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TRIN 5: Drej de bagerste sidedæksler (2) mod uret for at fjerne 
og stille dem til side (FIG. 3).

TRIN 6: Løft det øvre udkragningsdæksel af stoleliftens ramme 
(FIG. 4).

TRIN 7: Afbryd indikatorledningsstikket ved at trykke på 
udløserklemmen (FIG. 5-5.1).

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

ADVARSELSSYMBOLTAST 
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 8004233555.
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FØRING AF RØR OG LEDNINGER TIL 
FORSYNINGSKASSE 

TRIN 1: Før slanger og ledninger gennem spiralflexslanger til 
forsyningskassen (FIG. 1-1.1).

GENMONTERING AF STOLEBETRÆK

TRIN 1: Løft det hvilende øvre bagdæksel op på stoleplatformen 
for at genmontere det nederste dæksel. Brug begge hænder til 
at sprede plastikdækslet og skub indad over boltene (FIG. 1).

TRIN 2: Tilslut hukommelsesknappens ledningsstik igen 
(FIG. 2).

TRIN 3: Genmonter det øverste bagdæksel. (FIG. 3-3.1). 

TRIN 4: Brug en 4 mm unbrakonøgle til at geninstallere skruerne 
(2) på siderne af det øverste bagdæksel. (FIG. 4).

TRIN 5: Drej de bagerste sidedæksler (2) med uret for at 
genmontere (FIG. 5).

TRIN 6: Genmonter cantilever-dækslet på stoleliftens ramme; 
Tilslut indikatorledningsstikket igen (se også trin 2), og afslut 
derefter at fastgøre dækslet (FIG. 6-6.2).

TRIN 7: Genmonter pumpedækslet med en 1/8” unbrakonøgle 
(FIG. 7-7.1). 

TRIN 8: Tilslut stolen til lysnettet igen, og bekræft driften.
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TAPPER OG 
BESLAG (2)

Nødvendigt værktøj: Standard og metrisk sekskantnøglesæt, 
momentnøgle med fatninger, skruenøglesæt, fladskruetrækker 
og nitrilhandsker.

AFMONTERING AF STOLBETRÆK 

TRIN 1: Placer stolens ryg og fod i helt op position. 

TRIN 2: Afbryd stolen fra lysnettet.

  BEMÆRK: Hvis dækslerne allerede er fjernet, fortsæt til 
bageste pivotmonteringssæt på side 2.

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

TRIN 4: Løft det bagerste hjørne og skub pumpedækslet 
fremad for at frigøre tapperne fra beslagene og fjerne 
(FIG. 2-2.1).
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SAMLING AF ENHEDS BAGERSTE DREJE LEJE  SKYLLESKÅL

 FORSIGTIG: Tråde, der skal forsegles, skal være rene og tørre. Ryst produktapplikatoren før brug.

TRIN 1: Installer bagadapterens hovedlejer ved hjælp af illustrationen ovenfor.

MONTERING AF BAGERSTE LEJESAMLING  ASSISTANT’S

 FORSIGTIG: Gevind, der skal tætnes, skal være rene og tørre. Ryst produktapplikatoren før brug.

  BEMÆRK: Se side 3 (FIG. 1.1) for skylleskål.
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FREMGANGSMÅDE AF AFSLØBS/SUGELEDNING

TRIN 1: Fjern stikket fra det øverste bagdæksel (FIG. 1).

TRIN 2: Før navlestrengen gennem det øverste bagdæksel 
(FIG. 2).

TRIN 3: Læg det øverste bagdæksel på stolens platform 
(FIG. 3).

TRIN 4: Før navlestrengen ned af løfterammen og gennem 
navlestrengsføringsguide (FIG. 4).

TRIN 5: Før navlestrengen mellem magnetmanifolden og 
hydraulikvæskebeholderen (FIG. 5-5.1).
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AFMONTERING AF STOLBETRÆK (FORTSAT)

TRIN 8: Brug en 4 mm unbrakonøgle til at fjerne skruerne (2) på 
sidedækslerne (FIG. 6). 

TRIN 9: Fjern det øverste bagdæksel (FIG. 7).

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

TRIN 10: Frakobl hukommelsesknappens ledningsstik ved 
at trykke på udløserklemmen. Fjern det øverste bagdæksel 
(FIG. 8).

TRIN 11: Brug begge hænder, spred sikkerhedsstoppladen og 
træk udad for at løfte dækslet over boltene (FIG. 9).

BAGSTE PIVOTMONTERINGSSÆT 

TRIN 1: Tilslut stolen til lysnettet igen. Placer stolens base i en 
behagelig arbejdsstilling. Afbryd stolen fra lysnettet.

  BEMÆRK: Spring over installationen af det bagerste 
pivotmonteringssæt, hvis stolen er forrøret.

  BEMÆRK: Forsænkede huller skal vende opad.

TRIN 2: Fastgør det bageste assistentbeslag til platformen 
under stolens bremse med to skulderskruer. Spænd på plads 
med en 1/4” unbrakonøgle (FIG. 1-1.2).
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TRIN 1: Installer bagadapterens hovedlejer ved hjælp af illustrationen (FIG. 1). 

TRIN 2: Fortsæt til føring af dræn-/sugeledning.
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