
ARMLÆN

FORSIGTIG: For at minimere mulig skade på patienten er 
stolen udstyret med bevægelige armlæn, der gør det lettere 
at komme ind og ud. Husk at sænke armlænet ned for 
patienten (for lettere ind-/udstigning) ved start og afslutning 
af drift. Armlæn er ikke beregnet til at understøtte patientens 
vægt, når man går ind eller ud af stolen.

TRIN 1: For at sænke armlænet skal du trække op i vippearmen, 
der er placeret på bagsiden af armsamlingen (FIG. 8).

TRIN 2: For at hæve armlænet løftes den sænkede ende af 
armlænet op, indtil armlænet stopper og klikker ind i den låste 
armlænsstilling.

JUSTERING AF HOVEDSTØJENS SPÆNDING

TRIN 1: Fjern ryglænspuden (FIG. 9). 

TRIN 2: Juster skruerne (FIG. 10). 

TRIN 3: Genanbring ryglænspuden (FIG.11). 

NØDVENDIGT VÆRKTØJ: Stjerneskruetrækker

PLEJE AF STOLEBETRÆK

  ADVARSEL: Se altid instruktionerne fra desinfektions-
middelproducenten for at være sikker på, at opløsningen 
ikke er skadelig for mennesker eller de materialer, den 
kommer i kontakt med. For yderligere vejledning til rengøring 
og desinfektion af miljømæssige overflader henvises der til 
Forest™ Operatory Equipment Asepsis Operator’s Guide 
samt anden infektionskontrolinformation kan findes i:

Guidelines for Infection Control in Dental Health Care Settings 
på: www.cdc.gov

American Dental Association’s anbefalinger kan findes på:  
www.ada.org

Organization for Safety and Asepsis Procedures’ anbefalinger 
kan findes på: www.osap.org

 ADVARSEL: Følg alle producentens advarsler. Forest- 
eller polstringsproducenten kan ikke holdes ansvarlig for 
skader eller kvæstelser som følge af brug eller misbrug af 
rengøringsmidler. Rengøringsmidler kan indeholde skrappe 
eller ukendte opløsningsmidler; de er også underlagt 
formelændringer foretaget af producenten uden varsel. 
Hvis du bruger andre rengøringsmidler end de beskrevne, 
anbefales det på det kraftigste, at du først tester dem på et 
ikke iøjnefaldende område for at være sikker på, at de ikke 
beskadiger polstring, plastik eller metaloverflader.

Korrekt vedligeholdelse og regelmæssig rengøring vil forhindre 
overdreven snavs i at samle sig. For at sikre, at kvalitetsstoffer 
holdes pæne i så lang tid som muligt, skal du følge disse 
retningslinjer for at forlænge Naugahyde® - stoffets levetid.

TIL LET TILSNITTELSE

TRIN 1: En opløsning af 10 % mild sæbe og varmt vand påført 
med en blød fugtig klud fjerner det meste snavs.

TRIN 2: Hvis det er nødvendigt, kan en opløsning af flydende 
rensemiddel og vand påføres med en blød børste. Tør rester af 
med en vandfugtet klud.

TIL MERE GENSTRIDIGE PLETTER

TRIN 1: Fugt en blød hvid klud med en opløsning af 
husholdningsblegemiddel (natriumhypoklorit); 10 % 
blegemiddel, 90 % vand.

TRIN 2: Gnid forsigtigt. 

TRIN 3: Skyl med en vandfugtet klud for at fjerne 
blegemiddelkoncentration.

TRIN 4: Lad om nødvendigt en 1:10 fortyndet 
blegemiddelopløsning samles på det berørte område eller påfør 
den med en ren, gennemblødt klud i cirka 30 minutter. Skyl 
med en vandfugtet klud for at fjerne evt. rester.

GENDAN GLANS

For at gendanne glansen kan der bruges et tyndt lag 
møbelvoksspray. Påfør i 30 sekunder og følg efter med en let 
polering med en ren hvid klud.

FORSIGTIG: Disse oplysninger er ikke en garanti. Brug 
venligst alle rengørings- og desinfektionsmidler sikkert 
og som anvist i producentens retningslinjer. Brug af 
andre rengøringsmidler, desinfektionsmidler, balsam eller 
beskyttelsesmidler anbefales ikke og kan forringe stoffets 
ydeevne og kan ugyldiggøre polstringsgarantien.

