
1 van 2         BEMÆRK: Ikke i skala.

Nødvendigt værktøj: Flathead- og Phillips-skruetrækkere.

SKABMONTERING 

TRIN 1: Brug produkt eller dimensioner nedenfor til at installere 
enheden (FIG. 1).

  BEMÆRK: Afhængigt af tællertype skal du bruge passende 
skruer til at installere enheden (monteringshardware 
medfølger ikke).
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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-bygnings- eller arkitektingeniør, når du 
fastgør en enhed til bygningskonstruktionen. Hvis 
enheden installeres på et skab, en hylde eller et andet 
møbelalternativ, skal du tage ekstra forholdsregler for at 
sikre, at enheden er bygningsmæssigt forsvarlig og fastgjort 
til bygningskonstruktionen for at understøtte enhedsvægten, 
hvilket forhindrer løsrivelse eller væltning, hvilket resulterer 
i skade. Forest™ er ikke ansvarlig for skader som følge af 
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.

SKABSMONTERING DUO INSTALLATIONSVEJLEDNING
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FIG. 1: 



ENHEDSMONTERING

TRIN 1: Brug produktet til at markere monteringsskruen til 
enheden placering (FIG. 1). 

TRIN 2: Fastgør enheden under overfladen (FIG. 2). 

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