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AED kast - periodiek controle / onderhoud 
 
 

 
Algemeen (kast is gesloten) 
1. Witte LED's (lampjes) kunnen, afhankelijk van het omgevingslicht, langzaam aan / uit gaan. 

Dit is de z.g. nachtverlichting en wordt automatisch geactiveerd als het daglicht minder wordt. 
2. Er mogen géén rode LED's (lampjes) branden. 
3. Als de rode LED's continue branden of knipperen geven deze een storing aan. 

(Zie later voor nadere toelichting en omschrijving) 
 
Uit te voeren maandelijkse controles / onderhoud 
1. Open de kast met de bekend zijnde code. (4 cijfers en bevestigen met een V) 
2. De 2 witte LED's moeten nu continue branden en de 2 rode LED's continue knipperen. 
3. Druk één voor één op alle toetsen en voel of deze goed te bedienen zijn. 

Luister tijdens het indrukken of een duidelijk "bliep" signaal te horen is. 
4. Verwijder niet gewenst stof / vuil uit de kast met een zachte doek of kwastje. 
5. Sluit de kast en controleer of deze goed dicht zit. 

- De kap moet zowel links en rechts aan de buitenzijde goed in de vergredeling vallen 
- Kijk tevens of de witte sluitpen aan binnenzijde van de kast (bovenin) goed in het gat van de kap valt. 

 
Extreme weersomstandigheden (warm / koud) 
1. Als de kast te warm wordt gaat de ventilator automatisch aan om de kast geforceeerd te ventileren. 
2. Wordt daarnaast de ingestelde boven-limit overschreden, dan gaan de RODE LED's 4x knipperen even rust, 

4x knipperen even rust enz. enz. 
3. Dit kan geen kwaad maar naar verloop van tijd (afkoelen omgevingstemperatuur) moet dit knipperen en het lopen van 

de ventilator ophouden. 
 
4. Als de kast te koud wordt gaat het verwarmingselement aan. (de onderzijde van de kast voelt dan warm aan) 
5. Is de kast op temperatuur dan wordt het verwarmingselement weer uitgeschakeld. 

Dit gaat continue door (aan / uit) totdat de omgevingstemperatuur is toegenomen. 
6. Wordt daarnaast de ingestelde onder-limit overschreden, dan gaan de RODE LED's 4x knipperen even rust, 

4x knipperen even rust enz. enz. 
7. De verwarming kan dan de buiten kou niet bijhouden en het is beter de AED er tijdelijk uit te halen of de kast wat tegen 

de kou te beschermen om schade aan de AED te voorkomen. 
 
Storingscodes rode LED's 
Knipperende rode LED's, indien de kast gesloten is, geven aan dat er een storing is. 
De LED's knipperen in een bepaald vast patroon. Wat te doen bij: 
1. Eén keer knipperen even rust, etc. etc. Storing melden met vermelding van dit patroon. 
2. Twee keer knipperen even rust, etc. etc. Storing melden met vermelding van dit patroon. 
3. Drie keer knipperen even rust. etc. etc. Storing melden met vermelding van dit patroon. 
4. Vier keer knipperen even rust. etc. etc. Zie "extreme weersomstandigheden" hierboven. 

Dit hoeft niet direct gemeld te worden maar de "storing" moet wel in de gaten worden gehouden omdat deze niet 
continue mag zijn. 

 
 
Merkt u bij een controle dat de kast niet naar behoren functioneert gelieve dit a.u.b. direct te melden. 
Dit kunt u doen op de website van de stichting: www.oisterwijkheartsafe.nl (apparatuur / storing & inzet) 
 
Heeft u aanvullende vragen dan kunt u deze sturen naar: info@oisterwijkheartsafe.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Oisterwijk Heartsafe 

http://www.oisterwijkheartsafe.nl
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