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Milieu
•   Zet de ARKY Core Plus en de verpakking niet bij het huishoudelijk afval. Maak gebruik 

van het plaatselijk ophaalsysteem in uw omgeving. Het gebruik van ophaalsystemen 
zal bijdragen aan het behoud van het milieu en de gezondheid.

•  Gebruik de originele verpakking van de ARKY Core Plus wanneer u de deze wilt 
retourneren.

Garantie
Bij het niet nakomen van onderstaande vervalt iedere garantie, expliciet of impliciet:
•  Demonteer geen onderdelen die tot de ARKY Core Plus toebehoren.
•  Steek geen voorwerpen in de openingen van de ARKY Core Plus.
•  Enkel gemachtigd personeel heeft de bevoegdheid om onderhoud en reparaties uit te 

voeren aan de ARKY Core Plus.

Belangrijk
•  Laat onderhoud en installatie van de ARKY Core Plus uitsluitend uitvoeren door een 

daarvoor gekwalificeerde elektricien, dit vanwege veiligheidsoverwegingen. 
•  Monteer de ARKY Core Plus bij voorkeur op een schaduwrijke plek en nóóit in de 

volle zon. Plaats de kast tegen een vlakke muur of wand, rekening houdend met de 
minimale doorgangsruimte en geldende brandveiligheidsvoorschriften.

Veiligheid
•  Zorg dat de spanning is uitgeschakeld wanneer de ARKY Core Plus wordt aangesloten 

en wanneer onderhoud wordt gepleegd. 
•  Laat een ruimte van minstens 30 cm rondom de ARKY Core Plus vrij voor een goede 

ventilatie. 
•  Houd rekening met de minimale doorgangsruimte en geldende brandveiligheids-

voorschriften.
•  Houd de ruimte onder de ARKY Core Plus altijd vrij. 
•  Zorg dat de ARKY Core Plus niet in de buurt hangt van radiatoren en andere 

warmtebronnen. 
•  Voorkom open vuur in de buurt van de ARKY Core Plus om elk risico van brand of 

elektrische schok te vermijden.
•  Steek geen puntige voorwerpen in uitsparingen/openingen van de ARKY Core Plus. 

Algemene informatie
Lees vóór installatie en gebruik van de ARKY Core Plus deze instructie volledig door. 

A L G E M E N E  I N F O R M AT I E

ARKY Core Plus 
Maximale bescherming van uw AED

 Vijf ventilatoren 
  Twee verwarmingselementen met thermostaat 
 Elektronisch slot met pincode
 Interne verlichting
 Akoestisch alarm

PINLOCK

FE ATURES

VINKJE

WAR ME TEMPER ATUUR

VENTIL ATOR

PADPAK

VERWAR MING WATER-EN STOFBESTENDIG

AL AR MAFMETINGENWORLDWIDE DELIVERY

L A MP

KOUDE TEMPER ATUUR

TEMPER ATUUR

AED
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1 Belangrijke informatie

LET OP
Monteer de ARKY Core Plus nooit in de volle zon en bij voorkeur op een 
schaduwrijke plek, op een vlakke muur of wand. Houd rekening met de minimale 
doorgangsruimte en geldende brandveiligheidsvoorschriften.

Voorkant Achterkant
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2 Identificatieplaatje

Vermeld altijd de typeaanduiding en het serienummer bij contact met de klantenservice 
of uw leverancier.

Identificatieplaatje

Installatie

Lees vóór installatie en gebruik van de ARKY Core Plus deze instructie volledig door. 

I N S TA L L AT I E

1 Muurdeel

2 Kap

3 Onderbak

4 Twee verwarmingselementen

5 Pinlock

6 PCB compartiment
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3 Instellen pinlock-code
 

4 Wijzigen pinlock-code

Wijzigen van code
Open de kast met de standaard code 
(1-5-1-5 + OK). Aan de achterzijde van de 
kast wordt het elektronica compartiment 
zichtbaar. Verwijder de transparante 
afdekkap. De PCB wordt nu toegankelijk. 
Druk kort op de reset-knop op de PCB 
(printplaat) en stel een nieuwe code in. 

