DOBBS 2.0 AJUSATABLE SPIRNG TENSION BAR
Múnla SDCBMD 2.0 Beag agus Rialta
Tásca le haghaidh Úsáide:
Tar éis do chos do pháiste a cheartú, cuireann cosc ar fhuadach chos Dobbs Bar cosc ar athiompaithe tríd an
chos a choinneáil sa suíomh ceartaithe.
NÓTA: Ná cuir an brace seo i bhfeidhm ar chos neamhcheartaithe. Ní cheartaíonn an brace cam reilige, ní
choinníonn sé ach an ceartú a bhaintear amach le Modh cóireála Ponseti (modh a úsáideann sraith de theilgthe
sraitheach chun cam reilige a cheartú de réir a chéile).
Treoracha Úsáide:
Ba chóir an Dobbs Bar a chaitheamh 23 uair sa lá ar feadh na chéad 3 mhí agus ansin san oíche agus snaps ar
feadh 2 go 4 bliana. Tá bracing ríthábhachtach chun ceartú cam reilige a choinneáil. Mura gcaitear an brace mar
a fhorordaítear, tá ráta atarlú beagnach 100 faoin gcéad ann.
Rabhaidh agus réamhchúraimí:
Ná húsáid Loctite ná táirgí eile de chineál superglue riamh ar na scriúnna sa Dobbs Bar. Imoibríonn an
superglue / Loctite leis an plaisteach polacarbonáit agus cuirfidh sé an plaisteach ag lagú agus ag briseadh.

An Dobbs Bar a Chur ar bun
Leithead an bharra a shocrú:
Ba chóir an Dobbs Bar a shocrú ionas go mbeidh leithead an bharra cothrom le leithead ghualainn an linbh.
Tomhais leithead ghualainn an linbh ón ghualainn chlé lasmuigh go dtí an ghualainn dheis lasmuigh.
Coigeartaigh fad an Bharra Dobbs ionas go mbeidh fad an bharra cothrom le do thomhas leithead ghualainn ó
lár sála an phláta chlé go lár sála an phláta chos dheas. Is fearr an barra a bheith beagán níos leithne ná leithead
an ghualainn seachas a bheith ró-chúng. Tá sé míchompordach don leanbh má tá fad an bharra ró-chúng.
Ag baint úsáide as an eochair heics a chuirtear ar fáil sa phacáiste, scaoil na scriúnna ceann heicse ar an
gclampar lár agus sleamhnaigh leithead na barraí ar oscailt go dtí go mbeidh siad comhoiriúnach le leithead
ghualainn an linbh. Nuair atá an leithead ceart, déan an scriú / na scriúnna ceann heics a aisghabháil chun na
barraí a ghlasáil go daingean ina n-áit.

An rothlú seachtrach a shocrú:
Ba chóir an chos nó an cam reilige atá buailte a shocrú ag 60 céim de rothlú seachtrach, ba cheart an taobh nach
bhfuil tionchar air a shocrú ag 30 céim nó rothlú seachtrach. Maidir le cam reilige déthaobhach ba chóir an dá
chos a shocrú go 60 céim. Ba cheart go mbeadh uillinn an uainíochta sheachtraigh comhoiriúnach le méid an
uainíochta sheachtraigh a baineadh amach sa teilgthe deireanach. Mar shampla, mura raibh an dochtúir in ann
an chos a raibh tionchar air a cheartú go 50 céim ansin ba chóir an brace a shocrú go 50 céim.

Scaoil an scriú ceann heics i lár an lámh sclóine dubh agus rothlaigh an ghearrthóg thapa amach go dtí go
dtéann an pointeoir ar an lámh sclóine dubh suas leis an socrú céime ceart ar bhun an ghearrthóg thapa. Déan
an scriú heics a aisghabháil chun glasáil san uillinn atá ag teastáil ó rothlú seachtrach.

Teannas gníomhach earraigh a shocrú:
Le lógó Dobbs ag tabhairt aghaidh ort. Aimsigh an dhiailiú uimhreacha i gcúl thithíocht an earraigh, beidh sé seo
do chéad choigeartú. Scaoil an scriú heicse coigeartaithe cúil go dtí go scaoiltear an dhiailiú (ná dícheangail é an
bealach ar fad, díreach go leor chun an dhiailiú glas a chasadh). Cas an dhiailiú glas go dtí go mbeidh an uimhir
bhán chuí le feiceáil sa fheiste / fuinneog suiteála. Déan an scriú seo a athshlánú an bealach ar fad chun suíomh
cúil an earraigh a shocrú. Tiontaigh an barra ionas go mbeidh lógó Dobbs os do chomhair. Scaoil an scriú heics
tosaigh go dtí go scarann na fiacla plaisteacha. Cas na píosaí dubha sáithithe go dtí go dtéann na poncanna bána
suas leis an teannas earraigh céanna ar an uimhirlíne a leagann tú sa suíomh cúil. Is gá an dhiailiú suite cúil agus
dhiailiú an tsuímh tosaigh a shocrú ag an uimhir chéanna. Déan an scriú heics tosaigh a aisghabháil. Déan na
céimeanna seo arís ar an taobh eile den bharra chun an Bar Dobbs nua a chur ar bun.
Ag gabháil leis an AFO:
Nuair a bheidh uillinn an uainíochta sheachtraigh socraithe, sleamhnaigh an píosa dubh ar a bhfuil an lipéad
“PUSH” isteach sa chainéal cuasaithe ar bhun an AFO. Déanfaidh an píosa ar a bhfuil an lipéad “PUSH” an AFO a
ghlasáil agus a ghlasáil. Chun an AFO a bhaint de, brúigh go daingean ar an gcuid atá lipéadaithe “PUSH” agus é
ag tarraingt siar ar an mbarra go dtí go sleamhnaíonn sé saor ón gcainéal.

