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NASTAVENIE SYSTÉMU CURVE

ROZLOŽENIE OPERAČNEJ SÁLY

• Vozík kamery umiestnite do vzdialenosti 1,2 - 1,8 m od 
operačného poľa.

POZNÁMKA: Žiadnu časť vozíka kamery a a vozíka 
monitora s neumiestňujte priamo nad pacienta.

PRIPOJENIE VOZÍKA KAMERY K VOZÍKU 
MONITORA

• Zapojte kábel kamery spoločnosti Brainlab do základne 
vozíka kamery a pripojte ho k zadnému panelu vozíka 
monitora.

• Jemne potiahnite pri konektore, aby ste sa uistili, že je 
uzamknutý.

• Zapojte sieťový napájací kábel do sieťovej zásuvky (nie 
je zobrazená).

POZNÁMKA: Informácie o pripojení zameriavacej 
jednotky EM nájdete v príslušnej príručke používateľa 
systému.

ZAPNUTIE SYSTÉMU CURVE

• Zapnite sieťový vypínač na používateľskom paneli 
vozíka monitora a.

VYPNUTIE SYSTÉMU CURVE

• Ukončite softvér a počkajte, kým LED napájania a 
nezhasne.

• Vypnite sieťový vypínač s a počkajte, kým LED 
sieťového napájania d nezhasne.

POZNÁMKA: Pred vypnutím sieťového vypínača 
počkajte na úplné vypnutie systému.

POZNÁMKA: Pred opätovným zapnutím po vypnutí 
systému Curve počkajte aspoň 60 sekúnd.

Hardvér: Curve 1.2
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UZAMKNUTIE A ODOMKNUTIE POLOHY 
MONITORA

• Uzamknite každý kĺb utiahnutím aretačného gombíka a 
tak, aby sa monitor pri dotyku nepohol.

• Na odomknutie uvoľňujte aretačný gombík a, až kým 
sa kĺb nepohybuje ľahko.

MANUÁLNE NASTAVENIE KAMERY

• Stlačte laserové tlačidlo na zadnej strane rukoväte 
kamery, čím aktivujete polohovací laser.

• Kameru umiestnite pomocou laserového lúča tak, aby 
bolo operačné pole v strede zorného poľa kamery.

POZNÁMKA: Aby bolo možné nástroje sledovať, 
musia byť v zornom poli kamery.

NASTAVENIE KAMERY POMOCOU OVLÁDACÍCH 
PRVKOV

• Uistite sa, že je spínač motora kamery zapnutý.
• Na nastavenie kamery použite ovládacie prvky v 

softvéri. Počas pohybu kamery počuť pípanie.
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DOKOVANIE A PREPRAVA

NASTAVENIE POLOHY VOZÍKA MONITORA: 
KROK 1

• Na monitory a kameru umiestnite ochranné kryty. 
• Uvoľnite všetky aretačné gombíky.
• Otáčajte dolné rameno do uvedenej polohy, až kým sa 

nezarovnajú parkovacie symboly a.
• Utiahnite aretačný gombík (zväčšený detail ukazuje 

pohľad z druhej strany).

POZNÁMKA: Možno budete musieť odsunúť horné 
rameno z dráhy dolného ramena.

NASTAVENIE POLOHY VOZÍKA MONITORA: 
KROK 2

• Zdvihnite dolné rameno čo najvyššie.
• Otáčajte vnútorný kĺb dolného ramena, až kým sa 

parkovacie symboly nezarovnajú.
• Utiahnite aretačný gombík.

NASTAVENIE POLOHY VOZÍKA MONITORA: 
KROK 3

• Otáčajte kĺb monitora a, až kým sa parkovacie symboly 
nezarovnajú.

• Utiahnite aretačný gombík.

NASTAVENIE POLOHY VOZÍKA MONITORA: 
KROK 4

• Opakujte kroky 1 a 2 pre horné rameno, až kým sa 
vozík monitora nedostane do svojej konečnej polohy.

Hardvér: Curve 1.2
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NASTAVENIE POLOHY VOZÍKA KAMERY: KROK 1

• Nájdite parkovací symbol na tyči kamery. Možno budete 
musieť zdvihnúť kameru, aby ste uvideli parkovací 
symbol.

• Stlačte tlačidlo na rukoväti teleskopickej tyče, aby ste 
tyč mohli posunúť do parkovacej polohy.

NASTAVENIE POLOHY VOZÍKA KAMERY: KROK 2

• Pomocou rukoväte kamery skladajte dolu rameno 
kamery, až kým sa pevne nezarovná s tyčou a.

• Pomocou rukoväte kamery otočte kameru nabok s.

NASTAVENIE POLOHY VOZÍKA KAMERY: KROK 3

• Pripevnite kameru k tyči pomocou suchého zipsu 
ochranného krytu.

*60917-35SK*Revízia dokumentu: 1.0

Výrobok č. 60917-35SK

DOKOVANIE A UVOĽNENIE DOKOVANIA 
SYSTÉMU CURVE

• Po nastavení polohy vozíka monitora a vozíka kamery 
na dokovanie zablokujte brzdy na vozíku monitora.

• Ak je dokovací pedál zdvihnutý, stlačte ho dolu a.
• Rýchlo potlačte vozík kamery do vozíka monitora, 

kým sa dokovací pedál nezdvihne a.

Na uvoľnenie dokovania stlačte dokovací pedál a 
zariadenia od seba odtiahnite.
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