Instructie wandkastbevestiging
U heeft zojuist uw bestelling ontvangen inclusief de witte (of groene) wandkast. Bovenop
de kast treft u een sticker met alle bedrijfsgegevens van ProCardio. Voor al uw vragen
kunt u te allen tijde het telefoonnummer bellen of mailen naar het e-mailadres.

Wij raden aan om de kast eerst aan de wand te bevestigen. Tijdens het bevestigen kunt
u de deur dan open laten staan zonder dat het alarm afgaat.
Hieronder volgt een stappenplan om de kast verder gebruiksklaar te maken. In uw geval
hangt de kast dus al aan de wand, in de voorbeelden hieronder nog niet.
Stap 1: openen

U kunt de kast openen door uw nagel of een ander
dun voorwerp (denk aan een paperclip of dun
mesje) tussen de bovenste rand van de kast en
het glas te plaatsen. De deur van de kast gaat nu
open.
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Stap 2: deurknop
Aan de binnenzijde ziet u een knop zitten. Deze kunt u losschroeven waarna u de knop
aan de buitenzijde plaatst en deze weer bevestigt met de schroef aan de binnenzijde.

Stap 3: Philips HeartStart HS1 AED met Snelle Interventiekit plaatsen
U kunt nu de Philips HeartStart HS1 AED met Snelle Interventiekit in de kast plaatsen.
Wij willen u erop attenderen dat het van belang is om de Snelle Interventiekit vast te
maken aan de AED tas (zie foto 1). Dan hoeft u maar één handeling uit te voeren op het
moment dat er een noodsituatie is en u de spullen nodig heeft.
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Stap 4: alarmkast
Aan de bovenkant aan de binnenzijde van de kast ziet u een wit alarmkastje.

U ziet bij de close-up foto dat er een wit beveiligingspapiertje zit (zie ook de groene pijl).
Deze trekt u los waardoor de batterij connectie maakt met de contactklem. U kunt
tijdens het verwijderen uw vinger op het zilveren, metalen plaatje houden. Dit voorkomt
dat het alarm direct begint te piepen.
Let op: het alarm gaat direct piepen nadat u dit heeft gedaan en zal stoppen met piepen
op het moment dat u de kast sluit. Daarom adviseren wij, zoals eerder benoemd, om
eerst de kast op te hangen en de Philips HeartStart HS1 AED met Snelle Interventiekit in
de kast te plaatsen alvorens u het alarm activeert.
Moet u de batterijen vervangen? Dan kan u het kastje losschroeven (zie gele pijl). Het
kastje is nu uit de wandkast te halen en u vervangt de batterijen. Na het vervangen
plaatst u het kastje weer terug door deze weer vast te schroeven.
Vragen
Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd contact opnemen met ProCardio.
Onze gegevens treft u onder iedere pagina.
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Attentie
Voor optimale prestaties bevelen wij AA alkaline batterijen aan.
Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze instructie staan vermeld.
Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
Gebruik nooit beschadigde batterijen.
Plaats de batterijen volgens de polen (+, -) om lekkage te voorkomen.
De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
Verwijder lege of zwakke batterijen uit de alarmkast.
Milieu, verwijderen van batterijen
Batterijen mogen niet met het normale huisafval worden weggegooid omdat deze stoffen
bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever de batterijen
aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.
Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor
Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen kunt inleveren.
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