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Introductie handleiding
Hallo, en welkom bij de Gebruikershandleiding van de Obi.
Dit document bevat informatie met betrekking tot het beoogde gebruik en
voor een veilige en succesvolle interactie met Obi.
Deze handleiding bevat essentiële veiligheidswaarschuwingen, instructies
met betrekking tot de omgang met het product, inclusief het gebruik en
contactinformatie wanneer deze benodigd zijn.
Gelieve deze informatieve zorgvuldig te lezen om de veiligheid en het
plezier van het gebruik van Obi te vergroten.
Bewaar deze gebruikershandleiding op een gunstige plek om er vlot kennis
van te kunnen nemen.
Dit document is tevens digitaal beschikbaar via
http://www.focalmeditech.nl/nl/documentatie.
Wanneer u een presentatie van de Obi wenst is de Set-up Video
beschikbaar via www.meetobi.com
Deze Handleiding is in overeenstemming met UL1431 and 21CFR801.
Obi is aangemeld en geregistreerd bij de Food and Drug Adminsitration
(VS) als een hulpmiddel klasse 1. Zie de Declaration of Conformity voor
conformiteit met Europese hulpmiddel regelgeving
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Belangrijke
veiligheidsvoorschriften
Bij gebruik van elektrische producten, in het bijzonder wanneer er kinderen
aanwezig zijn, moeten altijd elementaire voorzorgsmaatregelen in acht
worden genomen. Hieronder de volgende:

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Gevaar

Om het risico op elektrocutie, brandwonden en letsel te verminderen:
•• Gebruik Obi niet wanneer u in bad zit.
•• Plaats of bewaar Obi niet waar het apparaat kan vallen of in een bad of
gootsteen getrokken kan worden.
•• Plaats Obi niet in water en laat Obi niet vallen in water of andere
vloeistoffen. Obi is alleen waterbestendig, niet waterdicht (IP21)
•• Probeer Obi niet te pakken wanneer het apparaat in het water is
gevallen. Koppel Obi onmiddellijk los.
•• Controleer voor gebruik de oplaadkabel op beschadigingen.

Waarschuwing

Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand, of persoonlijk letsel te
verminderen:
In relatie tot de oplaadkabel:
•• Gebruik Obi nooit: wanneer de snoeren of stekkers beschadigd zijn;
wanneer Obi niet naar behoren functioneert; wanneer Obi is gevallen,
beschadigd of in water is gevallen. Retourneer het product naar een de
leverancier voor inspectie en onderhoud.
•• Houd de snoeren weg van verwarmde oppervlakten.
•• Gebruik de oplaadkabel niet in vochtige ruimtes of in ruimtes met veel stof.
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••
••
••
••
••
••
••
••
••

Probeer de oplaadkabel niet te demonteren.
Bedek de oplaadkabel niet met kleding, dekens en dergelijke.
Raak de oplaadkabel niet aan met vochtige handen.
Gebruik dit apparaat niet middels een spanningbron met een voltage dat
afwijkt van het op Obi of de Obi oplaadkabel vermelde voltage.
Houd de oplaadkabel niet in de mond.
Plaats de oplaadkabel niet in direct zonlicht.
Houd de oplaadkabel niet langdurig vast.
Maak enkel gebruik van de bijgeleverde oplaadkabel om Obi op te laden:
Power Partners, PEAD72SF-13-1-BT1 (US) or PEAMD-72SF-13-1-BT1 (Europe)
Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer Obi voor
langere tijd niet gebruikt wordt.

