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VARIOGUIDE — MONTAŻ

ELEMENTY SKŁADOWE VARIOGUIDE

a Ramię
s Blokada Złącze 1, d Śruba Złącze 1, f Śruba Złącze 2 
g Złącze krążkowe
h Krążek zewnętrzny, j Pierścień blokujący, k Krążek 
wewnętrzny
l Uchwyt układu wykrywania
; Blokada Złącze 3

A Układ wykrywania
S Śruba Złącze 3

KROK 1

• Nałożyć złącze krążkowe na pierścień ramienia 
VarioGuide.

• Upewnić się, że zęby na pierścieniu pasują do nacięć 
na złączu krążkowym.

UWAGA: Prawidłowy montaż jest możliwy tylko w 
jednej orientacji (patrz rysunek).

KROK 2

• Obrócić złącze krążkowe o 180° w położenie 
przedstawione na rysunku tak, aby wyrównać 2 linie.

• Włożyć blokadę Złącza 1 i umieścić ją w taki sposób, 
aby pasowała do pierścienia ramienia VarioGuide.

• Zabezpieczyć blokadę Złącza 1, dokręcając nakrętkę 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

KROK 3

• Wprowadzić śrubę Złącza 2 do połowy do złącza 
krążkowego.

• Wkręcać uchwyt układu wykrywania, aż będzie możliwe 
jego swobodne przesuwanie wzdłuż dołu złącza 
krążkowego.

Elementy metalowe: VarioGuide
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KROK 4

• Wsuwać uchwyt układu wykrywania do złącza 
krążkowego aż do wyrównania się linii na obydwu 
elementach.

• Dokręcić śrubę Złącza 2, aby zamocować uchwyt 
układu wykrywania do złącza krążkowego.

KROK 5

• Nałożyć układ VarioGuide na uchwyt układu 
wykrywania.

Upewnić się, że zęby na pierścieniu uchwytu układu 
wykrywania pasują do nacięć na układzie.
UWAGA: Prawidłowy montaż jest możliwy tylko w 
jednej orientacji (patrz rysunek).

KROK 6

• Przekręcić układ VarioGuide o 90° jak na rysunku.

KROK 7

• Włożyć blokadę Złącza 3 i umieścić ją w taki sposób, 
aby pasowała do uchwytu układu wykrywania. 

• Wyregulować tak, aby wyrównać linie na obu 
elementach.

• Zabezpieczyć Złącze 3, dokręcając nakrętkę zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara.
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KROK 8

• Wybrać zestaw krążka, który zawiera wymaganą 
średnicę.

• Założyć wewnętrzny krążek układu VarioGuide.
• Wyrównać wymaganą średnicę na krążku 

wewnętrznym ze strzałką na układzie.
• Wciskać krążek wewnętrzny, aż wskoczy na miejsce.

KROK 9

• Zamontować pierścień blokujący a na krążku 
zewnętrznym s.

• Wyrównać linię na pierścieniu blokującym z linią na 
krążku wewnętrznym.

KROK 10

• Przykręcić pierścień blokujący.

KROK 11

• Zamontowany system VarioGuide znajduje się teraz w 
położeniu początkowym. 

System VarioGuide można teraz zamocować do uchwytu 
głowy lub elementu V-kształtnego (w lewym lub prawym 
położeniu ramienia).

Elementy metalowe: VarioGuide
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PRAWA AUTORSKIE:

Niniejsza instrukcja zawiera informacje chronione 
prawem autorskim. 
Kopiowanie i tłumaczenie jakiegokolwiek fragmentu 
instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab 
jest zabronione. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Informacje zawarte w tej instrukcji mogą 
być zmieniane bez uprzedzenia i nie 
stanowią jakiegokolwiek zobowiązania 
firmy Brainlab. 

Informacje dodatkowe – patrz część 
„Ograniczenie odpowiedzialności” 
Standardowych Warunków Sprzedaży 
firmy Brainlab.
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