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FORSIGTIG: Undgå at ridse stolpen

SIDEKASSE 
SECURING

NIVELLERINGSSKRUER (8)

FORSIGTIG: Mål og niveller

 BEMÆRK: 
Hullet skal 
vende mod 
stolens tå.
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Nødvendigt værktøj: 3,96 mm, 5,78 mm, 3,18 mm, 7,95 mm 
unbrakonøgle og bobleniveau.

INSTALLATION AF SIDEBOKS LEVERING 

TRIN 1: Brug en 3,18 mm unbrakonøgle til at fjerne 
sideboksens sidedæksel (FIG. 1).

TRIN 2: Placer sideboksen på stolens adapter over 
nivelleringsfatningen.

TRIN 3: Indsæt kontrol/lysstolpe i nivelleringsfatning (FIG. 2).

TRIN 4: Niveller stolpen med vaterpas og juster 
nivelleringsskruerne i overensstemmelse hermed ved hjælp af 
en 3,96 mm unbrakonøgle.

TRIN 5: Skub pyntekraven over stolpen.

FASTGJORT STOL MED SIDEBOKSENHED  
(EKSTERN NAVLE)

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.

FORSIGTIG: Feltændringer, der ændrer den elektriske og/
eller mekaniske sikkerhed af Forest™ -produkter, er i strid 
med krav til agenturets byggesag 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:INSTALLATION AF SIDEBOKS LEVERING  
(FORTSAT)

TRIN 6: Installer bøsning og betjeningslys i lysstolpen. Før 
ledningsnettet gennem og ud af stolpehullet ind i sideboksen 
(FIG. 3).

  BEMÆRK: Hvis der blev bestilt em skærmsamling, henvises 
til installationsvejledningen til skærmmontering.

TRIN 7: Indsæt arm og navlestreng i sideboksen (FIG. 4).

TRIN 8: Match og tilslut navlestrengsslanger, sugeslanger og 
ledningsforbindelser med den nedre navlestreng.

TRIN 9: Fjern endedækslet, og juster spændingen i flexarmen 
for at opnå modbalance i kontrolhovedet. Sæt endedækslet på 
igen (FIG. 5).

  BEMÆRK: Når den er justeret korrekt, bevarer den interne 
flexarmsfjeder styrehovedets vægt, når hovedafbryderen er i 
slukket stilling.
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INSTALLATION AF ASSISTANT’S

TRIN 1: Installer teleskoparmnålen inde i 1,27 cm hullet og 
hæng HVE, SE og sprøjten i holderen (FIG. 6).
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INSTALLATION AF KUSPIDOR 

TRIN 1: Hvis det er relevant, skal du installere skylleskålen med 
bøsning i sideboksen (FIG. 1-1.2). 

TRIN 2: Før og tilslut drænslangen (FIG. 1.2).
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