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Kran Kamerowy Slide Kamera HKR-4 to profesjonalne 
urządzenie przeznaczone do wykonywania płynnych 
ujęć zarówno nisko przy podłożu jak i wysoko, 
w miejscach niedostępnych wcześniej dla operatora. 
Dzięki temu możliwe jest pokazanie sceny z wielu 
perspektyw przy zachowaniu idealnej płynności. 

Teleskopowa konstrukcja naszego kranu pozwala 
użytkownikowi dowolnie dostosowywać długość 
ramienia do potrzeb realizacji filmowej.



Przed przystąpieniem do pracy z kranem kamerowym Slide Kamera HKR-4 należy zapoznać się z instrukcją 
obsługi. Należy pamiętać, że używanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją może być przyczyną awarii lub 
uszkodzenia, za które producent nie odpowiada.

Zdjęcia produktów przedstawionych w instrukcji mogą nieznacznie różnić się od ich rzeczywistego 

wyglądu ze względu na wprowadzane przez producenta modyfikacje.

Producent Slide Kamera ®

High Engineering Technology CNC s.c.
Sebastian Pawelec Karol Mikulski
Glina 45
82-522 Sadlinki
NIP: 581-188-33-32

Biuro handlowe Slide Kamera
80-175 Gdańsk (Polska)
Ul. Kartuska 386

tel./fax (+48) 58 710 41 04
e-mail: biuro@slidekamera.pl / office@slidekamera.eu
www.slidekamera.pl / www.slidekamera.eu
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W przypadku uszkodzenia kranu kamerowego HKR-4 podczas transportu wymagane 
jest przedstawienie:
R dowodu zakupu
R kompletu wypełniaczy/ wkładek styropianowych zabezpieczających podczas transportu załączonych do 

urządzenia w przypadku dostarczenia nowego produktu.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków, producent zastrzega prawo do nieuwzględnienia 

gwarancji. 
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Zestaw Kran Kamerowy Slide Kamera HKR-4

1. Elementy zestawu kran kamerowy Slide Kamera HKR-4
1.1. Kran kamerowy HKR-4 w zestawie podstawowym:
Prezentowany zestaw zawiera rekomendowane przez producenta komponenty niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania kranu kamerowego HKR-4. Zestaw można rozbudować o dodatkowe, opcjonalne elementy, 
przedstawione na następnej stronie.

Kran kamerowy HKR-4 w rekomendowanym zestawie podstawowym:

Kran kamerowy Slide Kamera HKR-4 [1]
Olejowa głowica obrotowa Slide Kamera HGO-3 [2]
Przeciwciężar składający się z gryfu oraz obciążników [3]
Statyw Slide Kamera HST-2 (700 lub 920) [4]
Koła skrętne HSTA-1 do statywu Slide Kamera HST-2 [5]
Adapter szybkiego montażu Slide Kamera AF-16 [6]
Adapter poziomujący Slide Kamera AF-18 [7]
Ramię przegubowe Slide Kamera AF-17 [8]
Głowica sterowana Slide Kamera HGN-1 2D [9]
Zestaw zasilający Slide Kamera AF-7 z przewodem zasilającym AF-7-K1 [10]
UWAGA! Aparat fotograficzny nie wchodzi w skład zestawu.
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Zasilanie:
Zestaw zasilający Slide Kamera AF-7 
z przewodem zasilającym AF-7-K1 [8] 

1.2. Opcjonalne komponenty zestawu:

Gniazda kranu kamerowego:
Gniazdo Slide Kamera HCZ-75/100mm (system Manfrotto) [1]
Gniazdo Slide Kamera HCZ-75/100mm (system Miller) [2]
Gniazdo Slide Kamera HCZ-75/100mm (system Sachtler) [3]

Głowica sterowana 2D:                                                       Adapter poziomujący:
Głowica sterowana Slide Kamera HGN-4 2D [4]                  Adapter poziomujący Slide Kamera AF-18 [5]

Półkula poziomująca: 
Manfrotto MN520BALL 75mm [6] 
Manfrotto MN500BALL 100mm [7]



2. Elementy i budowa kranu kamerowego HKR-4

Gdy otrzymamy przesyłkę należy sprawdzić czy wszystkie elementy kranu kamerowego HKR-4 zostały 
dostarczone.

