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ADVARSEL: Det anbefales at en anden person hjælper til 
med at løfte stolen af bremseklodsen.

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

TRIN 5: Påfør en dråbe Loctite 242 på skruegevindet. Monter og 
spænd den bagerste sætskrue (FIG. 2).

TRIN 6: Hvis stolen er udstyret med en stolemonteret touchpad, 
drej touchpad ud (til siden af armlænet) og spænd boltene 
(FIG. 3). Hvis stolen er udstyret med en enhedsmonteret 
touchpad eller fodkontrol, er en lus forudinstalleret.

TRIN 7: Stolen flytter sig i fuld base-up-stilling, når den er sat i 
en stikkontakt af hospitalskvalitet (FIG. 4).

FORSIGTIG: Brug 
barrierebeskytter for at 
forhindre oversprøjtning af 
forurenende stoffer fra for 
tidlig ældning af elektroniske 
komponenter.

3900 STOL INSTALLATIONSVEJLEDNING

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.

Nødvendigt værktøj: 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 3/16”, 5/32 
sekskantnøgle, 17 mm eller 3/4 & 24 mm eller 15/16” skralde 
med fatning/skruenøgle, stjerneskruetrækker, vaterpas og 
Loctite 242. 

UDPAKNING OG OPSÆTNING 

TRIN 1: Klip og fjern binderemme fra emballagen (FIG.1).

TRIN 2: Fjern skruerne, der holder kartonen på plads, og fjern 
dem. Løft kartonen og kassér den.

TRIN 3: Fjern boltene under bremseklodsen, der holder stolen 
på plads. 

TRIN 4: Løft og skub stolen af bremseklodsen ved hjælp af en 
andens hjælp.
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HOVEDSTØTTEINDSTILLING TIL KØRESTOL

Nakkestøtten kan bruges til kørestolspatienter.

TRIN 1: Skub nakkestøtten op, indtil den er fri af stolen (FIG.1). 

TRIN 2: Drej nakkestøtten 180 grader. Skub den omvendte 
nakkestøtte tilbage ind i ryglænet og skub den nedad (FIG. 2).

TRIN 3: Kør stolen, indtil den når dens fulde oprejste stilling. 
Juster højden på nakkestøtten ved at flytte stolen op eller 
ned (ved at bruge base up-funktionen på fodkontakten eller 
touchpad).

TRIN 4: Placer nakkestøtten som ønsket (FIG. 3). 

TRIN 5: Placer kørestolen bag nakkestøtten (FIG. 4).

  ADVARSEL: Sørg for at stolens hjullåse er aktiveret, før 
patientens hoved placeres på hovedstøtten.

FIG. 1:

FIG. 2: 

FIG. 3: 

FIG. 4: 

STOL

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, stolebetjeninger og 
kabler eller arbejder i området med elektriske 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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TRIN 8: Fjern lusen i printkortet eller navlestrengen før 
installation af yderligere produkter.
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 BEMÆRK: 
Fortsæt, hvis du 
installerer seler.

FIG. 4: 

VELCRO SKAL CENTERES PÅ 
ARMLÆNSPLADEN. KLÆB IKKE VELCRO 
PÅ ARMLÆNENES PLADEBESLAG.

FIG. 4:

FIG. 5:        BEMÆRK: Sørg for, at den forreste åbning vender 
mod stolens fodende.

Før fjernkablet 
gennem spiral flex.

INSTALLER FJERNBETJENINGSHOLDEREN 
I DET FORSÆNKEDE OMRÅDE (UNDER 
ARMLÆNSSTØTTEN).

PIL KLÆBENDE 
BAGGRUND AF.

FIG. 6:

FIG. 3: 

MONTERING AF BETRÆKNING

TRIN 1: Reducer nakkestøttespændingen (FIG. 6). Skub 
nakkestøtte indtil den er kommet fri af stolen og stil den til side 
(FIG. 1). 

TRIN 2: Monter sædepuden på sædepladen (FIG. 2).

  BEMÆRK: Hvis polstring følger med stolen ved levering, er 
sæderammen forudinstalleret.

TRIN 3: Monter armlæn på armlænsplader. Påfør en dråbe 
Loctite 242 på skruegevind; installer og spænd fast (FIG. 3).

TRIN 4: Installer ryglænspuden ved at skubbe ind og derefter 
glide ned i stand-offs (FIG. 4).

  BEMÆRK: Hvis seler blev bestilt, henvises til sele-
installationstrin 3 før montering af rygpuden.

TRIN 5: Stand-off kan kræve justering for at ryglænet passer 
korrekt (FIG. 5).

TRIN 6: Genmonter nakkestøtten og juster glidespændingen 
(FIG. 6).

INSTALLATION AF SELER

TRIN 1: Fjern ryglænspuden ved at løfte op og ud (FIG. 1).

TRIN 2: Fastgør velcro under begge armlæn (FIG. 2).

TRIN 3: Sæt selen over armlænet og træk sejlet tilbage 
mod ryglænspladen. Anbring hver sele ved den omtrentlige 
placering og monter velcro og fastgør selen til velcro. Træk 
hver sele tilbage for at sikre en tæt pasform og finish (FIG. 3).

TRIN 4: Monter ryglænspuden (FIG. 4). 

TRIN 5: Installationen er fuldført.
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STAND-OFFS
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VELCRO
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VELCRO

MASSAGEINDSTILLING

  BEMÆRK: Hvis massageindstillingen bestilles med stolen, 
vil en navlestreng og andre massagekomponenter være 
forudinstalleret på stolen.

TRIN 1: Fjern stolebetræk (FIG. 1). 

TRIN 2: Anbring modulet i forsyningsboksen og før tråden 
gennem den spiralformede, bøjelige slange (FIG. 2).

TRIN 3: Fastgør ryglænspuden ved at trykke ind og derefter 
ned (FIG. 3 på side 2).

TRIN 4: Tilslut slangen og staven (FIG. 4).

TRIN 5: Fastgør stavholderen (FIG. 5).

TRIN 6: Indsæt staven i holderen (FIG. 6).
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