
3. Monteringsanvisning
Datorstativ Alf Art nr 1021 

Uppackning
Stativet levereras i 3 delar.
En komplett stolpe med vesa-
fäste och fäste för tangent-
bordshållare monterat, en fot 
med hjulen monterade och en 
tangentbordshållare.

Steg 1
Sätt stolpen i fotens låshylsa 
och dra åt låsskruven med den 
medföljande insexnyckeln.

Steg 2
Sätt ner tangentbordshållaren i 
dess låshylsa och dra åt vredet.

Klart!

Utdrag  produktdokumentation ur 



4 Anvisningar för handhavande, sid 1 
Datorstativ Alf Art nr 1021

4.1 Ingående komponenter



4 Anvisningar för handhavande, sid 2 
Datorstativ Alf Art nr 1021

4.1 Användning: 

•		Användningsområde
   Alf är ett datorstativ som medger en ergonomiskt korrekt arbetsställning 
   oavsett om man föredrar att arbeta stående eller sittande. Det kan bestyckas 
   med “allt-i-ett” dator, flatskärm, stationär dator, tangentbord och tillbehör. 

•  Bestyckning
   Montera monitor, alt. allt-i-ett-dator på stativets VESA-fäste som passa VESA
   75 och 100 mm. 

•		Höjdjustering
    Justering av den totala höjden kan göras med spak till mellan stolpe och med
    spak till övre stolpe. Dessa justeringar är assisterade av inbyggd gasfjäder.
    Justering av tangentbordshållarens höjd görs efter att totala höjden är
    rätt. Se skiss föregående sida!  

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

4.2 Max belastning

   VESA-fäste: 14 kg



4 Anvisningar för handhavande, sid. 3
Datorstativ Alf Art nr 1021

4.3 Underhåll 

•		Funktionskontroll	(minst	en	gång	per	år)
   Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast i foten och inte glappar i låshylsan.
   Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.
   Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen
   
•  Rengöring
   Stativet bör rengöras regelbundet.



7.  Försäkran om överensstämmelse

       Datorstativ Alf Art nr 1021

EG-försäkran om överensstämmelse

      Typ av produkt:     Infusionsstativ
      Fabrikat:                Johlins Sweden AB
      Varumärke:         Johlins

       Tillverkare:  Johlins Sweden AB
    Movägen 13
    671 70 Edane

       Som tillverkare försäkrar vi under eget ansvar att produkten 
							överensstämmer	med	följande	föreskrifter	och	lagar:
 
							•	LVFS	2003:11		“Läkemedelsverkets	föreskrifter	om
          medicintekniska produkter”
							•	Lag	(1993:584)	om	medicintekniska	produkter

       
         Edane 14.02.03

       Stefan Höiseth

       Verkställande direktör    