Wyposażenie zestawu:
R kran kamerowy HKR-4
R przeciwciężar: gryf przeciwciężaru i obciążniki (2x10kg, 2x5kg, 2x2kg, 2x1kg)
R ramię przegubowe Slide Kamera AF-17 
R olejowa głowica obrotowa Slide Kamera HGO-3 
R 3 śruby M5x25
R klucz imbusowy 4mm typu L
R klucz imbusowy 5mm typu L

Budowa kranu kamerowego Slide Kamera HKR-4:

Ramię przeciwciężaru [1]
Pokrętła zaciskowe blokujące wysuw ramienia [2]
Sworzeń zabezpieczający przed złożeniem się kranu [3]
(gdy ramię kranu znajduje się w górnej pozycji sworzeń blokuje pozycję 
i zabezpiecza przed samoistnym złożeniem się kranu)
Ramię robocze kranu [4]
Płetwa kranu [5]
Podstawa kranu kamerowego [6]
Gniazdo Slide Kamera HCZ 75mm lub 100mm [7]
Olejowa głowica obrotowa Slide Kamera HGO-3 [8]
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Przeciwciężar [1] składający się z gryfu [2] oraz obciążników [3]
Ramię wyważające [4]
Ciężarek przesuwny[5]
Pokrętło zaciskowe blokujące wysuw ramienia wyważającego [6]
Otwór gwintowany 3/8" [7]
Pokrętło zaciskowe blokujące pochylenie kranu [8]
2 otwory M6 do zamocowania uchwytu ramienia przegubowego AF-17 [9]
Ramię przegubowe Slide Kamera AF-17 [10]
Otwór gwintowany 1/4" [11]
Adapter Slide Kamera AF-16 [12]
Poziomica [13]
4 otwory M4 w podstawie kranu [14]
Otwór centralny 3/8" w podstawie kranu [15]
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3. Parametry kranu kamerowego HKR-4

Zastosowanie: 
wraz z zamontowanymi akcesoriami 
Zakres długości ramienia: 2100mm do 3170mm  (długość robocza ramienia, od osi obrotu)
Zakres pracy w pionie: 4700mm (zakres na maksymalnym wysunięciu ramienia)
Otwory montażowe:  2 otwory 3/8"

 2 otwory 1/4"
  4 otwory M6 do zamocowania ramienia przegubowego AF-17

 otwór centralny 3/8" w stopie kranu
 4 otwory M4 w stopie kranu (rozstaw Manfrotto)

Materiał: aluminium
Poziomica: na stopie kranu
Kolor:  czarny
Udźwig kranu: 10 kg na 37 kg przeciwciężaru
Waga bez obciążników: 33kg
Obciążniki o łącznej wadze: 36kg
Możliwość zablokowania wysuwu ramienia: tak
Możliwość blokady pochyłu ramienia: tak
Blokada obrotu: tak

Tabela przedstawiająca możliwości sterowania kranem kamerowym HKR-4

do precyzyjnego podnoszenia oraz obrotu w osi kranu, kamery lub aparatu fotograficznego 

Ruch Uzyskanie ruchu Blokowanie ruchu

Ruch (obrotowy) w poziomie Olejowa głowica obrotowa Slide 
Kamera HGO-3

Poprzez zablokowanie pokrętła 
głowicy HGO-3 blokujemy 
ustawienie kranu w żądanej 
pozycji

Ruch w pionie Poprzez odblokowanie  2 
pokręteł blokujących pochył 
ramienia

Poprzez zablokowanie pokręteł 
blokujących pochył ustawiamy 
kran w odpowiedniej pozycji

Wysuw ramienia Poprzez odblokowanie trzech 
pokręteł blokujących wysuw 
ramienia oraz wyjęcie sworznia  

Poprzez dokręcenie trzech 
pokręteł blokujących wysuw 
ramienia oraz wsunięcie 
sworznia 

