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ASAMBLAREA VARIOGUIDE

COMPONENTE VARIOGUIDE

a Braț

s Încuietoarea Articulației 1 (Joint 1), d șurub 
Articulație 1, f șurub Articulație 2 (Joint 2) 

g Articulație disc

h Disc exterior, j Inel de blocare, k Disc interior

l Suportul matricei de ghidare

; Încuietoarea Articulației 3 (Joint 3)

A Matrice de ghidare

S Șurubul Articulației 3

ETAPA 1

• Amplasați articulația discului pe inelul brațului 
VarioGuide.

• Asigurați-vă că potriviți dinții de pe inel pe indentațiile 
de pe articulația discului.

NOTĂ: O singură orientare posibilă (în imagine).

ETAPA 2

• Rotiți articulația discului la 180° față de poziția 
prezentată, astfel încât cele 2 linii să fie aliniate.

• Introduceți încuietoarea Articulației 1 și poziționați-o, 
astfel încât să se fixeze pe inelul brațului VarioGuide.

• Fixați Articulația 1 prin strângere în sens orar.

ETAPA 3

• Introduceți parțial șurubul Articulației 2 în articulația 
discului.

• Înșurubați suportul matricei de ghidare până când 
îl puteți glisa liber de-a lungul părții inferioare a 
articulației discului.

Echipament: VarioGuide
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ETAPA 4

• Glisați suportul matricei de ghidare în articulația 
discului până când se aliniază liniile ambelor 
componente.

• Strângeți șurubul Articulației 2 pentru a fixa suportul 
matricei de ghidare pe articulația discului.

ETAPA 5

• Amplasați matricea VarioGuide pe suportul matricei 
de ghidare.

Asigurați-vă că potriviți dinții de pe inelul suportului 
matricei de ghidare cu indentațiile de pe matrice.

NOTĂ: O singură orientare posibilă (în imagine).

ETAPA 6

• Rotiți matricea VarioGuide la 90°, conform ilustrației.

ETAPA 7

• Introduceți încuietoarea Articulației 3 și poziționați-o, 
astfel încât să se fixeze pe inelul suportului matricei 
de ghidare. 

• Ajustați, astfel încât să se alinieze liniile ambelor 
componente.

• Fixați Articulația 3 prin strângere în sens orar.
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ASAMBLAREA VARIOGUIDE

ETAPA 8

• Selectați setul discului care conține diametrul 
necesar.

• Amplasați discul interior pe matricea VarioGuide.
• Aliniați diametrul necesar de pe discul interior cu 

săgeata de pe matrice.
• Apăsați discul interior până când acesta se fixează 

pe poziție.

ETAPA 9

• Asamblați inelul de blocare a pe discul exterior s.
• Aliniați linia de pe inelul de blocare cu linia de pe 

discul interior.

ETAPA 10

• Înșurubați inelul de blocare pe poziție.

ETAPA 11

• VarioGuide asamblat este acum pe poziția inițială. 

Acum VarioGuide poate fi atașat la suportul pentru 
cap sau Inserția în-V (în poziție pentru brațul pe partea 
stângă sau partea dreaptă).

Echipament: VarioGuide
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DREPTURI DE AUTOR:

Acest ghid conţine informaţii sub drept de 
proprietate şi protejate de drepturile de autor. 
Nicio parte din acest ghid nu poate fi reprodusă sau 
tradusă fără acordul expres în scris al Brainlab. 

RĂSPUNDERE:

Acest ghid este supus modificărilor fără 
notificare prealabilă şi nu reprezintă un 
angajament din partea Brainlab. 

Pentru informaţii suplimentare, 
consultaţi secţiunea „Limitările 
răspunderii” din Termenii şi condiţiile 
de vânzare standard ale Brainlab.

Pagina 4 din 4

*60903-42RO*Revizie document: 1.1

Număr articol: 60903-42RO 


