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Nødvendigt værktøj:  4mm, 4,78mm, 3,18mm sekskantnøgle og 
vaterpas.

  BEMÆRK: Hvis du installerer en skærmsamling, 
henvises der til installationsvejledningen for anvisninger i 
skærmstativmontering.

KUN LYS INGET KONTROLHOVED

TRIN 1: Indsæt lysstolpen i stolens adapternav (FIG. 1).

TRIN 2: Niveller stolpen ved hjælp af et boblepas og 
nivelleringsskruerne i stolens adapternav. Spænd skruerne 
godt fast.

TRIN 3: Indsæt lysbøsning i stolpen.

TRIN 4: Indsæt lys i bøsningen, mens du fører lyskablet ned 
gennem stolpen og ud i bunden til strømforsyningen.

FAST STOLEMONTERING UDEN SIDEKASSE (EKSTERN NAVLE) INSTALLATION 
INSTRUKTION

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 ADVARSELEN. 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. 1: 

SAMLESKINNE

FIG. 2: 

SPYTBAKKE

  BEMÆRK: Monteringsskruer monteret med spytbakkenav, 
cylinder og dekorativt dæksel under installation af 
rentvandssystem, hvis spytbakken blev bestilt med en FE-
model.

TRIN 1: Monter spytbakkens skydeklemmesamling på 
kontrolsøjlen (FIG. 1).

TRIN 2: Indsæt spyttebakkens bøsning i navet (FIG. 2).

TRIN 3: Indsæt spyttebakken i bøsningen, før afløbsslangen ud 
gennem bunden og gennem hullet i Forest flad stoladapter.

TRIN 4: Dæk afløbsslangen med den bøjelige slange og fastgør 
den i forsyningskassen.

  BEMÆRK: Spytbakkens navlestreng løber særskilt fra 
tandlægeenhedens navlestreng.

TRIN 5: Installer spytbakkens skål, si, tudene og kopholder
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  BEMÆRK: Monteringsskruer monteret med spytbakkenav, 
cylinder og dekorativt dæksel under installation af 
rentvandssystem, hvis spytbakke blev bestilt med en FE-
model.

TRIN 1: Indsæt 12,7mm stift til teleskoparmforbindelser i hullet 
oven på klemmesamlingen (FIG. 1).

TRIN 2: Før afløbsslangen ind i enhedens kontrolsøjle gennem 
spalten og ud af bunden af stolpen.

TRIN 3: Fastgør HVE(r) og spytudkasterrør til cylinderporte 
under det dekorative dæksel.

TRIN 4: Hæng sprøjte, HVE(r) og spytudkaster i holderen.

  BEMÆRK: Niveller teleskoparmen, hvis der opstår glidning.

TRIN 5: Fortsæt til trin 3 under afsnittet rentvandssystem for at 
skjule enhedens navlestreng, drænslange og lyskabel (hvis det 
er relevant).

  BEMÆRK: Hvis assistants teleskoparm blev bestilt uden 
doctors delivery-enhed, skal du springe trin 5 over og 
dirigere drænslangen til forsyningskassen.

RENTSVANDSSYSTEM

 BEMÆRK: Hvis en lysstolpe blev bestilt, skal lyspostklemmen 
installeres før rentvandsklemmen.

TRIN 1: Installer rentvandssystemet på enhedens kontrolsøjle 
(FIG. 2).

 BEMÆRK: Rentvandsystem og hul skal vende mod stolens 
fodende.

TRIN 2: Før slangen gennem og ned ad enhedens kontrolsøjle 
til forsyningskassen.

 BEMÆRK: Hvis den enhedsmonterede touchpad-mulighed 
blev bestilt, skal du føre kablet under stoleadapteren til 
stolebrættet og tilslutte.

TRIN 3: Dæk navlestrengen med den bøjelige spiralslange 
og fastgøre den ved hjælp af navlestrengen under stolpen og 
manchetterne på forsyningskassen.

 BEMÆRK: Hvis der blev bestilt en lys- og/eller assistants-
teleskoparm, spring trin 3 over og fortsæt til side 3.
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TRIN 1: Installer lyssøjlen og klemmesamlingen på 
enhedens kontrolsøjle ved hjælp af placeringsillustrationen 
til konfigurationsreference. Spænd skruerne godt fast 
(FIG. 1).

TRIN 2: Indsæt lys bøsningen i posten. 

TRIN 3: Indsæt lys i bøsningen, mens du fører lyskablet 
ned gennem stolpen og ud gennem bunden samt ind i 
enhedens kontrolsøjle og ud gennem bunden.

TRIN 4: Fortsæt til trin 3 under afsnittet om 
rentvandssystemet på side 2 for at skjule enhedens 
navlestreng og lyskabel, hvis assistants teleskoparm 
ikke blev bestilt.

 BEMÆRK: Hvis lys- og stolpemontering blev bestilt 
uden en doctors delivery-enhed, medfølger flex 
spiralslangen ikke.

 BEMÆRK: Hvis en assistants teleskoparm blev bestilt, 
spring trin 4 over og fortsæt til assistants teleskoparm 
nedenfor.
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 BEMÆRK: Se sidste side for 
føring af touchpad-kabel.

DOCTORS DELIVERY-ENHED

  BEMÆRK: For tilslutning af navlestreng henvises til 
installationsvejledningen og skemaet til forsyningskassen.

TRIN 1: Indsæt enhedens kontrolsøjle i stolens adapternav 
(FIG. 1).

TRIN 2: Niveller stolpen ved hjælp af et boblepas og 
nivelleringsskruerne i stolens adapternav. Spænd skruerne 
godt fast.

TRIN 3: Indsæt kontrolhovedets arm i søjlen, efterfulgt af 
nylonspændeskiven og trimringen.

TRIN 4: Før enhedens navlestreng gennem kontrolsøjleen til 
forsyningskassen.
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