Algemeen

•• Nauwlettend toezicht is verplicht bij gebruik van Obi door kinderen of
volwassenen met een beperking. Jonge kinderen hebben een grotere
kans om door de arm bekneld te raken in verband met de grootte van de
vingers.
•• Gebruik Obi enkel voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze
Handleiding. Gebruik enkel door de fabrikant aangeraden toebehoren.
•• Gebruik Obi nooit nabij een slapende gebruiker wanneer de gebruiker
slaperig is.
•• Stop in geen enkele opening voorwerpen.
•• Gebruik niet buitenshuis.
•• Gebruik niet waar spuitbussen worden gebruikt of waar zuurstof wordt
toegediend.
•• Ontkoppel Obi voor het vullen.
•• Verwijder het bord en vul de kommen in het bord uitsluitend met
voedsel en dranken, tenzij anders geïnstrueerd door de fabrikant.
•• Plaats geen enkel onderdeel van Obi in de oven.
•• Onderhoud moet worden uitgevoerd door een geautoriseerd leverancier.
•• Probeer Obi niet te demonteren.
•• Verwijder geen etikettering van Obi.
•• Kook GEEN voedsel in een onderdeel van Obi.
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•• Wees voorzichtig bij het plaatsen van het bord in de magnetron om
kromtrekken, schroeien, verkleuring, blaren, en andere problemen met
het bord te voorkomen.
•• Plaats geen ander deel van Obi anders dan het bord in de magnetron.
•• Verander Obi op geen enkele wijze aangezien dit het apparaat kan
beschadigen of kan leiden tot ernstige verwondingen.
•• Gebruik Obi zoals aangegeven in de Snelstartkaart en deze Handleiding
om verwondingen of lichamelijk letsel te voorkomen.
•• Houd plastic zakken weg bij baby’s en kinderen om verstikkingsgevaar
te voorkomen. Gebruik geen zakken in wiegen, bedden, kinderwagens of
boxen. De plastic zakken zijn geen speelgoed.
•• Verstikkingsgevaar - kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen
onder de 3 jaar. Gebruik alleen onder toezicht van een volwassene.
•• In geval van oververhitting zal de arm langzaam zakken en de Aan/Uit
schakelaar, Batterij Indicator en de Positie-knoppen gaan knipperen.
Houd het apparaat tien minuten uitgeschakeld. Zet vervolgens Obi aan.
Bel of mail wanneer het probleem aanhoudt de leverancier.

Let op

•• Obi is niet bedoeld om te diagnosticeren, behandelen of het monitoren
van een medische conditie.
•• Obi is geen meetinstrument of steriel apparaat.
•• Gebruik Obi niet als hulpmiddel voor het toedienen van medicatie.
•• Duw, trek of forceer de arm van Obi niet wanneer het apparaat is
ingeschakeld.
•• Gebruik of bewaar Obi niet in extreme omgevingen. Gebruik en bewaar
Obi bij normale kamertemperatuur en vochtigheid
•• Plaats Obi niet op een nat oppervlak.
•• Plaats, gebruik of berg Obi niet op een scheef oppervlak op.
•• Til Obi niet op bij de arm.
•• Plaats niets op de arm van Obi. Dit kan schade veroorzaken aan de arm.
•• Breng geen beschadigingen toe aan de behuizing van Obi. Gebruik de
Obi niet wanneer de behuizing beschadigd is en neem onmiddellijk
contact op met de leverancier.
•• Plaats geen ander deel van Obi anders dan het bord, de placemat en de
lepels in de vaatwasser.
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•• Gebruik geen oplosmiddelen op Obi (bijvoorbeeld: terpentijn, terpentine,
benzine, petroleum destillaten, etc.). Zie de handleiding voor een goede
reiniging.
•• Onjuiste plaatsing van het bord en de placemat op Obi kan schade aan
het apparaat en het morsen van voedsel veroorzaken.
•• Laat Obi niet vallen. Gebruik Obi zorgvuldig en uitsluitend zoals
geïnstrueerd.
•• Bundel of knoop kabels van Obi niet aan elkaar om struikelgevaar te
voorkomen.
•• Uit ervaring blijkt het gebruik van Obi optimaal te zijn onder
(aanvankelijke) begeleiding van een zorgverlener.
•• Plaats geen voorwerpen binnen een straal 30 cm. rond het apparaat om
eventuele botsingen met de arm te voorkomen.
•• Was de Obi lepel, het bord en de placemat voor het eerste gebruik en alle
gebruik daarna.
•• Vermijd achtereenvolgende gebruiksperiodes langer dan een uur om de
levensduur van Obi te vergroten.
•• Laad Obi op voor gebruik.
•• Het productlabel met daarop het serienummer bevindt zich op de
onderkant van Obi. Zie ‘Technische Specificaties’ voor meer informatie.
•• Gebruik Obi niet bij een temperatuur onder de 15°C en boven de 30°C.
•• Vervorm de lepels niet, de functionaliteit van Obi zal hierdoor worden
aangetast.
•• Obi is een nauwkeurig gekalibreerd apparaat met aangepaste
verpakkingsoplossingen. Voor verzending kunnen deze Obi mogelijk
onvoldoende beschermen tegen functionele schade.

