FI. Esite

CAHSS100

AED-kaappi

(-20°C)

- Eristetty, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaappi
- Pakkasenkestävyys (-20°C)
- Tuuletin
- 2 LED-valoa (sydämenkäynnistin näkyy pimeässä)
- Rakennettu siten, että kaappi voidaan avata silloinkin
kun sen päällä on runsaasti lunta ja jäätä.

Claus Andersen Rustfri Stål A/S · Fabriksvej 8 · 5260 Odense S ·
Mail: ca@clausandersen.dk

- Tulevaisuutta varten! (ohjelmisto voidaan päivittää)

TOIMINTOKUVAUS:
Kun kaapin kansi avataan...

SIREENI alkaa heti soida
(jos ovi suljetaan kolmen minuutin kuluessa, SIREENIN ääni loppuu automaattisesti)

Kun kansi suljetaan...

Kaappi on jälleen toimintavalmiina.

TEKNISET TIEDOT:
Kansi:
Valo:
Sireeni:
Puhallin:
Pakkasenkestavyys:
Jännite:

Kannen lasi on termolasia ja siinä on kansainväliset AED-merkinnät / symbolit.
Kaapissa on kaksi LED-valoa, joten sydämenkäynnistin näkyy pimeässä.
Kaapissa on sireeni (87dBA / 1 m)
Puhallin käynnistyy +40°C lämpötilasssa.
Termostaatilla ohjautuva lämmityselementti Pakkasenkestävyys -20°C)
Jännite 230 V.

Ulkomitat:
Sisämitat:

L x K x S = 44 x 46 x 27 cm (kannen kahva mukaan luettuna)
L x K x S = 33 x 38 x 20 cm

Paino:

Bruttopaino pakkaus mukaan luettuna 18,5 Kg.

ITSETESTAUS:
Laitteen itsetestausta 1-2 kertaa vuodessa suositellaan puhaltimen ja lämmityselementin toiminnan varmistamiseksi.
Kytke virta pois päältä. Kun virta kytketään uudelleen päälle kuuluu äänimerkki ja itsetestaus käynnistyy.
Lämmityselementti ja puhallin käyvät yhden minuutin ajan, jonka jälkeen kuuluu äänimerkki itsetestauksen päättymisen merkiksi.
(Kokeile kaapin oikeanpuoleisesta pohjalevystä, onko lämmityselementti lämminnyt. Jos se ei ole lämmin, toista testi 2-3 kertaa.)
KUNNOSSAPITO/PUHDISTUS:
Suosittelemme puhdistamaan kaapin säännöllisesti vähintään 1-2 kertaa vuodessa.
Käytä puhdistukseen sulfoa kosteassa rätissä tai harjassa ja huuhtele sen jälkeen puhtaalla vedellä.
Kuivaa aina lopuksi kuivalla rätillä.
Mahdolliset jäänteet näkyvät kerrostumina pinnalla, josta ne on helppo pyyhkiä pois.
Vaikeammin puhdistettaviin voidaan käyttää hankaussientä. Älä käytä milloinkaan teräsvillaa.

FI. Esite

CAHSS100GSM

(-20°C)

AED-kaappi

- Tekstiviesti, kun ovi avataan
- Eristetty, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaappi
- Pakkasenkestävyys (-20 °C)
- Tuuletin
- 2 LED-valoa (sydämenkäynnistin näkyy pimeässä)
- Rakennettu siten, että kaappi voidaan avata jopa
hyvin lumisissa ja jäisissä olosuhteissa.

Claus Andersen Rustfri Stål A/S · Fabriksvej 8 · 5260 Odense S ·
Mail: ca@clausandersen.dk

- Tulevaisuudenkestävä! (ohjelmisto voidaan päivittää)

TOIMINTOKUVAUS:
Kun kansi avataan...

HÄLYTYSVALO syttyy, SIREENI antaa äänimerkin ja laite lähettää TEKSTIVIESTIn kolmeen
ennalta valittuun matkapuhelinnumeroon.
(jos ovi suljetaan kolmen minuutin kuluessa, SIREENIN ääni sammuu automaattisesti)

Kun kansi suljetaan...

