
Notă. Acest ghid nu înlocuieşte manualele de utilizare.

KOLIBRI
Kolibri 2.x

COMPONENTELE KOLIBRI

• Cameră a.

• Stativ mobil cameră s.

• Staţie de lucru Kolibri d.

• Cărucior Kolibri f.

NOTĂ. Componentele camerei sunt foarte sensibile. 

Scăparea sau zdruncinarea camerei poate genera 

decalibrarea acesteia.

POZIŢ IONAREA STATIVULUI CAMEREI 

• Apucaţi braţul camerei g.

• Apăsaţi butonul de eliberare h (dacă braţul camerei 

este blocat) şi aduceţi braţul camerei în poziţia de 

utilizare. 

NOTĂ. Pentru a depozita stativul camerei, pliaţi în jos 

braţul camerei. 

PORNIREA CĂRUCIORULUI KOLIBRI

• Conectaţi cablul de alimentare în spatele căruciorului şi 

rotiţi conectorul a în sensul acelor de ceasornic până 

când se înclichetează.

• Porniţi alimentarea UPS-ului din partea laterală a 

căruciorului. 

PORNIREA STAŢ IEI DE LUCRU KOLIBRI

• Conectaţi cablul camerei la portul camerei. 

• Conectaţi cablul de alimentare la cărucior, în partea din 

spate a staţiei de lucru. 

• Porniţi comutatorul de alimentare din spatele staţiei 

de lucru. 

• Apăsaţi butonul on/off din partea din faţă a staţiei 

de lucru. 
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INFORMAŢII DESPRE PRODUCĂTOR:

Brainlab AG

Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germania

Europa, Africa, Asia, Australia: +49 89 99 15 68 44

SUA & Canada: +1 800 597 5911

Japonia: +81 3 3769 6900

America Latină: +55 11 33 55 33 70

Franţa: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

DREPTURI DE AUTOR:

Acest ghid conţine informaţii care sunt 

proprietate protejată prin drepturi de autor. 

Nicio parte din acest ghid nu poate fi 

reprodusă sau tradusă fără acordul expres 

scris al Brainlab. 

Revizie document: 1.0

Număr articol: 60908-63RO

RESPONSABILITATE:

Acest ghid este supus modificărilor fără 

notificare prealabilă şi nu reprezintă un 

angajament din partea Brainlab. 

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi 

secţiunea „Limitarea responsabilităţii” din 

Termenii şi condiţiile de vânzare standard 

Brainlab.

DEPOZITAREA ŞI DEPLASAREA SISTEMULUI 

CUPLAT 

• Aduceţi braţul camerei la 90° de stativul camerei până 

când se înclichetează. 

• Deplasarea: deschideţi toate frânele roţilor (atât de la 

stativul camerei, cât şi de la cărucior). Ţineţi stativul camerei 

de mâner şi trageţi stativul şi căruciorul în locaţia dorită. 

• Depozitarea: blocaţi toate frânele roţilor.

NOTĂ. Pentru a preveni deteriorarea sistemului, protejaţi 

toate componentele de zdruncinături sau impacturi 

puternice. 

OPRIREA COMPONENTELOR KOLIBRI

• Apăsaţi scurt butonul on/off din partea din faţă a staţiei de 

lucru şi aşteptaţi până la închiderea completă a acesteia. 

• Opriţi comutatorul de alimentare din partea din spate a 

staţiei de lucru.

• Opriţi alimentarea UPS-ului din partea laterală a 

căruciorului. 

CUPLAREA STATIVULUI CAMEREI LA 

CĂRUCIORUL KOLIBRI

• Aduceţi braţul camerei la 90° de stativul camerei până 

când se înclichetează. 

• Pliaţi complet camera în interior. 

• Eliberaţi cele patru frâne ale roţilor a de la stativul camerei.

• Deschideţi mecanismul de blocare s apăsând în jos 

pedala de eliberare d de la stativul camerei.

• Împingeţi stativul camerei în cărucior. Mecanismul de 

blocare se înclichetează automat.
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Temperatura

de utilizare de depozitare

10 – 32 °C -10 – 45 °C

Umiditatea

de utilizare de depozitare

20 – 80%

fără condens

10 – 90%

fără condens

Alimentarea

• Tensiune = 100 – 120 V c.a./

200 – 240 V c.a.

• Frecvenţă = 50/60 Hz

• Consum electric = 3 A @ 110/

1,5 A @ 230 V c.a.


