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Instrukcja 
użytkownika

Wspornik HSTA-2 DUAL przeznaczony 
jest do sztywnego mocowania sliderów,  
w szczególności sliderów o znacznej 
długości, na statywach serii HST,
pod różnym kątem, w poziomie 
jak i w pionie. Wspornik HSTA-2 DUAL 
pozwala rozszerzyć stabilność statywu  
o dodatkowy punkt podparcia. 
Teleskopowa budowa ramion wspornika 
pozwala na wysunięcie w zakresie: 
485mm-735mm.



Przed przystąpieniem do pracy ze wspornikiem HSTA-2 DUAL do statywów Slide Kamera serii HST 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.
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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

W przypadku uszkodzenia urządzenia 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 sobie prawo 

do nieuwzględnienia gwarancji. 
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1. Elementy zestawu i budowa wspornika Slide Kamera HSTA-2 DUAL

Gdy otrzymamy przesyłkę należy sprawdzić czy wszystkie elementy wspornika Slide Kamera HSTA-2 
Slide Kamera serii HST  zostały dostarczone. 

Wyposażenie zestawu:

R aluminiowe teleskopowe ramiona wspornika
R pokrętło zaciskowe z dociskiem, służące do zamocowania wspornika HSTA-2 DUAL do slidera
R dwa zaciski mocujące wspornik na ramionach statywu
R płyta dystansowa do montażu slidera Slide Kamera w pionie
R redukcja AF-11 LG trzpień 1/4"-3/8"
R instrukcja obsługi

Budowa wspornika Slide Kamera HSTA-2 DUAL: 

Płyta dystansowa:

do statywów 
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Docisk mocujący wspornik HSTA-2 DUAL do slidera [1]

Pokrętło wyposażone w śrubę 3/8" wkręcane w port mocujący AF-8 slidera Slide Kamera [2]

Stopka mocująca wspornik do slidera Slide Kamera [3]

Przegub kulowy [4]

Aluminiowe teleskopowe ramię wspornika [5]

Pokrętło zaciskowe wysuwu ramienia [6]

Pokrętło zaciskowe blokujące ustawienie wspornika [7]

Zacisk mocujący wspornik na ramieniu statywu [8]

Płytka montażowa [9]

Docisk mocujący [10]

Pokrętło zaciskowe mocujące wspornik na ramieniu statywu [11]

Otwór 3/8" [12] 

Płyta dystansowa do montażu slidera w pionie [13]

Otwór montażowy 3/8" [14]

Redukcja AF-11 LG trzpień 1/4"-3/8" [15]

Pokrętło wyposażone w śrubę 3/8" wkręcane w głowicę foto-video [16]

Zacisk przegubu kulowego [17]

2. Urządzenia współpracujące i akcesoria dodatkowe

Slidery Slide Kamera:

Slidery serii S BASIC/PRO [1]

Slidery serii SP BASIC/PRO [2]

Slidery serii HSK BASIC STANDARD/PRO [3]
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W zależności od modelu slidery wyposażone 
są w odpowiednie stopki boczne BASIC, STANDARD lub PRO.

Dostępne długości sliderów serii HSK: 
1000mm,1500mm, 2000mm.

Dostępne długości sliderów serii SP: 
600mm, 1000mm.

Dostępne długości sliderów serii S: 
980mm, 1500mm.

UWAGA: seria wycofana z produkcji.
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Statywy Slide Kamera:

Statyw HST-2 700/920 [4]

Statyw HST-3 [5]

Akcesoria dodatkowe:

Ramię przegubowe Slide Kamera AF-17 [6]

Ramię przegubowe 11" Magic Arm [7]

Półkula poziomująca Manfrotto 520BALL/BALLSH 75mm [8]

Półkula poziomująca Manfrotto 500BALL/BALLSH 100mm [9]

Śruba szybkiego montażu Slide Kamera HSZ-2 [10]