Elektromagnetische Energie (EM)

•• Let op, het toevoegen van accessoires of onderdelen in de buurt van
Obi’s onderkant kan ervoor zorgen dat deze vatbaarder zijn voor
elektromagnetische interferentie. Er is geen manier om het effect op
de algehele immuniteit van de elektrische rolstoel en / of uw Obi te
evalueren.
•• Let op nabijgelegen zenders, zoals radio- of tv-stations, en probeer niet te
dichtbij te komen
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•• Rapporteer alle gevallen van onbedoelde uitschakelen aan Focal
Meditech, en let op of er sprake is van een bron van EM in de buurt.

BEWAAR DE INSTRUCTIES

Ten aanzien van de lithium-ion batterij

Betreft klanten in de Verenigde Staten en Europa. Dit product bevat
een 48wh lithium-ion batterij. Dank de lithium ion batterij volgens de
voorschriften af. Probeer Obi niet zelf te demonteren en verwijder of
vervang de batterij niet. Neem contact op met een lokale recycler
Waarschuwing
•• Bij foutief gebruik kan de aanwezige batterij vlam vatten of chemische
brandwonden veroorzaken.
•• Gooi de batterij niet in een vuur of vuilverbrandingsoven
•• Het gebruik van een andere batterij kan risico op brand of explosie
veroorzaken.
•• Demonteer of modificeer de batterij niet en veroorzaak geen onnodige
spanning op de batterijen.
•• De batterij in Obi kan gerecycled worden en wordt geaccepteerd bij
afvalverwerkingsbedrijf.
•• Gooi de batterij weg volgens lokale wet- en regelgeving.
•• Sommige regio’s verbieden het om lithium-ion batterijen weg te gooien
bij het huishoudelijk afval.
•• Neem contact op met Focal Meditech wanneer u de toepasselijke regels
van afvalverwerking centra in uw gebied niet kunt identificere,.
•• Er kunnen speciale eisen gesteld worden aan de verzending van lithium
batterijen.
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Symbolen
De volgende symbolen bevinden zich op het product, de verpakking of
etikettering:
	Waarschuwing: Kans op elektrische schok. Gebruik zoals
geïnstrueerd.
	Underwriter’s Labs heeft dit product geëvalueerd. Het voldoet aan
de normen voor veiligheid gespecificeerd in UL1431: Persoonlijke
Gezondheidszorg & Hygiënische toepassingen.
	De letters ‘CE’ is de afkorting van de Franse uitdrukking
“Conformité Européenne”, betekenis, “Europese conformiteit “. Het
betekent dat het apparaat voldoet aan de geldende richtlijnen van
de Europese Unie, met inbegrip van de medische richtlijn apparaat
als een klasse I, niet-steriel, geen-meetapparaat.
	Dit symbool geeft aan dat dit product volgens de AEEA-richtlijn
(2002/96/EG) en nationaal recht niet mag worden weggegooid
met uw huishoudelijk afval. Dit product moet worden overgedragen aan een aangewezen inzamelpunt wanneer u een
nieuw vergelijkbaar product koopt of naar een geautoriseerde
verzamelplaats voor de recycling van het afval van elektrische en
elektronische apparatuur (EEA). Ongepaste behandeling van dit
soort afval kan mogelijk negatieve effecten op het milieu en de
volksgezondheid hebben als gevolg van potentieel gevaarlijke
stoffen die over het algemeen geassocieerd worden met EEA. Uw
medewerking in de juiste verwijdering van dit product zal tevens
bijdragen aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur voor
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recycling kunt inleveren, neemt u contact op met uw plaatselijke
stadskantoor, afval inzamelpunt, gemachtigde volgens de EEA
regeling, of huishoudelijk afval service.
	Dit apparaat voldoet aan de Europese RoSH richtlijn (2011/65/EU).
	Dit onderdeel is veilig voor het contact met levensmiddelen.
(bord, placemat, & lepels).
	Dit onderdeel is veilig voor gebruik in de magnetron (het bord).

