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 Brug af udendørs hjertestarterskab med varme 

Vigtigt 

Læs denne manual omhyggeligt før installation og brug af 
kabinettet. Af sikkerhedsmæssige årsager skal installation af 
udendørs skabet kun udføres af en certificeret elektriker.

Dette Arky AED skab er designet til udendørs opbevaring af en 
AED.

En AED bør opbevares fri for fugt og frost. Batterierne vil 
miste deres kapacitet, når de afkøles under 0 ° C.

De elektroniske  komponenter i hjertestarteren bør holdes tørt 
for at sikre hjertestarteren fungerer godt på alle tidspunkter. 
Derfor Arky AED udendørs skab er forsynet med en vandtæt 
neopren forsegling og et varmeelement med en termostat.
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Komponenter 

1. Magnet til alarm 

2. Krog til elastikbånd for at holde AED på plads

3. Skrue 

4. Skrue dæksel

5. Øje til hængelås / forseglingsstrips

6. Termostat 
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Installation af skabet

Installer skabet på et sted, hvor det ikke vil blive udsat for 
direkte sollys.

Brug skruerne til at installere skabet, skruerne er forsynet med 
neopren ringe til en vandtæt forsegling.

Vigtigt 

Adapteren og kabler er ikke vandtætte og bør derfor opbevares 
tørt, frostfrit sted.  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 El installation 
 
Skabet leveres med et 55W varmelegeme. En termostat styrer 
temperaturen i skabet og holder det og hjertestarteren frostfrit.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal installation af udendørs 
skab kun udføres af en certificeret elektriker. Det er vigtigt, at 
skabet er tilsluttet et elnet med en fejlstrømsafbryder.

Det medfølgende kabel kirtel er egnet til en to-ledet kabel med 
en udvendig diameter på 10 mm. Sørg for, at kablet kirtel er 
tilstrækkeligt strammet. Det fungerer også som en 
trækaflastning.

Monter ledninger fra skabet til ledningsføring af adapteren ved 
hjælp af “Heat shrink”.

 �
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 ALARM  

�
Alarmen har en on / off knap. For at aktivere alarmen, skal  den 
sorte kontakt på ON. For at deaktivere skal den sorte kontakt 
stå på OFF

Alarmen er forsynet med tre knapceller. Disse erstattes ved at 
trække topdækslet af alarmen ned som angivet ved pilen.
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 Specifikationer  

Vægt: 3,6 kg

Udenfor dimensioner 34 x 40 x 20 cm (HxBxD) 

Indvendige dimensioner 28 x 32 x 18 cm (HxBxD)

Strømforsyning

Varmelegeme 55W

AC 100-240 V ~ 1,5 En 50 ~ 60 Hz 

DC 24V, 5A

Alarm

3 knap batterier LR44
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 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

�  �
Producent: Defibrion  

Verlengde Bremenweg 12 

9723 JV Groningen 

Produkt: AED Udendørsskab

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
DECLARATION OF CONFORMITY 

De brion  
Verlengde Bremenweg 12 9723 JV Groningen 

AED Outdoor Cabinet 

Dette produkt er designet og fremstillet i henhold til og i 
overensstemmelse med følgende standarder og regler:

Dette produkt overholder de væsentlige krav og bestemmelser i 
følgende standarder og metoder:

EN 60.950-22 udgave 2006

EN 60.950-22 udgave 2006

EN

og

CE
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