Ustawienie kątowe płetwy Poprzez odblokowanie trzech 
pokręteł blokujących wysuw 
ramienia można sterować 
dowolnie ramieniem i uzyskać 
odpowiednie położenie kątowe 
płetwy

Blokując pokrętła ustawiamy 
odpowiednią pozycję płetwy
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4. Opis urządzenia

Kran kamerowy Slide Kamera HKR-4 to urządzenie, które oferuje szerokie możliwości kreowania obrazu, tym 
samym pozwalając osiągnąć doskonałe rezultaty podczas realizacji filmowych. Daje możliwość wykonywania 
płynnych ujęć zarówno nisko przy podłożu jak i wysoko, w miejscach niedostępnych wcześniej dla operatora, 
dzięki czemu możliwe jest pokazanie sceny z wielu perspektyw przy zachowaniu idealnej płynności. Teleskopowa 
konstrukcja naszego kranu pozwala użytkownikowi dowolnie dostosowywać długość ramienia do potrzeb 
realizacji filmowej.
W skład kranu HKR-4 wchodzi ramię kranu, przeciwciężar składający się z gryfu i obciążników, ramię przegubowe 
Slide Kamera AF-17 oraz olejowa głowica obrotowa Slide Kamera HGO-3. Ramię kranu zostało wykonane 
z wytrzymałych profili konstrukcyjnych zapewniających wysoką sztywność i wytrzymałość urządzenia. Profile 
zostały zabezpieczone antykorozyjnie przed wpływem warunków atmosferycznych. Dodatkowo, ramię 
wyposażone jest w liczne pokrętła (pochylenia oraz wysuwu) pozwalające na zablokowanie ustawienia ramienia 
w dowolnej pozycji. Wszystkie elementy ruchome kranu zostały ułożyskowane, aby zapewnić płynność ruchów 
urządzenia. 

Uniwersalność kranu zapewniają liczne otwory montażowe pozwalające na zamontowanie dodatkowych 
akcesoriów. Ramię przegubowe Slide Kamera AF-17, wchodzące w skład zestawu, umożliwia zamocowanie 
dodatkowych akcesoriów w różnych pozycjach. Na płetwie kranu można zamontować głowicę sterowaną 2D, 
np. Slide Kamera HGN-1 2D lub HGN-42D,  która umożliwia sterowanie kamerą zarówno w pionie jak i w poziomie.

5. Przygotowanie do pracy z kranem Slide Kamera HKR-4
5.1. Prawidłowe rozłożenie ramienia kranu

Po zamocowaniu kranu na statywie przystępujemy do rozłożenia kranu. Należy odblokować pokrętła zaciskowe 
blokujące wysuw ramienia (trzy pokrętła) i wyjąć sworzeń zabezpieczający. Wysunąć ramie kranu i ustawić żądana 
długość. Zabezpieczyć sworzniem bezpieczeństwa (sworzeń jest zamocowany na lince i posiada przycisk, 
który odblokowuje wypustki umożliwiające jego wsunięcie-wysunięcie). Zablokować wysuw ramienia kranu 
poprzez dokręcenie trzech pokręteł zaciskowych.
Poprzez odblokowanie trzech pokręteł blokujących wysuw ramienia można sterować dowolnie ramieniem 
uzyskując odpowiednie położenie kątowe płetwy. 

Pokrętła zaciskowe [1]

Sworzeń zabezpieczający [2]

Zestaw Kran Kamerowy Slide Kamera HKR-4 8
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UWAGA:
Wszelkich zmian wysuwu ramienia kranu należy dokonywać po uprzednim demontażu sprzętu foto-video z 
gniazda montażowego/płetwy montażowej. Niezastosowanie się do zalecenia może spowodować 
niekontrolowany wysuw ramienia kranu i doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.
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Pokrętło blokujące ramię przeciwciężaru [1]
Pokrętło zaciskowe blokujące pochylenie kranu [2]
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5.2. Prawidłowe rozłożenie ramienia przeciwciężaru

Odblokować pokrętła zaciskowe blokady ramienia wyważającego i wysunąć ramię przeciwciężaru, po czym 
zablokować ramię przez dokręcenie pokręteł zaciskowych.