	Dit onderdeel is vaatwasserbestendig (bord, placemat & lepels).

	Dit onderdeel mag in de koelkast of diepvries geplaatst worden.

	Gelieve dit onderdeel te recycleren aan het einde van zijn levensduur.

	Dit onderdeel is BPA vrij.

	Gelieve de verpakking niet nat te laten worden.

	Gelieve het pakket te bewaren met deze kant boven.

	Behandel dit pakket met zorg, de inhoud is breekbaar.

	Dit symbool geeft de medisch fabrikant van het apparaat weer.
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Inhoud van de verpakking
De verpakking van de Obi bevat het volgende:
•• Obi
•• Bord
•• Placemat
•• Lepel – Groot
•• Lepel – Klein
•• Blauwe schakelaar met verlengkabel
•• Groene schakelaar met verlengkabel
•• Oplaadkabel
•• Gebruikershandleiding
•• Korte gebruikershandleiding (Snelstartkaart)

Bewaar de originele verpakking en verpakkingswaren van Obi voor het
geval Obi geretourneerd of doorgestuurd moet worden.
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Beoogde gebruikers
Obi staat ten dienste van een spectrum van mensen die moeite hebben
met zich voeden. Zorg ervoor dat potentiële gebruikers beschikken over
het vermogen om veilig en succesvol gebruik te maken van Obi. Hieronder
volgen de beoogde gebruikers en het beoogde gebruik.

Beoogde medische aandoeningen

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)
Geamputeerden
Arthrogryposis Multiplex Congenital (AMC)
Cerebrale Parese
Essentiële Tremor
Spierdystrofie
Multiple Sclerosis (MS)
Parkinson
Dwarslaesie
Andere aandoeningen met problemen met de senso-motorische functies
van de bovenste extremiteiten.

Beoogde populatie

••
••
••
••

Man of vrouw
5 jaar en ouder
Cognitieve mogelijkheid om een eenvoudige machine te bedienen
Vermogen om keuzes te kunnen maken betreffende de selectie van
voedsel en consumptie.
•• Vermogen om te kauwen en te slikken.
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Beoogd gebruik
Specificatie voor beoogd gebruik

•• Obi is bedoeld om de onafhankelijkheid en het vertrouwen in het
zelfstandig eten te verhogen van personen met een beperking of ziekte
die van invloed is op hun bovenste extremiteiten. Obi verhoogt de
onafhankelijkheid door de keuze te bieden tussen vier compartimenten
met voedsel en de keuze wanneer het voedsel wordt geleverd richting
de mond. Obi is enkel ontworpen voor thuis- of institutioneel gebruik en
voor een continu gebruik van een uur of minder.
•• Voor mensen met een beperking aan de bovenste extremiteiten
automatiseert dit apparaat de taak van een menselijke arm tijdens het
eten. Middels het gebruik van een manipulator dient het apparaat als
een verlengstuk van de gebruiker. Hij of zij kan zelf de gewenste activiteit
uitvoeren: zowel in het kiezen van het te eten voedsel en als in de keuze
van het moment van eten.
•• Gebruik van dit apparaat kan zowel een eindgebruiker (gebruiker) en een
verzorger betreffen.
•• Een verzorger plaatst het apparaat, zet het apparaat aan, vult dit en
leert het de juiste beweging naar de mond.
•• De gebruiker maakt gebruik van een apart interface om te bepalen
wat en wanneer te eten.
Opmerking: Obi is niet bedoeld om te diagnosticeren of behandelen of
voor het monitoren van een medische conditie. Dit klasse 1 apparaat is
bedoeld is om mensen te helpen bij compensatie van verwondingen of een
beperking.

