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VALGMULIGHED FOLDEARMBESLAG (1110-115)

Nødvendigt værktøj: 8 mm og 4 mm unbrakonøgle 

Anbefalet hardware: 10-32 x 3/4 topstykke, rustfrit stål, 4 stk.

TRIN 1: Installer lodret monteringsplade på væg eller skab (FIG. 1). 
 BEMÆRK: Vælg en monteringsplacering baseret på følgende 
krav: Enhedsarmens rækkevidde for at give operatøren så 
meget fleksibilitet som muligt ved placering af enheden. 
Afstand mellem den stive arm, dens nav og eventuelle 
forhindringer. Placering af luft-, vand- og elektriske forsyninger 
til enheden.

 BEMÆRK: Navbøsning, topstolpemontering, 2.502 +/- .002 ID 

 BEMÆRK: En 35,6 cm monteringshøjde fra gulvet vil resultere 
i, at leveringsarbejdsfladen har et område på 15-1/4" til 
34-1/4" fra gulvet for standard IC-kontrol; og 40 cm til 89 cm 
for værdikontrol. Spørg lægen for at sikre, at installationen er 
acceptabel.
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BAGERSTE/SIDESKAB/VÆGMODUL 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.

 ADVARSEL: Vi anbefaler, at du konsulterer en autoriseret 
fagmand, IE-bygningsingeniør eller arkitekt, når du fastgør 
en genstand til bygningskonstruktionen. Hvis genstanden 
installeres på et skab, en hylde eller et andet møbel, skal 
du tage ekstra forholdsregler for at sikre, at apparatet er 
strukturelt forsvarligt og fastgjort til bygningskonstruktionen 
for at understøtte genstandens vægt, hvilket forhindrer 
løsrivelse eller væltning, hvilket kan forhindre personskade. 
Forest™ er ikke ansvarlig for skader som følge af en forkert 
installation.

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.

FORSIGTIG: Anbefalet og medfølgende monteringsværktøj 
er muligvis ikke egnet til din specifikke installation. Udvis 
forsigtighed, når du vælger værktøj, for at undgå potentiel 
skade. Forest er ikke ansvarlig for skader som følge af 
værktøjsvalg.

 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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NIVELLERINGSSKRUER 
(4 PLACES)

.406 GENNEM HUL 
(4 PLADSER)

SKAB OG VÆGMONTERING SIDEENDHED  
(1110-376)

Monteringshardware inkluderet: 9,5 mm-40,6 cm x 2,5 cm 
knapfatningshætte 18-8 S/S, 4 hver; 9,5 mm-40,6 cm x 1 cm 
T-møtrik, 4 ben, zink, 4 hver.

 BEMÆRK: Ikke i skala.
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TRIN 1: Installer lodret nivellerings- og monteringsplade på væg 
eller skab (FIG. 1).
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MULIGHED FOR MONTERING AF SLISKE/DREJEENHED UNDER HYLDEN (1700-140 / 1700-142)

Nødvendigt værktøj: 2,4 mm unbrakonøgle og 2,5 cm sekskantnøgle 

Anbefalet hardware: #8 x 2,5 cm skrue til plademetal, Phillips Pan Head, 6 hver.

TRIN 1: Fastgør MT-chassiset til toppen af skabs-/hyldeoverfladen med 2 skruer (FIG. 1). 

 BEMÆRK: Drejebeslaget er ikke 
påkrævet til sliskemontering 1700-142.

DREJEBESLAG UNDER HYLDE (1700-150)

Nødvendigt værktøj: 2,4 mm unbrakonøgle og 1" unbrakonøgle 

Anbefalet hardware: #10 x 2 cm pladeskrue, Phillips Pan Head, 4 hver.

TRIN 1: Installer drejepladen under skabs-/hyldeoverfladen (FIG. 1).

 BEMÆRK: Ikke i skala.

MT MONTERING AF ØVERSTE HYLDE

Nødvendigt værktøj: Phillips skruetrækker, målebånd

  BEMÆRK: Bestem monteringsstedet (bunden af MT flugter med overfladen). 

TRIN 1: Fastgør MT-chassiset til toppen af kabinet-/hyldeoverfladen med 2 skruer (FIG. 1).

  BEMÆRK: monteringshardware medfølger ikke.
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