της

Οδηγίες χρήσης

Στηρίγματα προσαρμογής οθόνης A-dec
Τα στηρίγματα προσαρμογής οθόνης της A-dec χρησιμοποιούν έναν από
τους παρακάτω μηχανισμούς τοποθέτησης:
Κινητό
Αυτά τα στηρίγματα προσφέρουν
διαρκή αντίσταση, για τη
συγκράτηση της οθόνης στη θέση
της μετά την τοποθέτηση.
Σταθερό
Αυτά τα στηρίγματα
περιλαμβάνουν μια χειρολαβή,
μέσω της οποίας μπορείτε να
ασφαλίσετε χειροκίνητα την οθόνη
σε μια κεκλιμένη θέση.
Τα στηρίγματα προσαρμογής οθόνης της A-dec συμμορφώνονται με τα
πρότυπα VESA (Video Electronics Standards Association) και επομένως
είναι συμβατά με τις περισσότερες μάρκες και τα περισσότερα μεγέθη
οθόνης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα στηρίγματα προσαρμογής οθόνης της A-dec
προορίζονται για την υποστήριξη και την τοποθέτηση
μιας επίπεδης οθόνης ιατρικού ή αντίστοιχου τύπου.
Για τις απαιτήσεις σχετικά με την οθόνη, ανατρέξτε στον
πίνακα της σελίδας 3.
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Ρυθμίσεις και προδιαγραφές του στηρίγματος προσαρμογής της οθόνης
Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και τις προδιαγραφές οθόνης για το στήριγμα προσαρμογής σας, δείτε τις εικόνες παρακάτω και τον
πίνακα στη σελίδα 3.

Στυλ 1, Κινητό

Στυλ 2, Κινητό

Ανοδική
αντίσταση
Εξαγωνικό
κλειδί 3/16"

Καθοδική
αντίσταση

Εξαγωνικό
κλειδί 5/32"

Στυλ 3, Κινητό

Στυλ 4, Σταθερό

Χρησιμοποιήστε
εξαγωνικό
κλειδί 1/8"

Εξαγωνικό
κλειδί 5/32"

2

Ρύθμιση κατακόρυφης αντίστασης

Μέγεθος
εξαγωνικού
κλειδιού

Στυλ 1, Κινητό

Στυλ ρύθμισης

Μέγιστο βάρος Μέγιστο μέγεθος
Διαθέσιμο για οθόνης
οθόνης

3/16 ίντσες

Κινητό / Μονή
αντίσταση

έδρες, κέντρα
υποστήριξης

Στυλ 2, Κινητό

5/32 ίντσες

Κινητό / Διπλή
αντίσταση

έδρες, κέντρα
14 κιλά
υποστήριξης,
(31 λίβρες)
ερμάριο
προσαρμοσμένο
σε τροχιά

Διαγώνιος 483 χιλ.
(19 ίντσες)

Στυλ 3, Κινητό

1/8 ίντσες
5/32 ίντσες

Κινητό / Μονή
αντίσταση

οροφή, ερμάριο, 14 κιλά
τοίχος
(31 λίβρες)

Διαγώνιος 483 χιλ.
(19 ίντσες)

Δ/Υ

Σταθερό / Με
χειρολαβή

έδρες, κέντρα
υποστήριξης

Διαγώνιος 483 χιλ.
(19 ίντσες)

Περιστρέψτε το εξαγωνικό κλειδί δεξιόστροφα για να αυξήσετε
την αντίσταση ή αριστερόστροφα για να μειώσετε την αντίσταση.

Περιστρέψτε το εξαγωνικό κλειδί δεξιόστροφα για να
αυξήσετε την αντίσταση ή αριστερόστροφα για να μειώσετε
την αντίσταση. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να είναι απαραίτητη
τόσο για την ανοδική όσο και για την καθοδική αντίσταση.

Χρησιμοποιήστε ένα εξαγωνικό κλειδί 1/8'' για να αφαιρέσετε
τις βίδες του πίσω καλύμματος. Χρησιμοποιήστε ένα εξαγωνικό
κλειδί 5/32'' για να αυξήσετε ή να μειώσετε την κατακόρυφη
αντίσταση του στηρίγματος.

9 κιλά (20 λίβρες)

Διαγώνιος 483 χιλ.
(19 ίντσες)

(Σημείωση: Μπορείτε να επανατοποθετήσετε τις χειρολαβές μετά την
αφαίρεση του καλύμματος. Χρησιμοποιήστε ένα εξαγωνικό κλειδί 1/8"
για την αφαίρεση και την επανατοποθέτηση των βιδών των χειρολαβών.)

Στυλ 4, Σταθερό

Περιστρέψτε τη χειρολαβή δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε
τη θέση της οθόνης.
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14 κιλά
(31 λίβρες)
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Προδιαγραφές & Εγγύηση

Μοντέλα και εκδόσεις προϊόντων που καλύπτονται στο παρόν
έγγραφο
Μοντέλα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για τις ηλεκτρικές προδιαγραφές, την
αναγνώριση των συμβόλων και άλλες κανονιστικές
απαιτήσεις, ανατρέξτε στο έγγραφο Κανονιστικές
πληροφορίες, προδιαγραφές και εγγύηση (Α/Ε 86.0221.12),
που είναι διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη εγγράφων, στη
διεύθυνση www.a-dec.com.

Εκδόσεις

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

Περιγραφή
Στήριγμα προσαρμογής
οθόνης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές
χωρίς ειδοποίηση. Οι απαιτήσεις ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα με την περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
της A-dec.
Πληροφορίες για την εγγύηση παρέχονται στο έγγραφο Κανονιστικές
πληροφορίες, προδιαγραφές και εγγύηση (Α/Ε 86.0221.12), που είναι
διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη εγγράφων, στη διεύθυνση www.a-dec.com.

Κεντρικά γραφεία της A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132
ΗΠΑ
Τηλ: 1.800.547.1883 εντός ΗΠΑ/Καναδά
Τηλ: 1.503.538.7478 εκτός ΗΠΑ/Καναδά
Φαξ: 1.503.538.0276
www.a-dec.com

A-dec Αυστραλίας

A-dec Κίνας

A-dec Ηνωμένου Βασιλείου

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Αυστραλία
Τηλ: 1.800.225.010 εντός Αυστραλίας
Τηλ: +61 (0)2 8332 4000 εκτός Αυστραλίας

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106
Zhejiang, Κίνα
Τηλ: +1.503.538.7478

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ
Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Αγγλία
Τηλ: 0800 ADECUK (233285) εντός Ηνωμένου Βασιλείου
Τηλ: +44 (0) 24 7635 0901 εκτός Ηνωμένου Βασιλείου
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