Gebruiksaanwijzing

A-dec monitorarmen
De A-dec monitorarmen hebben een van de volgende afstelmechanismen:
Zwevend
Door de voortdurende
weerstand van deze armen
wordt de monitor na afstelling
op zijn plek gehouden.
Vergrendeld
Deze armen hebben een
hendel waarmee u de
kantelstand van de monitor
handmatig kunt vergrendelen.
De A-dec monitorarmen voldoen aan de VESA-normen (Video Electronics
Standards Association). Ze ondersteunen de meeste monitormerken en
-afmetingen.
OPMERKING A-dec monitorarmen zijn ontworpen voor
het ondersteunen en afstellen van medische of equivalente
flatscreen-monitors. Zie de tabel op pagina 3 voor
monitorvereisten.
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Aanpassing en specificaties van monitorarm
Zie onderstaande afbeeldingen en de tabel op pagina 3 voor informatie over aanpassingen en monitorspecificaties voor uw monitorarm.

Bevestiging 1, zwevend

Bevestiging 2, zwevend

Opwaartse
weerstand
3/16"
inbussleutel

Neerwaartse
weerstand

5/32"
inbussleutel

Bevestiging 3, zwevend

Bevestiging 4, vergrendeld

Gebruik
een 1/8"
inbussleutel

5/32"
inbussleutel

2

Maximaal
gewicht
monitor

Aanpassing verticale weerstand

Maat
inbussleutel

Aanpassing
bevestiging

Beschikbaar
voor

Bevestiging 1, zwevend

3/16"

Zwevend/
enkelvoudige
weerstand

behandelstoelen, 9 kg (20 lb)
watereenheden

483 mm (19 inch)
diagonaal

Bevestiging 2, zwevend

5/32"

Zwevend/
samengestelde
weerstand

behandelstoelen, 14 kg (31 lb)
watereenheden,
railbevestiging
kast

483 mm (19 inch)
diagonaal

Bevestiging 3, zwevend

1/8"
5/32"

Zwevend/
enkelvoudige
weerstand

plafonds, kasten, 14 kg (31 lb)
muren

483 mm (19 inch)
diagonaal

N.v.t.

Vergrendeld/
hendel

behandelstoelen, 14 kg (31 lb)
watereenheden

483 mm (19 inch)
diagonaal

Draai de inbussleutel rechtsom om de weerstand te
vergroten of linksom om de weerstand te verkleinen.

Draai de inbussleutel rechtsom om de weerstand te vergroten
of linksom om de weerstand te verkleinen. Deze aanpassing
kan voor zowel de opwaartse als de neerwaartse weerstand
noodzakelijk zijn.

Gebruik een 1/8" inbussleutel om de afdekschroeven aan
de achterkant te verwijderen. Gebruik een inbussleutel
van 5/32" om de weerstand van de arm te vergroten of
te verkleinen.

Maximale afmeting
monitor

(Opmerking: de hendels moeten eventueel opnieuw in de juiste stand worden
geplaatst nadat de afdekplaat is verwijderd. Gebruik een 1/8" inbussleutel
om de schroeven van de hendel te verwijderen en terug te plaatsen.)

Bevestiging 4, vergrendeld

Draai de hendel rechtsom om de monitor in de gewenste
stand te vergrendelen.
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Specificaties en garantie

Productmodellen en -versies die in dit document worden behandeld
Modellen

BELANGRIJK raadpleeg voor specificaties met betrekking
tot elektriciteit, identificatie van symbolen en andere
wettelijke vereisten het document Regulatorische informatie,
specificaties en garantie (p/n 86.0221.14). Dit document is
beschikbaar in de Document Library op www.a-dec.com.

Versies

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

Beschrijving
Monitormontage

OPMERKING specificaties kunnen gewijzigd worden zonder
voorafgaande kennisgeving. Vereisten kunnen per locatie
verschillen. Voor meer informatie neemt u contact op met
de erkende A-dec dealer.
Voor informatie over garantie kunt u het document Regulatorische
informatie, specificaties en garantie (p/n 86.0221.14) raadplegen. Dit
document is beschikbaar in de Document Library op www.a-dec.com.

Hoofdkwartier A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132
VS
Tel: 1.800.547.1883 binnen VS/Canada
Tel: 1.503.538.7478 buiten VS/Canada
Fax: 1.503.538.0276
www.a-dec.com

A-dec Australië

A-dec China

A-dec Verenigd Koninkrijk

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australië
Tel: 1.800.225.010 binnen AUS
Tel: +61 (0)2 8332 4000 buiten AUS

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106
Zheijiang, China
Tel: +1.503.538.7478

Geautoriseerde vertegenwoordiger EU
Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Engeland
Tel: 0800 ADECUK (233285) binnen VK
Tel: +44 (0) 24 7635 0901 buiten VK
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