5.3. Zakładanie przeciwciężaru i wyważanie kranu

Wsuwamy gryf w otwory w płytkach przeciwciężaru
 i blokujemy go za pomocą dwóch pokręteł zaciskowych.

Gryf przeciwciężaru [1]
Pokrętła zaciskowe przeciwciężaru [2]
Ciężarek przesuwny  [3]

Po zamontowaniu akcesoriów na płetwie kranu należy wyważyć kran montując obciążniki na gryfie. Należy 
pamiętać iż maksymalna dopuszczalna waga przeciwciężaru to 37kg przy maksymalnym obciążeniu na 
płetwie kranu 10 kg. Po nałożeniu odpowiedniej ilości obciążników należy zakręcić nakrętki zabezpieczające na 
gryf. Na ramieniu przeciwciężaru znajduje się również ciężarek przesuwny do precyzyjnego doważenia ramienia. 

Ciężarek przesuwny [1]
Nakrętka zabezpieczająca [2]
Obciąznik [3]



6. Montaż akcesoriów do kranu kamerowego HKR-4
6.1. Montaż głowicy sterowanej Slide Kamera HGN-1 2D lub HGN-4 2D

Akcesoria takie jak kamery, aparaty czy głowice sterowane, np. Slide Kamera HGN-1 2D lub HGN-4 2D montuje 
się do gniazda umieszczonego na płetwie ramienia roboczego kranu. Gniazdo wyposażone jest w czaszę 75 mm 
(lub opcjonalnie 100mm), pod półkulę poziomującą 75mm lub 100mm. Głowicę montujemy za pomocą półkuli 
poziomującej. Istnieje możliwość zmiany położenia płetwy (dwie pozycje górna i dolna na wspornikach 
mocujących płetwę). Zapewnia to uniwersalność montażu oraz poprawę wyważenia ramienia. 

Do gniazda zamontować można półkule, odpowiednio:
Gniazdo Slide Kamera HCZ 75mm: pólkula Manfrotto 520 BALL/BALLSH
Gniazdo Slide Kamera HCZ 100mm: półkula Manfrotto 500 BALL/BALLSH

Należy odkręcić rączkę półkuli a półkulę ustawić na czaszy. Od spodu dokręcić rączkę.

Przykłady mocowania głowicy HGN-1 2D na kranie kamerowym:

Gniazdo montowane od góry płetwy

Pozycja płetwy dolna Pozycja płetwy górna Pozycja płetwy dolna
głowica na górze

Gniazdo montowane od dołu

Pozycja płetwy dolna
głowica odwrócona

Pozycja płetwy górna
głowica odwrócona

Pozycja płetwy górna
głowica na górze
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Przewody biegnące pomiędzy głowicą sterowaną, a sterownikiem oraz wszystkie inne przewody (np. przewód 
HDMI) mocuje się do ramienia kranu za pomocą załączonych do zestawu pasków rzepowych. 

6.2. Montaż ramienia przegubowego Slide Kamera AF-17

Kran  kamerowy HKR-4 dostarczany jest z zamontowanym już uchwytem ramienia przegubowego [1] i głowicą 

kulową [2]. Aby zamocować ramię wystarczy poluzować dźwignię zaciskową [3] wsunąć urządzenie na głowicę 
a następnie zablokować dźwignię. W przypadku gdy chcemy zamontować ramię AF-17 z drugiej strony kranu, 

należy kluczem imbusowym 5mm odkręcić 2 śruby M6x20 [6] a następnie uchwyt ramienia przegubowego 
przykręcić z drugiej strony (w dwa otwory montażowe M6 wykonane na bocznej płycie stopy). Następnie 
na zamocowany adapter nakręcamy sterownik (sterownik został wyposażony w stopkę z otworem 1/4''). Sterownik 
z adapterem łączymy za pomocą śruby redukcyjnej AF-11LG. 

