
TRIN 7: Placer et vaterpas på stoleadapteren, parallelt med og 
vinkelret på stolens midterlinje (FIG. 4).

TRIN 8: Kontroller, at stolens adapter nivellerer. 

  BEMÆRK: Hvis nivellering er nødvendig, skal du justere 
3/16” sættet skruer (3), indtil enhedsstolens adapter er i vater 
(FIG. 3). 

TRIN 9: Spænd 15/16” monteringsbolten (55 foot-pounds) 
(FIG. 3).

Nødvendigt værktøj: 1/8”, 3/16”, 5/32” & 5/16” unbrakonøgler, 1/8”, 
og 5/16” unbrakonøgler med momentnøgle, 15/16” skruenøgle, 
standard og metrisk Sekskantnøglesæt, fladskruetrækker, 
bobleniveau og nitrilhandsker (inkluderet).

INSTALLATION AF STOLADAPTER  
TRIN 1: Sæt stolen i stikkontakten.

TRIN 2: Hæv stolebunden og tilbage til fuld oprejst position. 

TRIN 3: Træk stikket til stolen ud af stikkontakten.

   BEMÆRK: Spring trin 4-7 over, hvis stoleadapteren allerede 
er installeret.

TRIN 4: Placer stoleadapteren, så stolens læbe hviler under 
skivens læbe. Beslaget holder sig selv på plads (FIG. 1).

TRIN 5: Skub spændeskiven på stolens mund (FIG. 2).

TRIN 6: Installer 15/16” monteringsbolten løst på bagsiden af 
monteringen og ind i stolen (FIG. 3).

SAMLING ENHEDS LEJE  
TRIN 1: Placer en trykskive på lejefladen af armens drejetap.
TRIN 2: Tilføj trykleje efterfulgt af en anden trykskive. 
TRIN 3: Indsæt armens drejetap og lejestablen i den drejelige leveringsarm. 
TRIN 4: Placer en trykskive på den flade del af armen og armens drejestift. 
TRIN 5: Tilføj det andet trykleje efterfulgt af en tredje trykskive. 
TRIN 6: Indsæt armens drejestift og drejningsleveringsarmen med tryklejer og 
spændeskiver i stoleadapteren.

 FORSIGTIG: For at undgå beskadigelse af drejebøsningen må du ikke bruge magt, når 
du monterer armens drejetap i drejearmen.
 BEMÆRK: Indgreb er en glidepasning, forudsat at den drejelige leveringsarm holdes 
på linje.

TRIN 7: Sørg for, at armens drejestiftsrille vender mod siden af den drejelige leveringsarm, 
der har det tapede hul. 
TRIN 8: Sæt lejesamlingen på plads, indtil armens drejetap er i fuld kontakt med bunden 
og siderne af stoleadapteren.
TRIN 9: Tilføj en dråbe 242/243 blå Loctite til 3/8-16 x 2-1/4” sekskantboltgevindene. Brug 
låseskive og fladskive til at fastgøre armens drejestift til stoladapteren. 
TRIN 10: Tilføj en dråbe 242/243 blå Loctite til 1/4-20 x 3/4” sætskruens gevind og indsæt 
i gevindhullet på stoleadapteren. Spænd stilleskruen for at forhindre armens drejetap i at 
rotere.
TRIN 11: Tilføj en dråbe 242/243 blå Loctite til 1/4-20 x 3/4” sætskruen og indsæt i det 
gevindskårne hul i den flade ende af pivotleveringsarmen. 
TRIN 12: Sæt 1/4-20 x 3/4" sætskruen i indgreb med en 1/8" unbrakonøgle for at deformere 
den indvendige bøsning mod armens drejetap, indtil der opnås en 3-pund kraft til at rotere 
den drejelige leveringsarm.
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LYS/MONITOR LEJESAMLING 
TRIN 1: Sæt stolen i stikkontakten. 
TRIN 2: Hæv stolebunden til dens øvre grænse, og afbryd lysnettet. 
TRIN 3: Placer en trykskive, et leje og en anden trykskive på armens drejetap. Indsæt 
armens drejetap og lejestakken gennem den 1-1/4" messingbøsning for enden af 
drejelygten/monitorarmen. Placer endnu en trykskive, leje og trykskive på armens drejetap. 
TRIN 4: Mens du holder lejerne og armens omdrejningsstift i pivotlampen/monitorarmen, 
skal du justere rillen i armdrejestiften med stoleadapterens nederste modboring. Juster 
drejelyset/monitorarmen og armens drejetap, så det glider ind i modboringen.

 FORSIGTIG: For at undgå beskadigelse af drejebøsningen må du ikke bruge magt, når 
du installerer armens drejetap i pivotlyset/monitorarmen.
 BEMÆRK: Indgreb er en glidepasning, forudsat at pivotlyset/monitorarmen holdes på 
linje. 

