Instruções de utilização

Suportes para monitores A-dec
Os suportes para monitores A-dec usam um dos seguintes mecanismos:
Flutuante
Estes suportes proporcionam
uma tensão contínua que fixa
o monitor no respetivo lugar
depois de este ser posicionado.
Bloqueio
Estes suportes possuem uma
pega que permite bloquear
manualmente a posição de
inclinação do monitor.
Os suportes para monitores A-dec estão em conformidade com
a VESA (Video Electronics Standards Association) e, por isso,
são compatíveis com a maioria das marcas e tamanhos de monitores.
NOTA Os suportes para monitores A-dec são concebidos
para suportar e posicionar um monitor de grau médico ou
um monitor plano equivalente. Para saber quais os requisitos
dos monitores, consulte a tabela na página 3.
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Ajustes e especificações do suporte para monitores
Para mais informações sobre os ajustes e especificações do monitor, consulte as imagens em baixo e a tabela na página 3.

Estilo 1, flutuante

Estilo 2, flutuante

Tensão do
movimento
para cima

Chave
hexagonal
de 3/16"

Tensão do
movimento
para baixo

Chave
hexagonal
de 5/32"

Estilo 3, flutuante

Estilo 4, bloqueio

Utilize uma chave
hexagonal de 1/8"

Chave
hexagonal
de 5/32"
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Ajuste da tensão na vertical

Tamanho
da chave
hexagonal

Estilo 1, flutuante

Parafuso
de afinação

Disponível em

3/16"

Flutuante/Tensão
única

cadeiras, centros
de suporte

Estilo 2, flutuante

5/32"

Flutuante/Tensão
dupla

cadeiras, centros 14 kg (31 lb)
de suporte,
suporte com
calha para
armários

483 mm (19")
na diagonal

Estilo 3, flutuante

1/8"
5/32"

Flutuante/Tensão
única

tetos, armários,
paredes

14 kg (31 lb)

483 mm (19")
na diagonal

N/D

Bloqueio/Pega

cadeiras, centros 14 kg (31 lb)
de suporte

483 mm (19")
na diagonal

Rode a chave hexagonal no sentido dos ponteiros do relógio para
aumentar a tensão ou no sentido contrário ao dos ponteiros do
relógio para diminuir a tensão.
Rode a chave hexagonal no sentido dos ponteiros do relógio para
aumentar a tensão ou no sentido contrário ao dos ponteiros do
relógio para diminuir a tensão. Este ajuste pode ser necessário
para a tensão do movimento para cima e para baixo.
Utilize uma chave hexagonal de 1/8" para remover os parafusos
da tampa posterior. Utilize uma chave hexagonal de 5/32" para
aumentar ou diminuir a tensão vertical do suporte.

Peso máximo Tamanho máximo
do monitor
do monitor
9 kg (20 lb)

483 mm (19")
na diagonal

(Nota: As pegas podem ser novamente posicionadas depois de a tampa ser
removida. Utilize uma chave hexagonal de 1/8" para remover e substituir os
parafusos da pega.)

Estilo 4, bloqueio

Rode a pega no sentido dos ponteiros do relógio para bloquear
a posição do monitor.
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Especificações e garantia

Modelos e versões do produto abrangidos neste documento
Modelo

IMPORTANTE Para saber mais sobre as especificações
elétricas, a identificação dos símbolos e outros requisitos
de regulamentação, consulte o documento Informações
regulamentares, especificações e garantia (ref.ª 86.0221.08),
disponível na biblioteca de documentos em www.a-dec.com.

Versões

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

Descrição
Suporte para monitores

NOTA As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso
prévio. Os requisitos podem variar consoante a sua localização.
Para mais informações, contacte o seu revendedor autorizado
da A-dec.
As informações sobre a garantia são fornecidas no documento
Informações regulamentares, especificações e garantia (ref.ª 86.0221.08),
disponível na biblioteca de documentos em www.a-dec.com.

Sede da A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
Estados Unidos
Telef.: 1 800 547 1883 nos EUA/CAN
Telef.: +1 503 538 7478 fora dos EUA/CAN
Fax: 1 503 538 0276
www.a-dec.com

A-dec Austrália

A-dec China

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Austrália
Telef.: 1 800 225 010 na AUS
Telef.: +61 (0) 2 8332 4000 fora da AUS

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106
Zheijiang, China
Telef.: +1 503 538 7478

A-dec Reino Unido

Representante autorizado da UE
Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Inglaterra
Telef.: 0800 ADEC UK (2332 85) no Reino Unido
Telef.: +44 (0) 24 7635 0901 fora do Reino Unido
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