Beoogde gebruiksvoorwaarden
Omgeving
•• Aanleunwoningen
•• Thuis
•• Hospice
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••
••
••
••

Ziekenhuizen
Verpleeg- en Verzorgingstehuizen
Revalidatiecentra
Restaurants

Locatie
•• Cafetaria
•• Eetkamer
•• Keuken
•• Woonkamer
Montage
•• Vlakke, droge eettafel
•• Nachtkastje.
•• Specifiek onderrijdbaar tafeltje.
Mobiliteit
•• De meeste gebruikers zullen in een (elektrische) rolstoel of trippelstoel
zitten op het moment van gebruik.
•• Gebruik vanaf een gangbare kamerstoel of een trippelstoel is eveneens
mogelijk.
•• Gebruik Obi op een stevige, vlakke en droge ondergrond.
Hygiëne-eisen
•• Het bord, de placemat en de lepels moeten gereinigd worden met
afwasmiddel en water of door een vaatwasser (gebruikmakend van een
vaatwasmiddel) voor het eerste gebruik en na elk gebruik.
Frequentie van gebruik
•• Obi is bedoeld voor periodiek gebruik, met een gebruiksduur van een uur
of minder.
•• Tussen elke maaltijd moet Obi minimaal een half uur uitgezet worden
voor het beste resultaat. Het uitschakelen van Obi tussen de maaltijden
vergroot de levensduur van Obi.
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Contra-indicaties
Wanneer de gebruiker een van de volgende indicaties heeft mag deze niet
eten met Obi.
•• Slikstoornis, tenzij Obi is geïndiceerd door een ervaren arts of therapeut
en het gebruik als veilig wordt beschouwd.
•• Gebruiker kan geen bedieningselement zoals een speciale schakelaar
gebruiken.
•• Gebruikers kunnen geen voldoende rechtopstaande of rechtop zittende
positie handhaven.
•• Onvoldoende gecontroleerde hoofdbalans om aangeboden eten door te
slikken.
•• Onvoldoende begrip, zelfs na langdurige oefening van het juiste gebruik
van het apparaat.
•• Open zweertjes in de mond (bijv. snijwonden, zweren, bloedingen,
recente kaakchirurgie)
•• Beschadiging van de huid op plekken waar de Obi mee aangestuurd
wordt of mee in contact komt.
De Obi dient altijd gebruikt te worden met voedsel dat conform deze
Handleiding voldoende verkleind is. Eventueel kan het voedsel gemalen
worden. Doet zich desondanks ernstige kauw- of slikproblematiek voor, dan
wordt gebruik ontraden.
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Productomschrijving
Obi is een apparaat voor personen die niet in staat zijn zichzelf zelfstandig
te voeden. Obi fungeert als menselijke arm tijdens het eten. Er is minimaal
één externe schakelaar benodigd op te kunnen eten met behulp van Obi.
Specifieke schakelaars in diverse soorten en maten zijn verkrijgbaar via
de leverancier. Deze zijn kunnen eenvoudig in de Obi worden gestoken. Ze
geven de gebruiker de mogelijk om:
•• Te selecteren welk voedsel men wil eten (‘Keuze’ schakelaar).
•• Te selecteren wanneer men het voedsel wilt eten (‘Eet’ schakelaar).
De volgende afbeelding illustreert Obi’s belangrijkste onderdelen en
functies:
Lepel
Lepel

Positionering button
Hefarm

Positionering button
Hefarm
Batterij niveau

Bord

Batterij niveau

Bord
Maximale vulling
Maximale vulling
Placemat
BasisPlacemat
Basis

Aan/Uit schakelaar
Aan/Uit schakelaar
Positie button

euze” schakelaar

“Keuze” schakelaar
Schakelaar poort
Schakelaar poort

Positie button
Oplaad poort
“Eet” schakelaar

Oplaad poort

“Eet” schakelaar
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Gebruiksinstructies
Raadpleeg de Snelstartkaart voor gebruiksinstructies en visuele
ondersteuning. Indien nodig kunt u de Nederlandstalige digitale
versie van de Snel startkaart downloaden op
http://www.focalmeditech.nl/nl/documentatie