TRIN 5: Sæt lejesamlingen på plads, indtil armens drejetap er i fuld kontakt med bunden og 
siderne af stoleadapteren. 
TRIN 6: Sørg for, at armens drejestiftsåbning vender mod siden af lys-/monitorarmen med 
det tapede hul. 
TRIN 7: Tilføj en dråbe 242/243 blå Loctite til 3/8-16 x 2-1/4” sekskantboltgevindene. Mens 
du holder drejelyset/monitorarmen på plads, skal du installere 3/8-16 x 2-1/4" sekskantbolten 
med 3/8" lås og flade spændeskiver gennem armens drejetap, så den trænger ind i 
stoleadapteren. Spænd bolten nok til at fjerne det meste af spillerum mellem lejerne. 
TRIN 8: Afslut stramning af bolten i armens drejetap, indtil al spillerum mellem lejerne er 
elimineret, og pivotlyset/monitorarmen bevæger sig frit. 
TRIN 9: Tilføj en dråbe 242/243 blå Loctite til 1/4-20 x 3/4” sætskruegevind og indsæt i 
gevindhullet på stoleadapteren. Spænd stilleskruen for at forhindre armens drejetap i at 
rotere. 
TRIN 10: Tilføj en dråbe 242/243 blå Loctite til 1/4-20 x 3/4” sætskruens gevind og indsæt i 
det gevindskårne hul i den flade ende af pivotlampen/monitorarmen. 
TRIN 11: Sæt 1/4-20 x 3/4" sætskruen i indgreb med en 1/8" unbrakonøgle for at deformere 
den indvendige bøsning mod armens drejestift, indtil der opnås en kraft på 3 pund til at 
rotere drejelyset/monitorens arm.
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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: 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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FIG. 3: 

  BEMÆRK: Bekræft trin 7, 8 og 9, efter at enheden og lyset er 
installeret. Niveller igen om nødvendigt.
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3900 STOLELIFT STOP/AFSTANDSMÅL 
INSTALLATION

 FORSIGTIG: Der er sandsynligvis ikke installeret et bundstop 
på din eksisterende stol, hvis der tilføjes et pivotlys 
eftermarkedet. Et stop skal installeres, hvis drejelyset er 
fastgjort til bunden af stoleadapteren (se side 4, Lys-/
skærmlejesamling). Undladelse af at installere det passende 
nederste stop kan resultere i, at motordækslet bliver 
beskadiget, når stolen er indstalleret helt nede.

 BEMÆRK: Hvis stoppet blev installeret af Forest™, fortsæt til 
bunden af side 3, Nivellering og lysdrejearm(e).

TRIN 1: Brug en 1/8” unbrakonøgle til at fjerne skruerne (4) på 
siderne af pumpedækslet (FIG. 1).

TRIN 2: Brug en flad skruetrækker til at fjerne skulderbolten og 
sikkerhedsstoppladen (FIG. 2).

 FORSIGTIG: En ledning er forbundet til indikatorlyset. Sørg 
for ikke at trække dækslet helt af før næste trin.

TRIN 3: Løft det øverste udkragningsdæksel af stoleliftens 
ramme (FIG. 3-3.2).

TRIN 4: Tryk på udløserklemmen for at frakoble ledningen 
(FIG. 4). 

BASE NED STOP/AFSTANDSSTILLING

TRIN 5: Installer det passende bundstop over løftecylinderens 
stang (FIG. 5-5.2).

TRIN 6: Sørg for, at stoppet skræver over udluftningsrøret. 

TRIN 7: Genmonter sikkerhedsstoppladen (FIG. 2).
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FJERNELSE AF 3800 STOLEBETRÆK OG 
INSTALLATION AF LØFTSTOP

TRIN 1: Brug en 3,18 mm unbrakonøgle til at fjerne skruerne (2) 
på siderne af pumpedækslet (FIG. 1).

TRIN 2: Skub pumpedækslet fremad, og løft de forreste tapper 
over beslagene (2) for at fjerne pumpedækslet (FIG. 2-2.1).

TRIN 3: Drej de bagerste sidedæksler (2) mod uret for at fjerne 
(FIG. 3).

  FORSIGTIG: En ledning er forbundet til indikatorlyset. Sørg 
for ikke at trække dækslet helt af før næste trin.

TRIN 4: Løft det øverste udkragningsdæksel af stoleliftens 
ramme (FIG. 4-4.2).

TRIN 5: Tryk på udløserklemmen for at frakoble ledningen 
(FIG. 5). 

TRIN 6: Brug en 3,96 mm unbrakonøgle til at fjerne skruerne (2) 
på hver side af det øverste bagdæksel (FIG. 6). 

TRIN 7: Fjern det øverste bagdæksel (FIG. 7-7.1).

  FORSIGTIG: En ledning er forbundet til hukommelsesknappen. 
Sørg for ikke at trække dækslet helt af, før du udfører næste 
trin.

TRIN 8: Frakobl hukommelsesknappens ledningsstik ved 
at trykke på udløserklemmen. Fjern det øverste bagdæksel 
(FIG. 8).

TRIN 9: Brug begge hænder, spred sikkerhedsstoppladen og 
træk udad for at løfte dækslet over bolte på hver side. Fjern 
dækslet (FIG. 9).

TRIN 10: Installer stop på toppen af basiscylinderen (FIG. 10).
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NIVELLERING AF ENHED OG DREJEARM(E) MED LYS

TRIN 1: Installer lejesamlinger (se side 4).

TRIN 2: Niveller drejestolper med bobleniveauer (FIG. 1).

TRIN 3: Geninstaller stolebetræk efter levering og/eller lys 
er installeret ved at vende trinene om i afsnittet "Fjernelse af 
stolebetræk".


