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Nødvendigt værktøj: Trådskærer, justerbar skruenøgle, 
standard sekskantnøglesæt, Loctite 242 og 
stjerneskruetrækker.
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STØTTE-REMMER/LYNLÅSESNØRRER

 BEMÆRK: Under hensyntagen til stolens specifikationer og 
dimensioner placeres stolen på dens permanente placering 
på et glat, hårdt og plant gulv, og sørg for, at intet forstyrrer 
dens bevægelse.

PALLEBOLTE

HJØRNESTØTTE-
SKRUER (10)

FIG. 1: 

FIG. 2: 

FIG. 3: 

SEKSKANTSKRUER (2)

ARMLÆNSPOLSTRING 

TRIN 1: Placer hvert polstret armlæn på de krombelagte 
armslæm.

TRIN 2: Påfør en dråbe Loctite 242 på sekskantskruegevind og 
installer undersiden af hver arm med en 4 mm unbrakonøgle 
(FIG.12).

FIG. 12: 

RYKBETRÆK

TRIN 1: Flugt de to øverste og to nederste tapper på 
stoleryggens støbning med glidehullerne på bagsiden af den 
polstrede stoleryg.

TRIN 2: Pres den polstrede stol tilbage over tapperne og skub 
den polstrede stol tilbage ned, indtil alle fire tapper er låst på 
plads (FIG. 11).
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FIG. 11: 

MONTERING AF BETRÆK (FORTSAT) INSTALLATIONSVEJLEDNINGFUSION 3800 OPERATIONSSTOL

ADVARSELSSYMBOL-TAST 
Sikkerhedsbemærkningerne i forbindelse med det følgende 
bør gives særlig opmærksomhed, når de optræder i vedlige-
holdelses-, betjenings- og nødprocedurer i vejledningen.

 ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller 
teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret 
ved at se bort fra ADVARSLEN. Hvis instruktionerne ikke 
følges, kan det medføre personskade.

FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller 
forholdsregler skal følges for at undgå systemuregel-
mæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.

BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det 
nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre 
vigtige oplysninger.

FORSIGTIG: For at undgå beskadigelse af elektrostatisk 
afladning (ESD) på elektronik, skal du altid bære en jordet 
håndledsstrop fastgjort til en jordadapter (f.eks.: Banan eller 
jordingsstik), når du håndterer printkort, stolestyringer og 
kabler eller arbejder i elektriske områder kredsløb.

FORSIGTIG: Feltændringer, der ændrer Forest™ produkters 
elektriske og/eller mekaniske sikkerhed, er i strid med krav til 
agenturets byggekrav og er ikke godkendt af Forest.

 BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjenings vejled-
ningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres 
efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne 
ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i 
installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation 
eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.
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ARMLÆN

TRIN 3: Fjern det ydre bokslåg og sæt det til side.

TRIN 4: Fjern papstøtterne.

TRIN 5: Fjern al plastikindpakning og skum.

TRIN 6: Brug en trådskærer til at skære støttestropperne/
lynlåsbåndene på begge sider af stolen. To bånd på hver side 
fastgør stolen til pallen. De andre bånd fastgør stolen til sig selv 
(FIG. 2).

TRIN 7: For at hjælpe med at komme ud af pallen skal du fjerne 
de to hjørnestøtter, der holdes på plads med 10 skruer (FIG. 3).

TRIN 8: Fjern stolen fra pallen og placer den på det ønskede 
sted, før du foretager anden installation.

TRIN 9: Tilslut stolebundens strømledning til en stikkontakt.

  BEMÆRK: Stolebunden løftes automatisk til den højeste 
position.

UDPAKKERING OG OPSÆTNING

 ADVARSEL: Stolen vejer cirka 136 kg. Brug et hjælpemiddel 
til at fjerne stolen fra pallen. Undladelse af at gøre det kan 
resultere i alvorlig rygskade.

ADVARSEL: Tilslut ikke stolens netledning, før al forsen-
delsesudstyr er fjernet.

FORSIGTIG: Brug ikke stolens arme til at flytte eller placere 
stolen.

TRIN 1: Brug en 5,5 mm unbrakonøgle til at fjerne de fire bolte, 
der holder stolen til pallen. Boltene er placeret på pallens 
underside (FIG. 1).

TRIN 2: Fjern den ydre stropper og plastik, og fjern derefter 
skruerne fra papkassen, en fra hver side og to fra hver ende.



MONTERING AF BETRÆKNING

SÆDEBETRÆKNING

FORSIGTIG: Hvis stolen er en del af en operationsfacilitet, 
skal du vente, indtil hele installationen er færdig, før du 
monterer polstring. Hvis dette ikke gøres, kan det medføre 
beskadigelse af polstringen.

TRIN 1: Juster tappene på undersiden af det polstrede sæde 
med hullerne i sæderammen.

TRIN 2: For at montere det polstrede sæde på sæderammen skal 
du bruge en stjerneskruetrækker til at installere skruer, installere 
det polstrede sæde på sæderammen (FIG. 8).

NAKKESTØTTEBETRÆK 

TRIN 1: Monter den øverste skrue for at holde nakkestøttepuden 
på plads ved at bruge en 2,4 mm unbrakonøgle (FIG. 9). 

TRIN 2: Tryk på låsemekanismen (FIG. 9.1).

TRIN 3: Vip nakkestøtten op. Monter den nederste sekskantskrue 
(FIG. 9.2).

TRIN 4: Tryk på låsemekanismen for at bringe nakkestøtten 
tilbage til sin normale arbejdsstilling (FIG. 9.3).
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BESLAGHULLER MED INDSATTE TILSLUTNINGSTAPPER

INSTALLATION AF STOLERYGGEN  

TRIN 1: Løsn (men fjern ikke) de to sætskruer med en 2,4 mm 
unbrakonøgle og fjern begge stikben (FIG. 4 og 5). 

TRIN 2: Løft ryglænet til dets oprejste position.

TRIN 3: Juster forbindelseshullerne, og sæt forbindelsesstifterne i 
igen (FIG. 4 og 5).

TRIN 4: Påfør Loctite 242 på sætskruen placeret på enden af 
ryglænet.

TRIN 5: Brug en 2,4 mm unbrakonøgle til at spænde sætskruen 
mod den flade overflade af stiften for at holde den indvendige 
arm.

INSTALLATION AF SÆDERAMME

TRIN 1: Fjern split, gaffelbolte og sæt til side (FIG. 6).

TRIN 2: Anbring en nylonskive på hver gaffelstift og skub 
ind i sæderammens hul. Placer den anden nylonskive på 
gaffelbenene, og skub den på stolens bundhul. Udskift splitten 
for at holde rammen på plads (FIG. 7).

  BEMÆRK: Installation af leveringsenheden anbefales før 
montering af polstring. Følg instruktionerne, der følger med 
leveringsenheden. CLEVIS BASE-
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JUSTERING AF HOVEDSTØTTE

TRIN 1: Spænd spændingsjusteringsskruerne efter behov, indtil 
den ønskede glidespænding er nået (FIG. 10).
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