Kaappi on jälleen toimintavalmis.

TEKNISET TIEDOT:
Kansi:
Valo
Sireeni:
Tuuletin:
Pakkasenkestavyys:
GSM/SMS:
Jännite:
Akkuvarmistus:

Kannen lasi on termolasia ja siinä on kansainväliset AED-merkinnät/symbolit.
2 LED-valoa, joiden ansiosta kaappi näkyy pimeässä.
Kaapissa on sireeni. (100 dBA / 1 m)
Tuuletin käynnistyy +40 °C lämpötilassa.
Termostaatilla ohjautuva lämmityselementti. Pakkasenkestävyys -20 °C
Ohjaustulostus GSM:llä tekstiviestintää varten.
Jännite 230 V.
12 V akku sähkökatkon varalle.

Huolto:

Uusi 12 V akku joka kolmas vuosi.

Ulkomitat:
Sisämitat:

L x K x S = 44 x 46 x 27 cm (kannen kahva mukaan luettuna)
L x K x S = 37 x 38 x 20 cm

Paino:

Bruttopaino pakkaus mukaan luettuna 18,5 kg.

KUNNOSSAPITO/PUHDISTUS:
Suosittelemme puhdistamaan kaapin säännöllisesti vähintään 1-2 kertaa vuodessa.
Käytä puhdistukseen sulfoa kosteassa rätissä tai harjassa ja huuhtele sen jälkeen puhtaalla vedellä.
Kuivaa aina lopuksi kuivalla rätillä.
Mahdolliset jäänteet näkyvät kerrostumina pinnalla, josta ne on helppo pyyhkiä pois.
Vaikeammin puhdistettaviin voidaan käyttää hankaussientä. Älä käytä milloinkaan teräsvillaa.

CAHSS100GSM (-20°C)

AED-kaappi

ASENNUS - SIM-kortti:
Kierrä auki kaksi LED-valolla varustetun suojalevyn
kuusiokulmaruuvia ja työnnä levy sivuun.
Asenna 1 tavallinen SIM-kortti.

SIM-kortti
LED-valo
(Yhteys tietoliikenneverkkoon)

Kytke virta kaappiin, (katso asentaminen ja asennusohjeet)

Claus Andersen Rustfri Stål A/S · Fabriksvej 8 · 5260 Odense S ·
Mail: ca@clausandersen.dk

30 s jälkeen LED-valo alkaa vilkkua hitaammin.
(Kun valo vilkkuu hitaasti, tietoliikenneverkkoon ei ole yhteyttä)
TEKSTIVIESTIN SAAVAN MATKAPUHELINNUMERON ASETTAMINEN:
Matkapuhelinnumeroiden asettaminen. Lähetä tekstiviesti, jossa on seuraavat tiedot:(+358 on Suomen suuntanumero)
T1=+358XXXXXXXXXXXXXXXX T2=+358XXXXXXXXXXXXXXXX
T3=+358XXXXXXXXXXXXXXXX T4=+358XXXXXXXXXXXXXXXX
T5=+358XXXXXXXXXXXXXXXX
T1=, T2=, T3= Puhelinnumerot, joihin lähetetään tekstiviesti, kun kaapin OVI ON AUKI.
T4=, T5= Palvelunumerot, joihin lähetetään tekstiviesti kaapin vikatilanteesta ja kun OVI ON AUKI
Testiviesti = Ohjelmisto, lämpötila ja onko akku kytketty. Lähetä tekstiviesti, jossa on seuraavat tiedot: Test
(Kaappi lähettää tiedot ohjelmaversiosta ja lämpötilasta. Tämä osoittaa, että GSM-signaali on kunnossa.)
(Jos akkua ei ole kytketty, tulee viesti NO BATTERY CONNECTED)
Tilan kertova tekstiviesti. Lähetä tekstiviesti, jossa on seuraavat tiedot: Status
(Kaappi lähettää salasanat ja puhelinnumerot lähettäjälle)
C1=XXXX C2=XXXX C3=XXXX C4=XXXX (käytetään vain kaapeissa, joissa on koodilukko)
T1=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX T2=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
T3=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX T4=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
T5=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lämpötilatiedot tekstiviestillä. Lähetä tekstiviesti, jossa on seuraavat tiedot: Temp
(Kaappi lähettää lähettäjälle viestin, esimerkiksi "TEMP: 23". Kaapin lämpötila on silloin 23 °C)

TEKSTIVIESTIT, JOITA KAAPPI VOI LÄHETTÄÄ:
DOOR IS OPEN

Jos ovi avataan, ja.

