
3. Monteringsanvisning, sid 1
Apparatstativ Ida Art nr 1011

Uppackning
Stativet levereras i 2 förpack-
ningar.Krona och droppstång  
monterade på stolpen samt 
med hjulen monterade på fo-
ten. Övriga delar lösa för eget 
montage.

Steg 1
Montera IVA-skenan på nedre 
stolpen genom att dess låshylsa 
träs på nerifrån. Förflytta den 
relativt högt upp på stolpen. 
IVA-skenans fasade kant ska 
vändas uppåt.

Steg 2
Trä därefter på styrhandtaget.
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3. Monteringsanvisning, sid 2 (forts)
Apparatstativ Ida Art nr 1011

Steg 3
Trä på hållaren för kontakt- 
dosa. Observera att fästets 
“tak” ska vändas uppåt.

Steg 4
Sätt ner stolpen i stativfoten.
OBS! Det är viktigt att stolpen 
kommer tillräckligt djupt i 
fotens låshylsa. Därför finns ett 
streck på stolpen som markerar
insticksdjupet. Stolpen ska ner 
i fothylsan så att strecket  ham-
nar i jämnhöjd med tätningens 
överkant. 
Dra åt skruven med den med-
följande insexnyckeln. 

Steg 5
Justera höjderna på IVA-skena, 
styrhandtag och kontaktdose-
fäste och dra åt fästhylsorna för 
respektive del.

Klart!



4 Anvisningar för handhavande 

Apparatstativ Ida Art nr 1011

4.1 Användning: 

•		Användningsområde
   Artikel nr 1011 är ett stativ som är avsett att bära apparater och droppåsar/- 
   flaskor.

•  Bestyckning
   Montera pumpar och andra typer av apparater på stativets fäströr/IVA-skena. 
   Börja så nära mittstolpen som möjligt.Vid flera än en pump, tänk på att fördela
   dem på båda sidor om stolpen.

•		Höjdjustering	droppstång
    Håll i övre stången och öppna korsvredet när du vill justera höjden, 
    lås därefter med korsvredet.

•  Förflyttning
    Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika
     risk för tippning. Tänk även på att stativets droppstång kan behöva
     sänkas för att kunna passera genom en dörröppning.

•		Låsning
    Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr
    på ovansidan av hjulen.

4.2 Max belastningar

Apparater på fäströr: 12 kg
Påsar	/	flaskor	på	krona:	3	kg



4 Anvisningar för handhavande (forts.) 

Apparatstativ Ida Art nr 1011

4.3 Underhåll 

•		Funktionskontroll	(minst	en	gång	per	år)
   Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast i foten och inte glappar i låshylsan.
   Kontrollera att fästhylsan för IVA-skenan är åtdragen.
   Kontrollera att fästhylsan för kontaktdosefästet är åtdragen.
   Kontrollera att krokar för droppåsar sitter fast
   Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.
   Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen
   Kontrollera låsningen för höjdjustering av droppstången

•  Rengöring
   Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel. 


