
3. Monteringsanvisning
Displaystativ Mathias Art nr 1022 

Uppackning
Stativet levereras i 3 delar.
En nedre stolpe, en övre stolpe 
med vesa-fäste och en fot med 
hjulen monterade.

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

Steg 2
Sätt ner övre stolpen över änden 
på gasfjädern och tryck ner i 
den nedre stolpen. 
OBS! Spaken måste vara i öp-
pet läge för att man ska kunna 
få ner övre stolpen. När övre 
stolpen är på plats dras spaken 
till så att den låser.

Klart!

Utdrag  produktdokumentation ur 



4 Anvisningar för handhavande 
Displaystativ Mathias Art nr 1022 

4.1 Användning: 

•		Användningsområde
   Artikel nr 1022 är ett stativ som är avsett att användas för displayskärmar av olika slag.
   Displaystativet medger stor flexibilitet när det gäller placering och inställning av 
   siktvinkel. 
   Det kan bestyckas med olika typer av video- och dataskärmar som passar i VESA-fästen. 
   Tillbehör finns för montage av extra utrustning som t.ex. nätenhet, kontaktdon, etc.

•		Bestyckning
    Fästplattan för bildkärm passar till både VESA 75 och VESA 100

•		Höjdjustering
    Höjden justeras med hjälp av höjdjusteringsspaken för 
    övre stolpe. Observera att det sitter gasfjädrar i den 
    nedre stolpen för att underlätta höjdjusteringen.
    

•  Justering av bildskärmsvinkel
    Önskad vinkel ställs in med tilthandtaget. Låsning görs 
    med justeringsspak för tiltning.

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

•  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.

4.2 Max belastning
    VESA-fäste: 14 kg



4 Anvisningar för handhavande, sid. 3
Displaystativ Mathias Art nr 1022 

4.3 Underhåll 

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



7.  Försäkran om överensstämmelse

       Displaystativ Mathias Art nr 1022

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
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