3. Parametry urządzenia

10

5

Zastosowanie: zapewnia stabilność statywu oraz slidera w dwóch płaszczyznach

Wymiary:
Długość minimalna: 485mm
Długość maksymalna: 735mm  

Waga: 2,5kg

Otwory 
montażowe:

2  otwory  3/8"

Materiał: aluminium
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4. Opis funkcjonowania urządzenia

Wspornik Slide Kamera HSTA-2 DUAL pozwala rozszerzyć stabilność statywu Slide Kamera serii HST 
o dodatkowy punkt podparcia. Przeznaczony jest do stabilnego oraz sztywnego mocowania sliderów 
(w szczególności sliderów o znacznej długości) na statywach serii HST zarówno w pozycji poziomej, jak również 
w pionie oraz pod innym dowolnym kątem. Podwójna konstrukcja wspornika zapewnia sztywność slidera w dwóch 
płaszczyznach. Wspornik zamontować można w dowolnym miejscu na ramieniu statywu. 

Wspornik HSTA-2 DUAL składa się z dwóch ramion, których teleskopowa konstrukcja pozwala  na wysunięcie 
w zakresie: 485mm-735mm.  Przeguby kulowe znajdujące się na końcach każdego z ramion zapewniają szeroki 
zakres regulacji położenia ramion wspornika.

Dociski mocujące wspornik DUAL na statywie wyposażone są w utwardzane otwory montażowe 3/8" pozwalające 
zamontować dodatkowe akcesoria foto-video, tym samym zwiększając funkcjonalność statywu.

Przy mocowaniu sliderów w pionie i pod kątem wymagane jest użycie zestawu:

R

R półkula poziomująca Manfrotto 500 BALL/BALLSH 100mm lub 520BALL/BALLSH 75mm zapewniająca 
wypoziomowanie zestawu lub zamiennie śruba szybkiego montażu Slide Kamera HSZ-2 zapewniająca 
sztywne mocowanie bez możliwości regulacji poziomu 

profesjonalna głowica video z płaską bazą i otworem 3/8” od spodu głowicy

R statyw Slide Kamera serii HST
R płyta dystansowa (w zestawie wspornik HSTA-2 DUAL)  umożliwiająca odsunięcie głowicy od gniazda statywu, 

tym samym eliminując ryzyko uderzenia szyny slidera o statyw

UWAGA
W przypadku montażu slidera w pionie lub pod znacznym kątem niezbędne jest zastosowanie 

zestawu przedstawionego poniżej. Niezastosowanie się do zalecenia może doprowadzić 
do uszkodzenia sprzętu, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.



5. Montaż wspornika HSTA-2 DUAL na statywach Slide Kamera serii HST

Wspornik Slide Kamera HSTA-2 DUAL przeznaczony jest do statywów Slide Kamera serii HST. Sposób 
mocowania zarówno w przypadku statywu HST-2 i HST-3 jest taki sam. Montaż urządzenia przedstawiony 
jest na przykładzie statywu Slide Kamera HST-3. Przedstawiona poniżej instrukcja montażu wspornika HSTA-2 
DUAL zawiera zalecane przez producenta wytyczne i wskazówki w jaki sposób najwygodniej i najszybciej 
zamontować urządzenie na statywie. Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku 
niezastosowania się do zaleceń prawidłowego montażu.

5.1. Montaż płyty dystansowej oraz głowicy ze sliderem

Podczas montażu slidera w pionie lub pod znacznym kątem istnieje 
ryzyko uderzenia szyny slidera o statyw. Zastosowanie płyty 
dystansowej pozwala bezpiecznie pochylać slider pod dowolnym 
kątem bez obaw o jakiekolwiek uszkodzenie sprzętu. 

W przypadku gdy chcemy ustawić lub zamontować slider w poziomie 
a płyta dystansowa jest już zamontowana na statywie nie ma potrzeby 
demontażu płyty. Montując slider w poziomie można również korzystać 
z płyty dystansowej.

