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Onderdelen lijst

In de doos vindt u:

*Schroevenset:

• Installatie handleiding
• Gebruikers handleiding
• Boormal

2x AA Battery

4x Washer M4

4x 8mm Plug

4x Tapping
screw 3,5x13

• HDPE achterplaat
• Alarm
• Kap
• Verwarmingsmat
• Transformator

4x Tapping screw 5,5x60

• Schroevenset*
2x DIN screw M6

Transformator:
DC Bus verbindings instructies

2.

Boormal

ROTAID SOLID PLUS HEAT

Nederlandse instructies
ATTENTIE: Enkel een
gecertificeerd bedrijf of
monteur kan de Solid Plus Heat
installeren. Uw apparaat is nog
niet klaar voor gebruik!
1. Bepaal de locatie waar u de
Rotaid wenst te plaatsen. Kies een
plek op de muur of wand die vlak
is en geen onregelmatigheden
heeft. Houd tevens rekening met
brand-veiligheidsvoorschriften en
minimale doorgang-ruimte.
Om te verzekeren dat de
defibrillator het gehele jaar
binnen haar operationele
temperatuurbereik blijft, dient
de Rotaid te allen tijde zich in
de schaduw te bevinden.

2. Gebruik de mal om de 4
bevestigingspunten en het gat
voor de stroomkabel te markeren
en boor alle 5 de gaten. Gebruik
de meegeleverde 4 pluggen voor
een stevige verankering.

3. Linksonder op de achterwand
treft u een oog aan,verzegeld met
een rubberen stop. Gebruik een
schroevendraaier of priem om
deze stop door te prikken zodat
deze voldoende ruimte biedt voor
de stroomkabel. Voer vervolgens
de gehele stroomkabel door het
oog en het gat in de muur.
Bevestig de verwarmingsmat
nog niet op de achterzijde!

4. Bevestig nu de achterwand
op de muur door middel van
de 4 schroeven. Hierna kunt u
de verwarmingsmat monteren
middels de 4 kleine schroeven
en ringen. In de achterwand zijn
4 kleine centerpuntjes gemarkeerd
die u kunt gebruiken.
Op onderstaande afbeeldingen treft
u een juist geplaatste mat aan.

5. Bevestig nu de kap aan de
achterwand via de nylon band
met behulp van een inbussleutel
(5mm).

De achterkant van de tas moet
zo dicht mogelijk of tegen het
verwarmingselement geplaatst
worden.

7. U kunt nu de kap op de
achterwand draaien door deze
enigszins schuin te plaatsen
en tegen de klok in te draaien.
U draait vervolgens met de klok
mee, totdat u niet meer verder
kunt draaien. Indien correct
geplaatst zal de ijzeren haak aan
de onderzijde door de kap vallen.
Ga verder naar instructievel A.

6. Nadat u de kap heeft
gemonteerd kunt u via
de 2 bouten uw ideale hangpositie
bepalen voor uw AED. Nadat u de
juiste positie heeft bepaald kunt
u beide bouten in de verscheidene
gaten draaien. Draai door tot deze
niet meer verder kunnen.
Hang nu de AED via het handvat
aan de ophangbouten.
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ROTAID SOLID PLUS HEAT

Instructie vel A.
LET OP! ATTENTIE!
Volg de instructies!
*Eventuele kans op beschadigen van het product.

+ Bruin

− Blauw

Bevestig nu aan de achterzijde van de wand
een connector aan de doorgevoerde kabel:
1. Knip de kabel op de gewenste lengte en verwijder
circa 2 centimeter van de kabelisolatie.
2. Verwijder circa 5 mm van de bruine en blauwe
isolatiedraad. U houdt alleen de 2 koperdraden over.
(Indien aanwezig, knip de groengele draad volledig
af).
3. Plaats de isolatiesok over de kabel. U kunt de kabel
ook isoleren met tape (na aansluiting).
4. Sluit de draden aan op de connector.
5. Isoleer de aansluiting met de isolatiesok
of met tape.
Let op:
Plaats de
transformator
altijd binnen!

6. Bevestig de connector aan de plug van
de transformator en steek vervolgens de stekker
in het stopcontact.
7. De verwarmingsmat zal na de aansluiting een
uitgebreid opstartprogramma (zelftest) starten.
Onderdeel van deze zelftest is dat de verwarming
enige tijd maximaal vermogen afgeeft. Hierdoor
zal de mat warm aanvoelen. Na enige tijd is het
opstartprogramma gereed en zal uw verwarming
automatisch terugschakelen naar de stand-by modus.
Indien de zelftest is geslaagd zullen de LED lampen
continu branden. Indien de zelftest niet slaagt zullen
de LED lampen gaan knipperen en kunt u uw Rotaid
distributeur contacteren voor verdere assistentie.
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Rotaid AED Cabinets

SOLID PLUS HEAT

GEBRUIKERSHANDLEIDING & ONDERHOUDSADVIES
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Gebruikershandleiding

