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PLACEMENT AED
If placed in an outdoor environment, always make 
sure the AED comes in the official manufacturer’s bag 
for outdoor use! 
 
For the Plus, Solid Plus and Solid Plus Heat, use the 
two long bolts and pre-drilled holes on the top of 
the backplate to find the ideal position to hang the 
defibrillator via its handle or carrying case.

When placing the AED in the cabinet, make sure 
the backside of the bag is as close to the heating 
system as possible.

User guide

On the Rotaid AED Cabinets website, www.rotaid.
com/support, further information and video 
material can be found.

LOCATION AED CABINET
Make sure there are no irregularities present at 
the desired location. Please take the fire safety and 
evacuation regulations into account. If mounted on 
a stone or concrete wall, please use the wall anchors 
prior to fixation. 

To ensure the defibrillator stays within its 
operational temperature range during the whole 
year, the Rotaid should be located in the shade at 
all times.

OPENING CABINET
All our cabinets only require a short twist to the left 
to open. The whole cover comes of to provide full 
access to the defibrillator. The cover is fixated to 
the backplate via a belt and does not require your 
attention after opening.

ALARM
The alarm is triggered when the cabinet is opened 
and will sound continuously for 15 minutes.  After 15 
minutes it will beep every 5 minutes. On the bottom 
of the alarm unit, a small red button can be found. 
When the cabinet is in alarm, you push this button 
to temporarily turn off the alarm. When the cover is 
placed back onto the cabinet, a dual tone signal is 
heard. This signal sounds to confirm that the alarm is 
functioning again.
 
Two AA-batteries power the alarm system for at 
least 24 months and can be found in the fastening 
materials package.
At the bottom there is also a white switch to select 
the desired loudness (84 dBa and 98 dBa).

CLOSING CABINET
To close the cabinet, place the cover about 
15 centimetres to the left (counter clockwise) 
and then twist to the right until the cover 
cannot move any further. Please also make 
sure to enclose the steel hook in the cover 

when placing the cover 
when using a Plus, 
Solid Plus or Solid Plus 
Heat LED. In the video 
section on this page a 
more detailed video can 
be found regarding the 
closing of the cabinet.



Maintenance advice

COVER
The cover needs no maintenance. For a high-quality 
appearance, you can clean the cover from time 
to time with a damp cloth to remove dirt and any 
residual sand.

BACKPLATE
The back plate requires no maintenance. 
In the backplate, a rubber ring/seal is mounted 
to ensure your cabinet is watertight. To make sure 
this rubber seal ramains flexible, please lubricate 
the seal at least twice a year with a greasy liquid 
or spray, please do this once before the summer 
and once before the winter.

HEATING & LED LIGHTS
The LEDS burn continuously. This makes your AED 
visible during the dark hours.

The heater works fully automated and will switch 
on during cold temperatures thanks to the built-in 
thermostat and controller. Please make sure the 
socket that powers the heating device will be 
marked to prevent loss of power.

In case of a malfunction, the LEDs will blink. 
Your heating device will not work anymore. 
If so, contact your official Rotaid AED Cabinets 
distributor for further assistance.

Alarm System
For optimal performance, replace both AA batteries 
once every 24 months. Only use Alkaline batteries 
for optimal performance and life span.
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Zorg dat uw AED in het midden van de kast hangt, 
zover mogelijk naar achter (zo dicht mogelijk 
tegen de verwarmingsmat aan) en niet in contact 
komt met bewegende delen van de kap. 
Ook eventuele additionele zaken die u in de kast wilt 
opbergen mogen op geen enkele wijze in contact 
komen met de kap.

KAST SLUITEN
Om de kast weer te sluiten plaatst u de kap circa 
15 centimeter tegen de klok in op de achterwand.
Zorg tegelijkertijd dat de slothaak, bevestigt aan
de onderzijde van de achterwand, zich in de kap 
begeeft. U kunt nu de kap weer naar rechts draaien 
en sluiten tot u niet meer verder kunt draaien. 
Bij een correcte sluiting zal de haak door 
de uitsparing in de kap vallen. Het alarmsysteem  
zal tevens een kort tweetonig signaal afgeven  
om aan te geven dat het is geactiveerd.

Gebruikershandleiding

Op de website van Rotaid AED Cabinets vindt u 
een support pagina. Op deze pagina vindt u video 
instructies over het openen, sluiten en gebruik van 
uw buitenkast.