FORSIGTIG: En række forskellige slags tøj og tilbehør kan 
indeholde farvestoffer, der kan smitte af på lysere farver, 
afhængigt af variationer i temperatur og luftfugtighed. 
Farveafsmitning er svær at kontrollere, ikke altid helt 
forebyggelig og kan være irreversibel. Stoffet beskytter 
muligvis ikke mod utilsigtede pletter eller permanent blæk.
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FIG. 9: RYGLÆN

FIG. 10: SKRUER

FIG. 11: PUDE

OPERATØRVEJLEDNING FUSION 3800 OPERATIONSSTOL

FIG. 8: ARMHÅNDTAG



TEKNISK BESKRIVELSE/SPECIFIKATIONER 

Indgangsspænding 115 VAC/230 VAC  50/60Hz 
Styrespænding 5 VDC
Sikringer 115VAC F1/F2 -10A, F3-125mA 
  230VAC F1/F2 - 6.3A, F3-63mA
Arbejdscyklus  5% (intermitterende 25s ON, 

300s OFF)
Beskyttelse mod  
elektriske farer  Klasse I enhed, Type B 
Maksimal patientvægt  300 lbs (136 kg)
Leveringssystemkapacitet  125 lbs (57 kg)
Samlet løftekapacitet 450 lbs (225 kg)
Støjniveau  <40 dB

PLACERING AF FORBINDENDE HOVEDSTØTTE

Korrekt placering af den forbindende hovedstøtte, der støtter 
hovedet i dets naturlige forhold til rygsøjlen, reducerer 
spændinger i nakke- og kæbemusklerne, hvilket mindsker den 
typiske anmodning om at “åbne munden mere op”.

TRIN 1: Mens du er i oprejst position, skal du trykke 
udløsermekanismen til højre helt ned og justere hovedstøtten, 
så den passer til patientens højde (FIG. 1).

TRIN 2: Led hovedstøttepuden, så den kommer i kontakt med 
bagsiden af patientens hoved.

TRIN 3: Læn patienten tilbage. Finjuster om nødvendigt 
hovedstøttens position ved hjælp af udløsermekanismen 
(FIG. 2).

  BEMÆRK: Det anbefales at bruge engangs-hoved-
støttebetræk for at forhindre tilsmudsning af hovedstøtten.

HOVEDSTØTTEINDSTILLING TIL KØRESTOL

   ADVARSEL: Sørg for, at kørestolens hjullåse er aktiveret, før 
patientens hovedet placeres på hovedstøtten.

Hovedstøtten kan bruges til kørestolspatienter.

TRIN 1: Skub hovedstøtten op, indtil den er fri fra stolen. Drej 
hovedstøtten 180o.

TRIN 2: Skub den omvendte hovedstøtte tilbage i ryglænet og 
skub den helt ned.

TRIN 3: Kør stolen til den når sine fulde rygstilling. Juster 
hovedstøttens højde ved at flytte stolen op eller ned (ved hjælp 
af base up-funktionen på fodkontakten eller touchpaden).
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TRIN 4: Placer patienten. Finjuster om nødvendigt 
hovedstøttens stilling (FIG. 3).

STOLEROTATION

TRIN 1: For at dreje stolen låses stolens bremse op ved at flytte 
bremsehåndtaget på stoleryggen til højre (FIG. 4).

TRIN 2: Drej stolen til den ønskede stilling. 

TRIN 3: Lås stolebremsen ved at flytte bremsehåndtaget på 
stoleryggen til venstre.

FODKONTAKT OG TOUCHPAD-BETJENING  
(FIG. 5 OG 6)

FORSIGTIG: Brug barrierebeskytter for at forhindre 
oversprøjtning af forurenende stoffer fra for tidlig ældning af 
elektroniske komponenter.

 BEMÆRK: Almindelige forudindstillinger: 1, 2 og 3 for 
funktionsstillinger og 4 for patientudgang.

MANUEL PLACERING 

TRIN 1: Vælg kørselsretningen (Base op; Base ned; Tilbage 
op; Tilbage ned.

