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Wytrzymały, solidny i niezawodny 
statyw Slide Kamera HST-3 idealnie 
nadający się do pracy zarówno 
w studio jak i w terenie. Konstrukcja 
statywu została zaprojektowana 
z myślą o pewnym i stabilnym 
zamocowaniu głowic video 
oraz urządzeń Slide Kamera. 
Wszystkie elementy statywu
są wykonane z wysoką precyzją 
co gwarantuje jego wysoką 
sztywność i niezawodność. 
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Przed przystąpieniem do pracy ze statywem Slide Kamera HST-3 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.

W przypadku uszkodzenia statywu Slide Kamera HST-3 podczas transportu wymagane 
jest przedstawienie:
R dowodu zakupu
R kompletu wypełniaczy/ wkładek styropianowych zabezpieczających podczas transportu 

załączonych do urządzenia w przypadku dostarczenia nowego produktu
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W przypadku niespełnienia powyższych warunków, producent zastrzega prawo 

do nieuwzględnienia gwarancji. 

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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1. Elementy zestawu i budowa statywu Slide Kamera HST-3

Gdy otrzymamy przesyłkę należy sprawdzić czy wszystkie elementy statywu Slide Kamera HST-3 
zostały dostarczone. 

Wyposażenie zestawu:
R statyw Slide Kamera HST-3 z gniazdem Slide Kamera HCZ 75mm lub 100mm
R rozpórka usztywniająca Slide Kamera AF-32 do statywów serii HST
R instrukcja obsługi

Elementy statywu Slide Kamera HST-3
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Korona statywu HST-3 z wbudowanym gniazdem Slide Kamera HCZ 75mm lub 100mm [1]
Korona statywu [2]
Gniazdo Slide Kamera HCZ [3]
Poziomica [4]
Ramię statywu składające się z trzech (teleskopowo) wysuwanych sekcji [5]
Uchwyt do przenoszenia statywu [6]
Dźwignia zaciskowa [7]
Dolna rozpórka [8]
Pokrętła blokujące rozpórkę [9]
Plastikowa klamra spinająca ramiona statywu [10]
Wahliwa stopa antypoślizgowa [11]
Rozpórka usztywniająca AF-32 [12]

Rozpórka usztywniająca AF-32 do statywów Slide Kamera serii HST:

Dodatkowo na statywie zamontowana jest rozpórka usztywniająca zapewniająca doskonałą stabilizację 
i wzmocnienie statywu.  Rozpórka sprawdza się doskonale jako element rozpierający i zabezpieczający 
sztywność w dolnych partiach rozłożenia statywu. Waga rozpórki -1kg, nieznacznie zwiększa wagę całego 
statywu rekompensując za to doskonałym usztywnieniem całego statywu oraz zamontowanego na nim 
sprzętu.
Utwardzane porty 3/8” wbudowane w zaciski montażowe rozpórki pozwalają zamontować dodatkowe 
akcesoria foto-video na ramionach statywu.

Zacisk montażowy [13]
Pokrętło zaciskowe z gwintem M6 [14]
Otwór 3/8" [15]
Ramię rozpórki [16]
Pokrętło zaciskowe z gwintem M8 [17]
Głowica rozpórki [18]

2. Akcesoria dodatkowe

Gniazda statywu:

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]
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Adaptery:

Adapter poziomujący Slide Kamera AF-18 [4]
Adapter szybkiego montażu Slide Kamera AF-16 [5] 
Adapter AF-24 do mocowania akcesoriów foto-video [6]
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Transport:

Pokrowiec transportowy 
Slide Kamera PSK-8 [7]

Wsporniki:

Wspornik HSTA-2 SINGLE do statywów Slide Kamera serii HST [11]
Wspornik HSTA-2 DUAL do statywów Slide Kamera serii HST [12]

Śruba szybkiego montażu:

Slide Kamera HSZ-2 [10]
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Półkule poziomujące: 

Manfrotto MN520BALL 75mm [8]
Manfrotto MN500BALL 100mm [9]
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3. Parametry urządzenia