LOCATIE AED KAST
Kies een plek op de muur of wand die vlak is 
en geen onregelmatigheden heeft. Houd tevens 
rekening met brandveiligheidsvoorschriften 
en minimale doorgangruimte.
Om te verzekeren dat de defibrillator het gehele 
jaar binnen haar operationele temperatuurbereik
blijft, dient de Rotaid te allen tijde zich in 
de schaduw te be vinden.

KAST OPENEN
Met een korte draai naar links draait u de kap van 
de achterwand. De kap zal via de nylon band blijven 
hangen en u heeft volledige toegang tot de AED. 
Tijdens het openen zal het alarmsysteem direct 
worden geactiveerd.

ALARM
Het alarmsysteem wordt gevoed door 
2 AA-batterijen. Deze treft u aan in het zakje 
met bevestigingsmaterialen. U kunt het klepje van 
het alarm openschuiven en de batterijen plaatsen.
Het alarm zal direct afgaan. Het alarm wordt 
uitgeschakeld wanneer de kast weer wordt gesloten.
Indien de kast openblijft dan zal het alarm 
15 minuten onafgebroken luiden. Daarna zal 
het iedere 5 minuten een kort signaal afgeven. 
Aan de onderzijde van het alarm vindt u een rode 
knop. Hiermee kunt u het alarm na opening van de 
kast tijdelijk uitzetten. Wanneer de kap weer wordt 
teruggedraaid wordt het alarm weer geactiveerd. 
U hoort dan een kort tweetonig signaal. Voor een 
betrouwbare werking wordt geadviseerd deze 
batterijen iedere 24 maanden te vervangen.
Aan de onderzijde zit tevens een witte schakelaar om 
het volume te selecteren (84 dBa en 98 dBa)

PLAATSING AED
Via de 2 lange bouten kunt u de AED ophangen aan 
het handvat van het apparaat. De voorgeboorde 
gaten aan de bovenzijde van de achterwand bieden 
verschillende opties voor het ophangen van uw AED. 
De AED dient te worden geplaatst in de buitentas  
die door de fabrikant van uw specifieke type AED 
wordt verkocht/geadviseerd.

* Startpositie bij het sluiten van de kap.  
Zorg dat de stalen haak zich aan de binnenzijde 
van de kap bevindt. Het eenvoudigste is de kap 
eerste aan de onderzijde in te haken en vervolgens 
via de bovenzijde en zijkanten dicht te draaien.

Indien u de slothaak 
niet gebruikt, dan kunt 
u deze ook verwijderen. 
Dit vergemakkelijkt 
het dichtdraaien van 
de kast en heeft geen 
consequenties voor  
de werking van  
het product.



Onderhoudsadvies

KAP
De kap is onderhoudsvrij. Voor een hoogwaardige 
uitstraling kunt u de kap enkele keren per jaar 
(afhankelijk van de omgeving) afnemen met  
een vochtige doek om vuil en eventuele  
groen- en zandresten te verwijderen.

ACHTERWAND
De achterwand is onderhoudsvrij. 
In de achterwand bevindt zich een rubberen 
afdichtingsring, die zorgt voor een waterdichte 
afsluiting. Zorg ervoor dat u tenminste twee keer 
per jaar, de rubberen ring inspuit/insmeert met 
een vettige vloeistof/spray. Hiermee blijft deze 
soepel en flexibel. U doet dit een keer voor de 
winterperiode en een keer voor de zomerperiode.

VERWARMING & LED VERLICHTING
Indien de verwarmingsunit correct is aangesloten 
zullen de LED lampjes continue branden.
Deze branden overigens 24 uur per dag.  
Hiermee is uw AED ook tijdens de donkere 
uren goed zichtbaar. De verwarming werkt 
volautomatisch en zal bij koude automatisch 
inschakelen dankzij de ingebouwde thermostaat. 

Bij een storing aan de verwarming zullen 
de LEDS gaan knipperen. Uw verwarming 
functioneert dan niet meer correct.

Neemt u in dat geval contact op met  
Rotaid AED Cabinets voor verdere informatie.

ALARM
Voor een optimale werking vervangt u 
eens per 24 maanden beide AA-batterijen.
Gebruik hiervoor alleen Alkaline-batterijen.
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