
KOLIBRI
Kolibri 2.x
KOLIBRI COMPONENTEN
• Camera a.
• Mobiele camerastandaard s.
• Kolibri werkstation d.
• Kolibri kar f.
OPMERKING. De onderdelen van de camera zijn zeer 
gevoelig. Als de camera valt of schokt, kan dit leiden 
tot een onjuiste kalibratie.
DE CAMERASTANDAARD PLAATSEN 
• Pak de camera-arm g beet.
• Druk op knop h (als de camera-arm is vergrendeld) 

en breng de camera-arm in de juiste stand. 
OPMERKING. Vouw de camera-arm in als u de 
camerastandaard parkeert/opslaat. 
DE KOLIBRI KAR INSCHAKELEN
• Sluit het netsnoer aan op de achterzijde van de kar 

en draai de connector a rechtsom tot deze op zijn 
plaatst klikt.

• Schakel de UPS-schakelaar op de zijkant van de kar in. 
HET KOLIBRI WERKSTATION INSCHAKELEN
• Sluit de camerakabel aan op de camerapoort. 
• Sluit het netsnoer van de kar aan op de achterzijde 

van het werkstation. 
• Schakel de aan/uitschakelaar aan de achterkant van 

het werkstation in. 
• Druk op de aan/uitknop aan de voorkant van het 

werkstation.
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Opmerking. Deze handleiding is geen vervanging voor 
de gebruikershandleidingen.
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Brainlab AG
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KOLIBRI COMPONENTEN UITSCHAKELEN
• Druk kort op de aan/uitknop aan de voorkant van het 

werkstation en wacht totdat het systeem is afgesloten. 
• Schakel de aan/uitschakelaar aan de achterkant van 

het werkstation uit.
• Schakel de UPS-schakelaar op de zijkant van 

de kar uit. 
CAMERASTANDAARD AAN KOLIBRI KAR 
KOPPELEN
• Breng de camera-arm naar 90° ten opzichte van 

de camerastandaard tot deze op zijn plaats klikt. 
• Vouw de camera volledig naar binnen. 
• Zet alle vier de wielremmen a op de 

camerastandaard los.
• Open het vergrendelmechanisme s door pedaal d 

op de camerastandaard in te drukken.
• Duw de camerastandaard in de kar. Het 

vergrendelmechanisme klikt automatisch op zijn plaats.
GEKOPPELD SYSTEEM PARKEREN EN 
VERPLAATSEN 
• Breng de camera-arm naar 90° ten opzichte van de 

camerastandaard tot deze op zijn plaats klikt. 
• Verplaatsen: zet alle wielremmen (van de camerastandaard 

en de kar) los. Pak de camerastandaard bij de handgreep 
en trek de standaard en de kar naar de gewenste locatie. 

• Parkeren: vergrendel alle wielremmen.
OPMERKING. Bescherm alle componenten tegen 
schokken of stoten om schade aan het systeem 
te voorkomen. 
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GHT:

dleiding bevat informatie die door 
cht wordt beschermd. 
deze handleiding mag worden 
udigd of vertaald zonder de 
lijke schriftelijke toestemming 
lab. 

ntversie: 1.0

mmer: 60908-63NL

AANSPRAKELIJKHEID:

Deze handleiding kan zonder kennisgeving 
worden gewijzigd en verplicht Brainlab tot 
niets. 

Raadpleeg voor meer informatie het 
hoofdstuk over beperkingen van 
aansprakelijkheid in de standaard 
verkoopvoorwaarden van Brainlab.
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Vermogen
• Spanning = 100-120 VAC/

200-240 VAC
• Frequentie = 50/60 Hz
• Stroomverbruik = 3 A bij 110/

1,5 A bij 230 VAC
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