4. Opis urządzenia

Wytrzymały, solidny i niezawodny statyw Slide Kamera HST-3 idealnie nadaje się do pracy zarówno w studio 
jak i w terenie. Konstrukcja statywu została zaprojektowana z myślą o pewnym i stabilnym zamocowaniu 
głowic video oraz urządzeń Slide Kamera. Wszystkie elementy urządzenia są wykonane z wysoką precyzją 
co gwarantuje wysoką sztywność i niezawodność statywu.
Statyw posiada aluminiową koronę, która wyposażona jest w poziomicę oraz gniazdo o średnicy 75mm 
lub 100mm (opcjonalnie do wyboru). Wykonane z aluminium ramiona statywu zakończone są wahliwymi 
stopami, które umożliwiają pewne ustawienie statywu na nierównym podłożu. Dodatkowo, konstrukcja 
statywu umożliwia ustawienie każdego z ramion na różnej wysokości (szczególnie pomocne przy bardzo 
nierównym podłożu, schodach itp.) Podwójna konstrukcja każdej z trzech wysuwanych sekcji zapewnia 
sztywność i wytrzymałość statywu. Każda z sekcji posiada dźwignię z mimośrodowym zaciskiem 
zapewniającą łatwą i stabilną blokadę ustawienia wysokości statywu, jak również zapobiega przed 
niepożądanym złożeniem się urządzenia. Do zestawu dodawana jest plastikowa klamra spinająca ramiona 
statywu, zabezpieczająca przed rozłożeniem się ramion podczas transportu.
Dodatkowo na statywie zamontowana jest rozpórka usztywniająca zapewniająca doskonałą stabilizację 
i wzmocnienie statywu.  Rozpórka sprawdza się doskonale jako element rozpierający i zabezpieczający 
sztywność w dolnych partiach rozłożenia statywu. Waga rozpórki -1kg, nieznacznie zwiększa wagę całego 
statywu rekompensując za to doskonałym usztywnieniem całego statywu oraz zamontowanego na nim 
sprzętu. Utwardzane porty 3/8” wbudowane w zaciski montażowe rozpórki pozwalają zamontować 
dodatkowe akcesoria foto-video na ramionach statywu.

Wysokość minimalna:

Wysokość maksymalna:   

Ilość sekcji:    

Gniazdo statywu:  

Poziomica:  

Materiał:   

Mocowanie akcesoriów:   
                 

Waga:   

Wysokość statywu po złożeniu:  

Rozpórka:   

Udźwig:   

Kolor:  

Rodzaj blokady nóg:   

   290mm

1630mm

3 

do wyboru wymienne gniazdo HCZ pasujące m.in. 
do systemów Manfrotto, Sachtler, Miller

w koronie statywu

aluminium 

gniazdo Slide Kamera HCZ 75mm lub 100mm, 
 3 otwory M6

7kg + 1kg rozpórka usztywniająca

710mm 

dolna oraz  górna usztywniająca

60kg

czarny 

szybka (zacisk)     
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Statyw Slide Kamera HST-3 może być stosowany do różnych typów głowic video, dzięki wymiennym 
gniazdom HCZ pasujących do systemów Manfrotto, Sachtler, Miller. Na zamówienie możemy wykonać 
gniazdo HCZ pod każdą głowicę. Statyw posiada szeroki zakres wysokości od 290mm do 1630mm.

5. Rozłożenie statywu

Po wyjęciu statywu Slide Kamera HST-3 z opakowania należy w pierwszej kolejności rozpiąć klamrę 
zabezpieczającą ramiona statywu przed rozłożeniem. Następnie stawiamy statyw na stabilnym (jeśli istnieje 
taka możliwość) podłożu i rozstawiamy ramiona statywu. Jeśli rozłożenie ramion oraz wysokość statywu 

odpowiada naszym potrzebom należy zablokować je przy pomocy dźwigni zaciskowej [1].

