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STYREHOVED 7000 NIVELLERINGSPLADE

SKABS GULVBESLAG TIL UNDER GULV (UC)  
(SE SIDE 3).

VÆGBESLAG (WM) (SE SIDE 4).

SÆTSKRUER TIL 
NIVELLERING(4)

BOLTE (6)

VÆGPANEL

MONTERINGSSKRUER 
(MEDFØLGER IKKE)

 BEMÆRK: 
Ikke i skala.

VÆGMONTERING PLADE 

 METAL PULVERBETRAKTET, 41 X 46 CM  
 LAMINAT, 46 X 60 CM

BAGSKAB OG VÆGSYSTEM

BESLAG TIL UNDER BORD (BC)  
(SE SIDE 2).

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-bygningsingeniø eller arkitekt, når du fastgør 
en genstand til bygningskonstruktionen. Hvis genstanden 
installeres på et skab, en hylde eller et andet møbelalternativ, 
skal du tage ekstra forholdsregler for at sikre, at apparatet er 
strukturelt forsvarligt og fastgjort til bygningskonstruktionen 
for at understøtte genstandens vægte, hvilket forhindrer 
løsrivelse eller væltning, hvilket kan forhindre personskade. 
Forest™ er ikke ansvarlig for skader som følge af 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.

 BEMÆRK: Se vedlagte skema for installation til forsynings-
kassens VVS.
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VÆGBESLAG

Nødvendigt værktøj: 3 mm, 0,5 cm og 8 mm unbrakonøgle og 
vaterpas. 

Monteringshardware medfølger: 3/816 x 11/4” skruer med 
topknap, 4 hver.

 FORSIGTIG: Nivellér for at forhindre afvigelser.

  BEMÆRK: En 46 cm monteringshøjde fra gulvet vil resultere 
i, at enhedens arbejdsflade har en rækkevidde på 86 cm til 
94 cm fra gulvet. Spørg operatøren for at sikre, at installationen 
er acceptabel.

TRIN 1: Installer 41 cm x 46 cm vægmonteringsplade. Hvis 
vægmonteringspladen ikke er nødvendig, skal du installere 15 x 
15 cm monteringsplade (FIG. 1).

TRIN 2: Sæt flasken med rent vandsystem på (FIG. 2). 

  BEMÆRK: Se side 1 for nivellering af kontrolhovedet.

MONTERINGSPLADE 15 X 15 CM
 

 

 

 BEMÆRK: 
Ikke i skala.
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UNDER BORDPLADEN, 28 CM X 37 CM
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BESLAG TIL MONTERING UNDER BORD 

Nødvendigt værktøj: 3,2 mm, 5,6 mm og 8 mm unbrakonøgle 
og bobleniveau. 

Monteringshardware medfølger: 9,5 mm – 40 cm x 22 mm 
8 skruer med topknaphoved, 4 hver.

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

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

TRIN 3: Niveauarm (FIG. 3). 

TRIN 4: Fastgør flasken med rentvandsystem (FIG. 4).

SKABS GULVBESLAG UNDER GULVET 

Nødvendigt værktøj: 1,6 cm betonbor, hammerbor, hammer, 
3 mm 5,6 mm og 8 mm unbrakonøgle, 1,3 CM ankerværktøj 
inkluderet og bobleniveau. 

Monteringshardware inkluderet: Ankerindsats 1/213UNC, 5 cm.

  BEMÆRK: Brug gulvmonteringsplade som skabelon. 

TRIN 1: Brug et 1,6 cm bor til at bore huller i beton med en 
minimumsdybde på 5,7 cm (FIG. 1). 

TRIN 2: Ryd huller for affald.

TRIN 3: Brug det medfølgende værktøj til at slå ankre ind i 
borede huller, der flugter med betongulvet (FIG. 2).

TRIN 4: Installer gulvpladen og plan (FIG. 3). 

TRIN 5: Installer bøjet bundudføringsstolpe ved hjælp af lejet 
samling (FIG. 4).

TRIN 6: Yderligere nivellering kan være påkrævet, når 
leveringen er installeret (FIG. 5).

   ADVARSEL: Hvis du ikke er i stand til at nivellere for at 
forhindre drift, skal du kontakte teknisk support.

  BEMÆRK: For nivellering af Styrehoved 7000 se side 1. 

TRIN 7: Fastgør flasken med rentvandsystem (FIG. 6). 

 BEMÆRK:  
Justeringsskruesæt (4).

Forsigtig: Spænd 
sætskruen for at 
forhindre afvigelser.
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 BEMÆRK: Ikke i skala.
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 BEMÆRK: Adgang til justeringsskrue.
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