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MONTAGEM DO VARIOGUIDE

COMPONENTES DO VARIOGUIDE

a Braço

s Trava da Junta 1 (Joint 1), d Parafuso da Junta 1, 
f Parafuso da Junta 2 (Joint 2) 

g Junta do disco

h Disco externo, j Anel da trava, k Disco interno

l Suporte da estrela de rastreamento

; Trava da Junta 3 (Joint 3)

A Estrela de rastreamento

S Parafuso da Junta 3

ETAPA 1

• Coloque a junta do disco no anel do braço do VarioGuide.
• Certifique-se de coincidir os dentes do anel com as 

endentações da junta do disco.

OBSERVAÇÃO: uma única orientação é permitida 
(conforme mostrado).

ETAPA 2

• Gire a junta do disco em 180° para a posição mostrada, 
de forma que as duas linhas fiquem alinhadas.

• Insira a trava da Junta 1 e posicione a trava de forma que 
se ajuste no anel do braço do VarioGuide.

• Prenda a Junta 1, apertando o parafuso no sentido horário.

ETAPA 3

• Insira o parafuso da Junta 2 parcialmente na junta do 
disco.

• Parafuse o suporte da estrela de rastreamento, até o 
ponto em que seja possível deslizá-lo livremente pela 
parte inferior da junta do disco.

Hardware: VarioGuide
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ETAPA 4

• Deslize o suporte da estrela de rastreamento na junta do 
disco, até que as linhas dos dois componentes fiquem 
alinhadas.

• Aperte o parafuso da Junta 2, para prender o suporte da 
estrela de rastreamento na junta do disco.

ETAPA 5

• Coloque a estrela do VarioGuide no suporte da estrela de 
rastreamento.

Certifique-se de coincidir os dentes do anel do suporte de 
estrela de rastreamento com as endentações da estrela.

OBSERVAÇÃO: uma única orientação é permitida 
(conforme mostrado).

ETAPA 6

• Gire a estrela do VarioGuide em 90°, conforme mostrado.

ETAPA 7

• Insira a trava da Junta 3 e posicione a trava de forma que 
se ajuste no anel do suporte de estrela de rastreamento. 

• Faça o ajuste necessário para alinhar as linhas nos dois 
componentes.

• Prenda a Junta 3, apertando o parafuso no sentido horário.



...............................................................................................................................................................................................................................................

Observação: este manual não substitui a leitura dos manuais do usuário.Página 3-4

MONTAGEM DO VARIOGUIDE

ETAPA 8

• Selecione o conjunto de disco que tenha o diâmetro 
requerido.

• Coloque o disco interno na estrela do VarioGuide.
• Alinhe o diâmetro requerido no disco interno à a seta na 

estrela.
• Pressione o disco interno até que trave na posição 

adequada.

ETAPA 9

• Monte o anel da trava a no disco externo s.
• Alinhe a linha do anel da trava à linha do disco interno.

ETAPA 10

• Parafuse a trava do anel em sua posição.

ETAPA 11

• O VarioGuide montado está agora na posição inicial. 

O VarioGuide pode agora ser acoplado ao suporte de 
cabeça ou ao Adaptador em V (na posição do braço 
esquerdo ou do braço direito).

Hardware: VarioGuide
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DIREITOS AUTORAIS:

Este manual contém informações proprietárias, 
protegidas por direitos autorais. 
Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida 
ou traduzida sem a permissão expressa, por 
escrito, da Brainlab. 

RESPONSABILIDADE:

Este manual está sujeito a alterações 
sem aviso prévio e não representa um 
compromisso por parte da Brainlab. 

Para obter informações adicionais, 
consulte a seção “Limitações de 
Responsabilidade”, no documento 
Termos e Condições de Vendas Padrão 
da Brainlab.
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