Voedselbereiding

Indien bereid in een passende grootte kan vrijwel al het voedsel gegeten
worden met Obi. 6 mm bij 6 mm of de grootte van een erwt is de optimale
bij gebruik van Obi. Voedsel tot een grootte van 9mm bij 9 mm kan ook
gebruikt worden.
Vul de kommen altijd tot aan de maximale vullijn voor optimaal gebruik.
Opmerking: Het vullen van de kommen in het bord tot boven de maximale
vullijn kan het aanreiken van voedsel door Obi bemoeilijken en leiden tot
knoeien bij het verzamelen en aanreiken van voedsel.
Opmerking: Het bord is veilig voor gebruik in de magnetron. Wees
voorzichtig bij plaatsen van het bord in de magnetron om kromtrekken,
schroeien, verkleuring, blaren, en andere problemen met het bord te
voorkomen.
Opmerking: Het bord (met of zonder voedsel) kan veilig in de koelkast of
diepvries worden geplaatst.

Installeren

Plaats Obi op een vlak en droog oppervlak. Zorg ervoor dat er zich geen
drinkglazen of andere objecten binnen een straal van 30 cm. rond Obi
bevinden.
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Zorg er vervolgens voor dat Obi is geplaats op een zodanige afstand
en locatie dat Obi tot de mond van de gebruiker kan reiken (Zie
positioneringsafbeelding, pagina 21). Dit zal oefening vergen voordat het
gewenste resultaat wordt behaald.
Beweeg de arm wanneer Obi goed gepositioneerd is geleidelijk naar
de rechterkant zoals aangegeven in de onderstaande illustratie. Sluit
vervolgens de gekozen schakelaar(s) aan op de daarvoor bestemde
ingang(en) op Obi.

Obi kan ook met slechts één geïnstalleerde schakelaar gebruikt worden.
Steek de schakelaar in één van twee poorten. Ongeacht de poort zal Obi op
dezelfde wijze te bedienen zijn: De geïnstalleerde bedieningsschakelaar zal
fungeren als een ‘Eet’ schakelaar. Dit zorgt ervoor dat Obi het kiezen van
kom (het verplaatsen naar één kom tegen de klok in) om de paar levering
automatiseert.
Plaats de placemat en vervolgens het bord, zodanig dat beide delen in
elkaar vallen. Wanneer de placemat en het bord verkeerd gepositioneerd
zijn zullen ze niet stilstaan en niet goed functioneren.
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Opmerking: De poorten voor de bedieningsschakelaars op Obi zijn
3.5 mm. barrel jack (hoofdtelefoon plug) aansluitingen. Bijna elke
bedieningsschakelaar kan met deze aansluiting aangesloten worden op
Obi. Om compatibiliteit te garanderen koopt u via uw leverancier.
Opmerking: Klittenband kan nuttig zijn om speciale schakelaars vast te
zetten op een hoofdsteun, rolstoel werkblad, tafelblad, armleuningen enz.
Opmerking: Een onderrijdbare tafel kan heel nuttig zijn voor gebruik in
combinatie met Obi. Dit maakt dat Obi snel verplaatst kan worden en al
snel goed gepositioneerd is. Focal Meditech levert een dergelijke tafel.
Neem hiertoe contact op met uw leverancier.

Inschakelen

Zorg ervoor dat de arm op dezelfde wijze is gepositioneerd als in de vorige
afbeelding (pagina 19), en druk de Aan/Uit schakelaar zachtjes in. De
schakelaar zal een wit licht geven en Obi zal inschakelen. Obi’s arm zal zich
dan boven de eerste kom plaatsen.
Opmerking: Als de Positie-knop knippert na het indrukken van de Aan/Uit
schakelaar moet de arm worden verplaatst. Zorg ervoor dat de armpositie
overeen stemt met de vorige afbeelding (pagina 19).
Opmerking: Als de Aan/Uit schakelaar meerdere malen twee keer oplicht
en de arm niet beweegt is het apparaat waarschijnlijk te koud of te warm.
Laat het apparaat een half uur voor gebruik op kamertemperatuur komen.

