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OPSTELLING CURVE-SYSTEEM

OPSTELLING IN DE OK

• Plaats de camerakar op een afstand van 1,2 tot 1,8 m 
van het operatieveld.

OPMERKING. Plaats geen enkel deel van de 
cameraa en monitorkar s direct boven de patiënt.

CAMERAKAR AANSLUITEN OP DE MONITORKAR

• Sluit de kabel van de Brainlab-camera aan op de basis 
van de camerakar en op het achterpaneel van de 
monitorkar.

• Trek voorzichtig aan de aansluiting om te controleren of 
deze goed vastzit.

• Steek de netstroomkabel in de wandcontactdoos 
(niet afgebeeld).

CURVE-SYSTEEM AANZETTEN

• Schakel de aan/uit-schakelaar op het gebruikerspaneel 
van de monitorkar a in.

CURVE-SYSTEEM UITZETTEN

• Sluit de software af en wacht totdat het ledlampje voor 
de stroom a uit gaat.

• Schakel de aan/uit-schakelaar s uit en wacht tot het 
ledlampje voor de stroom d uit gaat.

OPMERKING. Wacht tot het systeem volledig 
afgesloten is voordat u de aan/uit-schakelaar 
uitschakelt.

OPMERKING. Wacht na het uitschakelen van het 
Curve-systeem minstens 60 seconden voordat u het 
weer inschakelt.

Hardware: Curve 1.1
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MONITORSTAND VERGRENDELEN EN 
ONTGRENDELEN

• Vergrendel elke scharnier door de vergrendelknop a 
vast te draaien zodat de monitor niet beweegt als deze 
wordt aangeraakt.

• Om te ontgrendelen draait u de vergrendelknop a los 
totdat het scharnier eenvoudig kan bewegen.

CAMERA HANDMATIG AFSTELLEN

• Druk op de laserknop aan de achterkant van de 
camerahandgreep om de positioneringslaser te 
activeren.

• Met behulp van de laserstraal plaatst u de camera zo, 
dat het operatieveld zich in het midden van het 
zichtveld van de camera bevindt.

OPMERKING. Instrumenten moeten zich in het 
zichtveld van de camera bevinden om te kunnen 
worden gevolgd.

CAMERA AFSTELLEN MET BEDIENING

• Controleer of de schakelaar van de cameramotoren is 
ingeschakeld.

• Gebruik de regelknoppen in de software om de camera 
te verstellen. Er klinkt een piep terwijl de camera 
beweegt.
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DOCKING EN VERVOER

MONITORKAR POSITIONEREN: STAP 1

• Plaats beschermingshoezen over de monitoren en de 
camera. 

• Draai alle vergrendelknoppen los.
• Draai de onderarm naar de aangegeven stand totdat de 

parkeersymbolen a zijn uitgelijnd.
• Draai de vergrendelknop vast (de inzet toont het 

aanzicht van de andere kant).

OPMERKING. Mogelijk moet u de bovenarm uit de 
weg zetten van de onderarm.

MONITORKAR POSITIONEREN: STAP 2

• Breng de onderarm zo ver mogelijk omhoog.
• Draai het binnenste scharnier van de onderarm totdat 

de parkeersymbolen zijn uitgelijnd.
• Draai de vergrendelknop vast.

MONITORKAR POSITIONEREN: STAP 3

• Draai het monitorscharnier a totdat de 
parkeersymbolen zijn uitgelijnd.

• Draai de vergrendelknop vast.

MONITORKAR POSITIONEREN: STAP 4

• Herhaal stap 1 en 2 voor de bovenste arm totdat de 
monitorkar zich in de uiteindelijke positie bevindt.

Hardware: Curve 1.1
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Deze handleiding bevat informatie die door 
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hoofdstuk over beperkingen van 
aansprakelijkheid in de standaard 
verkoopvoorwaarden van Brainlab.
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CAMERAKAR POSITIONEREN: STAP 1

• Lokaliseer de parkeersymbolen op de 
camerastandaard. Mogelijk moet u de camera omhoog 
brengen om het parkeersymbool te kunnen zien.

• Druk op de knop op de handgreep van de 
telescopische standaard om de standaard in de 
parkeerstand te zetten.

CAMERAKAR POSITIONEREN: STAP 2

• Vouw de camera-arm omlaag met de 
camerahandgreep tot de arm stevig is uitgelijnd tegen 
de standaard a.

• Draai de camera naar de kant met de handgreep s.

CAMERAKAR POSITIONEREN: STAP 3

• Bevestig de camera aan de standaard met het 
beschermende klittenbandbandje.
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CURVE-SYSTEEM KOPPELEN EN LOSKOPPELEN 
VAN DOCKING

• Na het positioneren van de monitorkar en de 
camerakar voor docking, schakelt u de remmen van 
de monitorkar in.

• Druk het dockingpedaal in als dit omhoog staat a.
• Duw de camerakar snel in de monitorkar totdat het 

dockingpedaal omhoog springt a.

Om het geheel weer los te koppelen, drukt u het 
dockingpedaal in en trekt u de karren uit elkaar.
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