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Parts-list

• Installation manual 

• Rotaid 24/7 voucher 

• User Guide 

• Drilling template 

• Polycarbonate backplate 

• Polycarbonate cover 

• Rotaid 24/7 module 

• Transformer unit and power cord 

• Fastening materials

Drilling Template:

This Rotaid package contains: Screw Set:

4x Tapping screw

1x Connector

1x Sleeve

2x Ejot screw4x Plug

1x Nut1x Bolt
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Kun et certificeret firma eller 
elektriker skal installere skabet, da 
en del af installationen leveres med 
en elektrisk installation. Dit skab er 
endnu ikke klar til brug!

Den ideelle monteringsstilling for Rotaid  
er 150 centimeter, målt fra midten af 
skabet til gulvet.

ADVARSEL!

Trin 1. Forberedelser og boring

Trin 2. Kabelfoder og tilbehør

Brug boreskabelonen til at markere de fire huller  
til monteringspositionerne. Marker også hullet til kablet  
til skabet.

Bor de fire huller ved hjælp af en 8 mm bor og brug 
en 10 mm bor til boring af kabelhullet.

Placer nu de fire plastikvægstik.

150
CM

Find hjælp fra en anden person til at hjælpe dig med dette 
trin.

Nederst til venstre på bagpladen findes et gummiprop. 
Brug en vinkel eller skruetrækker til at punktere dette prop 
for at give plads nok til strømkablet.

Kør hele strømkablet gennem hullet og væggen.

Vigtig! Fastgør ikke det hvide Rotaid 24/7-modul 
endnu på bagpladen.

Sæt nu bagpladen fast på væggen ved hjælp af de fire 
skruer.

Herefter kan du montere 24/7-modulet via de to små 
skruer. Brug de to huller øverst på modulet (se billede).

For at sikre, at defibrillatoren 
forbliver inden for sit operationelle 
temperaturområde i hele året, skal 
Rotaid altid være placeret i skyggen.

Bestem det sted, hvor du ønsker at 
montere Rotaid. Sørg for, at der ikke 
er nogen uregelmæssigheder på det 
ønskede sted. 

DANSKE INSTRUKTIONER

Vær opmærksom på brandsikkerhed 
og eventuelle evakueringsregler.
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Trin 3. Placering af dækning og defibrillator Trin 4. Elektrisk kabling

Sæt nylonremmen på dækslet ved hjælp af den lille bolt 
og møtrik.

Efter montering af dækslet kan du placere defibrillatoren 
på platformen. Brug det elastiske bånd til at fastgøre 
defibrillatoren.

Du kan nu dreje dækslet på bagpladen. Justér udsparingen 
på oversiden af dækslet med den specielle markør øverst 
til venstre på bagpladen. Sørg for, at stålkrogen i bunden 
er i dækslet, inden du begynder at dreje. Drej dækslet 
til højre, indtil det ikke kan bevæge sig længere mod 
højre. Stålkroken falder nu gennem åbningen i bunden af 
hætten. Dit Rotaid er monteret korrekt.

Fortsæt nu med trin 4.

VIGTIG!
Placer altid transformatorenheden inde, da den ikke er 
egnet til udendørs brug.
Placer aldrig transformatorenheden i Rotaid-kabinettet!

Klip kablet til den ønskede længde og strip det ydre 
kabel (ca. 2 cm)
Fjern 5 mm af isoleringen af begge kabler
Placer isoleringsisoleringsisolatoren over kablet.
Slut begge ledninger til stikket
Placer crimp-muffen over stikket og brug  
en varmepistol til at fastgøre. Du kan også isolere / 
fikse stikket med tape.
Tilslut stikket til stikket på transformeren (han - hun)
Tilslut nu stikket til transformeren, og sæt strømkablet 
ind i stikkontakten.
LED-belysningen i skabet er nu aktiveret og tændes 
konstant. Dette indikerer, at din installation er blevet 
succesrig.
Din Rotaid 24/7 er nu klar til brug!
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Kabel brun
Kabel blå

Trin 5. Aktiver dit Rotaid 24/7 system

Følg instruktionerne på Rotaid 24/7-kuponen for at 
aktivere dit Rotaid 24/7-system.

DK

Note:
Transformatoren 
bør placeres 
indvendigt 
i bygningen og 
ikke udenfor.
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