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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ KOLIBRI
• Κάµερα a.
• Κινητή επιδαπέδια βάση κάµερας s.
• Σταθµός εργασίας Kolibri d.
• Τροχήλατη βάση Kolibri f.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τα εξαρτήµατα της κάµερας είναι πολύ 
ευαίσθητα. Η πτώση ή το τράνταγµα της κάµερας µπορεί 
να προκαλέσει κακή βαθµονόµηση.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ
• Πιάστε το βραχίονα της κάµερας g.
• Πιέστε το κουµπί απασφάλισης h (αν ο βραχίονας της κάµερας 
είναι κλειδωµένος) και φέρτε το βραχίονα της κάµερας στη θέση 
λειτουργίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να σταθµεύσετε/αποθηκεύσετε την 
επιδαπέδια βάση της κάµερας, συµπτύξτε προς τα κάτω 
το βραχίονα της κάµερας. 
ΕΝΕΡΓΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ KOLIBRI
• Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύµατος στο πίσω µέρος της 
τροχήλατης βάσης, και περιστρέψτε το σύνδεσµο a δεξιόστροφα 
έως ότου κουµπώσει.

• Ανοίξτε το διακόπτη παροχής ρεύµατος του UPS στην πλευρά της 
τροχήλατης βάσης. 
ΕΝΕΡΓΟΠΟIΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣIΑΣ KOLIBRI
• Συνδέστε το καλώδιο της κάµερας στη θύρα της κάµερας. 

• Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύµατος στη τροχήλατη βάση στη 
πίσω πλευρά του σταθµού εργασίας. 

• Ανοίξτε το διακόπτη παροχής ρεύµατος στην πίσω πλευρά του 
σταθµού εργασίας. 

• Πατήστε το κουµπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο 
πρόσθιο µέρος του σταθµού εργασίας. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο οδηγός αυτός δεν υποκαθιστά τα εγχειρίδια χρήστη.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ:

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany

Europe, Africa, Asia, Australia: +49 89 99 15 68 44
U.S.A. & Canada: +1 800 597 5911
Japan: +81 3 3769 6900
Latin America: +55 11 33 55 33 70
France: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com
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Λειτουργίας Φύλαξης
10-32 °C -10-45 °C

Υγρασ
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ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ KOLIBRI
• Πιέστε σύντοµα το κουµπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο 
πρόσθιο µέρος του σταθµού εργασίας, και περιµένετε έως ότου 
ολοκληρωθεί η διακοπή λειτουργίας. 

• Κλείστε το διακόπτη παροχής ρεύµατος στην πίσω πλευρά του 
σταθµού εργασίας.

• Κλείστε το διακόπτη παροχής ρεύµατος του UPS στην πλευρά της 
τροχήλατης βάσης. 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΕ 
ΤΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ KOLIBRI
• Φέρτε το βραχίονα της κάµερας σε γωνία 90° προς την επιδαπέδια 
βάση της κάµερας έως ότου κουµπώσει στη θέση του. 

• Συµπτύξτε τελείως την κάµερα προς τα µέσα. 
• Ελευθερώστε και τα τέσσερα φρένα των τροχών a στην 
επιδαπέδια βάση της κάµερας.

• Ανοίξτε το µηχανισµό κλειδώµατος s πιέζοντας το πεντάλ 
απελευθέρωσης d προς τα κάτω στην επιδαπέδια βάση της 
κάµερας.

• Σπρώξτε την επιδαπέδια βάση της κάµερας προς την τροχήλατη 
βάση. Ο µηχανισµός κλειδώµατος κουµπώνει αυτόµατα.
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
• Φέρτε το βραχίονα της κάµερας σε γωνία 90° προς την επιδαπέδια 
βάση της κάµερας έως ότου κουµπώσει στη θέση του. 

• Μετακίνηση: ανοίξτε όλα τα φρένα των τροχών (της επιδαπέδιας 
βάσης της κάµερας και της τροχήλατης βάσης). Πιάστε τη λαβή 
της επιδαπέδιας βάσης της κάµερας και τραβήξτε την επιδαπέδια 
βάση της κάµερας και την τροχήλατη βάση στην επιθυµητή θέση. 

• Στάθµευση: κλειδώστε όλα τα φρένα των τροχών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να αποφύγετε βλάβη του συστήµατος, 
προστατέψτε όλα τα εξαρτήµατα από ισχυρά τραντάγµατα 
ή προσκρούσεις. 
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ΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

ριµένος οδηγός περιλαµβάνει 
τικές πληροφορίες που προστατεύονται 
µατικά δικαιώµατα (κόπιραϊτ). 
ύεται η αναπαραγωγή ή η µετάφραση 
ποτε µέρους του παρόντος οδηγού 
ητή έγγραφη άδεια της Brainlab. 

ηση Εγγράφου: 1.0

Στοιχείου: 60908-63EL

ΕΥΘΥΝΗ:

Ο οδηγός υπόκειται σε αλλαγές χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση και δεν αποτελούν 
δέσµευση εκ µέρους της Brainlab. 

Για περισσότερες πληροφορίες, 
παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα 
“Περιορισµοί Ευθύνης” στο Βασικοί Όροι και 
Προϋποθέσεις Πωλήσεων της Brainlab.

ία
γίας Φύλαξης

ποιηµένη
10-90%
µη υγροποιηµένη

Ισχύς
• ∆υναµικό = 100-120 VAC/

200-240 VAC
• Συχνότητα = 50/60 Hz
• Κατανάλωση ισχύος =

3 A στο 110/1,5 A στο 230 VAC
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