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VARIOGUIDE MONTEREN

VARIOGUIDE-COMPONENTEN

a Arm

s Vergrendeling van Joint 1, d schroef van Joint 1, 
f schroef van Joint 2 

g Schijfgewricht

h Buitenste schijf, j vergrendelring, k binnenste schijf

l Houder volgframe

; Vergrendeling van Joint 3

A Volgframe

S Schroef van Joint 3

STAP 1

• Plaats het schijfgewricht op de ring van de arm van de 
VarioGuide.

• Zorg ervoor dat de tanden op de ring zijn uitgelijnd met de 
inkepingen in het schijfgewricht.

OPMERKING. Dit kan maar op één manier (afgebeeld).

STAP 2

• Roteer het schijfgewricht 180° naar de afgebeelde positie 
zodat de twee lijnen worden uitgelijnd.

• Plaats de vergrendeling van Joint 1 en positioneer deze 
strak tegen de ring van de arm van de VarioGuide.

• Zet Joint 1 vast door de schroef naar rechts te draaien.

STAP 3

• Plaats de schroef van Joint 2 gedeeltelijk in het 
schijfgewricht.

• Schroef de houder van het volgframe naar binnen totdat u 
deze vrij langs de onderzijde van het schijfgewricht kunt 
schuiven.

Hardware: VarioGuide
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STAP 4

• Schuif de houder van het volgframe in het schijfgewricht 
tot de lijnen op beide componenten zijn uitgelijnd.

• Draai de schroef van Joint 2 vast om de houder van het 
volgframe vast te zetten op het schijfgewricht.

STAP 5

• Plaats het VarioGuide-frame op de houder van het 
volgframe.

Zorg ervoor dat de tanden op de ring van de houder van het 
volgframe zijn uitgelijnd met de inkepingen op het frame.

OPMERKING. Dit kan maar op één manier (afgebeeld).

STAP 6

• Draai het VarioGuide-frame 90°, zoals is afgebeeld.

STAP 7

• Plaats de vergrendeling van Joint 3 en positioneer deze 
strak tegen de ring van de houder van het volgframe. 

• Pas het geheel aan zodat de lijnen op beide componenten 
worden uitgelijnd.

• Zet Joint 3 vast door de schroef naar rechts te draaien.
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VARIOGUIDE MONTEREN

STAP 8

• Selecteer de schijfset met de benodigde diameter.
• Plaats de binnenste schijf op het VarioGuide-frame.
• Lijn de benodigde diameter op de binnenste schijf uit op 

de pijl op het frame.
• Druk op de binnenste schijf tot deze op zijn plaats 

vastklikt.

STAP 9

• Monteer de vergrendelring a op de buitenste schijf s.
• Lijn de lijn op de vergrendelring uit met de lijn op de 

binnenste ring.

STAP 10

• Schroef de vergrendelring op zijn plaats.

STAP 11

• De gemonteerde VarioGuide bevindt zich nu in de 
startpositie. 

De VarioGuide kan nu op de hoofdsteun of de V-adapter 
worden bevestigd (in de positie voor de linkerarm of voor de 
rechterarm).

Hardware: VarioGuide
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Raadpleeg voor meer informatie het 
hoofdstuk over beperkingen van 
aansprakelijkheid in de standaard 
verkoopvoorwaarden van Brainlab.
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