Kamera HSZ-2 [11]
Statyw Slide Kamera HST-2 (700 lub 920) [12]
Półkula Manfrotto 75mm 520 BALL [13]
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4. Montaż kranu
Montaż kranu kamerowego Slide Kamera HKR-1 należy rozpocząć od rozstawienia statywu, a następnie
sprawdzić czy zacisk pochylenia ramienia jest dokręcony (w znaczący sposób ułatwia to montaż).
Kran kamerowy można zamocować na statywie na dwa sposoby:
1. na sztywno za pomocą śruby szybkiego montażu Slide Kamera HSZ-2
2. za pomocą półkuli poziomującej (wyposażonej w gwint 3/8" np. Manfrotto 75mm 520 BALL)

4.1. Montaż za pomocą śruby szybkiego montażu Slide Kamera HSZ-2
(OPCJA ZALECANA)
Głowica obrotowa Slide Kamera HGO-2 [1]
Gniazdo statywu 75mm lub 100mm [2]
Śruba szybkiego montażu Slide Kamera HSZ-2 [3]
Jeśli w statywie, na którym ma zostać zamontowany kran kamerowy
znajduje się półkula poziomująca należy ją zdemontować.
Podstawę głowicy obrotowej zamocowanej do kranu kamerowego
zamontować bezpośrednio na gnieździe statywu, za pomocą śruby
szybkiego montażu HSZ-2.
Montaż kranu do statywu za pomocą śruby szybkiego montażu
zapewnia wysoką sztywność połączenia ale ogranicza możliwość
poziomowania kranu (poziomowanie można dokonać wyłącznie
poprzez regulację stóp statywu).
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4.2 Montaż za pomocą półkuli poziomującej wyposażonej w gwint 3/8"
Głowica obrotowa Slide Kamera HGO-2 [1]
Półkula poziomująca [2]
Gniazdo statywu 75mm [3]
Zacisk półkuli poziomującej [4]
Półkulę poziomującą należy wkręcić w podstawę głowicy
obrotowej Slide Kamera HGO-2, a następnie zamontować
półkulę w gnieździe statywu wraz z kranem kamerowym
i zabezpieczyć położenie za pomocą zacisku półkuli
(przed dokręceniem zacisku półkuli wypoziomować kranu
na podstawie libeli – oczka poziomującego).
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Po zamocowaniu kranu kamerowego na statywie odblokować
pokrętła zaciskowe wysuwu ramienia i wysunąć ramię kamerowe
do żądanej długości (możliwe jest ustawienie innej długości
ramienia kranu niż wysuw maksymalny), po czym zablokować
pokrętła ponownie. Należy zwrócić uwagę aby płyta na której umieszcza się głowicę kamerową była umieszczona
na końcu ramienia kranu w pozycji poziomej w stosunku do podłoża.

5. Montaż sprzętu na kranie kamerowym

Montaż za pomocą półkuli poziomującej
Manfrotto 75mm 520 BALL.

Montaż na sztywno za pomocą śruby szybkiego
montażu Slide Kamera HSZ-2

Wyważyć kran dokładając kolejne obciążniki aż do uzyskania równowagi (ramię kamerowe nie powinno się
poruszać w górę, bądź w dół).
Czynności wchodzące w skład montażu przeciwciężaru i jego wyważania.
Odkręcić pokrętła zaciskowe, następnie zamontować gryf przeciwciężaru w gniazda przedstawione na zdjęciu i zablokować
ponownie.
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Pokrętła zaciskowe przeciwciężaru [1]
Otwór gwintowany 1/4" do przykręcenia akcesoria [2]
Gryf przeciwciężaru [3]
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Założyć pierwsze dwa obciążniki dwu kilogramowe.