Płytę dystansową wspornika HSTA-2 DUAL należy zamontować 
przy pomocy  półkuli poziomującej Manfrotto 500 BALL/BALLSH 
100mm lub 520BALL/BALLSH 75mm, która pozwoli wypoziomować 
zestaw, lub zamiennie przy pomocy śruby szybkiego montażu Slide 
Kamera HSZ-2 zapewniającej sztywne mocowanie bez możliwości regulacji poziomu. 

Płyta dystansowa wspornika HSTA-2 DUAL [1]

Półkula poziomująca Manfrotto 520 BALL [2]

Statyw Slide Kamera HST-3 [3]

Pokrętło ze śrubą 3/8" do mocowania głowicy [4]

Głowica foto-video [5]

W przypadku montażu slidera w pionie lub pod znacznym kątem niezbędne jest zastosowanie 
płyty dystansowej. Niezastosowanie się do zalecenia może doprowadzić 

do uszkodzenia sprzętu, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.
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Po zamocowaniu głowicy, do zestawu należy zamocować slider. Szczegółowy opis montażu slidera na głowicy 
foto-video znajduje się w instrukcjach obsługi poszczególnych sliderów. Do tak przygotowanego zestawu można 
bezpiecznie zamocować wspornik HSTA-2 DUAL. 

5.2. Montaż poszczególnych elementów wspornika

Po zamontowaniu slidera Slide Kamera na statywie serii HST przystępujemy do zamocowania wspornika HSTA-2 
DUAL. Aby montaż był wygodniejszy należy poluzować wszystkie pokrętła blokujące głowice kulowe w celu 
zdemontowania docisków mocujących.  

Slider Slide Kamera HSK-5 [1]
Port montażowy slidera AF-8 SH z otworami 3/8" i 1/4" [2]
Głowica foto-video z płaską bazą i otworem 3/8" od spodu[3]
Pokrętło ze śrubą 3/8" do montażu głowicy [4]
Płyta dystansowa [5]
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Aby zachować stabilność statywu zaleca się przeniesienie środka ciężkości, 
w tym celu płyta dystansowa powinna być zawsze skierowana 

w kierunku odwrotnym do ustawienia wspornika.

W żadnym wypadku nie mocujemy wspornika od wewnątrz statywu!
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Po zamocowaniu elementów mocujących wspornik przystępujemy do zamocowania samych ramion.  
W pierwszej kolejności należy przymocować ramiona do docisków zamocowanych na statywie. Dzięki temu 
wygodniej jest uzyskać odpowiednie ustawienie ramion wspornika. Zacisk przegubu kulowego nasadzamy 
na sam przegub a następnie dokręcamy pokrętło zaciskowe.

Należy pamiętać, że wspornik zamocować można jedynie 
na górnej sekcji ramienia statywu.

Następnie należy zamocować dociski mocujące wspornik na ramieniu 
statywu w żądanym miejscu na górnej sekcji ramienia. 

Dociski mocujące zabezpieczamy poprzez dokręcenie pokrętła 
zaciskowego od wewnątrz statywu.

4
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Zaciski mocujące wspornik na ramionach statywu [1]

Pokrętła mocujące przeguby kulowe [2]

Pokrętło zaciskowe wysuwu ramienia [3]

Docisk mocujący wspornik do slidera [4]
Pokrętło wyposażone w śrubę 3/8" wkręcane 

w port mocujący AF-8 slidera Slide Kamera [5]

Port montażowy AF-8 SH [6]

Pokrętło zaciskowe [7]

W pierwszej kolejności należy przymocować docisk mocujący wspornik na sliderze poprzez wkręcenie śruby 
pokrętła w otwór 3/8" w porcie montażowym AF-8 SH lub LG (w zależności od tego jaki port zamocowano 
wcześniej).