TRIN 2: Tryk og slip den tilsvarende knap for at flytte stolen til 
den fabriksindstillede rejsegrænse.

  BEMÆRK: Hvis du holder retningsknappen nede, kører 
stolen, indtil knappen slippes.

PROGRAMMERING OG OMPROGAMERING AF 
AUTOSTILLINGER

TRIN 1: Brug de manuelle touchpad-kontroller til at manøvrere 
stolen til den ønskede stilling.

TRIN 2: Tryk kortvarigt på programknappen (FIG. 7), stolen 
bipper to gange, hvilket indikerer, at den er klar til at tildele 
denne stilling til en auto-knap.

TRIN 3: Tryk på en auto-knap for at tildele den til denne 
stilling. Stolen bipper 3 gange for at indikere, at programmet er 
afsluttet.

TRIN 4: Programfejl indikeres med mere end 3 bip. 

TRIN 5: Gentag trin 1-3 for at programmere de resterende 
auto-knapper.

  BEMÆRK: Omprogrammering af en ny autostilling sletter 
den gamle stilling.

AKTIVERING AF AUTOSTILLINGER

TRIN 1: Tryk én gang på autoknappen #1, 2, 3 eller 4 på 
fodkontakten eller touchpad-kontrollen.

TRIN 2: Der lyder et bip. 

TRIN 3: Stolen stopper automatisk i den valgte, 
programmerede stilling.

 BEMÆRK: Hvis du trykker på en hvilken som helst knap 
på en stolebetjening, mens stolen bevæger sig til en 
programmeret stilling, stopper stolen med at at bevæge sig 
øjeblikkeligt, og der lyder tre korte bip. For at fortsætte og 
fuldføre den automatiske indstilling af stolen skal du blot 
trykke på den ønskede stillingknap en gang til.

Se Forest™ General Information Operator’s Guide for en ordliste 
over symboler, termer, EMC/elektrisk sikkerhedserklæring og 
brugervejledning.

INDIKATIONER FOR BRUG/TILSIGTET ANVENDELSE  
Tandlægestolen er et mekanisk sæde beregnet til at placere 
tandpatienter for bedre adgang og synlighed til mundhulen af 
en tandlæge under diagnostisk og terapeutisk behandling i et 
klinisk miljø. Der er ingen kontraindikationer for dette produkt.

FORVENTET LEVETID Med korrekt vedligeholdelse og 
service er Forest produkter designet til at holde en defineret 
"levetid" under normal brug (baseret på ca. 50 patienter 
om ugen) på 5 år fra fremstillingsdatoen, med undtagelse 
af servicebare komponenter. Nogle komponenter kan blive 
forældede på grund af teknologiske ændringer eller på 
grund af produktforbedringer, og kan derfor nødvendiggøre 
produktopdateringer eller -opgraderinger. Ved afslutningen af 
den definerede levetid kræver alle produkter kontrol og eftersyn 
af en uddannet servicetekniker før fortsat brug. Herefter kræves 
yderligere kontrol og eftersyn hvert 5. år.

 ADVARSEL: For at forhindre mulig skade på grund af utilsigtet 
betjening, efterlad ikke små børn uden opsyn.

 ADVARSEL: Ingen dele, der kan repareres af brugeren, 
er placeret i gulvboksen. Kun autoriserede og uddannede 
fagfolk bør få adgang til netspændingskomponenter i 
stolebasen.

 ADVARSEL: Sluk for stolen og tag netledningen ud, før du 
udskifter sprungne sikring(er). For nemheds skyld er der 
ekstra sikringer i pumpedækslet.

FORSIGTIG: Føderal lovgivning begrænser denne enhed til 
salg af eller efter ordre fra en tandlæge, der er licenseret af 
loven i den stat, hvor han/hun er bemyndiget til at bruge eller 
ordinere brug af enheden.

FORSIGTIG: Før du forsøger at flytte stolen, skal den sænkes 
til dens laveste stilling og låses på plads ved nul graders 
rotation. Det anbefales på det kraftigste, at tilbehør, såsom 
lys og enheder, fjernes før flytning.

 BEMÆRK: Se servicehåndbogen og installationsvejledningen 
for fuldstændige tekniske beskrivelser.
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