NO MAIN POWER,
RUNNING ON BATTERY POWER

Kaapissa ei ole virtaa.

MAIN POWER IS OK

Kaapissa on virta.

BATTERY LOW

Akku on vähissä = 11 volttia jäljellä.

BATTERY DEFECTIV

Akku on viallinen eikä toimi alle 10 voltilla.

HEATING DEFECTIVE + TEMPERATUR

Lämmitin viallinen.

FAN DEFECTIVE + TEMPERATUR

Tuuletin viallinen.

TEMPERATURE HIGH

Kaapin lämpötila on korkea: (Sisälämpötila on 50 °C)

TEMPERATURE LOW + TEMPERATUR

Kaapin lämpötila on alhainen: (Kaapin sisäinen lämpötila on alle 3 °C)

FI. Esite

CAHSS101GSM

(-20°C)

AED-kaappi

- AED-kaappi elektronisella koodilukolla
- Tekstiviesti, kun ovi avataan
- Eristetty, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaappi
- Pakkasenkestävyys (-20 °C)
- Tuuletin
- 2 LED-valoa (sydämenkäynnistin näkyy pimeässä)
- Rakennettu siten, että kaappi voidaan avata jopa
hyvin lumisissa ja jäisissä olosuhteissa.

Claus Andersen Rustfri Stål A/S · Fabriksvej 8 · 5260 Odense S ·
Mail: ca@clausandersen.dk

- Tulevaisuudenkestävä! (ohjelmisto voidaan päivittää)

TOIMINTOKUVAUS:
Kun kansi avataan...

HÄLYTYSVALO syttyy, SIREENI antaa äänimerkin ja laite lähettää tekstiviestin 'DOOR OPEN'
viisi ennalta valittuun matkapuhelinnumeroon.
Jos poistat AED:n, kuulet (2 piippausta) ja laite lähettää tekstiviestin 'NO AED'.
Jos laitat AED:n kaappiin, kuulet (2 piippausta) ja laite lähettää uuden tekstiviestin 'AED PRESENT'
(jos ovi suljetaan kolmen minuutin kuluessa, SIREENIN ääni sammuu automaattisesti).

Kun kansi suljetaan...

Kaappi on jälleen toimintavalmis.

IRED (infrapuna-anturi)
Rekisteröinti jos sydämenpysähdys on kaapissa.

CAHSS101GSM (-20°C)

AED-kaappi

ASENNUS - SIM-kortti:
Kierrä auki kaksi LED-valolla varustetun suojalevyn
kuusiokulmaruuvia ja työnnä levy sivuun.
Asenna 1 tavallinen SIM-kortti.

SIM-kortti
LED-valo
(Yhteys tietoliikenneverkkoon)

Kytke virta kaappiin, (katso asentaminen ja asennusohjeet)

Claus Andersen Rustfri Stål A/S · Fabriksvej 8 · 5260 Odense S ·
Mail: ca@clausandersen.dk

30 s jälkeen LED-valo alkaa vilkkua hitaammin.
(Kun valo vilkkuu hitaasti, tietoliikenneverkkoon ei ole yhteyttä)

TEKSTIVIESTIN SAAVAN MATKAPUHELINNUMERON ASETTAMINEN:

.

