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FIG. 2: ALUMINIUMSBASE

FIG. 4: 
SÆDEMONTERING

FIG. 1: HJUL 

FIG. 5: 
MONTERING 
AF RYGLÆM

ADVARSEL: Når 
du indsætter 
højdejusterings-
cylinderen, skal du 
udvise forsigtighed for 
at undgå at klemme 
fingrene.

FIG. 3: HØJDEJ-
USTERINGS-
CYLINDER

ADVARSEL: Sørg for, at hjulene sidder 
godt fast, før du bruger skamlen.

SORT STIK

TRIN 2: Indsæt højdejusteringscylinderen i aluminiumsbunden 
(FIG. 3).

TRIN 3: Placer sædesamlingen oven på højdejusterings
cylinderen (FIG. 4).

TRIN 4: Indsæt rygsamlingen i mekanismen under sædet, og 
stram knappen sikkert ved at dreje med uret (FIG. 5).

TRIN 5: Sid på skamlen for permanent at låse cylinderen i 
baen og sædet. Nu kan stemplet i højdejusteringscylinderen 
aktiveres ved at aktivere sædehøjdehåndtaget for at justere 
sædeplaceringen.

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: Sæt kun stemplet i indgreb i højdejusterings-
cylinderen, efter at skamlen er samlet. Aktivering af stemplet 
før installation kan forårsage personskade.

 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.

6176 DOCTOR’S COMFORT SKAMMEL 

TRIN 1: Indsæt hjul i basen. Påfør et betydeligt tryk for at sikre, 
at hjulene sidder fast (FIG. 12).
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6187 ASSISTANT'S COMFORT SKAMMEL

TRIN 1: Indsæt hjul i basen. Påfør et betydeligt tryk for at sikre, 
at hjulene sidder korrekt (FIG. 12)

TRIN 2: Indsæt højdejusteringscylinderen i basen (FIG. 3). 

TRIN 3: Skub den justerbare fodringover 
højdejusteringscylinderen og spænd fodringsknappen fast 
(FIG. 4).

TRIN 4: Sæt stopkraven oven på højdejusteringscylinderen og 
spænd sætskruerne godt fast (FIG. 5).

TRIN 5: Skub kromarmrøret oven på højdejusteringscylinderen, 
indtil det sidder godt fast (FIG. 6).

TRIN 6: Placer sædesamlingen oven på højdejusterings
cylinderen (FIG. 7). 

TRIN 7: Skub den faste arm ind i armrøret. Spænd 
armrørsknoppen med uret for at fastgøre armen (FIG. 8).

TRIN 8: Sid på skamlen for permanent at låse cylinderen i 
bunden og sædet. Nu kan stemplet i højdejusteringscylinderen 
aktiveres ved at aktivere sædehøjdehåndtaget for at justere 
sædeplaceringen.

FIG. 6: SÆDEMONTERING

FIG. 7: MONTERING AF RYGLÆN

FIG. 8: SKRALDEARM 

FIG. 4: JUSTERBAR FODRING

FIG. 5: ARMRØR I KROM 

FIG. 2: ALUMINIUMSBASE

FIG. 1: HJUL

FIG. 3: 
HØJDEJUSTERINGSCYLINDER

ADVARSEL: Når 
du indsætter 
højdejusteringscylinderen, 
skal du udvise forsigtighed 
for at undgå at klemme 
fingrene.

ADVARSEL: Sørg for, at 
justeringsknapperne til armrør og 
fodring er strammet godt fast (ved 
at dreje med uret) for at forhindre 
eventuel glidning, der kan resultere i 
personskade.

ADVARSEL: Sørg for, at hjulene sidder 
godt fast, før du bruger skamlen.

FODRINGSKNAP

SORT STIK

ARMRØRKNAP


