
Se Forest™ General Information Operator’s Guide 
for en ordliste over symboler, termer, EMC/elektrisk 
sikkerhedserklæring og brugervejledning.

 ADVARSEL: Vi anbefaler, at du konsulterer en autoriseret 
fagmand, dvs. En bygnings- eller arkitektingeniør, når du 
fastgør et armatur til bygningskonstruktionen.

 ADVARSEL: For at sikre korrekt installation bør kun 
autoriserede teknikere installere dette produkt.

  ADVARSEL: Sørg for, at strømforsyningen/transformatoren er 
placeret inde i en overdækket boks, der er tilgængelig for 
værktøj, og er placeret væk fra vandkilder.

FORSIGTIG: Feltmodifikationer, der ændrer den elektriske 
og/eller mekaniske sikkerhed af Forest-produkter, er i strid 
med krav til agenturets konstruktionsdokumenter og er ikke 
godkendt af Forest.

FORSIGTIG: Anbefalet og medfølgende monteringshardware 
er muligvis ikke egnet til din specifikke installation på grund 
af loftstypen. Vær forsigtig, når du vælger hardware svarende 
til den understøttende strukturtype, for at undgå mulig skade. 
Forest er ikke ansvarlig for skader som følge af hardwarevalg.
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FORSIGTIG: Loft- og afstivningstype er vist som "udelukkende 
til reference".

 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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Nødvendigt værktøj 2 mm unbrakonøgle og slidsskruetrækker.

TRIN 1: Fjern skruerne under flexarmen (FIG. 1).

TRIN 2: Skub armdækslet af.

TRIN 3: Drej messingmøtrikken med eller mod uret for at justere 
armspændingen.
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Nødvendigt værktøj: 2,4 mm unbrakonøgle.

TRIN 1: Fjern sætskruer og endehætter i begge ender af den 
stive arm (FIG. 2).

TRIN 2: Fjern de 4 skruer, der fastgør armdækslet på 
undersiden af den stive arm.

TRIN 3: Skub armdækslet af for at blotlægge interne 
komponenter. 

TRIN 4: Juster automatisk tænd/sluk ved at løsne sætskruerne 
og skubbe til/fra til den ønskede position. For at indstille, spænd 
sætskruerne.

TRIN 5: Skub armdækslet på igen, og udskift de 4 skruer, der 
fastgør armdækslet.

LET FLEX ARM HØJDEJUSTERING

Nødvendigt værktøj: 1,6 mm, 2,4 mm unbrakonøgle. 

TRIN 1: Følg lysarmens adskillelse (FIG. 3, trin 1 til 3).

TRIN 2: Løsn skruerne og flyt blokken til venstre eller højre for at 
justere højden.

TRIN 3: Skru skruerne fast igen. 

TRIN 4: Skub armdækslet på igen og skru de 4 skruer, der 
fastgør armdækslet, på igen.

JUSTERING AF LYSFRIKTION

Nødvendigt værktøj: 3,6 mm unbrakonøgle. 

TRIN 1: Følg lysarmens adskillelse (FIG. 4, trin 1 til 3).

TRIN 2: Stram friktionen ved at dreje med uret; løsnes ved at 
dreje mod uret.

TRIN 3: Skub armdækslet på igen, og udskift de 4 skruer, der 
fastgør armdækslet.
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SKINNESAMLING TIL LOFTBESLAG

Nødvendigt værktøj: 5/64", 1/8", 5/32", 1/4" unbrakonøgle, 
3/16", 11/32" bor, elektrisk boremotor, 1 1/2" hulsav, Phillips 
Skruetrækker, 7/16” sokkel skralde, bobleniveau, 2-3 trinstiger.

  BEMÆRK: For at sikre nem og korrekt installation anbefaler vi 
at installere et skinnesystem uden stol på plads. Sporsamling 
leveres med ledninger og trolly forudinstalleret.

TRIN 1: Brug skabelonen til at bestemme bagsideplacering og 
driftslayout. Forbor nødvendige huller under hensyntagen til 1 
lofttype fra side 1 (fig. 1).

TRIN 1: Fjern sidedæksler og strømforsyningsdæksel (fig. 2).

TRIN 2: Hvis monitormontering ikke inkluderet, fortsæt til E.

