
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
pro ovládací prvek sliderů řady MS

Děkujeme, že jste si na film-technika.com zakoupili tento produkt, přečtěte si pečlivě 
tento manuál před použitím produktu.

https://www.film-technika.com/


Maximální proud: 1 A 

Průměrný proud: 800 mA 

Minimální proud: 20 ~ 70 mA 

Nosnost: 2,5 kg / 3 kg / 3,5 kg 
Rozhraní hardwaru Rozhraní spouště: JACK 2,5mm 

Rozhraní motoru: RJ45 

Přepínaní výkonu: západkový spínač
Napíjecí rozhraní: MICRO USB

SPECIFIKACE

Provozní prostředí

Provozní teplota: od -20°C do 45°C

Provozní vlhkost: 40%～100% RH při 25°C 
Skladovací teplota: od -40°C do 55°C 
Skladovací vlhkost: ＜93% RH při 40°C

Mechanické vlastnosti

Rozměry: 214 x 60 x 36 mm 

Hmotnost: 250 g 

Délka komunikační linky 100 cm 

Rozhraní RJ45 
Elektrické parametry Vstupní napětí 5V~7,5 V DC 

- Používejte pouze NP-F 7,5V / 2A baterie (jako F550 nebo F970) nebo externí zdroj s
výstupem 5V / 2A.
- Nevystavujte produkt dlouhodobému slunečnímu svitu.
- Neuchovávejte produkt poblíž otevřenému ohni.
- Nepokoušejte se jakkoliv zařízení rozebrat, pro zamezení přímého úrazu a trvalého
poškození produktu.

Pokud si nevíte rady, neváhejte nám zavolat na +420 608 628 808 nebo napište e-mail 
na: info@film-technika.com, ochotně Vám poradíme, popřípadě vysvětlíme všechny 
nejasností.

Na našem youtube kanále najdete videa slideru MS-1 (40cm) a MS-2/3 (100cm a 
140cm).

Na co si dat pozor:
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https://www.film-technika.com/baterie/baterie-sony-l-pro-np-f570-f550-f530/
https://www.film-technika.com/baterie-nabijecky/baterie-np-f960-np-f970-np-f950-np-f930-pro-dslr/
https://youtu.be/5g9yNySjIV8
https://youtu.be/QgM397FQ_g4


Nastavení bodu B: Posuňte joystick vpravo pro nastavení koncového bodu 
pojezdu, minimální vzdálenost od hrany slideru je 3 cm, poté stiskněte joystick pro 
potvrzení a uložení koncového bodu pojezdu. 

Poznámka: při každém zapnutí joysticku je zapotřebí nastavit počáteční bod A a 
koncový bod B, pokud chcete natáčet z místa, bez pohybu slideru, tak tuto funkci 
můžete nastavit v režimu zpoždění(Delay mode).

Přehled funkcí
1） Popis funkcí joysticku:

- Posunutím joysticku doleva zvolíte možnost vlevo
- Posunutím joysticku doprava zvolíte možnost vpravo
- Posunutím joysticku nahoru zvolíte horní možnost
- Posunutím joysticku dolů zvolíte dolní možnost
- Stisknutím joysticku potvrdíte zvolený výběr

2） Popis rozhraní:

1. JACK 2,5 mm: připojení a ovládání spouště kamery pomocí ovládacího kabelu.
2. RJ45: propojení ovládacího prvku a motoru slideru.
3. MIRCO USB: připojení externího zdroje napájení jako např. power banka.
4. Bateriový nástavec: připojení baterií typu: F550\F570\F970.

Nastavení bodu A a B

Nastavení bodu A: Posuňte joystick vlevo pro nastavení počátečního bodu pojezdu, 
minimální vzdálenost od hrany slideru je 3 cm, poté stiskněte joystick pro 
potvrzení a uložení počátečního bodu pojezdu. 
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Video Mode - režim video 

Speed - rychlost: nastavení rychlostí pojezdu
Direction - směr: nastavení směru pohybu slideru(zleva doprava / zprava doleva)
Status - stav: aktuální stav slideru
- Posuňte joystick nahoru/dolů pro nastavení rychlosti.
- Posuňte joystick doleva/doprava pro nastavení směru pojezdu, nastavení provádějte, 
když slider není v pohybu
Posuňte joystick doleva/doprava pro start / stop pojezdu.

Delay mode - režim zpoždění
1) Nastavení základních parametrů:

- Posuňte joystick nahoru/dolů pro výběr možností VIDEO MODE - režim video, 
DELAY MODE - režim zpoždění CONFIGURATION - konfigurace systému. 

- Stiskněte joystick pro potvrzení výběru.

Hlavní menu
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Static delay - nastavení zpoždění: Y - časosběr bez pojezdu slideru; 
N - časosběr s pojezem slideru
Direction - směr: nastavení pojezdu buď z bodu B->A nebo z A->B

- Posuňte joystick nahoru/dolů pro výběr z možností.
- Posuňte joystick doleva/doprava pro nastavení parametru.
- Stiskněte a držte joystick po dobu 3 vteřin doleva/doprava pro nepřetržité
nastavení parametru.
- Stiskněte joystick pro potvrzení výběru
- Stiskněte a držte joystick po dobu 3 vteřin pro návrat do hlavního menu.



2) Time setting - nastavení časových parametrů:

Shutter - spoušť:  expoziční čas kamery.
Frame - snímky: čas k provedení snímku.
PIX-AMT - počet snímků: celkový počet snímků za dobu pohybu z bodu A do B.
Time - čas: celkový čas pro dokončení relace, automaticky vygenerováno systémem.

AMT - stav snímků : celkový počet snímku / dokončený počet snímků

Time - čas: celkový čas pro dokončení relace

- Stiskněte joystick pro start / stop pojezdu.

- Stiskněte a držte joystick po dobu 3 vteřin pro návrat do hlavního menu, posunutí

doleva/doprava/nahoru/dolů na této stránce nefunguje.

Poznámka: pojez se zastaví po dosažení celkového počtu snímků, pro opětovný 
začátek pojezdu se vraťte do hlavního menu a zpět na tuto stránku.

LANG - jazyk: můžete zvolit pouze angličtinu nebo čínštinu.
Loop - návrat: zde můžete nastavit návrat slideru při dosažení bodu A nebo B.
Factory Init - reset: uvedení joysticku do továrního nastavení.
- Posuňte joystick nahoru/dolů pro výběr z možností.
- Stiskněte a držte joystick po dobu 3 vteřin pro návrat do hlavního menu.
Loop: zvolte Y/N posunutím joysticku doleva/doprava:

Y: po dosažení hrany slideru, systém automaticky změní směr pohybu.
N: po dosažení hrany slideru, systém automaticky zastaví pojezd.
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3) Moving - nastavení pohybu:

Configuration - konfigurace systému



+420 608 628 808  info@film-technika.com www.film-technika.comWeb

D  I  S  C  L  A  I  M  E  R
Každé užití pro nelegální účely je zakázáno. Uživatele jsou odpovědní za veškeré používání produktů.
Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za rizika spojená s laděním nebo použitím tohoto produktu
(včetně přímých a nepřímých škod nebo škod způsobeným třením stranám). 
U neznámých způsobů použití nebudeme poskytovat žádné služby.
Společnost Film-technika si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tuto příručku a podmínky používání produktu.
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