1
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Po zamocowaniu zacisku na przegubie kulowym należy poluzować aluminiowe pokrętła dociskowe wysuwu 
ramienia i rozsunąć ramię wspornika na odpowiednią odległość aby dosięgnąć do przegubu kulowego od strony 
slidera. Zacisk przegubu kulowego nasadzamy na przegub a następnie dokręcamy pokrętłem zaciskowym.

Czynność powtarzamy mocując kolejne ramię wspornika. Po zamocowaniu ramion, ustawiamy wspornik 
w żądanym położeniu i blokujemy pokrętła wysuwu ramienia aby zapewnić pewne i sztywne zamocowanie 
wspornika.  
Przy zmianie położenia slidera w osi pionowej wystarczy jedynie poluzować pokrętła wysuwu ramienia 
i dostosować odpowiednią długość  ramion.

5.3.
przy pomocy wspornika Slide Kamera HSTA-2 DUAL

Wspornik HSTA-2 DUAL zapewnia dużą dowolność montażu na statywie. Zdjęcia poniżej przedstawiają 
przykładowe konfiguracje montażu i ustawienia ramion wspornika ze sliderem zamontowanym w poziomie 
lub pod niewielkim kątem.
Teleskopowa konstrukcja ramion wspornika pozwala na montaż sliderów Slide Kamera o różnych długościach. 
Na zdjęciu slider Slide Kamera HSK-5 1500mm.

 Przykłady mocowania slidera Slide Kamera w poziomie oraz pod niewielkim kątem 
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ALUMINIOWE POKRĘTŁA WSPORNIKA NALEŻY JEDYNIE POLUZOWAĆ, NIGDY NIE WYKRĘCAĆ.

Ramiona wspornika 
skierowane na zewnątrz 

statywu.



5.4. Przykłady mocowania slidera Slide Kamera w pionie oraz pod znacznym kątem 
przy pomocy wspornika Slide Kamera HSTA-2 DUAL

Wspornik HSTA-2 DUAL zapewnia dużą dowolność montażu na statywie. Zdjęcia poniżej przedstawiają 
przykładowe konfiguracje montażu i ustawienia ramion wspornika ze sliderem zamontowanym w pionie
lub pod znacznym kątem. Teleskopowa budowa wspornika HSTA-2 DUAL umożliwia montaż sliderów Slide 
Kamera o różnych długościach. Na zdjęciu slider Slide Kamera HSK-5 1500mm.
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Ramiona wspornika skierowane 
na zewnątrz statywu.

Doskonałe ustawienie wspornika 
podczas montażu slidera w pionie.

Ramię statywu  
znajduje się pomiędzy ramionami 

wspornika.



6.Transport

Wspornik Slide Kamera HSTA-2 DUAL do statywów Slide Kamera serii HST powinien być transportowany 
w pozycji złożonej z zablokowanymi pokrętłami wysuwu ramienia oraz dokręconymi pokrętłami zaciskowymi. 
Podczas transportu wszystkie elementy wspornika powinny być odpowiednio zabezpieczone w taki sposób, 
aby były w pełni chronione przed wszelkimi uszkodzeniami.

7. Konserwacja i czynności obsługowe

R Do czynności konserwacyjnych należy utrzymywanie wspornika Slide Kamera HSTA-2 DUAL w czystości.
R W tym celu należy stosować środki do konserwacji tego typu urządzeń, np. suchy teflon czy ściereczka 

antystatyczna. 
R Elementy wspornika nie wymagają smarowania.
R Nie należy nie używać środków żrących, które mogłyby spowodować uszkodzenie powłok ochronnych.
R Do usunięcia zanieczyszczeń można używać sprężonego powietrza.
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Wszelkich zmian konstrukcyjnych oraz napraw dokonuje tylko i wyłącznie producent 
urządzenia i autoryzowany serwis. Niezastosowanie się do zaleceń opisanych w niniejszej 

instrukcji będzie skutkowało utratą gwarancji na urządzenie.

Ramię statywu  znajduje 
się pomiędzy ramionami wspornika.
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8. 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 

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 części 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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