CINECTA SL-100 használati útmutató

Üdvözöljük!
A következőkben bemutatjuk Önnek a CINECTA SL-100 Kamera Slider rendszert, és annak
működését.

A CINECTA SL-100 Kamera Slider segítségével Önnek lehetősége nyílik stabil, egyenletes felvételek
készítésére, miközben a kameráját lineárisan mozgatja. Az elérhető lágy mozgásokkal látványos
hatásokat valósíthat meg felvételeiben.
A CINECTA SL-100 Kamera Slider akár 10 kg tömegű kamerákkal is használható.
Ha az eszközt kamera állványra szerelve használja, ne használjon nehéz (két kilogramm feletti
tömegű) kamerát, mert az állvány könnyen felborulhat, illetve a kamera állvány feje a nagy erőhatás
miatt károsodhat! Szükség esetén a nagyobb stabilitás érdekében megfelelően támassza alá a slider
két végét is!
A precíz működésről 6 db speciális rozsdamentes acél golyóscsapágy gondoskodik. Az alkatrészek
precíziós megmunkálással, CNC-lézervágással, CNC-élhajlítással, minőségi porfestéssel és eloxálással
készülnek. A kialakításnak köszönhetően a működés súrlódásmentes, egyenletes.
A CINECTA SL-100 slider-t nem teljesen összeszerelve szállítjuk. Használatba vétel előtt első lépésként
a lábakat a csomagban található marokcsavarokkal a sínhez kell rögzítenie. A lábakat külön-külön
állíthatja be. A lábak megfelelően stabilan tartják a slider-t, az önbeálló talpak alkalmazkodnak a
terepviszonyokhoz.
A CINECTA SL-100 slider kocsiját az oldalán lévő marokcsavar segítségével a sínhez rögzítheti. Ehhez
csak finoman húzza meg a csavart! Ha a slider-t mozgatni szeretné, csak lazítsa ki újra ezt a csavart!
Mindig megfelelően kontrollálja a mozgást! A slider nagyon könnyen mozgatható, a kontrollálatlan
mozgás veszélyes lehet Önre, a kamerára és a slider-re egyaránt.
Ha Ön rendelkezik megfelelően stabil kamera állvánnyal, használhatja ezzel is a slider-t. Mielőtt a
slider-t állványra szerelné, győződjön meg az állvány teherbírásáról! Állvány használata közben járjon
el körültekintően, ha az egyensúly nem megfelelő, az eszköz eldőlhet!

A CINECTA SL-100 Kamera Slider használatra kész. Ismerje meg az eszközben rejlő lehetőségeket!
Jó filmezést!
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Használati tanácsok
Mielőtt elkezd dolgozni, minden esetben ellenőrizze a rendszer elemeit, azok megfelelően
működnek-e!
A mozgó alkatrészek sérüléseket okozhatnak, soha ne tegye az ujját közéjük! Fokozottan ügyeljen, ha
gyerekek közt dolgozik!

Karbantartás
A CINECTA SL-100 slider csapágyai gondozásmentesek, nem igényelnek zsírozást vagy olajozást.
Az eszközt ne használja nedves vagy poros környezetben!
Óvja az eszközt a sérülésektől! Ha a sín megsérül vagy szennyezett lesz, az kihat a slider mozgására,
akadozás, rázkódás léphet fel.
Az eszközt csak száraz törlőkendővel tisztítsa!

Technikai adatok:









Teljes hossz: 100 cm
Maximális kameraút: 85 cm
Anyaga: alumínium és acél
Kamera platform mérete: 7x6 cm
Kamera állvány csatlakozás: szabvány 1/4-es fotós csavarral
Súly: 2 kg
6 darab rozsdamentes acél golyóscsapágy
Állítható önbeálló talpak

