
KOLIBRI
Kolibri 2.x
COMPONENTES DO SISTEMA KOLIBRI

• Câmera a
• Suporte móvel da câmera s
• Estação de trabalho Kolibri d
• Carro para transporte Kolibri f

OBSERVAÇÃO:  Os componentes da câmera são 
muito sensíveis.  Quedas ou solavancos podem 
causar a descalibração da câmera.
POSICIONANDO O SUPORTE DA CÂMERA 

• Segure o braço da câmera g.
• Pressione o botão de liberação h (se o braço da 

câmera estiver travado) e coloque o braço da câmera 
na posição de operação.  

OBSERVAÇÃO:  Para estacionar/armazenar o suporte 
da câmera, dobre o braço da câmera. 
LIGANDO O CARRO KOLIBRI

• Conecte o cabo de alimentação na parte posterior do 
carro e gire o conector a no sentido horário, até que 
ele se encaixe no receptáculo.

• Ligue a chave de alimentação da UPS, localizada na 
lateral do carro.  
LIGANDO A ESTAÇÃO DE TRABALHO KOLIBRI

• Conecte o cabo da câmera à porta da câmera. 
• Conecte o cabo de alimentação do carro na parte 

posterior da estação de trabalho. 
• Ligue a chave de alimentação localizada na parte 

posterior da estação de trabalho.  
• Pressione o botão Liga/Desliga localizado na parte 

frontal da estação de trabalho. 
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Observação: Este manual não substitui os manuais do usuário.



INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE:

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

Europa, África, Ásia, Austrália: +49 89 99 15 68 44
Estados Unidos e Canadá: +1 800 597 5911
Japão: +81 3 3769 6900
América Latina: +55 11 33 55 33 70
França: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com
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Funcionamento Armazenamento
10°C - 32°C 
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DESLIGANDO COMPONENTES DO KOLIBRI

• Pressione o botão Liga/Desliga localizado na parte 
frontal da estação de trabalho e aguarde a conclusão 
do encerramento. 

• Desligue a chave de alimentação localizada na parte 
posterior da estação de trabalho. 

• Desligue a chave de alimentação da UPS localizada na 
lateral do carro.  
ACOPLANDO O SUPORTE AO CARRO

• Posicione o braço da câmera em um ângulo de 90° em 
relação ao suporte da câmera, até que trave na 
posição correta. 

• Dobre completamente a câmera para dentro. 
• Libere os freios a das quatro rodas do suporte da 

câmera.
• Abra o mecanismo de trava s, pressionando o pedal 

d do suporte da câmera para baixo.
• Empurre o suporte da câmera em direção ao carro. O 

mecanismo de trava encaixa-se automaticamente.
ESTACIONANDO E MOVENDO O SISTEMA
• Posicione o braço da câmera em um ângulo de 90° em 

relação ao suporte, até que trave na posição correta. 
• Para mover: Abra os freios de todas as rodas (do 

suporte e do carro). Puxe o suporte da câmera para 
mover o sistema acoplado para o local desejado. 

• Para estacionar: Trave os freios de todas as rodas.
OBSERVAÇÃO:  Para evitar danos ao sistema, proteja 
todos os componentes contra solavancos e impactos.
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S AUTORAIS:

ual contém informações exclusivas 
as por direitos autorais. 
a parte deste manual pode ser 
ida ou traduzida sem a permissão 
, por escrito, da Brainlab. 

do documento: 1.0

úmero: 60908-63BP

RESPONSABILIDADE:

Este manual está sujeito a alterações sem 
aviso prévio e não representa um 
compromisso por parte da Brainlab. 

Para obter informações adicionais, consulte 
a seção “Limitações de Responsabilidade” 
nos Termos e Condições de Vendas Padrão 
da Brainlab.
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0%
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Energia

• Voltagem = 100-120 VAC / 
200-240 VAC

• Frequência = 50 / 60 Hz
• Consumo de energia = 

3 A @ 110 / 1.5 A @ 230 VAC
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