Puhelinnumeroiden asettaminen. Lähetä tekstiviesti, jossa on seuraavat tiedot:(+358 on Suomen suuntanumero)
”
T1=+358XXXXXXXXXXXXXXXXX T2=+358XXXXXXXXXXXXXXXXX
T3=+358XXXXXXXXXXXXXXXXX T4=+358XXXXXXXXXXXXXXXXX
T5=+358XXXXXXXXXXXXXXXXX
”
T1=, T2=, T3= Puhelinnumerot, joihin lähetetään tekstiviesti, kun kaapin OVI ON AUKI.
T4=, T5= Palvelunumerot joihin lähetetään tekstiviesti kaapin vikatilanteesta ja kun OVI ON AUKI ,
(Puhelinnumeroita voidaan lähettää/asettaa yksi tai useampia kerrallaan)
Testiviesti = Ohjelmisto, lämpötila ja onko akku kytketty. Lähetä tekstiviesti, jossa on seuraavat tiedot:
”
Test
”
(Kaappi lähettää tiedot ohjelmaversiosta ja lämpötilasta. Tämä osoittaa, että GSM-signaali on kunnossa.)
(Jos akkua ei ole kytketty, tulee viesti NO BATTERY CONNECTED)
Tilan kertova tekstiviesti. Lähetä tekstiviesti, jossa on seuraavat tiedot:
”
Status
”
(Kaappi lähettää salasanat ja puhelinnumerot lähettäjälle)
C1=XXXX C2=XXXX C3=XXXX C4=XXXX (käytetään vain kaapeissa, joissa on koodilukko)
T1=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX T2=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
T3=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX T4=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
T5=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lämpötilatiedot tekstiviestillä. Lähetä tekstiviesti, jossa on seuraavat tiedot:
”
Temp
”
(Kaappi lähettää lähettäjälle viestin, esimerkiksi "TEMP: 23". Kaapin lämpötila on silloin 23 °C)

CAHSS101GSM (-20°C)

AED-kaappi

Claus Andersen Rustfri Stål A/S · Fabriksvej 8 · 5260 Odense S ·
Mail: ca@clausandersen.dk

TEKSTIVIESTIT, JOITA KAAPPI VOI LÄHETTÄÄ:
DOOR IS OPEN

Jos ovi avataan, ja.

AED PRESENT

AED sijoitetaan kaappeihin

NO AED

AED poistetaan kaapista

NO MAIN POWER
RUNNING ON BATTERY POWER

Kaapissa ei ole virtaa

MAIN POWER IS OK

Kaapissa on virta

BATTERY LOW

Akku on vähissä = 11 volttia jäljellä.

BATTERY DEFECTIV

Akku on viallinen eikä toimi alle 10 voltilla.

KEYBOARD DEFECTIVE

Näppäimistö viallinen.

HEATING DEFECTIVE + TEMPERATUR

Lämmitin viallinen.

FAN DEFECTIVE + TEMPERATUR

Tuuletin viallinen.

TEMPERATURE HIGH

Kaapin lämpötila on korkea: (Sisälämpötila on 50 °C)

TEMPERATURE LOW + TEMPERATUR

Kaapin lämpötila on alhainen: (Kaapin sisäinen lämpötila on alle 3 °C)

TEKNISET TIEDOT:
AED-anturi:
Kansi:
Valo
Sireeni:
Tuuletin:
Pakkasenkestavyys:
GSM/SMS:
Jännite:
Akkuvarmistus:

Tunnistaa onko AED-kotelo kaappiin. (IRED-infrapunatunnistin)
Kannen lasi on termolasia ja siinä on kansainväliset AED-merkinnät/symbolit.
Sininen valomerkki ja 2 LED-valoa, joiden ansiosta kaappi näkyy pimeässä.
Kaapissa on sireeni. (100 dBA / 1 m)
Tuuletin käynnistyy +40 °C lämpötilassa.
Termostaatilla ohjautuva lämmityselementti. Pakkasenkestävyys -20 °C
Ohjaustulostus GSM:llä tekstiviestintää varten.
Jännite 230 V.
12 V akku sähkökatkon varalle.

Huolto:

Uusi 12 V akku joka kolmas vuosi.

Ulkomitat:
Sisämitat:

L x K x S = 55 x 50 x 27 cm (kannen kahva mukaan luettuna)
L x K x S = 37 x 38 x 20 cm

Paino:

Bruttopaino pakkaus mukaan luettuna 27 kg.