5.1. Rozstawianie dolnej rozpórki

Aby zwiększyć rozstaw ramion statywu należy odblokować pokrętła blokujące dolną rozpórkę i rozstawić 
ramiona w żądanej pozycji. Rozpórka umożliwia równomierne rozstawienie ramion statywu. Maksymalny 
rozstaw rozpórki to 620 mm przy wysokości statywu: 290mm. Po ustawieniu rozpórki należy niezwłocznie 
zablokować pokrętła.

5.2. Ustawianie wysokości statywu

Statyw Slide Kamera HST-3 posiada szybki i prosty system rozstawiania ramion. Dźwignia zaciskowa 
w poszczególnych sekcjach pozwala łatwo wyregulować wysokość statywu. W celu wyregulowania 
wysokości należy odblokować dźwignię zaciskową i ustawić ramiona w odpowiedniej wysokości. Należy 
pamiętać aby dokładnie zablokować wszystkie dźwignie zaciskowe. Statyw Slide Kamera HST-3 pozwala 
ustawić sprzęt foto-video zarówno nisko przy podłożu jak i wysoko do 1630mm.
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Zdjęcie przedstawiające zakres wysokości statywu Slide Kamera HST-3

5.3. Ustawianie statywu na nierównym podłożu

Ramiona statywu zakończone są wahliwymi stopami, które pozwalają stabilnie ustawić urządzenie 
na nierównym podłożu. Stopy posiadają gumowy spód o wysokim współczynniku tarcia, dzięki czemu 
ustawiona pod kątem stopa nie ślizga się. Konstrukcja statywu pozwala na ustawienie każdego z ramion 
na różnej wysokości, co stanowi idealne rozwiązanie podczas pracy na nierównym podłożu czy schodach. 

Po ustawieniu statywu należy sprawdzić czy wszystkie pokrętła są dokręcone 

a dźwignie zablokowane. Pozwoli to uniknąć niekontrolowanego złożenia 

się statywu, które może doprowadzić do zniszczenia sprzętu.

Dźwignia zaciskowa zablokowanaDźwignia zaciskowa odblokowana

1630mm

290mm
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6. Montaż urządzeń na statywie Slide Kamera HST-3

Uniwersalność statywu Slide Kamera HST-3 pozwala montować na nim urządzenia na wiele sposobów. 
Urządzenia na statywie można montować poprzez półkulę poziomującą Manfrotto, śrubę szybkiego 
montażu Slide Kamera HSZ-2, adapter szybkiego montażu Slide Kamera AF-16 czy trzy śruby M5 lub M6. 
Tabela poniżej przedstawia możliwości konfiguracyjne statywu Slide Kamera HST-3.

Możliwości konfiguracyjne statywu Slide Kamera HST-3

Statyw Slide Kamera HST-3 standardowo wyposażony jest w gniazdo Slide Kamera HCZ do wyboru 75mm 
lub 100mm. Wymienne gniazda HCZ pasują do systemów Manfrotto, Sachtler, Miller. Na zamówienie 
możemy wykonać gniazdo HCZ pod każdą głowicę. Aby montować urządzenia bezpośrednio do korony 
statywu należy zdemontować gniazdo HCZ przy pomocy klucza imbusowego 3mm.

Sposób montażu Mocowanie Dedykowane urządzenie

Montaż do gniazda  
Slide Kamera HCZ

Półkula poziomująca Manfrotto
Śruba szybkiego montażu Slide 

Kamera HSZ-2

Adapter Slide Kamera AKC-3
Głowice Slide Kamera

Adapter poziomujący AF-18
Krany kamerowe Slide Kamera 

HKR-1, HKR-2, HKR-6
Slidery Slide Kamera 

serii S, SP, HSK

Montaż bezpośrednio 
do korony statywu 

Slide Kamera HST-3

3 śruby M6
3 śruby M5

Adapter szybkiego montażu 
Slide Kamera AF-16

Krany kamerowe Slide Kamera 
HKR-1, HKR-2, HKR-6
Głowice Slide Kamera

Adapter poziomujący AF-18
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Prawidłowy sposób montażu urządzeń na statywie Slide Kamera HST-3 znajduje 
się w instrukcjach obsługi poszczególnych produktów.

obsług
 Zanim przystąpimy do montażu 

produktu na statywie Slide Kamera HST-3 należy zapoznać się z jego instrukcją i.