6. Praca z kranem kamerowym Slide Kamera HKR-1
Używając kranu wyposażonego w krótkie ramię takiego jak HKR-1 można pracować na dwa sposoby:
R Stojąc przy aparacie/kamerze (wówczas do podglądu rejestrowanego obrazu nie potrzeba monitora

podglądowego), jednocześnie ręcznie operując ramieniem zamontowanej głowicy oraz ramieniem kranu
uzyskujemy efekt jak z wykorzystaniem głowicy sterowanej. W trakcie ujęć mamy pełną kontrole, w którą stronę i
jak „patrzy” oko kamery bądź aparatu.
R Drugą metodą pracy z kranem HKR-1 jest operowanie ramieniem z miejsca gdzie zamocowane
są przeciwciężary. Wówczas kadrujemy ujęcie w odpowiedni sposób ustawiając kąt widzenia kamery/aparatu.
Nie mamy wówczas pełnej kontroli nad urządzeniami rejestrującymi obraz. Aby w pełni kontrolować urządzenia
rejestrujące należy zastosować głowice sterowane, urządzenia do przewodowej bądź bezprzewodowej obsługi
kamer/aparatów oraz monitory podglądowe do właściwej kalibracji zapisywanego obrazu. Kran został
wyposażony w cztery porty 1/4'' umożliwiające zamocowanie akcesoriów takich jak monitory, lampy, mikrofony.
Do blokowania oraz regulacji oporu ruchów w poziomie i pionie służą pokrętła regulacyjne.
Dwa symetrycznie usytuowane pokrętła do regulacji i blokowanie ruchu ramienia w pionie oraz jedno umieszczone
w głowicy obrotowej do blokowania obrotu kranu wokół osi.
Port 1/4" do montażu akcesoriów (monitor, mikrofon) [1]
Pokrętło blokady pochylania ramienia [2]
Pokrętło blokady obrotu [3]
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7. Bezpieczeństwo pracy z kranem
Praca z kranem o ramieniu roboczym 1940 mm oraz przy maksymalnej dopuszczalnej wadze z przeciwciężarami
i zamontowanymi akcesoriami dochodzącej do 25kg powoduje, że należy zwracać szczególną uwagę na
bezpieczeństwo podczas jego eksploatacji. Masa oraz długość ramienia sprawia, że uderzenie ramieniem lub
zamontowanym na kranie wyposażeniem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub sprzętu. Wszelkie
pokrętła zaciskowe powinny być obsługiwane w sposób zgodny z niniejszą instrukcją.
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by mocno dokręcać pokrętła zaciskowe ramienia oraz
przeciwwagi, w celu uniknięcia przemieszczania się elementów teleskopowych kranu.
Należy pamiętać:
R Nakrętki zabezpieczające przeciwwagę powinny być obowiązkowo założone w odpowiednich miejscach
R Nogi statywu powinny być rozstawione szeroko, co zapewni stabilność urządzenia
R Kran należy silnie zamocować do statywu
R Nie wolno dopuszczać do operowania kranem w sposób powodujący bezpośrednie zagrożenie osób
postronnych
R Masa kranu w połączeniu z dużą bezwładnością ramienia w przypadku uderzenia powodują duże
zagrożenie dla ciała ludzkiego i sprzętu
R Odważniki należy montować na gryf przeciwciężaru bardzo ostrożnie, upadek odważnika może
spowodować obrażenia ciała
R Należy zachować ostrożność w transporcie kranu, aby go nie uszkodzić
w przypadku uderzenia w elementy otoczenia

8. Konserwacja i czynności obsługowe
Czynności obsługowe sprowadzają się jedynie do utrzymywania kranu w czystości. Kran nie wymaga dodatkowej
obsługi technicznej lub smarowania jego elementów.

9. Transport
Do bezpiecznego transportu kranu należy spełnić poniższe warunki:
R złożyć ramię robocze kranu
R zablokować hamulce obrotu oraz pochylenia ramienia
R dokręcić pokrętła zaciskowe aby nie doszło do przypadkowego rozsunięcia się ramion kranu.
Elementami transportowanymi osobno są jedynie odważniki przeciwciężaru.
Składanie kranu powinno odbywać się w sposób odwrotny do jego rozłożenia opisanego w rozdziale nr 3.
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10. Gwarancja
Wszystkie produkty Slide Kamera objęte są gwarancją producenta przez okres 12-miesięcy 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, wgniecenia,
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 części zamienne można zakupić 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.

7

Kran Kamerowy Slide Kamera HKR-1

slidekamera
made in POLAND

R