KUNNOSSAPITO/PUHDISTUS:
Suosittelemme puhdistamaan kaapin säännöllisesti vähintään 1-2 kertaa vuodessa.
Käytä puhdistukseen sulfoa kosteassa rätissä tai harjassa ja huuhtele sen jälkeen puhtaalla vedellä.
Kuivaa aina lopuksi kuivalla rätillä.
Mahdolliset jäänteet näkyvät kerrostumina pinnalla, josta ne on helppo pyyhkiä pois.
Vaikeammin puhdistettaviin voidaan käyttää hankaussientä. Älä käytä milloinkaan teräsvillaa.

FI. Esite

CAHSS102GSM

(-20°C)

AED-kaappi

- AED-kaappi elektronisella koodilukolla
- Tekstiviesti, kun ovi avataan
- Eristetty, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaappi
- Pakkasenkestävyys (-20 °C)
- Tuuletin
- 2 LED-valoa (sydämenkäynnistin näkyy pimeässä)
- Rakennettu siten, että kaappi voidaan avata jopa
hyvin lumisissa ja jäisissä olosuhteissa.

Claus Andersen Rustfri Stål A/S · Fabriksvej 8 · 5260 Odense S ·
Mail: ca@clausandersen.dk

- Tulevaisuudenkestävä! (ohjelmisto voidaan päivittää)

TOIMINTOKUVAUS:
Anna 4-numeroinen koodiavain ...

XXXX

Kun kansi avataan...

HÄLYTYSVALO syttyy, SIREENI antaa äänimerkin ja laite lähettää TEKSTIVIESTIn kolmeen
ennalta valittuun matkapuhelinnumeroon.
(jos ovi suljetaan kolmen minuutin kuluessa, SIREENIN ääni sammuu automaattisesti)

Kun kansi suljetaan...

Kaappi on jälleen toimintavalmis.

TEKNISET TIEDOT:
Kansi:
Valo
Sireeni:
Tuuletin:
Pakkasenkestavyys:
GSM/SMS:
Jännite:
Akkuvarmistus:

Kannen lasi on termolasia ja siinä on kansainväliset AED-merkinnät/symbolit.
Sininen valomerkki ja 2 LED-valoa, joiden ansiosta kaappi näkyy pimeässä.
Kaapissa on sireeni. (100 dBA / 1 m)
Tuuletin käynnistyy +40 °C lämpötilassa.
Termostaatilla ohjautuva lämmityselementti. Pakkasenkestävyys -20 °C
Ohjaustulostus GSM:llä tekstiviestintää varten.
Jännite 230 V.
12 V akku sähkökatkon varalle.

Huolto:

Uusi 12 V akku joka kolmas vuosi.

Ulkomitat:
Sisämitat:

L x K x S = 50 x 50 x 27 cm (kannen kahva mukaan luettuna)
L x K x S = 37 x 38 x 20 cm

Paino:

Bruttopaino pakkaus mukaan luettuna 19,5 kg.

KUNNOSSAPITO/PUHDISTUS:
Suosittelemme puhdistamaan kaapin säännöllisesti vähintään 1-2 kertaa vuodessa.
Käytä puhdistukseen sulfoa kosteassa rätissä tai harjassa ja huuhtele sen jälkeen puhtaalla vedellä.
Kuivaa aina lopuksi kuivalla rätillä.
Mahdolliset jäänteet näkyvät kerrostumina pinnalla, josta ne on helppo pyyhkiä pois.
Vaikeammin puhdistettaviin voidaan käyttää hankaussientä. Älä käytä milloinkaan teräsvillaa.

CAHSS102GSM (-20°C)

AED-kaappi

ASENNUS - SIM-kortti:
Kierrä auki kaksi LED-valolla varustetun suojalevyn
kuusiokulmaruuvia ja työnnä levy sivuun.
Asenna 1 tavallinen SIM-kortti.