1  Voer na het loslaten van de reset-knop 
de huidige code in. 

2 Druk op ‘OK’. 
3  Voer een nieuwe code in. 
4  Druk op ‘OK’. 
5    De nieuwe code is opgeslagen en  

direct bruikbaar.

Standaard code: 1-5-1-5 (+OK) 

Invoeren van code op pinlock
•  Toets de code op de pinlock in.  

Toets de juiste code in op de pinlock, 
gevolgd door ‘OK.’ Er is een alarm 
hoorbaar en het slot wordt 7 seconden 
ontgrendeld. 

•  Er is een fout gemaakt tijdens het 
intoetsen.  
Druk op ‘C’. De code kan hierna vanaf het 
eerste cijfer opnieuw ingetoetst worden. 

•  Er is op ‘OK’ gedrukt na het intoetsen van 
een foutieve code.  
Er zullen twee pieptonen te horen zijn. 
De code kan hierna vanaf het eerste 
cijfer opnieuw ingetoetst worden.

•  De pinlock is ingedrukt of de code is niet 
geheel ingevoerd (zonder op ‘OK’ te 
drukken). 

  Na 20 seconden wordt de invoer 
automatisch gewist. De code kan 
hierna vanaf het eerste cijfer opnieuw 
ingetoetst worden.

TIP  
Wijzig de code voordat de kast wordt opgehangen. Voor het instellen van een 
nieuwe code moet de kast voorzien zijn van spanning. De gewijzigde code blijft 
opgeslagen wanneer de spanning wordt verbroken.

Voorwaarden
1 E en pincode bestaat uit minimaal 4 tot maximaal 8 getallen.
2  Deze codes worden geweigerd bij het instellen van een nieuwe code:
 a  1234
 b   Codes die beginnen met 4 gelijke getallen (0000, 1111, 222254, etc.)

LET OP
Voor het gebruik van de pinlock moet 
de ARKY Core Plus gevoed zijn door 
een geschikte stroomvoorziening.

PCB reset-knop

Pinlock

Press code
Press ok

1

2

I N S TA L L AT I E

1 3
5 7

2 4 C
6 8 OK
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5 Wijzigen pinlock-code na bevestiging

Voer de volgende stappen eerst uit als u 
de code van de kast wilt wijzigen nadat 
deze al is opgehangen:
a   Haal de (geopende) kast van de muur. 

Door de kast iets op te tillen kan de kast 
van de muur/wand gehaald worden.

b   Leg de kast voorzichtig neer op de 
grond/tafel of zorg dat een tweede 
persoon de kast vasthoudt. 

c   Verwijder aan de achterzijde  
voorzichtig de transparante afdekkap  
(Zie de afbeelding hiernaast).

6 Bevestiging/locatie

Ingesloten bevestigingsmateriaal
• 2 x sluitring M5 verzinkt
• 4 x plug (8 x 40 mm) 
• 4 x Torx schroef (5 x 50 mm)
• 1 x torxschroevendraaier
•  1 x boormal

LET OP
Gebruik bevestigingsmaterialen 
die geschikt zijn voor het type 
ondergrond waarop de ARKY  
Core Plus wordt gemonteerd. 
De minimaal benodigde 
draagkracht is 20 kg. 

Schroefdiameter: max. 8 mm
Diameter kraag: max. 12 mm

630 mm

430 mm

100 mm100 mm

100 mm

504 mm

1400 mm van de grond

kabeldoorvoer

Meegeleverde boormal

LET OP 
Trek de voedingskabel gelijktijdig 
terug uit de muur/wand om te 
voorkomen dat de voedingskabel 
onder (trek)spanning komt te staan.

I N S TA L L AT I E

Transparante afdekkap
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1  Vind een geschikte plek voor het installeren van de ARKY Core Plus. 

2   Markeer de bevestigingspunten en kabeldoorvoer op de muur/wand. Gebruik hier-
voor de meegeleverde boormal. 

3  Plaats de boormal op de muur/wand. Zorg er voor dat de pijl zichtbaar is en naar 
boven is gericht. Fixeer de boormal zo nodig met plakband/tape.  
Aanbevolen afstand tot grond: 140 cm, zie boormal.

