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Tämä ohje koskee Lojer Afia 4050-tutkimuspöytiä, jotka on valmistettu ennen 03/2013. 
Ohjeessa on esitetty tutkimuspöydän istuinosan (gyneosan) verhoilun lukitsemiseen 
tarkoitetun lukituslaitteen (Kuva 1) asennus ja käyttö. Ennen asennusta lue koko ohje läpi. 
Tutustu lukituslaitteeseen sekä sen asennuskohtaan tutkimuspöydässä. Alla on linkki, 
jossa on lukituslaitteen asennusvideo. Katso myös video ennen asentamista.  
Linkki asennusvideoon: https://media.lojer.com/public/4050 lukituslaitteen asennus/170441.mp4  

QR-koodi videoon: 

 

  
Kuva 1: Lojer Afia 4050 gyneosan verhoilun lukituslaite 
 

Nro Nimitys 

1 Lukituslaitteen runko 

2 Kiristyspala (pujotetaan tutkimuspöydän runkoon) 

3 Tähtinuppi 

4 Vetonuppi lukituksen vapauttamista varten 

 
Lukituslaite asennetaan pöydän runkoon jalkopäästä katsottuna oikealle puolelle (eri 
puolelle kuin gynemalja). Asennuskohta alla (Kuva 2). 

 
Kuva 2: Lukituslaitteen asennuskohta  
 

Nro Nimitys 

1 Oikean puolen sivurunkoputki 

2 Istuinosan runkoputken reikä, johon kiristyspala asennetaan 

 

https://media.lojer.com/public/4050%20lukituslaitteen%20asennus/170441.mp4
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Vaihe 1: Nosta istuinosa (gyneosa) ylimpään asentoon (Kuva 3). 

 
Kuva 3: Gyneosa käännettynä ylimpään asentoon 
 
Vaihe 2: Paina vetonupin (Kuva 1 (4)) tappi runkoputkea vasten (Kuva 4 a)) ja aseta 
lukituslaite vasten istuinosan (gyneosan) runkoputkea. Putken päässä on muovinen tulppa 
(Kuva 4 b)). 
a)                                                           b) 

  
Kuva 4: Lukituslaitteen asennus a) vetonupin tappi painettuna runkoputkea vasten b) lukituslaite vasten 
istuinosan runkoputkea (muovitulppa) 
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Vaihe 3: Kuvassa 5 a on esitetty reikä, johon kiristyspala (Kuva 1 (2)) pujotetaan (Kuva 5 
b)& c)). Kiristyspala tulee pujottaa reikään suora reuna Kuva 1 (2)) edellä kohti gyneosan 
etureunaa.  
a)                                                  b)                                             c) 

 
Kuva 5: Gyneosa käännettynä ylimpään asentoon 
 
Vaihe 4: Kiristyspala pujotetaan reikään suoristamalla tappi. Kiristä tähtinupista (Kuva 
6)(Kuva 1 (4)). 
 

 
Kuva 6: Kiristyspala pujotettuna reikään. Kiristys kiertämällä tähtinuppia. 
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Lukituslaitteen käyttö 
 
Vaihe 1: Vedä vetonupista, jotta lukitus vapautuu (Kuva 7a)). Tämän jälkeen istuinosa 
(gyneosa) säätyy haluttuun kulmaan kuten ennenkin kääntämällä kahvasta (Kuva 7b)).  
a)                                                                         b) 

 
Kuva 7: Lukituslaitteen käyttö 
 
Laskettaessa istuinosa (gyneosa) lukittuu alas paikalleen, kun vetonupin tappi naksahtaa 
runkoputken alle. 
 
Liimaa lopuksi mukana tulleet huopatarrat runkoputkien yläpintaan kuvan 8 mukaisesti. 
Huovan liimauskohdat on esitetty punaisella. Huovan reuna tulee olla putken pään tasalla.  
 

 
Kuva 8: Huopatarrojen asennuskohdat runkoputkien yläpinnassa 
 


