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BAGERSTE DREJEENDHED
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FIG.1: 

TRIN 2: Fjern de 6 skruer, der holder polstringen på plads 
(stjerneskruetrækker). Sæt polstring og hardware til side (FIG. 2).

FIG. 2: 

FREMGANGSMÅDE TIL MONTERING AF AFLØBS-/
SUGELEDNING 

TRIN 1: Fjern dæksler (FIG. 1). 

TRIN 2: Før og fastgør slangerne sammen med lynlås (FIG. 2).

 FORSIGTIG: Knæk ikke slangen med lynlås. 

TRIN 3: Foretag passende tilslutning i forsyningskassent. 

TRIN 4: Genmonter dæksler. 

TRIN 5: Genmonter betrækket, hvis den oprindeligt blev fjernet.
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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: For at undgå beskadigelse af elektrostatisk 
afladning (ESD) på elektroniske enheder, 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 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.

Nødvendigt værktøj: 3 mm, 4 mm, 4,7 mm, & 8 mm, 3 mm, 8 
mm og 10 mm, unbrakonøgler, 3 mm, 8 mm unbrakonøgler 
med momentnøgle, 19 mm, 14 mm & 2,4 cm skruenøgle, 
fladskruetrækker og nitrilhandsker.

  BEMÆRK: Stole købt før juli 2014 indeholder metriske skruer, 
alle stole købt efter denne dato indeholder standardskruer. 
Dette sæt indeholder et metrisk og standard møtrik og 
boltsæt, som passer til begge stole. Kontroller, at du bruger 
det rigtige værktøj og hardware til din stol, før du fortsætter.

  BEMÆRK: Hvis den bagerste drejetap allerede er installeret, 
skal du fortsætte til side 3.

REAR PIVOT ASSISTANT'S ELLER CUSPIDOR 
MOUNT 3900 STOL

TRIN 1: Placer stolens ryg i den mest opadgående stilling og 
basen i den nederste stilling (FIG. 1).
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REAR PIVOT ASSISTANT'S ELLER CUSPIDOR 
MOUNT 3900 STOL (FORTSAT)

INSTALLATION AF LØFTEDÆKPLADE 

TRIN 1: Fjern eksisterende løftedækplade fra stolen (3 mm 
sekskantnøgle) (FIG. 3).

TRIN 2: Brug allerede eksisterende skruer til at installere den 
nye dækplade, der indeholder navlestrengsføringshullet.

OPSÆTNING AF BAGERSTE DREJEENHED 

TRIN 1: Installer den bageste drejbare enhed på på 
monteringspladen ved hjælp af de medfølgende skruer (4mm 
sekskantnøgle) (FIG. 4). Vælg hulplacering baseret på de 
ønskede grænser for den ledarm, der skal fastgøres.

INSTALLATION AF BAGERSTE DREJEENHED

TRIN 1: Fjern 3 skulderbolte som vist (10 mm sekskantnøgle) 
(FIG. 5). Hvis en stolmonteret touchpad er installeret, skal du 
fjerne den under dette trin.

TRIN 2: Installer monteringsplade og afstandsstykker med 
medfølgende møtrikker og bolte (8 mm sekskantnøgle & 19 mm 
fatning). Hvis du geninstallerer en stolemonteret touchpad, 
skal du indsætte touchpad-monteringsenheden i stedet for det 
medfølgende afstandsstykke (FIG. 5.1).

TRIN 3: Fjern den resterende skulderbolt. Indsæt afstandsstykke 
og fastgør med møtrik og bolt (8 mm sekskantnøgle & 19 mm 
fatning) (FIG. 5.2).

FIG. 3: 

BOLTE (3)

SAMLING AF BAGERSTE CENTERTAPLEJE ASSISTANT'S 

1090/1091/1095/1096/1290

BAGERSTE DREJELEJESAMLING - CUSPIDOR ELLER DUO CONTROL  
1490/1495PI/1500PI/1580/1590/1591

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

FIG. 4:

FIG. 5:

FORSIGTIG: Beskyt arbejdsområdet. Tråde, 
der skal forsegles, skal være rene og tørre. Ryst 
produktapplikatoren før brug.
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FORSIGTIG: 2 eller 3 skruegevind fra bolten (1) skal stikke 
ud under møtrikken (13) for korrekt installation.

FORSIGTIG: 2 eller 3 skruegevind fra bolten (1) skal stikke 
ud under møtrikken (13) for korrekt installation.
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