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OPSÆTNING CURVE-SYSTEM

OPSÆTNING AF OPERATIONSSTUE

• Placér Kameravogn 1,2-1,8 m væk fra 
operationsområdet.

BEMÆRK: Placér ikke en del af Kamera a og 
Monitorvogn s direkte over patienten.

TILSLUT KAMERAVOGN TIL MONITORVOGN

• Sæt Brainlabs kamerakabel ind i bunden af 
Kameravogn og tilslut til bagpanelet i Monitorvogn.

• Hiv forsigtigt i stikket for at bekræfte, at det er låst.
• Sæt strømforsyningskablet i stikkontakten (ikke vist).

BEMÆRK: For oplysninger om tilslutning af 
EM-sporingsenhed se den tilsvarende 
Systembrugervejledning.

TÆND FOR CURVE-SYSTEMET

• Tænd for kontakten til elnettet på brugerpanelet i 
Monitorvogn a.

SLUK FOR CURVE-SYSTEMET

• Gå ud af softwaren, og vent til LED a slukker.
• Sluk for elnettets strømkontakt s, og vent til 

elnettets LED d slukker.

BEMÆRK: Vent på, at systemet lukker helt ned, 
før du slukker elnettets hovedkontakt.

BEMÆRK: Efter Curve lukkes ned, skal du vente 
mindst 60 sekunder, før det tændes igen.

Hardware: Curve 1.2
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LÅS OG LÅS OP FOR MONITORPOSITION

• Lås hvert led ved at stramme låseknappen a, sådan 
at monitoren ikke bevæger sig, når den berøres.

• For at låse op løsnes låseknap a, indtil leddet nemt 
bevæger sig.

JUSTÉR KAMERA MANUELT

• Tryk på laserknappen bag på kamerahåndtaget for 
at aktivere positioneringslaseren.

• Flyt kameraet vha. laserstrålen, således at 
arbejdsområdet er midt i kameraets synsfelt.

BEMÆRK: Instrumenterne kan ikke spores, hvis de 
ikke er i kameraets synsfelt.

JUSTER KAMERA MED 
BETJENINGSELEMENTER

• Sørg for, at kameraets motorkontakt er tændt.
• Brug betjeningselementerne i softwaren til at justere 

kameraet. Et bip høres, når kameraet bevæger sig.
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FORANKRING OG TRANSPORT

PLACER MONITORVOGN: TRIN 1

• Sæt beskyttelsesafdækninger på monitorer og kamera. 
• Løsn alle låseknapper.
• Rotér den sænkede arm til den angivne position, 

indtil park-symbolerne afstemmes a.
• Stram låseknappen (tillæg viser, hvordan det ser 

ud fra den anden side).

BEMÆRK: Det er måske nødvendigt at flytte den 
øverste arm væk fra den sænkede arm.

PLACER MONITORVOGN: TRIN 2

• Løft den sænkede arm så højt op som muligt.
• Rotér det indre led på den sænkede arm, indtil 

park-symbolerne afstemmes.
• Stram låseknappen.

PLACER MONITORVOGN: TRIN 3

• Rotér monitorleddet a, indtil park-symbolerne 
afstemmes.

• Stram låseknappen.

PLACER MONITORVOGN: TRIN 4

• Gentag Trin 1 og 2 for den øverste arm, indtil 
Monitorvogn befinder sig i den endelige position.

Hardware: Curve 1.2

a

a



 Brainlab AG
 Olof-Palme-Str. 9
 81829 Munich
 Tyskland

Europa, Afrika, Asien, Australien: +49 89 991568 1044
USA, Canada, Mellem- og Sydamerika: 
+1 800 597 5911
Japan: +81 3 3769 6900
Frankrig: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

OPHAVSRET:

Denne vejledning indeholder oplysninger, der er  
beskyttet af ophavsret. 
Ingen del af denne vejledning må gengives eller 
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Denne vejledning kan ændres uden 
varsel og udgør ikke nogen forpligtelse 
for Brainlab. 

Yderligere oplysninger findes i afsnittet 
”Ansvarsbegrænsning” i Brainlabs 
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PLACER KAMERAVOGN: TRIN 1

• Find park-symbolet på kamerapælen. Du skal måske 
løfte kameraet for at se park-symbolet.

• Tryk på knappen på teleskopets håndtag på pælen 
for at flytte pælen ind i park-position.

PLACER KAMERAVOGN: TRIN 2

• Fold kameraets arm ned med kamerahåndtaget, 
indtil den er afstemt med pælen a.

• Rotér kameraet til siden med kamerahåndtaget s.

PLACER KAMERAVOGN: TRIN 3

• Fastgør kameraet til pælen med 
beskyttelsesremmen med velcro.
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FORANKR OG LØSN CURVE

• Efter positionering af Monitorvogn og Kameravogn 
til forankring aktiveres Monitorvogn-bremserne.

• Skub forankringspedalen ned, hvis den skubbes op a.
• Skub Kameravogn ind i Monitorvogn hurtigt, indtil 

forankringspedalen skubbes op a.

For at løsne skubber man forankringspedalen ned 
og trækker den fra hinanden.
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