
KOLIBRI
Kolibri 2.x
KOLIBRI-JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT
• Kamera a.
• Siirrettävä kamerateline s.
• Kolibri-työasema d.
• Kolibri-kärry f.
HUOM! Kameran komponentit ovat hyvin herkkiä. 
Jos kamera putoaa tai tärähtää, kalibrointi voi 
vääristyä.
KAMERATELINEEN ASETTELU 
• Tartu kameran varteen g.
• Paina vapautuspainiketta h (jos kameran varsi 

on lukittu) ja siirrä kameran varsi käyttöasentoon. 
HUOM! Kamerateline asetetaan pysäköinti-/
säilytysasentoon taittamalla kameran varsi alas. 
KOLIBRI-KÄRRYN KYTKEMINEN PÄÄLLE
• Liitä virtajohto kärryn taakse ja käännä liitintä a 

myötäpäivään, kunnes se lukittuu napsahtaen.

• Kytke kärryn sivussa oleva UPS-laitteen virtakytkin 
päälle. 
KOLIBRI-TYÖASEMAN KYTKEMINEN PÄÄLLE
• Liitä kameran kaapeli kameraporttiin. 
• Liitä kärryssä oleva virtakaapeli työaseman takaosaan. 

• Kytke työaseman takana oleva virtakytkin päälle. 
• Paina työaseman etupuolella olevaa päälle/pois päältä 

-painiketta. 
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Huom! Tämä opas ei korvaa käyttöoppaita.



VALMISTAJAA KOSKEVAT TIEDOT:
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany
Eurooppa, Afrikka, Aasia, 
Australia: +49 89 99 15 68 44
Yhdysvallat ja Kanada: +1 800 597 5911
Japani: +81 3 3769 6900
Etelä- ja Keski-Amerikka: +55 11 33 55 33 70
Ranska: +33-800-67-60-30
Sähköposti: support@brainlab.com
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Lämpötila

Käytössä Varastossa
10–32 °C -10–45 °C

Kosteu

Käytöss
20–80 %
tiivistym
KOLIBRI-JÄRJESTELMÄN KOMPONENTTIEN 
SAMMUTTAMINEN
• Paina työaseman etupuolella olevaa päälle-/pois päältä 

-painiketta lyhyesti ja odota, kunnes järjestelmä on 
sammunut. 

• Kytke työaseman takana oleva virtakytkin pois päältä.
• Kytke kärryn sivussa oleva UPS-laitteen virtakytkin pois 

päältä. 
KAMERATELINEEN TELAKOINTI KOLIBRI-KÄRRYYN
• Käännä kameran vartta kameratelineeseen nähden 

siten, että se asettuu 90° kulmaan ja napsahtaa 
paikoilleen. 

• Taita kamera kokoon kääntämällä se täysin sisäänpäin. 
• Vapauta kameratelineen pyörien kaikki neljä jarrua a.
• Avaa lukitusmekanismi s painamalla kameratelineessä 

olevaa vapautuspoljinta d alaspäin.
• Työnnä kamerateline kiinni kärryyn. Lukitusmekanismi 

napsahtaa automaattisesti lukkoon.
TELAKOIDUN JÄRJESTELMÄN PYSÄKÖINTI JA 
SIIRTÄMINEN 
• Käännä kameran vartta kameratelineeseen nähden siten, 

että se asettuu 90° kulmaan ja napsahtaa paikoilleen. 
• Siirtäminen: Vapauta kaikki pyörien jarrut (kamerateline 

ja kärry). Pidä kiinni kameratelineen kädensijasta ja vedä 
kamerateline ja kärry haluaamaasi paikkaan. 

• Pysäköinti: lukitse kaikkien pyörien jarrut.
HUOM! Estä järjestelmää vaurioitumasta suojaamalla 
sen kaikkia komponentteja voimakkailta tärähdyksiltä 
ja iskuilta. 
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OIKEUDET:
je sisältää tekijänoikeuslain 
ia yrityskohtaisia tietoja. 
hjeen mitään osaa ei saa kopioida 
ää ilman Brainlabin antamaa 
aista kirjallista lupaa. 

n versio: 1.0
ero: 60908-63FI

VASTUU:
Tätä ohjetta voidaan muuttaa ilman 
ennakkoilmoitusta, eivätkä ohjeen 
sisältämät tiedot velvoita Brainlabia 
mihinkään. 

Lisätietoja on Brainlab Standard Terms and 
Conditions of Sale -asiakirjan osassa 
”Limitations of Liability”.
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ä Varastossa

ätön
10–90 %
tiivistymätön

Teho

• Jännite = 100–120 VAC/
200–240 VAC.

• Taajuus = 50/60 Hz.
• Virrankulutus = 

3 A/110 VAC; 1,5 A/230 VAC.


