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ΣΥΝΑΡΜΟΛOΓΗΣΗ ΤΟΥ VARIOGUIDE

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ VARIOGUIDE
a Βραχίονας
s Ασφάλιση άρθρωσης 1 (Joint 1), 
d βίδα άρθρωσης 1, f βίδα άρθρωσης 2 (Joint 2) 
g Άρθρωση δίσκου
h Εξωτερικός δίσκος, j ∆ακτύλιος ασφάλισης, 
k Εσωτερικός δίσκος
l Στήριγμα διάταξης εντοπισμού και παρακολούθησης
; Ασφάλιση άρθρωσης 3 (Joint 3)
A ∆ιάταξη εντοπισμού και παρακολούθησης
S Βίδα άρθρωσης 3

ΒΗΜΑ 1

• Τοποθετήστε την άρθρωση δίσκου πάνω στον 
δακτύλιο του βραχίονα του VarioGuide.

• Βεβαιωθείτε ότι οι οδοντώσεις του δακτυλίου 
προσαρμόζονται στις εσοχές της άρθρωσης δίσκου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατός μόνο ένας 
προσανατολισμός (απεικονίζεται).

ΒΗΜΑ 2

• Περιστρέψτε την άρθρωση δίσκου 180° προς την 
απεικονιζόμενη θέση ώστε οι 2 γραμμές να 
ευθυγραμμιστούν.

• Εισαγάγετε την ασφάλιση άρθρωσης 1 και 
τοποθετήστε την ασφάλιση έτσι ώστε να εφαρμόσει 
στον δακτύλιο του βραχίονα του VarioGuide.

• Ασφαλίστε την άρθρωση 1 σφίγγοντας τη βίδα 
δεξιόστροφα.

ΒΗΜΑ 3

• Εισαγάγετε τη βίδα άρθρωσης 2 εν μέρει μέσα στην 
άρθρωση δίσκου.

• Βιδώστε το στήριγμα διάταξης εντοπισμού και 
παρακολούθησης μέχρι να μπορείτε να το σύρετε 
ελεύθερα κατά μήκος του κάτω μέρους της 
άρθρωσης δίσκου.

Υλικό: VarioGuide
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ΒΗΜΑ 4

• Σύρετε το στήριγμα διάταξης εντοπισμού και 
παρακολούθησης μέσα στην άρθρωση δίσκου έως 
ότου οι γραμμές στα δύο εξαρτήματα 
ευθυγραμμιστούν.

• Σφίξτε τη βίδα άρθρωσης 2 ώστε να ασφαλίσετε το 
στήριγμα διάταξης εντοπισμού και παρακολούθησης.

ΒΗΜΑ 5

• Τοποθετήστε τη διάταξη του VarioGuide στο 
στήριγμα διάταξης εντοπισμού και παρακολούθησης.

Βεβαιωθείτε ότι οι οδοντώσεις στο δακτύλιο του 
στηρίγματος διάταξης εντοπισμού και 
παρακολούθησης προσαρμόζονται στις εσοχές της 
διάταξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατός μόνο ένας 
προσανατολισμός (απεικονίζεται).

ΒΗΜΑ 6

• Περιστρέψτε τη διάταξη του VarioGuide κατά 90° 
όπως απεικονίζεται.

ΒΗΜΑ 7

• Εισαγάγετε την ασφάλιση άρθρωσης 3 και 
τοποθετήστε την ασφάλιση έτσι ώστε να εφαρμόσει 
στοv δακτύλιο του στηρίγματος διάταξης εντοπισμού 
και παρακολούθησης. 

• Προσαρμόστε έτσι ώστε οι γραμμές στα δύο 
εξαρτήματα να ευθυγραμμιστούν.

• Ασφαλίστε την άρθρωση 3 σφίγγοντας τη βίδα 
δεξιόστροφα.
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ΒΗΜΑ 8

• Επιλέξτε το σετ δίσκων με την κατάλληλη διάμετρο.
• Τοποθετήστε τον εσωτερικό δίσκο στη διάταξη του 

VarioGuide.
• Ευθυγραμμίστε την απαιτούμενη διάμετρο του 
εσωτερικού δίσκου με το βέλος πάνω στη διάταξη.

• Πιέστε τον εσωτερικό δίσκο έως ότου σταθεροποιηθεί 
στη θέση του.

ΒΗΜΑ 9

• Συναρμολογήστε τον δακτύλιο ασφάλισης a στον 
εξωτερικό δίσκο s.

• Ευθυγραμμίστε τη γραμμή στον δακτύλιο ασφάλισης 
με τη γραμμή στον εσωτερικό δίσκο.

ΒΗΜΑ 10

• Βιδώστε τον δακτύλιο ασφάλισης.

ΒΗΜΑ 11

• Το συναρμολογημένο VarioGuide βρίσκεται τώρα 
στην αρχική θέση. 

Το VarioGuide μπορεί τώρα να προσαρτηθεί στη 
βάση στήριξης κεφαλής ή στο εξάρτημα V (στη θέση 
του αριστερού ή δεξιού βραχίονα).

Υλικό: VarioGuide
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 Olof-Palme-Str. 9
 81829 Munich
 Γερμανία

Ευρώπη, Αφρική, Ασία, 
Αυστραλία: +49 89 99 15 68 1044
Η.Π.Α. και Καναδάς: +1 800 597 5911
Ιαπωνία: +81 3 3769 6900
Λατινική Αμερική: +55 11 33 55 33 70
Γαλλία: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚA ∆ΙΚΑIΩΜΑΤΑ:

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει ιδιοκτησιακές 
πληροφορίες, οι οποίες προστατεύονται από τη 
νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. 
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάφραση 
μέρους ή του συνόλου αυτού του οδηγού χωρίς τη 
ρητή, γραπτή άδεια της Brainlab. 

ΕΥΘYΝΗ:

Το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να αλλάξει 
χωρίς προειδοποίηση και δεν αποτελεί 
δέσμευση από την πλευρά της Brainlab. 

Για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στην ενότητα «Περιορισμοί 
σχετικά με την αποποίηση ευθύνης» 
στους Βασικούς όρους και 
Προϋποθέσεις πώλησης της Brainlab.
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