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TRIN 3: Installer flasken med rentvandsystem (FIG. 3). 

TRIN 4: Installationen er fuldført.

UNDER BORDPLADEN, 27,94 X 36,83 CM

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: 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. Vær 
forsigtig, når du vælger hardware for at undgå mulig skade. 
Forest er ikke ansvarlig for skader som følge af hardwarevalg.

 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: Nødvendigt værktøj: 3,17 mm, 5,55 mm og 7,93 mm vaterpas 
og bobleniveau.

MONTERING UNDER BORD

Monteringshardware medfølger: 8,89 x 2,22 cm topknaphoved 
Grade 8 skruer, 4 hver.

TRIN 1: Monter kraftig plade under bordpladen (FIG. 1). 

TRIN 2: Fastgør armen til den kraftige monteringsplade (FIG. 2).



VÆGBESLAG

Monteringshardware medfølger: 8,89 x 3,18 cm skruer med 
topknap, 4 hver.

  BEMÆRK: En 50,8 cm monteringshøjde fra gulvet vil resultere 
i, at enhedens arbejdsflade har en højde på 86,4  cm fra 
gulvet. Spørg operatøren for at sikre, at installationen er 
acceptabel.

TRIN 1: Monter stor 40,64 x 45,72 cm plade på væggen (FIG. 1). 
Hvis vægmonteringsplade ikke er nødvendig, fortsæt til trin 2.

TRIN 2: Fastgør 15.24 x 15,24 cm monteringsplade (FIG. 2). 

TRIN 3: Installer armknosen i pladenavet (FIG. 3).

  BEMÆRK: Se side 1 for nivellering af kontrolhovedet. 

TRIN 4: Installer flasken med rent vandsystem (FIG. 3). 

TRIN 5: Installationen er fuldført.
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MONTERINGSPLADE, 15.24 X 15,24 CM

         BEMÆRK: Ikke i skala.

         BEMÆRK: Ikke i skala.
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