7. Adapter AF-24 do mocowania akcesoriów foto-video na statywach 
Slide Kamera serii HST 

Przestawny adapter Slide Kamera AF-24 pozwala 
zamontować dodatkowe akcesoria foto-video wyposażone 
w gwint 1/4" lub 3/8" na statywie Slide Kamera serii HST, 
dzięki czemu zwiększa funkcjonalność statywu.  Adapter Slide 
Kamera AF-24 składa się z płytki montażowej, docisku 
mocującego oraz dźwigni zaciskowej. Płytka montażowa 
wyposażona jest w dwa utwardzane otwory 3/8" oraz jeden 
otwór 1/4". Na płytce znajdują się również dwa otwory 
gwintowane M6 do wkręcenia dźwigni zaciskowej w dowolnej 
pozycji (dolnej lub górnej). 

Elementy przestawnego adaptera Slide Kamera AF-24 

Dźwignia zaciskowa z gwintem M6 [1]
Docisk mocujący [2]
Płytka montażowa [3]
Gwint M6 [4]
Otwory M6 do mocowania dźwigni [5]
Otwór gwintowany 1/4" [6]
Wkładka hartowana z otworem 3/8" [7]
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Płytka montażowa Docisk mocujący
Dźwignia zaciskowa

5

56 77

Aby zamontować adapter AF-24 na statywie Slide Kamera 
serii HST ustawiamy akcesorium na ramieniu statywu, 
następnie dokręcamy dźwignią mocującą. Przestawny 
adapter AF-24 ustawić można dowolnie, zarówno płytką 
montażową na zewnątrz jak i do wewnątrz statywu. Adapter 
Slide Kamera AF-24 można zamontować w dowolnym miejscu 
na ramieniu statywu serii HST.



8. Konserwacja i czynności obsługowe

R Do czynności konserwacyjnych należy czyszczenie urządzenia 
R Elementy statywu nie wymagają smarowania
R Ewentualne zabrudzenia czyścić miękka szmatką bez użycia środków żrących, które mogłyby 
    spowodować uszkodzenie powłok ochronnych
R Do usunięcia zanieczyszczeń można używać sprężonego powietrza
R Do czyszczenia można użyć patyczka z watą
R Transportuj i przechowuj statyw w dedykowanym pokrowcu

9. Transport

Statyw Slide Kamera HST-3 należy transportować w odpowiednio przystosowanym do tego pokrowcu. 
Producent zaleca użycie pokrowca Slide Kamera PSK-8 przeznaczonego do bezpiecznego transportu 
statywu HST-3.  Wymiary pokrowca pozwalają na swobodny transport statywu wraz z zamontowana na nim 
głowicą bez konieczności jej demontażu. Pokrowiec wykonany jest z wodoodpornej tkaniny poliestrowej 
o wysokiej wytrzymałości, chroniącej od przetarć oraz warunków atmosferycznych. Pokrowiec wyposażony 
jest w pasek zapewniający pewne zamocowanie transportowanych urządzeń. 

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 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 
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Wszelkich zmian konstrukcyjnych i napraw dokonuje wyłącznie producent urządzenia 

lub autoryzowany serwis. Niezastosowanie się do zaleceń opisanych w niniejszej instrukcji 

będzie skutkowało utratą gwarancji na urządzenie.
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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. Warunkiem przyjęcia produktu do serwisu gwarancyjnego 

jest dostarczenie urządzenia zabezpieczonego podczas transportu wraz z wypełnionym formularzem 

reklamacyjnym, pobranym ze strony  www.slidekamera.pl / www.slidekamera.eu.
Po upływie okresu gwarancji poszczególne część zamienne można zakupić u producenta lub w wybranych 
punktach sprzedaży.

Producent prowadzi również serwis pogwarancyjny pod adresem:  
HET-CNC s.c., 80-175 Gdańsk, Ul. Kartuska 386
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