
KOLIBRI
Kolibri 2.x
COMPONENTES DO SISTEMA KOLIBRI

• Câmara a.
• Suporte móvel da câmara s.
• Estação de trabalho Kolibri d.
• Carro para Transporte Kolibri f.

OBSERVAÇÃO. Os componentes da câmara são muito 
sensíveis. Quedas ou solavancos podem causar a 
descalibração da câmara.
POSICIONAMENTO DO SUPORTE DA CÂMARA 

• Segure o braço da câmara g.
• Pressione o botão de libertação h (se o braço da câmara 

estiver bloqueado) e coloque o braço da câmara na 
posição de funcionamento. 

OBSERVAÇÃO. Para estacionar/armazenar o suporte da 
câmara, rebata o braço da câmara. 
LIGAR O CARRO PARA TRANSPORTE KOLIBRI

• Ligue o cabo de alimentação à parte posterior do carro e 
rode o conector a no sentido dos ponteiros do relógio, 
até que este encaixe no receptáculo.

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

• Ligue o cabo da câmara à porta da câmara. 
• Ligue o cabo de alimentação do carro à parte posterior da 

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

posterior da estação de trabalho. 
• Pressione o botão Ligar/Desligar localizado na parte 

frontal da estação de trabalho. 
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Observação. Este guia não substitui a leitura dos manuais do utilizador.
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DESLIGAR COMPONENTES DO SISTEMA KOLIBRI

• Pressione o botão Ligar/Desligar 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 
parte lateral do carro. 
ACOPLAR O SUPORTE DA CÂMARA AO CARRO 
PARA TRANSPORTE KOLIBRI
• Posicione o braço da câmara a um ângulo de 90° em 

relação ao suporte da câmara, até que este encaixe na 
devida posição. 

• Rebata completamente a câmara. 
• Desbloqueie os travões das quatro rodas a existentes no 

suporte da câmara.
• Abra o mecanismo de bloqueio s, pressionando o pedal 

de libertação d existente no suporte da câmara.
• Pressione o suporte da câmara para este encaixar no 

carro de transporte. O mecanismo de bloqueio encaixa 
automaticamente.
ESTACIONAR E MOVER O SISTEMA ACOPLADO 

• Posicione o braço da câmara a um ângulo de 90° em 
relação ao suporte da câmara, até que este encaixe na 
devida posição. 

• Para mover: abra os travões de todas as rodas (do 
suporte da câmara e do carro de transporte). Segure com 
firmeza o suporte da câmara e puxe o referido suporte e o 
carro de transporte para o local desejado. 

• Para estacionar: bloqueie todos os travões das rodas.

OBSERVAÇÃO. Para evitar danos no sistema, proteja 
todos os componentes contra solavancos ou impactos. 
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RESPONSABILIDADE:

Este guia está sujeito a alterações sem 
aviso prévio e não representa um 
compromisso por parte da Brainlab.  
 
Para mais informações, consulte a secção 
“Limitações de Responsabilidade” nos 
Termos e Condições de Vendas Padrão da 
Brainlab.
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Alimentação
• Voltagem = 100-120 VCA/ 

200-240 VCA
• Frequência = 50/60 Hz
• Consumo de energia =  

3 A a 110/1,5 A a 230 VCA
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