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RENTVANDSSYSTEM

FASTSAT STOLE UDEN SIDEBOKS - INDVENDIG 
NAVLESTRENG 

Nødvendigt værktøj: 2 mm & 4,8 mm sekskantnøgle unbrakonøgle

  FORSIGTIG: Vand- og luftforbindelser: Vandledninger 
på ordontologiske anordninger er designet til at 
blive forbundet til indgående vandsystemer med en 
tilbagestrømsforebyggende enhed, et partikelfilter med en 
maskestørrelse, der ikke overstiger 90um, og indgående 
luftledninger med et partikelfilter på højst 25um.

TRIN 1: Brug den angivne måling til at montere 
rentvandssystemet (FIG. 1).

TRIN 2: Fastgør rentvandssystemet til stolpen og før slangen 
gennem hullet ind i stolpen (FIG. 2).

TRIN 3: Tilpas slangen til enhedens navlestreng og tilslut den 
(FIG. 3). 

TRIN 4: Installer flasken (FIG. 4).

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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DREJELIG STYREPOST - INTERN NAVLESTRENG

Nødvendigt værktøj: 4 mm sekskantnøgle unbrakonøgle

  FORSIGTIG: Vand- og luftforbindelser: Vandledninger 
på ordontologiske anordninger er designet til at 
blive forbundet til indgående vandsystemer med en 
tilbagestrømsforebyggende enhed, et partikelfilter med en 
maskestørrelse, der ikke overstiger 90um, og indgående 
luftledninger med et partikelfilter på højst 25um.

TRIN 1: Monter manifolden på stolpen ved hjælp af de vedlagte 
skruer (2) og før slangen gennem stolpen (FIG. 1).

TRIN 2: Tilpas slangen til enhedens navlestreng og tilslut den 
(FIG. 2). 

TRIN 3: Installer flasken (FIG. 3).

SAMLINGSSÆT MED 
HURTIGAFKOBLINGSFUNKTION

  BEMÆRK: Gevindlåsmaterialet er designet til at muliggøre 
fjernelse af flasken fra adapteren. Den er designet til ikke at 
være permanent. Fjern eventuel overskydende gevindlås fra 
adapteren, når du geninstallerer den.

UDSKIFT/TILFØJ FLASKE TRANSFORMER TIL 
TRYKHOVED:

TRIN 1: Fjern vandflasken fra trykhovedet (FIG. 1). 

TRIN 2: Påfør en lille perle af gevindlåsmateriale på 2 hele 
gevind på transformeren og skru ind i trykhovedet (FIG. 2). 

TRIN 3: Lad stå i 30 minutter for at hærde.

TRIN 4: Installer flasken med hurtigafkoblingssadapter på 
transformeren og drej den fast (FIG. 3).

TILFØJ HURTIGAFKOBLINGSADAPTER TIL FLASKE:

TRIN 1: Påfør en lille perle af gevindlåsemateriale på 2 
hele gevind på hurtigafkoblingsadapteren og skru på 
flaskegevindene (FIG. 2).

TRIN 2: Lad stå i 30 minutter for at hærde.

TRIN 3: Installer flasken med hurtigafkoblingssadapter på 
transformeren og drej den fast (FIG. 3).
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