Uchwyt ramienia przegubowego [1]

Głowica kulowa [2]

Dźwignia  zaciskowa [3]

Redukcja AF-11LG 1/4"- 3/8" [4]

Dźwignia  zaciskowa [5]

Dwie śruby M6x20 [6]

Prawidłowo zamocowany sterownik głowicy sterowanej Slide Kamera HGN-1 na ramieniu przegubowym 

Slide Kamera  AF-17

Sterownik głowicy sterowanej Side Kamera HGN-1 2D [1]

Ramię przegubowe Slide Kamera AF-17 [2]

Uchwyt ramienia przegubowego [3]

Olejowa głowica obrotowa Slide Kamera HGO-3 [4]

1

6

2
3

4

5

1 Zestaw Kran Kamerowy Slide Kamera HKR-411



1

3

4

11

22

7. Montaż poszczególnych elementów zestawu kran kamerowy HKR-4
7.1. Montaż podstawy adaptera do korony statywu Slide Kamera HST-2

Montaż rozpoczynamy od przykręcenia podstawy adaptera do korony statywu. Podstawę adaptera należy 
przykręcić od spodu korony statywu za pomocą trzech śrub imbusowych M6x20 (używamy dołączonego do 
zestawu klucza imbusowego 5mm typu Z). 

Statyw Slide Kamera HST-2 [1]

Korona statywu [2]

Podstawa adaptera AF-16 [3]

Śruba zaciskowa [4]

7.2. Montaż olejowej głowicy obrotowej Slide Kamera HGO-3 do gniazda montażowego 

adaptera AF-16

Przystawiamy olejową głowicę obrotową Slide Kamera HGO-3 do gniazda montażowego adaptera w taki sposób 

aby otwory na śruby pokrywały się. Do przykręcenia głowicy HGO-3 używamy trzech śrub M5x30. Należy 

pamiętać aby wkręcać śruby od spodu gniazda montażowego adaptera. 
W przypadku gdy posiadamy kran z zamontowaną już głowicą, nie demontujemy jej, a przykręcamy zestaw (kran 
z głowicą) do gniazda montażowego adaptera.

Olejowa głowica obrotowa Slide Kamera HGO-3 [1]

Gniazdo montażowe adaptera  AF-16  [2]

Trzy śruby M5x30 mocujące  głowicę do gniazda montażowego adaptera [3]

Zestaw Kran Kamerowy Slide Kamera HKR-6 1212Zestaw Kran Kamerowy Slide Kamera HKR-4

UWAGA:
Zabrania się montować kran kamerowy HKR-4 przy użyciu śruby szybkiego montażu Slide Kamera 

HSZ-2. Waga kranu znacznie przekracza maksymalny udźwig śruby. Użycie śruby może doprowadzić 
do uszkodzenia urządzenia. Jeśli montujesz kran na śrubę szybkiego montażu HSZ-2, a nie na adapter AF-16, 

robisz to na swoją odpowiedzialność. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia będące 

wynikiem niezastosowania się do instrukcji.
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7.3. Montaż adaptera poziomującego Slide Kamera AF-18 do gniazda montażowego 

adaptera AF-16

Przystawiamy do gniazda montażowego 

otwory na śruby pokrywały się. Do przykręcenia adaptera AF-18 używamy trzech śrub M5x30. 

aby wkręcać śruby od spodu gniazda montażowego adaptera
W przypadku gdy posiadamy kran z zamontowaną już głowicą , nie demontujemy jej, a przykręcamy zestaw (kran 
z głowicą ) do gniazda montażowego adaptera.

Adapter poziomujący Slide Kamera AF-18 [1]

Gniazdo montażowe adaptera AF-16 [2]
Trzy śruby M5x30 montujące głowicę

do gniazda montażowego adaptera [3]

7.4. Montaż olejowej głowicy obrotowej Slide Kamera HGO-3 do płyty górnej adaptera 

AF-18

Olejowa głowica obrotowa Slide Kamera HGO-3 stosowana jest do płynnej regulacji obrotu oraz płynnego 
oporowania kranów kamerowych HKR-1, HKR-4, HKR-6, urządzeń Slide Kamera serii S i HSK oraz innych 
akcesoriów. Aby zamocować olejową głowicę obrotową Slide Kamera HGO-3 na adapterze poziomującym AF-18 
zalecamy zdemontować płytę górną adaptera i przymocować ją do podstawy głowicy HGO-3 na 3 śruby M5x20. 

 adapter poziomujący Slide Kamera AF-18 adaptera w taki sposób aby 

Należy pamiętać 

  AF-16. 

