
GUIA DE LUZES 
INDICADORAS 
iDrive™



MONTAGEM

Calibração do 
Disparador. 

DISPARADOR

Disparador pronto 
para uso. Possui 15 
ou mais cirurgias 
restantes.

Disparador pronto 
para uso. Possui 
entre 6 e 14
cirurgias restantes.

Disparador pronto 
para uso. Possui 
últimas 5 cirurgias 
restantes.

HASTE

Calibração da 
haste.

Haste pronta para 
uso. Possui 15 
ou mais cirurgias 
restantes.

Haste pronta para 
uso. Possui entre 
6 e 14 cirurgias 
restantes.

Haste pronta para 
uso. Possui últimas 5 
cirurgias restantes.



MONTAGEM
CARGA

Calibração da carga. Necessita 
teste de abertura e fechamento. 

O teste de abertura e fechamento 
da carga foi bem sucedido, ela está
PRONTA PARA USO.



Durante todo o manuseio do iDriveTM 

somente as luzes indicadoras de 
componentes, na parte de baixo do 
grampeador, permanecerão acesas.

As Luzes Indicadoras de status
vão se acender toda vez que a carga
estiver fechada e vão se apagar
quando a carga estiver aberta.

As Luzes Indicadoras de Status vão 
piscar verdes quando o modo disparo 
do iDriveTM  for ativado. 
Nesse momento as funções de 
Articulação e Rotação serão
travadas e o Botão Azul se torna
o botão de disparo. 

MONTAGEM
EM USO



MODO DISPARO ATIVO

No início do disparo a 
lâmina começa a progredir 
e as Luzes Indicadoras 
de Progresso estarão 
apagadas. 

4 luzes indicadoras de 
progresso indicam que a 
lâmina já percorreu 45mm. 

5 luzes indicadoras de 
progresso acesas indicam 
que a lâmina já percorreu 
60mm. 

2 luzes indicadoras de 
progresso acesas indicam 
que a lâmina já percorreu 
30mm.



FINAL DO DISPARO

Ao final do disparo, as luzes indicadoras de progresso 
permanecerão acesas indicando a distância total
que a lâmina percorreu: 2, 4 ou 5 luzes acesas,
respectivamente para 30, 45 ou 60mm. 

A lâmina deve ser recolhida apertando-se 
o Botão Cinza. 

Então, o iDriveTM vai indicar que a Carga foi disparada 
com sucesso e há a necessidade de substituí-la
por uma nova carga. 



ERROS

Falha na 
calibração do 
Disparador. 
Necessita 
substituí-lo.

O teste de abertura e fechamento 
da Carga foi mal sucedido e ela 
necessita ser substituída.

Falha na 
calibração 
da haste. 
Necessário 
substituí-la.

Bateria 
acabando. 
Necessita 
substituí-la.

DISPARADOR

HASTE

CARGA

Fim da
vida útil do 
disparador.

Fim de Vida 
Útil da Haste. 
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