Instrukcja
użytkownika
Lekki kran kamerowy przewidziany
do montażu na głowicach olejowych,
umożliwia wykonanie płynnych
ruchów kamery zarówno w pionie
jak i w poziomie w zakresie
360 stopni dookoła osi.

Kran kamerowy
Slide Kamera HKR-2
Instrukcja w pliku pdf do pobrania na www.slidekamera.pl

Przed przystąpieniem do pracy z kranem kamerowym Slide Kamera HKR-2 należy zapoznać się
z instrukcją obsługi.
Należy pamiętać, że używanie kranu kamerowego w sposób niezgodny z instrukcją może być
przyczyną awarii lub uszkodzenia urządzenia, za które producent nie odpowiada.
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1. Dane techniczne
R długość ramienia licząc od środka obrotu: 1530mm
R długość ramienia przeciwagi: 73cm
R waga bez obciążników: 7kg
R ramię zakończone płytą montażową do której należy przykręcić aparat lub kamerę.
R szereg rowków mocujących wykonanych w płycie umożliwia zamocowanie aparatu w dowolnym miejscu
R stosowany do kamer i aparatów o łącznej wadze do 3kg
R mocowanie kranu za pomocą gwintu 3/8'' (standard dla większości statywów)
R możliwość zablokowania położenia ramienia za pomocą zacisku
R możliwość zablokowania obrotu względem osi pionowej
R przesuwny obciążnik służący do precyzyjnego wyważenia
R obciążniki o wadze 2 x 2kg, 1 x 1kg, 1 x 0,5kg
R elementy kranu wykonane są z aluminium dodatkowo zabezpieczonego przed korozją, co zapewnia

długoletnią eksploatację.

2. Elementy kranu
Gdy otrzymamy przesyłkę należy sprawdzić czy wszystkie elementy kranu kamerowego zostały dostarczone.
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Ramię kranu kamerowego [1]
Przeciwciężar obciążniki o wadze 2 x 2kg, 1 x 1kg, 1 x 0,5kg [2]
Przesuwny obciążnik o wadze 1,5kg [3]
Ramię przeciwagi [4]

3. Przygotowanie kranu kamerowego do pracy
Schemat umieszczenia poszczególnych elementów oraz funkcję pokręteł (schemat na str. 3)
Pokrętło zaciskowe pochylenia ramienia
(hamulec oporowy) [1]
Pokrętło do regulacji poziomu kranu [2]
Przesuwny obciążnik stalowy [3]
Ramię przeciwagi [4]
Obciążniki (przeciwciężar) [5]
Nakrętka blokująca przeciwciężar [6]
Płyta montażowa [7]
Ramię kranu kamerowego [8]
Gniazdo statywu (HCZ-100 lub HCZ-75) [9]
Adapter Slide Kamera AKC-3 [10]
Głowica Slide Kamera HG-2 [11]
Głowica obrotowa Slide Kamera HGO-2 [12]
Śruba szybkiego montażu Slide Kamera HSZ-2 [13]
Statyw Slide Kamera HST-2 (700 lub 920) [14]
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4. Montaż kranu
Zalecana konfiguracja producenta Slide Kamera.
Kran powinien być zamontowany na głowicy oraz na statywie zapewniającym stabilną podporę.
Na statywie mocujemy zestaw głowic HG-2 i HGO-2 np. za pomocą śruby szybkiego montażu Slide Kamera HSZ-2
lub za pomocą półkuli Manfrotto 520 BALL 75mm lub Manfrotto 520 BALLSH 75mm (z krótką rączką).

Głowica Slide Kamera HG-2 [1]
Głowica obrotowa Slide Kamera HGO-2 [2]
Śruba szybkiego montażu Slide Kamera HSZ-2 [3]
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Kran kamerowy HKR-2 można zamontować na dwa sposoby:
R mocowanie za pomocą adapteru Slide Kamera AKC-3 oraz zestawu głowic HG-2 i HGO-2
R mocowanie bezpośrednio do zestawu głowic HG-2 i HGO-2

Kran może być zamontowany na innych głowicach filmowych, jednakże producent Slide Kamera nie odpowiada za
awarie głowic innych producentów wynikające z ich przeciążenia.
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4.1 Montaż kranu HKR-2 za pomocą adaptera Slide Kamera AKC-3 oraz zestawu
głowic Slide Kamera HG-2 i HGO-2
Odkręcić trzpień 3/8" (śrubę centralną)
oraz wszystkie śruby z płyty montażowej głowicy HG-2.