Op de website van Rotaid AED Cabinets vindt u
een support pagina. Op deze pagina vindt u video
instructies over het openen, sluiten en gebruik van
uw buitenkast.
LOCATIE AED KAST
Kies een plek op de muur of wand die vlak is
en geen onregelmatigheden heeft. Houd tevens
rekening met brandveiligheidsvoorschriften
en minimale doorgangruimte.
Om te verzekeren dat de defibrillator het gehele
jaar binnen haar operationele temperatuurbereik
blijft, dient de Rotaid te allen tijde zich in
de schaduw te be vinden.
KAST OPENEN
Met een korte draai naar links draait u de kap van
de achterwand. De kap zal via de nylon band blijven
hangen en u heeft volledige toegang tot de AED.
Tijdens het openen zal het alarmsysteem direct
worden geactiveerd.
ALARM
Het alarmsysteem wordt gevoed door
2 AA-batterijen. Deze treft u aan in het zakje
met bevestigingsmaterialen. U kunt het klepje van
het alarm openschuiven en de batterijen plaatsen.
Het alarm zal direct afgaan. Het alarm wordt
uitgeschakeld wanneer de kast weer wordt gesloten.
Indien de kast openblijft dan zal het alarm
15 minuten onafgebroken luiden. Daarna zal
het iedere 5 minuten een kort signaal afgeven.
Aan de onderzijde van het alarm vindt u een rode
knop. Hiermee kunt u het alarm na opening van de
kast tijdelijk uitzetten. Wanneer de kap weer wordt
teruggedraaid wordt het alarm weer geactiveerd.
U hoort dan een kort tweetonig signaal. Voor een
betrouwbare werking wordt geadviseerd deze
batterijen iedere 24 maanden te vervangen.
Aan de onderzijde zit tevens een witte schakelaar om
het volume te selecteren (84 dBa en 98 dBa)
PLAATSING AED
Via de 2 lange bouten kunt u de AED ophangen aan
het handvat van het apparaat. De voorgeboorde
gaten aan de bovenzijde van de achterwand bieden
verschillende opties voor het ophangen van uw AED.
De AED dient te worden geplaatst in de buitentas
die door de fabrikant van uw specifieke type AED
wordt verkocht/geadviseerd.

Zorg dat uw AED in het midden van de kast hangt,
zover mogelijk naar achter (zo dicht mogelijk tegen
de verwarmingsmat aan) en niet in contact komt
met bewegende delen van de kap. Ook eventuele
additionele zaken die u in de kast wilt opbergen
mogen op geen enkele wijze in contact komen met
de kap.
KAST SLUITEN
Om de kast weer te sluiten plaatst u de kap circa
15 centimeter tegen de klok in op de achterwand.
Zorg tegelijkertijd dat de slothaak, bevestigt aan
de onderzijde van de achterwand, zich in de kap
begeeft. U kunt nu de kap weer naar rechts draaien
en sluiten tot u niet meer verder kunt draaien.
Bij een correcte sluiting zal de haak door
de uitsparing in de kap vallen. Het alarmsysteem
zal tevens een kort tweetonig signaal afgeven
om aan te geven dat het is geactiveerd.

* Startpositie bij het sluiten van de kap.
Zorg dat de stalen haak zich aan de binnenzijde
van de kap bevindt. Het eenvoudigste is de kap
eerste aan de onderzijde in te haken en vervolgens
via de bovenzijde en zijkanten dicht te draaien.
Indien u de slothaak
niet gebruikt, dan kunt
u deze ook verwijderen.
Dit vergemakkelijkt
het dichtdraaien van
de kast en heeft geen
consequenties voor
de werking van
het product.

ACHTERBORD
Het achterbord plaatst u direct boven de AED.
Het zorgt ervoor dat gebruikers direct begrijpen
waar de AED zich bevindt en het creëert
bewustwording.

Onderhoudsadvies

KAP
De kap is onderhoudsvrij. Voor een hoogwaardige
uitstraling kunt u de kap enkele keren per jaar
(afhankelijk van de omgeving) afnemen met
een vochtige doek om vuil en eventuele
groen- en zandresten te verwijderen.
ACHTERWAND
De achterwand is onderhoudsvrij.
In de achterwand bevindt zich een rubberen
afdichtingsring, die zorgt voor een waterdichte
afsluiting. Zorg ervoor dat u tenminste twee keer
per jaar, de rubberen ring inspuit/insmeert met
een vettige vloeistof/spray. Hiermee blijft deze
vrij soepel en flexibel. U doet dit een keer voor de
winterperiode en een keer voor de zomerperiode.
VERWARMING & LED VERLICHTING
Indien de verwarmingsunit correct is aangesloten
zullen de LED lampjes continue branden.
Deze branden overigens 24 uur per dag.
Hiermee is uw AED ook tijdens de donkere
uren goed zichtbaar. De verwarming werkt
volautomatisch en zal bij koude automatisch
inschakelen dankzij de ingebouwde thermostaat.
Bij een storing aan de verwarming zullen
de LEDS gaan knipperen. Uw verwarming
functioneert dan niet meer correct.
Neemt u in dat geval contact op met
Rotaid AED Cabinets voor verdere informatie.
ALARM
Voor een optimale werking vervangt u
eens per 24 maanden beide AA-batterijen.
Gebruik hiervoor alleen Alkaline-batterijen.
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