SIM-kortti
LED-valo
(Yhteys tietoliikenneverkkoon)

Kytke virta kaappiin, (katso asentaminen ja asennusohjeet)

Claus Andersen Rustfri Stål A/S · Fabriksvej 8 · 5260 Odense S ·
Mail: ca@clausandersen.dk

30 s jälkeen LED-valo alkaa vilkkua hitaammin.
(Kun valo vilkkuu hitaasti, tietoliikenneverkkoon ei ole yhteyttä)

KAAPIN SALASANOJEN ASETTAMINEN NÄPPÄIMISTÖN AVULLA : Tehdasasetuskoodi 1111
Lähetä tekstiviesti, jossa on seuraavat tiedot:
”
C1=XXXX C2=XXXX C3=XXXX C4=XXXX
”
(Salasanoja voidaan lähettää/asettaa yksi tai useampia kerrallaan esim. C1=5566 C2=8823)

.

Puhelinnumeroiden asettaminen. Lähetä tekstiviesti, jossa on seuraavat tiedot:(+358 on Suomen suuntanumero)
”
T1=+358XXXXXXXXXXXXXXXXX T2=+358XXXXXXXXXXXXXXXXX
T3=+358XXXXXXXXXXXXXXXXX T4=+358XXXXXXXXXXXXXXXXX
T5=+358XXXXXXXXXXXXXXXXX
”
T1=, T2=, T3= Puhelinnumerot, joihin lähetetään tekstiviesti, kun kaapin OVI ON AUKI.
T4=, T5= Palvelunumerot joihin lähetetään tekstiviesti kaapin vikatilanteesta ja kun OVI ON AUKI ,
(Puhelinnumeroita voidaan lähettää/asettaa yksi tai useampia kerrallaan)
Kaapin avaaminen. Lähetä tekstiviesti, jossa on seuraavat tiedot:
”
Open
”
(Kaappi on auki 10 minuuttia. Ovi voidaan nyt avata ja sulkea useita kertoja 10 minuutin aikana)
Testiviesti = Ohjelmisto, lämpötila ja onko akku kytketty. Lähetä tekstiviesti, jossa on seuraavat tiedot:
”
Test
”
(Kaappi lähettää tiedot ohjelmaversiosta ja lämpötilasta. Tämä osoittaa, että GSM-signaali on kunnossa.)
(Jos akkua ei ole kytketty, tulee viesti NO BATTERY CONNECTED)
Tilan kertova tekstiviesti. Lähetä tekstiviesti, jossa on seuraavat tiedot:
”
Status
”
(Kaappi lähettää salasanat ja puhelinnumerot lähettäjälle)
C1=XXXX C2=XXXX C3=XXXX C4=XXXX
T1=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX T2=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
T3=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX T4=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
T5=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lämpötilatiedot tekstiviestillä. Lähetä tekstiviesti, jossa on seuraavat tiedot:
”
Temp
”
(Kaappi lähettää lähettäjälle viestin, esimerkiksi "TEMP: 23". Kaapin lämpötila on silloin 23 °C)

CAHSS102GSM (-20°C)

AED-kaappi

Claus Andersen Rustfri Stål A/S · Fabriksvej 8 · 5260 Odense S ·
Mail: ca@clausandersen.dk

TEKSTIVIESTIT, JOITA KAAPPI VOI LÄHETTÄÄ:
DOOR IS OPEN

Jos ovi avataan, ja.

NO MAIN POWER
RUNNING ON BATTERY POWER

Kaapissa ei ole virtaa

MAIN POWER IS OK

Kaapissa on virta

BATTERY LOW

Akku on vähissä = 11 volttia jäljellä.

BATTERY DEFECTIV

Akku on viallinen eikä toimi alle 10 voltilla.

KEYBOARD DEFECTIVE

Näppäimistö viallinen.

HEATING DEFECTIVE + TEMPERATUR

Lämmitin viallinen.

FAN DEFECTIVE + TEMPERATUR

Tuuletin viallinen.