Gwint 3/8" [1]
Trzpień 3/8" (śruba centralna) [2]
Śruby M4x12 [3]
Śruby M4x20 [4]
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Przykręcić głowicę obrotową Slide Kamera HGO-2 [5] do podstawy
głowicy HG-2 [6].

Odkręcić śruby 3/8" i 1/4" z płyty montażowej kranu (śruby służą do mocowania sprzętu na płycie montażowej
kranu).
3
Płyta montażowa kranu [1]
Śruba 3/8" [2]
Śruba 1/4" [3]

1 2
W adapterze AKC-3 odkręcić śruby 3/8" i 1/4" oraz wszystkie śruby M4, poluzować pokrętła zaciskowe płytki i
wysunąć płytkę z adaptera (potrzebne klucze imbusowe 2,5mm, 3mm).

Płytka adaptera AKC-3 [1]
Podstawa adaptera AKC-3 [2]
Śruby imbusowe M4 [3]
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Do płyty montażowej kranu przykręcić płytkę adaptera AKC-3
za pomocą czterech śrub M4, wkładając je przez otwory
umieszczone w płycie montażowej.
Przykręcić podstawę adaptera AKC-3 na płytę mocującą
głowicy HG-2, za pomocą czterech śrub M4x20.
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Zaciski blokujące adapter Slide Kamera AKC-3 [1]
Śruby M4x20 [2]
Podstawa adaptera Slide Kamera AKC-3 [3]
Głowica Slide Kamera HG-2 [4]
Płytka adaptera Slide Kamera AKC-3 [5]
Głowica obrotowa Slide Kamera HGO-2 [6]
Rączka głowicy Slide Kamera HG-2 [7]
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Wsunąć płytkę adaptera AKC-3 w jego podstawę zamontowaną na głowicy i zablokować zaciski.
Aby montaż był wygodniejszy można zdemontować rączkę głowicy. Przed wsunięciem płytki montażowej
kranu na podstawę adaptera należy odkręcić pokrętło regulacji.
Za pomocą pokrętła regulacyjnego wypoziomować ramię kranu.
1
Pokrętło do regulacji poziomu kranu [1]
Płyta montażowa kranu z zamontowaną płytką
2
adaptera Slide Kamera AKC-3 [2]
3
3
4

Adapter Manfrotto MN577 [3]
Płytka przesuwna Manfrotto 501PL [4]

Alternatywnie można zamienić adapter Slide Kamera AKC-3 na adapater Manfrotto MN577 z płytka
MN501PL.
Przed rozpoczęciem mocowania płytki przesuwnej Manfrotto 501PL do płyty montażowej kranu należy
wykręcić śruby 3/8" i 1/4" służące do mocowanie sprzętu na płycie oraz
odkręcić pokrętło regulacji.
1

Następnie odwrócić kran kamerowy i przykręcić płytkę
mocującą Manfrotto MN501PL za pomocą dwóch
standardowych śrub 1/4" i 3/8".
Gwint 3/8" [6]
Gwint 1/4" [5]
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Wsunąć płytkę przesuwną Manfrotto 501PL w adapter Manfrotto MN577
zamontowany na głowicy HG-2, a następnie wkręcając pokrętło regulacyjne
wypoziomować ramię kranu.
Płytka przesuwna Manfrotto 501PL [1]
Śruba 3/8" [2]
Śruba 1/4" [3]
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4.2 Montaż kranu Slide Kamera HKR-2 bezpośrednio do zestawu głowic Slide
Kamera HG-2 i HGO-2
Odkręcić trzpień 3/8" (śrubę mocującą) oraz wszystkie śruby z płyty montażowej głowicy HG-2. Aby montaż był
wygodniejszy należy zdemontować rączkę głowicy oraz dźwignię zacisku pochylenia głowicy.
Gwint 3/8" [1]
Trzpień 3/8" [2]
Śruby M4x12 [3]
Śruby M4x20 [4]
Raczka głowicy [5]
Dźwignia zacisku pochylenia głowicy [6]
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Za pomocą czterech śrub M4x20 przykręcić płytę mocującą kranu do głowicy Slide Kamera HG-2.
Ramię głowicy powinno znajdować się po przeciwnej stronie w stosunku do ramienia kranu kamerowego.
Za pomocą pokrętła regulacyjnego wypoziomować ramię kranu.
2
Pokrętło zaciskowe pochylenia ramienia
(hamulec oporowy) [1]
3
Pokrętło do regulacji poziomu kranu [2]
1
Śruby M4x20 [3]
4
Głowica Slide Kamera HG-2 [4]
Poziomica głowicy HG-2 [5]
5
Głowica obrotowa Slide Kamera HGO-2 [6]
6
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4.3. Montaż ramienia przeciwciężaru kranu oraz sprzętu foto-video
Odkręcić dźwignię zaciskową HG3-Z3 [1], odchylić głowicę mocującą przeciwciężar, a następnie skręcić dzwignią
na nowo.