4  Markeer met een potlood/stift de gaten op de muur/wand.

5  Verwijder de boormal van de muur/wand.

6 Boor de juiste gaten in overeenstemming met de gekozen bevestigingsmaterialen.  
 a  Op basis van de meegeleverde bevestigingsmaterialen: boordiameter 8 mm.
 b  Kabelinvoer: min. 8 mm.

LET OP 
a   Monteer de ARKY Core Plus nooit in de volle zon en bij voorkeur op een 

schaduwrijke plek, op een vlakke muur of wand.
b   Houd rekening met de minimale doorgangsruimte en geldende brandveilig-

heidsvoorschriften.

7 Monteer de bevestigingsgaten met pluggen (behalve de kabelinvoer).

8  Monteer alleen de bovenste twee montagegaten met een Torx-schroef en sluitring. 
Draai de schroef en de sluitring vast met de Torx-driver en zorg voor een minimale 
afstand van 3 mm tussen de kraag en de muur. 

9  Geleid de voedingskabel door de kabeldoorvoer en voer zover mogelijk aan.

10  Hang de ARKY Core Plus op aan de bovenste montagegaten. Voer gelijktijdig de  
voedingskabel verder door. Voorkom dat de kabel tussen de kast en de muur komt.

11  Bevestig de connector aan de voedingskabel.

TIP  
De bevestigingsgaten zijn zichtbaar door het transparante venster aan de voorzijde.

LET OP 
Bruin is + en blauw is -

7 Stappenplan bevestiging

I N S TA L L AT I E
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Schematische weergave van bevestiging op muur 
(met meegeleverde bevestigingsmaterialen)

Afbeelding doorsnede wand bevestiging

A Wand
B ARKY Core Plus
C Plug
D Torx schroef

12  Sluit de kast, via de meegeleverde voedingsadapter, aan op een voedingsbron/het 
lichtnet. 

13  Als de ARKY Core Plus op een juiste manier is aangesloten zal de LED-strip in de kast 
oplichten. 

14  Open de kast met de standaard code: 1-5-1-5-OK (voer de stappen beschreven in 
hoofdstuk 3 uit, indien een andere code gewenst is).

15  Bij geopende kast: voorzie de onderste montagegaten van een bout/schroef met 
eventueel een carrosseriering. 

16  Draai alle bouten (inclusief de bovenste twee) vast met de meegeleverde steeksleutel 
of gebruik hiervoor een (dop)ratelsleutel.

17 De kast is geïnstalleerd en klaar voor gebruik.

LET OP
De minimale spanningsvereisten van gebouw gebonden installatie: 100-240VAC, 
50/60Hz. Plaats de voedingsadapter nooit buiten.

8 Schematische weergave bevestiging

I N S TA L L AT I E

 
 

 
 

 
 

 

DC

A B
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•  Sluit de ARKY Core Plus alleen aan op 
een voedingsbron/lichtnet die uitge-
schakeld en vergrendeld kan worden 
(bij onderhoud en/of storingsonderzoek 
altijd de voeding loskoppelen). 

•  Laat onderhoud en installatie van de 
ARKY Core Plus uitsluitend uitvoeren 
door een daarvoor gekwalificeerde 
elektricien.

•  Zorg dat de spanning is uitgeschakeld 
wanneer de ARKY Core Plus wordt 
aangesloten en wanneer onderhoud 
wordt gepleegd. 

LET OP 
Bij het instellen van een andere code dan de standaard ingestelde code, is het 
vanwege bewegingsvrijheid handig om de voedingskabel aan de binnenzijde 
(tijdelijk) zo lang mogelijk te houden en nergens vast te zetten/fixeren d.m.v.  
kabelklemmen bijvoorbeeld.

