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CURVE-JÄRJESTELMÄN ASETUKSET

LEIKKAUSSALIN ASETUKSET

• Sijoita kamerakärry 1,2–1,8 m pois työskentelyalueelta.

HUOMAUTUS: älä sijoita mitään kamera a- tai 
monitorikärryjä s suoraan potilaan yläpuolelle.

KAMERAKÄRRYN LIITTÄMINEN 
MONITORIKÄRRYYN

• Kytke Brainlabin kamerakaapeli kamerakärryjen 
pohjaan ja kytke se monitorikärryn takapaneeliin.

• Vedä varoen liittimestä varmistaaksesi, että se on 
lukittu.

• Kytke virtakaapeli seinäpistorasiaan (ei esitetty 
kuvassa).

HUOMAUTUS: EM-seurantayksikön liitäntää koskevat 
tiedot ovat vastaavassa järjestelmän käyttöohjeessa.

VIRRAN KYTKEMINEN CURVE-JÄRJESTELMÄÄN

• Kytke monitorikärryn a käyttöpaneelin päävirtakytkin 
päälle.

VIRRAN KATKAISEMINEN CURVE-
JÄRJESTELMÄSTÄ

• Poistu ohjelmistosta ja odota, kunnes virran 
LED-merkkivalo a sammuu.

• Kytke päävirtakytkin s pois päältä ja odota, kunnes 
virran LED-merkkivalo d sammuu.

HUOMAUTUS: odota, että järjestelmä sammuu täysin 
ennen päävirtakytkimen kytkemistä pois päältä.

HUOMAUTUS: odota Curven sammuttamisen jälkeen 
vähintään 60 sekuntia ennen sen 
uudelleenkäynnistämistä.

Laitteisto: Curve 1.2
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MONITORIN ASENNON LUKITSEMINEN JA 
LUKITUKSEN AVAAMINEN

• Lukitse jokainen nivel kiristämällä lukitusnuppia a, jotta 
monitori ei liiku kosketettaessa.

• Voit avata lukituksen löysäämällä lukitusnuppia a, 
kunnes nivel liikkuu vaivattomasti.

KAMERAN MANUAALINEN SÄÄTÄMINEN

• Paina kameran kahvan takana olevaa laserliipaisinta 
kohdistuslaserin aktivoimiseksi.

• Sijoita kamera lasersäteen avulla siten, että 
työskentelyalue on kameran kuvausalan keskellä.

HUOMAUTUS: instrumenttien on oltava kameran 
kuvausalalla, jotta niitä voi seurata.

KAMERAN SÄÄTÄMINEN OHJAIMILLA

• Varmista, että kameran moottorin käynnistyskytkin on 
päällä.

• Säädä kameraa ohjelmiston ohjaimilla. Kameran 
liikkuessa kuuluu äänimerkki.
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TELAKOINTI JA KULJETUS

MONITORIKÄRRYN SIJOITTAMINEN: VAIHE 1

• Aseta suojukset paikalleen monitoreihin ja kameraan. 
• Löysää kaikki lukitusnupit.
• Kierrä alavartta ilmoitettuun asentoon, kunnes 

pysäköintisymbolit ovat kohdakkain a.
• Kiristä lukitusnuppia (esitetään näkymä toiselta 

puolelta).

HUOMAUTUS: ylävarsi on ehkä siirrettävä pois 
alavarren tieltä.

MONITORIKÄRRYN SIJOITTAMINEN: VAIHE 2

• Nosta alavartta mahdollisimman ylös.
• Kierrä alavarren sisäniveltä, kunnes pysäköintisymbolit 

ovat kohdakkain.
• Kiristä lukitusnuppi.

MONITORIKÄRRYN SIJOITTAMINEN: VAIHE 3

• Kierrä monitorin niveltä a, kunnes pysäköintisymbolit 
ovat kohdakkain.

• Kiristä lukitusnuppi.

MONITORIKÄRRYN SIJOITTAMINEN: VAIHE 4

• Toista vaiheita 1 ja 2 ylävarren kohdalla, kunnes 
monitorikärry on lopullisessa asemassaan.

Laitteisto: Curve 1.2
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 Olof-Palme-Str. 9
 81829 Munich
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Eurooppa, Afrikka, Aasia, Australia: +49 89 991568 1044
Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja Etelä-Amerikka: 
+1 800 597 5911
Japani: +81 3 3769 6900
Ranska: +33-800-67-60-30

Sähköposti: support@brainlab.com

TEKIJÄNOIKEUS:

Tämä opas sisältää tekijänoikeuslain suojaamia 
omistusoikeudellisia tietoja. 
Tämän oppaan mitään osaa ei saa kopioida tai 
kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa. 

VASTUU:

Tätä opasta voidaan muuttaa ilman 
ennakkoilmoitusta, eivätkä oppaan 
sisältämät tiedot velvoita Brainlabia 
mitenkään. 

Lisätietoja on Brainlabin 
Vakiomyyntiehdot-asiakirjan 
Vastuunrajoitukset-kohdassa.
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KAMERAKÄRRYN SIJOITTAMINEN: VAIHE 1

• Paikanna pysäköintisymboli kameran pylväässä. 
Kameraa on ehkä nostettava pysäköintisymbolin 
näkemiseksi.

• Voit siirtää pylvään pysäköintiasemaan painamalla 
teleskooppipylvään kahvan painiketta.

KAMERAKÄRRYN SIJOITTAMINEN: VAIHE 2

• Taita kameran vartta alaspäin yhdessä kameran kahvan 
kanssa, kunnes se on tiukasti kohdakkain pylvään a 
kanssa.

• Kierrä kameraa sivulle yhdessä kameran kahvan 
kanssa s.

KAMERAKÄRRYN SIJOITTAMINEN: VAIHE 3

• Kiinnitä kamera pylvääseen suojakannen tarranauhalla.

*60917-35FI*Asiakirjan versio: 1.0

Tuotenumero: 60917-35FI

CURVEN TELAKOINTI JA TELAKOINNISTA 
IRROTTAMINEN

• Kun monitorikärry ja kamerakärry on sijoitettu 
telakointia varten, kytke päälle monitorikärryn jarrut.

• Työnnä telakointipoljin alas, jos se ponnahti ylös a.
• Työnnä kamerakärryä nopeasti monitorikärryyn , 

kunnes telakointipoljin ponnahtaa ylös a.

Voit irrottaa telakoinnin työntämällä telakointipolkimen 
alas ja vetämällä sen irralleen.
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