Návod k použití

Konzoly monitorů A-dec
Konzoly monitorů A-dec používají některý z následujících mechanismů
nastavení polohy:
Samoaretační
Tyto konzoly zajišťují trvalé
napětí, které udržuje monitor
v nastavené poloze.
S ruční aretací
Na těchto konzolách je páčka,
která umožňuje nastavenou
polohu sklonu monitoru ručně
zaaretovat.
Konzoly monitorů A-dec jsou kompatibilní se standardem VESA (Video
Electronics Standards Association), a proto podporují většinu značek
a velikostí monitorů.
POZNÁMKA: Konzoly monitoru A-dec jsou určeny pro
umístění a polohování plochého monitoru určeného pro
zdravotnictví nebo ekvivalentního monitoru. Požadavky na
monitory jsou uvedeny v tabulce na straně 3.
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Seřízení konzoly monitoru a její technické údaje
Informace o seřízení konzoly monitoru a její technické údaje jsou uvedeny ve formě následujících obrázků a tabulky na straně 3.

Provedení 1, samoaretační

Provedení 2, samoaretační

Napětí směrem
nahoru
Šestihranný
klíč o velikosti
3/16 palce

Napětí
směrem dolů

Šestihranný
klíč o velikosti
5/32 palce

Provedení 3, samoaretační

Provedení 4, s ruční aretací

Použijte šestihranný
klíč o velikosti
1/8 palce

Šestihranný
klíč
o velikosti
5/32 palce
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Seřízení napětí ve svislém směru

Velikost
šestihranného
klíče

Provedení 1, samoaretační

3/16 palce

Samoaretace,
jedno napětí

křesla, bloky
podpory

9 kg (20 liber)

Úhlopříčka 483 mm
(19 palců)

Provedení 2, samoaretační

5/32 palce

Samoaretace,
dvě napětí

křesla, bloky
podpory,
připevnění ke
kolejnici skříňky

14 kg (31 liber)

Úhlopříčka 483 mm
(19 palců)

Provedení 3, samoaretační

1/8 palce
5/32 palce

Samoaretace,
jedno napětí

stropy, skříňky,
stěny

9 kg (20 liber)

Úhlopříčka 483 mm
(19 palců)

---

Ruční aretace,
páčka

křesla, bloky
podpory

9 kg (20 liber)

Úhlopříčka 483 mm
(19 palců)

Otočením šestihranného klíče po směru hodinových
ručiček napětí zvýšíte, otočením proti směru
hodinových ručiček je snížíte.

Otočením šestihranného klíče po směru hodinových
ručiček napětí zvýšíte, otočením proti směru
hodinových ručiček je snížíte. Toto seřízení bude
pravděpodobně třeba provést pro napětí směrem
nahoru i pro napětí směrem dolů.

Pomocí šestihranného klíče o velikosti 1/8 palce
odstraňte šrouby zadního krytu. Pomocí
šestihranného klíče o velikosti 5/32 palce zvyšte
nebo snižte napětí konzoly ve svislém směru.

Způsob seřízení K dispozici pro

Maximální
hmotnost
monitoru

Maximální velikost
monitoru

(Poznámka: Po sejmutí krytu může být poloha rukojetí změněna.
Pomocí šestihranného klíče o velkosti 1/8 palce odstraňte
a vyměňte šrouby rukojetí.)

Provedení 4, s ruční aretací

Otočením páčky po směru hodinových ručiček
monitor v dané poloze zaaretujete.
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Technické údaje a záruka

Modely a verze produktů popsané v tomto dokumentu

DŮLEŽITÉ INFORMACE Informace o záruce, technické
údaje o parametrech zapojení do elektrické sítě, vysvětlení
symbolů a údaje o dalších zákonných požadavcích jsou
uvedeny v dokumentu Povinné informace, technické údaje
a záruka (p/n 86.0221.11), který je k dispozici v Centru
zdrojů na adrese www.a‑dec.com.

Modely

Verze

Popis

200, 300, 381, 382, 482,
581, 584, 585, 586, 587,
Performer 8000

A

Konzola monitoru

POZNÁMKA: Technické údaje mohou být bez upozornění
změněny. Požadavky se mohou v závislosti na místě vašeho
působiště lišit. Další informace vám poskytne autorizovaný
prodejce společnosti A-dec.

Sídlo společnosti A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
Spojené státy americké
Tel.: 1 800 547 1883 v USA a Kanadě
Tel.: 1 503 538 7478 mimo USA a Kanadu
www.a-dec.com

A-dec Austrálie

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Austrálie
Tel.: 1 800 225 010 v Austrálii
Tel.: +61 (0) 2 8332 4000 mimo Austrálii

A-dec Čína

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311100, Zhejiang, Čína
Tel.: 400 600 5434 v Číně
Tel.: +86 571 89026088 mimo Čínu

A-dec Velká Británie

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Anglie
Tel.: 0800 ADEC UK (2332 85) ve Velké Británii
Tel.: +44 (0) 24 7635 0901 mimo Velkou Británii
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