Plaats de voedingsadapter altijd binnen

10 Pictogrammen/stickers

Press code
Press ok

1

2

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

9 Voedingsadapter
 1 Muur

2 ARKY Core Plus

3 Voedingsadapter

Zijaanzicht doorsnede

1

2

3

I N S TA L L AT I E
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1 ARKY Core Plus openen 2 ARKY Core Plus sluiten

G E B R U I K

Open de ARKY Core Plus 
door de juiste code in te 
toetsen op de pinlock en af 
te sluiten met ‘OK’. 

De onderbak beweegt  
automatisch naar beneden. 

Zet de AED in het midden 
op de aluminium plaat te-
gen de achterwand zodra 
de onderbak niet verder 
naar beneden beweegt.

Gebruik twee handen aan weerszijde van de onderbak en druk deze omhoog totdat de 
onderbak vastklikt in het muurdeel.

1 2 3

Gebruik

Voer de code in De onderbak beweegt naar beneden Plaats de AED in het midden



2120

4 Na gebruik van de AED

5 Onderhoud en reiniging

3 Stappenplan tijdens calamiteit

Voer de volgende stappen uit in geval van een calamiteit. 1 Plaats de AED terug in de kast.
2 Sluit de kast.
3  Neem contact op met uw leverancier. 

Onderhoud en installatie van de ARKY Core Plus / aansluiting op het lichtnet dient 
uit veiligheidsoverwegingen uitsluitend uitgevoerd te worden door een daarvoor 
gekwalificeerde elektricien. Zorg dat de spanning is uitgeschakeld wanneer onderhoud 
wordt gepleegd en/of de ARKY Core Plus wordt aangesloten. 

Reinigen van de ARKY Core Plus
•  Maak de oppervlakten van de ARKY Core Plus schoon met behulp van een zachte, 

vochtige doek. Gebruik geen chemische- of schoonmaakproducten, deze kunnen het 
kunststof van de kast aantasten. 

•  Droog de ARKY Core Plus met een zachte, droge en schone doek.
•  Wrijf niet met een hard voorwerp over de kast. Dit kan de kast permanent beschadigen.
•  Gebruik geen hogedrukreiniger om de ARKY Core Plus te reinigen.

1 Bel 112
 • Praat luid en duidelijk, beschrijf de situatie en vermeld de locatie.
2 Start reanimatie (CPR)
3 Open de kast
 • Toets juiste code in, sluit af met ‘OK’. 
4 Neem AED uit de kast
5 Ga naar het slachtoffer
6 Zet AED aan
7 Volg de instructies van de AED

G E B R U I K
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Afmeting
430 x 504 x 214 mm

Gewicht
4,25 kg

Materialen
Muurdeel:   ABS 
Onderbak:  ABS 
Kap:    PETG 
PCB afdekkap:  PETG 
Montagebeugel:  Aluminium 
Heater-pack:   Aluminium

Voeding / spanningsgrenzen
Voedingsadapter:  
Meanwell GST120A24-P1M 

Input:   100-240VAC, 50/60Hz 
Output: 24V – 5.0A, 120W MAX

Werkingstemperaturen
De ARKY Core Plus is ontworpen voor de 
bescherming en bewaring van een AED  
bij omgevingstemperaturen van -30 °C  
tot +50 °C.

Verwarming/ventilatie
De ARKY Core Plus is voorzien van  
vijf ventilatoren en twee verwarmings- 
elementen van 24V / 45W.

Verwarming: 
Schakelt in als temperatuur < 7 °C 
Schakelt uit als temperatuur > 10 °C 

Ventilatie:  
Schakelt in als temperatuur > 40 °C 
Schakelt uit als temperatuur < 35 °C

Alarm
Indien de juiste code wordt ingevoerd 
op de pinlock (wanneer de ARKY Core 
Plus is gevoed door een geschikte 
stroomvoorziening) wordt de kast 
geopend en treedt een akoestisch alarm in 
werking. Na enkele seconden schakelt dit 
alarm automatisch weer uit.

IP beschermklasse
De beschermklasse van de ARKY Core Plus 
is IP55.Globale afmetingen in mm

Specificaties

S P E C I F I C AT I E S



ARKY
Verlengde Bremenweg 12
9723 JV Groningen
The Netherlands

+31 (0)50 31 16 085
sales@arkycase.com
www.arkycase.com


