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СГЛОБЯВАНЕ НА VARIOGUIDE

КОМПОНЕНТИ НА VARIOGUIDE

a Рамо

s Закопчалка на шарнир 1 (Joint 1), d винт на 
шарнир 1, f винт на шарнир 2 (Joint 2) 

g Дисков шарнир

h Външен диск, j фиксиращ пръстен, k вътрешен диск

l Държач на установката за проследяване

; Закопчалка на шарнир 3 (Joint 3)

A Установка за проследяване

S Винт на шарнир 3

СТЪПКА 1

• Поставете дисковия шарнир върху пръстена на 
рамото на VarioGuide.

• Не забравяйте да напаснете зъбците на пръстена 
към вдлъбнатините на дисковия шарнир.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможна е само една ориентация 
(показана е).

СТЪПКА 2

• Завъртете дисковия шарнир на 180° към показаната 
позиция, така че двете линии да са подравнени.

• Поставете закопчалката на шарнир 1 и 
позиционирайте закопчалката по такъв начин, че да 
застане към пръстена на рамото на VarioGuide.

• Фиксирайте шарнир 1, като затегнете винта по 
часовниковата стрелка.

СТЪПКА 3

• Поставете винта на шарнир 2 само частично вътре в 
дисковия шарнир.

• Завийте държача на установката за проследяване 
навътре, докато можете да го плъзгате свободно по 
протежение на долната част на дисковия шарнир.

Хардуер: VarioGuide
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СТЪПКА 4

• Плъзнете държача на установката за проследяване 
вътре в дисковия шарнир, докато линиите на двата 
компонента се подравнят.

• Затегнете винта на шарнир 2, за да фиксирате 
държача на установката за проследяване към 
дисковия шарнир.

СТЪПКА 5

• Поставете установката на VarioGuide върху 
държача на установката за проследяване.

Не забравяйте да напаснете зъбците на пръстена на 
държача на установката за проследяване към 
вдлъбнатините на установката.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможна е само една ориентация 
(показана е).

СТЪПКА 6

• Завъртете установката на VarioGuide на 90° според 
показаното.

СТЪПКА 7

• Поставете закопчалката на шарнир 3 и 
позиционирайте закопчалката по такъв начин, че да 
застане към пръстена на държача на установката за 
проследяване. 

• Регулирайте по такъв начин, че линиите на двата 
компонента да са подравнени.

• Фиксирайте шарнир 3, като затегнете винта по 
часовниковата стрелка.
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СГЛОБЯВАНЕ НА VARIOGUIDE

СТЪПКА 8

• Изберете дисковия набор, който съдържа нужния 
диаметър.

• Поставете вътрешния диск върху установката на 
VarioGuide.

• Подравнете нужния диаметър на вътрешния диск 
към стрелката върху установката.

• Натиснете вътрешния диск, докато щракне на 
позиция.

СТЪПКА 9

• Сглобете фиксиращия пръстен a към външния диск s.
• Подравнете линията върху фиксиращия пръстен 
с линията върху вътрешния диск.

СТЪПКА 10

• Завийте фиксиращия пръстен на място.

СТЪПКА 11

• Сглобеният VarioGuide вече е в първоначална 
позиция. 

VarioGuide вече може да се прикачи към държача за 
глава или към V-канала (независимо дали в позиция 
на лявото, или дясното рамо).

Хардуер: VarioGuide
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АВТОРСКО ПРАВО:

Това ръководство съдържа собствена 
информация, защитена с авторско право. 
Нито една част от това ръководство не може да 
бъде възпроизвеждана или превеждана без 
изричното писмено съгласие на Brainlab. 

ОТГОВОРНОСТ:

Това ръководство подлежи на 
промени без предизвестие и не 
представлява ангажимент от страна 
на Brainlab. 

За допълнителна информация 
направете справка с раздела 
„Ограничения на отговорността“ в 
Стандартните правила и условия за 
продажби на Brainlab.
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