TEMPERATURE HIGH

Kaapin lämpötila on korkea: (Sisälämpötila on 50 °C)

TEMPERATURE LOW + TEMPERATUR

Kaapin lämpötila on alhainen: (Kaapin sisäinen lämpötila on alle 3 °C)

KAAPIN AVAAMINEN: Tehdasasetuskoodi 1111

Kaappi muistaa
neljä nelilukuista koodia.

Jos syötetään väärä koodi,
LED-valo palaa 2 sekunnin ajan!

Syötä pääsykoodi!
(Kaappi on nyt auki.)

Syötä sen jälkeen oikea koodi!

TÄRKEÄÄ! NÄPPÄIMISTÖN TESTAUS:
Testaa näppäimistön toiminta. Suosittelemme tätä testiä tehtäväksi vähintään kerran kuukaudessa.
Paina näppäimiä seuraavassa järjestyksessä:
1 - 2 - 3 - 4 = (punainen LED-valo palaa 2 sek. ajan) Kun se ei enää pala, syötä seuraavat 4 numeroa näppäimistöllä.
5 - 6 - 7 - 8 = (punainen LED-valo palaa 2 sek. ajan) Kun se ei enää pala, syötä seuraavat 4 numeroa näppäimistöllä.
9 - 0 - 1 - 2 = (punainen LED-valo palaa 2 sek. ajan) Testi on päättynyt.
Jos näppäimistön punainen LED-valo on syttynyt kuvauksen mukaisesti, se toimii niin kuin pitääkin.
Jos testaus ei onnistu, ota heti yhteyttä myyjään!
Syötä näppäimistöllä nelilukuinen pääsykoodi (Kaappi on nyt auki.)
Kun ovi avataan, sireeni alkaa soida ja valomerkki palaa!

FI. Esite

CAHSS100P

AED-kaappi

(-40°C)

- Eristetty, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaappi
- Pakkasenkestävyys (-40 °C)
- Ylimääräinen etulämmitinelementti (-20 °C til -40 °C)
- Tuuletin
- 2 LED-valoa (sydämenkäynnistin näkyy pimeässä)
- Rakennettu siten, että kaappi voidaan avata silloinkin
kun sen päällä on runsaasti lunta ja jäätä.

Claus Andersen Rustfri Stål A/S · Fabriksvej 8 · 5260 Odense S ·
Mail: ca@clausandersen.dk

- Tulevaisuutta varten! (ohjelmisto voidaan päivittää)

TOIMINTOKUVAUS:
Kun kaapin kansi avataan...

SIREENI alkaa heti soida
(jos ovi suljetaan kolmen minuutin kuluessa, SIREENIN ääni loppuu automaattisesti)

Kun kansi suljetaan...

Kaappi on jälleen toimintavalmiina.

TEKNISET TIEDOT:
Kansi:
Valo:
Sireeni:
Puhallin:
Pakkasenkestavyys:
Jännite:

Kannen lasi on termolasia ja siinä on kansainväliset AED-merkinnät / symbolit.
Kaapissa on kaksi LED-valoa, joten sydämenkäynnistin näkyy pimeässä.
Kaapissa on sireeni (100 dBA / 1 m)
Puhallin käynnistyy +40 °C lämpötilasssa.
Termostaatilla ohjautuva lämmityselementti Pakkasenkestävyys -40 °C)
Jännite 230 V.

Ulkomitat:
Sisämitat:

L x K x S = 44 x 46 x 27 cm (kannen kahva mukaan luettuna)
L x K x S = 33 x 38 x 20 cm

Paino:

Bruttopaino pakkaus mukaan luettuna 18,5 Kg.

KUNNOSSAPITO/PUHDISTUS:
Suosittelemme puhdistamaan kaapin säännöllisesti vähintään 1-2 kertaa vuodessa.
Käytä puhdistukseen sulfoa kosteassa rätissä tai harjassa ja huuhtele sen jälkeen puhtaalla vedellä.
Kuivaa aina lopuksi kuivalla rätillä.
Mahdolliset jäänteet näkyvät kerrostumina pinnalla, josta ne on helppo pyyhkiä pois.
Vaikeammin puhdistettaviin voidaan käyttää hankaussientä. Älä käytä milloinkaan teräsvillaa.