1

Dokręcić gryf przeciwciężaru.

Przy opuszczonym ramieniu kranu montujemy sprzęt foto-video wsuwając w płytę montażową umieszczoną na
końcu ramienia kranu śrubę 3/8'' lub 1/4'' (zależnie od mocowanego sprzętu). Śrubę wsuwamy w odpowiedni dla
naszego sprzętu rowek (zależnie od szerokości sprzętu).
Aparat zamontowany na płycie montażowej za pomocą śruby 1/4".
Śruba 3/8" [1]
Śruba 1/4" [2]
Płyta montażowa [3]
1
3
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Ramię należy wyważyć dokładając kolejne obciążniki tak, aby nie przemieszczało się samoczynnie w górę lub
w dół.
Nakrętka blokująca przeciwciężar [1]
Obciążniki (przeciwciężar) [2]
Przesuwny obciążnik stalowy [3]

3

2

1

7

Kran Kamerowy Slide Kamera HKR-2

5. Praca z kranem kamerowym Slide Kamera HKR-2
Kran umożliwia wykonanie płynnych i stabilnych ujęć umożliwiając podnoszenie sprzętu filmowego oraz obrót
dookoła osi obrotu kranu. Kranem steruje się ręcznie. Lewa ręka operuje rączką głowicy, na której został
zamontowany kran kamerowy, a prawa steruje pochyleniem ramienia kranu. Konstrukcja kranu umożliwia również
sterowanie pochylenia płyty montażowej umieszczonej na końcu kranu za pomocą cięgła łączącego.
Gdy głowica, na której zamontowany jest kran ma zablokowane pochylenie w osi poziomej płyta montażowa
będzie przez cały czas utrzymywać taki sam kąt w stosunku do podłoża.
Aby sterować kątem pochylenia płyty montażowej niezależnie od kąta pochylenia ramienia kranu należy
odblokować hamulec blokujący obrót osi poziomej w głowicy (dźwignie zacisku pochylenia głowicy), na której
został zamontowany kran kamerowy. Wówczas będzie można sterując rączką głowicy sterować pochyleniem płyty
montażowej (zasada działania została pokazana na filmie instruktażowym stronie producenta
www.slidekamera.pl).
Kran został wyposażony w pokrętło blokujące pochylenie ramienia kranu służące również jako hamulec oporowy.
Na płycie podstawy kranu znajduje się otwór 1/4'' do mocowania akcesoriów takich jak monitory podglądowe,
mikrofony itd...
Dźwignia zacisku pochylenia głowicy HG-2 [1]
Raczka głowicy [2]
Otwór 1/4" do montażu akcesoriów [3]
Pokrętło zaciskowe pochylenia ramienia
(hamulec oporowy) [4]
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6. Bezpieczeństwo pracy z kranem
Praca z kranem o ramieniu roboczym 1530 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 oraz sworznie zabezpieczające 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.
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Należy pamiętać:
R Sworzeń zabezpieczający ramię kranu oraz 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

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

8. Transport
Przygotowanie kranu HKR-2 do transportu:
R zablokować pokrętło do regulacji poziomu kranu [1]
R odkręcić dźwignię zaciskową HG3-Z3 [2]
R odchylić ramię przeciwciężaru [3]
R skręcić na nowo dźwignie zaciskową HG3-Z3 [2]
R za pomocą opaski rzepowej [4] połączyć ramię kranu [5] z ramieniem przeciwciężaru [6]
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Prawidłowo złożony kran kamerowy Slide Kamera HKR-2 do bezpiecznego transportu.
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9. 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 część 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.
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