3

1

2
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Po zamontowaniu płyty górnej adaptera do olejowej głowicy obrotowej HGO-3  zależy połączyć zestaw 
z podstawą adaptera.

Podczas łączenia należy zwrócić szczególną uwagę aby pokrętła górne wsunąć na pręt gwintowany w momencie 
gdy płyta górna adaptera zrówna się z prętem. Wsunięcie pokręteł górnych jest możliwe jedynie w tej pozycji.

Po zamocowaniu pokręteł górnych, można swobodnie przystąpić do wypoziomowania urządzenia.



7.5. Montaż gniazda adaptera AF-16 do jego podstawy

Po przykręceniu adapterów do stopy kranu kamerowego możemy przystąpić do połączenia podstawy adaptera z 
gniazdem montażowym adaptera, a tym samym zamontowania kranu kamerowego Slide Kamera HKR-4 na 
statywie HST-2. Kran wraz z zamontowaną głowicą i gniazdem montażowym stawiamy na koronie statywu z 
zamontowaną uprzednio podstawą adaptera. Całość skręcamy śrubą zaciskową uzyskując silne i stabilne 
połączenie kranu Slide Kamera HKR-4  ze statywem Slide Kamera HST-2.

Kran kamerowy Slide Kamera HKR-4 [1]

olejowa głowica obrotowa Slide Kamera  HGO-3 [2]

Adapter poziomujący Slide Kamera AF-18 [3]

Gniazdo montażowe Slide Kamera AF-16 [4]

Korona statywu Slide Kamera HST-2 [5]

Podstawa adaptera Slide Kamera AF-16 [6]

7.6. Montaż kranu HKR-4 bezpośrednio do statywu  Slide Kamera HST-2

Kran Slide Kamera HKR-4 można również zamontować bezpośrednio do statywu HST-2  poprzez olejową głowicę 

obrotową Slide Kamera HGO-3. Jednakże producent nie zaleca tej opcji mocowania. Bezpośredni montaż 
kranu do statywu jest nie tylko mniej stabilny ale i mniej wygodny.

Uwaga: częste wkręcanie i wykręcanie głowicy HGO-3  do korony statywu zwiększa ryzyko uszkodzenia gwintu.

Aby zamocować kran kamerowy HKR-4 bezpośrednio do statywu należy przystawić olejową głowice obrotową 
Slide Kamera HGO-3 do korony statywu w taki sposób aby otwory na śruby pokrywały się. Do przykręcenia głowicy 
używamy trzech śrub M5x25. Należy pamiętać aby wkręcać śruby od spodu korony statywu.
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8. Bezpieczeństwo pracy z kranem

Praca z kranem o ramieniu roboczym 3000 mm oraz przy maksymalnej dopuszczalnej wadze z przeciwciężarami 
i zamontowanymi akcesoriami dochodzącej do 79kg 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 pamiętać:
R Pokrętła zabezpieczające 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 Obciążniki należy montować na gryf przeciwciężaru bardzo ostrożnie, upadek obciążnika może 

spowodować obrażenia ciała
R Należy zachować ostrożność w transporcie kranu, aby go nie uszkodzić 

9. Konserwacja i czynności obsługowe

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

10. Transport

Kran kamerowy podczas transportu znajduje się w styropianowych wypełniaczach dla większej stabilizacji 
urządzenia. Wszystkie pokrętła są dokręcone.
Płetwa kranu na czas transportu ustawiona jest w odwrotnej pozycji, po wypakowaniu produktu należy odkręcić 
płetwę i ustawić w żądanej pozycji.

Do bezpiecznego transportu kranu należy spełnić poniższe warunki:
R złożyć ramię robocze kranu
R dokręcić pokrętła zaciskowe aby nie doszło do przypadkowego rozsunięcia się ramion kranu

Elementami transportowanymi osobno są jedynie gryf oraz odważniki przeciwciężaru.

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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11. Gwarancja

Wszystkie produkty Slide Kamera objęte 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 naprawy 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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