 ADVARSEL: Skærm (fladskærm) skal passe til 100 x 
100 VESA-plade og ikke overstige Vægt: 6,81 kg Samlet 
diagonalstørrelse: 61,96 cm

 ADVARSEL: Sørg for, at hovedstøtteskruen går gennem hullet 
i navet og monitorarmstolpen. Hovedstøtteskruehovedet 
flugter med navet, når det er korrekt installeret. Armstolpen 
vil hænge sikkert, når hovedstøtteskruen er korrekt installeret. 
Når det er sikret, justeres nivelleringsskruerne.

TRIN 1: Fjern hovedstøtteskruen (FIG. 3).

TRIN 2: Indsæt drop-stolpen i trolley-navet, mens du 
justerer hovedstøtteskruens hul i stolpen med hul i navet 
for at sikre korrekt installation af hovedstøtteskruen. 
Installer hovedstøtteskruen gennem navet i stolpen. 
Hovedstøtteskruehovedet flugter med navet, når det er 
installeret korrekt.

TRIN 1: Monter skinnesamlingen til loftet, og sørg for at bruge 
korrekt støtte baseret på loftstypen (FIG. 4).

TRIN 2: Mål monitorens faldstolpe med vaterpas ved at justere 
nivelleringsskruerne.

TRIN 3: Skub det dekorative dæksel over stolpen og stram 
dækringen fast mod stolpen med sætskruer for at fastgøre 
låget.

TRIN 4: Installer skærmbeslaget på den nedre stolpe på flex 
armen ved hjælp af unbraconskruer.

3 van 42 van 4

Main support screw

HOVEDSTØTTESKRUE

NEJ

JA

11

11

11

11

11

SKABELON

STRØMFORSYNING 16/18 VAC 
(STOLEHOVED)

LYSVOGN

TROLLEMONITOR

CENTERVOGN

(STOLENS ENDE)

FIG. 1: 

FIG. 2: 

FIG. 3: 

FIG. 4: 

1

2

STRØMFORSYNING 
16/18 VAC 
(STOLEHOVED)

HOVEDSTØTTESKRUE

SKÆRM

NIVELLERINGSSKRUER

FLISEAFSTANDSSTYKKE

LYSVOGN

STRØMFORSYNING 
16/18 VAC 
(STOLEHOVED)

SKÆRM

4

1

1 2

3

 ADVARSEL: Sørg for, at hovedstøtteskruen går gennem 
hullet i navet og stolpen. Skruehovedet flugter med navet, 
når det er korrekt installeret. Droppost vil hænge sikkert, når 
hovedstøtteskruen er korrekt installeret. Når det er sikret, 
justeres nivelleringsskruerne.

TRIN 1: Tilslut seler, og installer lysfaldstope i vognen, mens 
du justerer hovedstøtteskruens hul i stolpen med hullet i 
navet for at sikre korrekt installation af hovedstøtteskruen. 
Installer hovedstøtteskruen gennem navet i stolpen. 
Hovedstøtteskruehovedet flugter med navet, når det er korrekt 
installeret (FIG. 1).

TRIN 2: Mål faldstolpe så det flugter ved at justere 
nivelleringsskruerne.

TRIN 3: Skub det dekorative dæksel over stolpen og fastgør 
dækslet

TRIN 4: Med den drejelige nøgle indsat i den drejelige 
bøsningsåbning, skubbes drejebøsningen på den bøjede stive 
lysarm. Indsæt bøjet stiv arm i faldstolpen, og installer skruer 
gennem stolpen i den stive arms drejebøsning.

TRIN 5: Den stive arms navrille indeholder en anti-rotations 
låseskrue installeret. Hvis omvendt rotation er påkrævet, skal 
du flytte sætskruen til hullet på den anden side af den stive 
arms navrille. Når nøglen sættes i igen, skal du sørge for, at 
nøglepositionen er væk fra nakkestøtten.

TRIN 1: Fjern strømforsyningsdækslet (4 skruer) og 
sporsidedækslerne (4 skruer) (FIG. 2).

TRIN 2: Lav netspændingsforbindelser. Dette trin skal udføres 
af en autoriseret elektriker.

TRIN 3: Sæt strømforsyningsdækslet på igen (4 skruer) og 
sporsidedækslerne (4 skruer).
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 BEMÆRK: 3 SORTE 
LEDNINGER ER MÆRKET 
(0,1, 2)  
CONNECT "0" + SORT 
CONNECT "1" + RØD 
CONNECT "2" + HVID
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