Positionerings modus

De ‘Positionering Modus’ verzorgt snel een goede afleveringspositie voor
iedere gebruiker. De ‘Positionering Modus’ maakt gebruik van de knop met
het opschrift ‘Teach’.
Om de ‘Positionering Modus’ te gebruiken duwt u zachtjes op de ‘Teach’
knop. De knop licht wit op wanneer deze ingeschakeld is.
Pak de arm beet terwijl een vinger de ‘Teach’ knop ingedrukt houdt, en
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beweeg de arm zoals in de onderstaande illustratie. Na het indrukken van
de Teach knop zal de arm zakken wanneer deze niet meer opgetild wordt.
Idealiter moet de duim op de ‘Teach’ knop’ liggen en de overige vingers
om de arm zoals hieronder aangegeven. Tip: ga aan de rechter kant van de
gebruiker staan.

Wanneer de ‘Positie knop’ is bedekt, zullen een aantal motoren minder
kracht leveren waardoor de arm bewogen kan worden. De laatste twee
delen van de arm blijven actief en zullen de lepel op de juiste hoogte
houden bij het verplaatsen binnen de werkruimte. Als er weerstand is
bij het bewegen van de arm, bedekt de duim waarschijnlijk niet goed de
positie knop. Forceer de arm niet om te bewegen - dit kan leiden tot schade
aan de motoren.
Laat de arm los na het bereiken van de gewenste locatie. Obi zal
onmiddellijk in deze positie blijven staan. Neem de arm opnieuw vast en
beweeg zoals eerder aangegeven indien de positie opnieuw veranderd
moet worden. Herhaal dit zo vaak als nodig is.
Eenmaal tevreden met de afleverpositie, drukt u op de verlichte ‘Positie
knop’ op de basis van Obi om de positie in het geheugen op te slaan. Obi
zal de aangeleerde positie onthouden tenzij deze opnieuw ingesteld wordt
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- ongeacht hoe vaak Obi in- en uitgeschakeld wordt. Als de ‘Positie knop’
knippert is de huidige positie onmogelijk (zie de toelichting hieronder) en
kan deze niet worden opgeslagen.
Opmerking: Niet alle fysieke posities zijn geldig voor het aanleren van de
afleveringspositie. De geschatte aanbevolen ‘Positie ruimte’ (van het tipje
van de lepel) is in het grijs aangegeven in de overzichtsfoto hieronder. Als
de arm buiten de ‘Positie ruimte’, geplaatst wordt zal de ‘Positie knop’ op de
basis beginnen te knipperen en Obi zal zijn hoofd schudden van links naar
rechts.
Indien de ‘Positie knop’ knippert betekent dit “verplaats de arm “. Indien
het hoofd van de ene kant naar de andere kant schudt betekent dit “de Arm
wordt niet correct gehanteerd”.
Opmerking: Indien de arm in een niet-ondersteunde, onmogelijke positie
wordt achtergelaten zal deze vallen en de ‘Positie knop’ blijft knipperen.
Stel wanneer dit gebeurt onmiddellijk de arm opnieuw in, zoals eerder
aangegeven. Indien Obi niet ondersteund wordt achtergelaten zal Obi zich
uitschakelen. Beweeg wanneer dit gebeurt de arm naar de rechterkant van
het bord zoals weergegeven bij ‘inschakelen’ en schakel Obi weer in.
Opmerking: Als Obi detecteert dat een gebruiker of object een poging doet
om de arm te bewegen zonder de positie knop ingedrukt te houden in deze
paragraaf zal Obi zijn hoofd van links naar rechts te schudden. Dit betekent
“hanteer mij niet op deze manier.”
Opmerking: Tijdens de ‘Positionering modus’ moet de arm gemakkelijk
te verplaatsen zijn. Zorg er allereerst voor dat een vinger in contact is
met de Positie knop op de arm. Forceer de arm niet om te bewegen. Als er
problemen zijn, raadpleegt u de sectie “Contacten” van deze handleiding.
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Eet commando

