Rotaid AED Cabinets

TOTEM

INSTALLATIE HANDLEIDING
OUTDOOR

Onderdelenoverzicht

Voetplaat

Totem
Let op!
Bij bepaling van de locatie van de Rotaid Totem
met AED dient u rekening te houden met:

Afdak (optioneel)

•

Mogelijke brand- en veiligheidsvoorschriften

•

De Rotaid AED kast dient zich te allen tijde in de
schaduw te bevinden. (Bij installatie zonder afdak)

•

Installeert u de totem in een
openbare ruimte? Zorg ervoor
dat u in overeenstemming met
specifieke wetgeving en lot
vergunningen uw totem plaatst.

Schroevenset:

Set voor
voetplaat

Set voor
Rotaid Wall Cabinet

2x Inbussleutel
(4 en 5 mm)

Set voor afdak
(optioneel)

NL instructies
Montage totem (vereist 2 personen)
1. Wanneer u de totem gaat monteren
raden wij een beschermde ondergrond
aan. Dit om lak-schade te voorkomen.
Zet de voetplaat vast aan de totem
d.m.v. de meegeleverde bouten.
Gebruik inbussleutel 5 mm om
de bouten vast te draaien.

2. Voordat u de Rotaid kast op
de totem monteert, verwijdert u
de 4 bouten aan de achterkant van
de afdekkap m.b.v. de 4 mm
inbussleutel.

3. Monteer de achterplaat van de
Rotaid kast d.m.v. de meegeleverde
bouten, ringen en moeren.
Gebruik nogmaals de inbussleutel van
4 mm en een steeksleutel van 10 mm.
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NL instructies
Montage verwarmingsmat (optioneel)
Voor het doorvoeren van een elektriciteitskabel
zit er een gat aan de achterkant van de afdekkap
en aan de boven- en onderzijde van de totem.

Let op!
De Rotaid verwarmde buitenkast wordt
standaard geleverd met een transformator
voor binneninstallatie.

Voor buiteninstallatie van de totem
is een IP66-transformator vereist.
Deze is niet standaard meegeleverd.
Zorg ervoor dat de IP66-transformator
voldoet aan de volgende specificaties:
Invoer: 100-240VAC, 50/60Hz, 1.3A
Uitvoer: 24V, 3,75A, 90W max.

4. Na het monteren van de kast kunt
u de afdekkap weer bevestigen m.b.v.
de 4 mm inbussleutel.
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NL instructies
Montage afdak (indien geleverd)
5. Monteer het afdak (optioneel) met behulp van
de meegeleverde bouten. Gebruik hiervoor de 5 mm
inbussleutel.
* Het kan voorkomen dat bepaalde onderdelen
reeds gemonteerd zijn vanwege transport.
* Voordat u de afdekkap verwijdert, moet u mogelijk
het reeds gemonteerde afdak verwijderen.

Let op!
Bij bepaling van de locatie van de Rotaid Totem
met AED dient u rekening te houden met:
•

Mogelijke brand- en veiligheidsvoorschriften

•

De Rotaid AED kast dient zich te allen tijde
in de schaduw te bevinden. (Bij installatie
zonder afdak)

•

Installeert u de totem in een
openbare ruimte? Zorg ervoor
dat u in overeenstemming met
specifieke wetgeving en lot
vergunningen uw totem plaatst.
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