Activeer de ‘Eet’ schakelaar om eten te scheppen en te
transporteren:
Opmerking: Na het activeren van een schakelaar zal Obi de gekozen
levering uitvoeren. Terwijl de arm in beweging is kunnen onderbrekingen
(anders dan door botsingen) niet optreden. Dat wil zeggen dat de externe
schakelaars en Positie-knop alleen werken alleen als de arm stil staat. De
gebruiker kan de Aan/Uit schakelaar op elk gewenst moment activeren.
Keuze opdracht
Activeer de ‘Keuze’ schakelaar om een kom te selecteren:
Terugkeer opdracht
Na het afhappen van voedsel op de lepel kan zowel de ‘Eet’ schakelaar als
de ‘Keuze’ schakelaar geactiveerd worden. Druk op de ‘Eet’ schakelaar om
terug te keren naar dezelfde kom, druk op de ‘Keuze’ schakelaar om terug te
keren naar een andere kom.
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Voedsel verwijderen & vervangen van opdracht
Als de gebruiker opdracht geeft om terug te keren voor of nadat de lepel bij
de mond van de gebruiker is, zal de arm het eten terug in de juiste schaal
leggen en de onderkant van de lepel afvegen.
Herpositioneren
Na meerdere scheppen uit dezelfde kom zal Obi met behulp van de lepel
het voedsel verzamelen zodat het scheppen van voedsel consistent blijft.

Enkelvoudige schakelaarsmodus

Obi kan gebruikt worden met één schakelaar. De geïnstalleerde schakelaar
zal fungeren als ‘Eet’ schakelaar. Obi zal automatisch een andere kom
kiezen na meerdere scheppen uit één kom te hebben genomen.

Slaapstand

Wanneer Obi twee minuten niet actief is zal de arm bewegen en zich in de
opbergpositie plaatsen om energie te besparen. De arm zal gedurende een
half uur in deze positie langzaam op en neer bewegen. Wanneer Obi zich
in deze positie begeeft en een opdracht krijgt zal deze meteen uitgevoerd
worden. Wanneer er in het half uur geen opdracht wordt gegeven zal Obi
automatisch uitschakelen.

Botsing

Als een object botst met de bewegende arm zal Obi stoppen en iets naar
achteren deinen. Tijdens deze situatie zal de Aan/Uit schakelaar knipperen.
Neem na de botsing eerst het belemmerende object weg. Als u klaar bent
drukt u op een schakelaar en Obi zal het beoogde pad vervolgen.
Opmerking: Indien de lepel botst met een object is het waarschijnlijk dat
de lepel los komt en zal vallen. Dit gebeurt om letsel te voorkomen.

Uitschakelen

Om Obi uit te schakelen houdt u zachtjes de Aan/Uit schakelaar continu
gedurende één seconde ingedrukt. Obi zal overgaan tot de opberghouding
en zich vervolgens uitschakelen.
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Opmerking: Als de uitschakelen opdracht is gegeven terwijl de arm in
beweging is, zal de Aan/Uit schakelaar herhaaldelijk oplichten. Dit signaal
betekent “opdracht ontvangen” en Obi zal na het uitvoeren van de huidige
beweging overgaan tot de slaaphouding.

Opladen

Wanneer slechts één batterijlicht brandt moet Obi worden opgeladen. Het
enkele licht begint snel te knipperen wanneer Obi op het punt staat uit te
vallen.
Als Obi uitvalt door gebrek aan stroom zal de arm zich automatisch
positioneren in de opbergpositie en Obi zal uitschakelen.
Steek de oplaadkabel in het stopcontact en de oplaadkabel aansluiting
in Obi’s oplaadpoort, onder de arm. Zie de sectie ‘Beschrijving’ voor een
visuele weergave.
Wanneer het bovenste batterijlampje langzaam knippert wordt de batterij
succesvol opgeladen. Als de batterij wordt opgeladen van leeg naar vol
zullen de vijf batterijlampjes proportioneel verlichten. Bijvoorbeeld, als er
drie van de vijf batterijlampjes doorlopend wit verlicht zijn is de batterij
voor zestig procent opgeladen
Zodra alle vijf batterijlampjes verlicht zijn en niet knipperen is Obi volledige
opgeladen. Ontkoppel de oplaadkabel van Obi en het stopcontact.
Opmerking: Gebruik enkel de bijgeleverde oplaadkabel voor Obi
Opmerking: Neem contact op met de leverancier wanneer de oplaadkabel
van Obi niet in het stopcontact past. Gebruik enkel een door de leverancier
aangeraden AC oplaadkabel.
Opmerking: Obi hoeft niet geheel opgeladen te zijn voordat de oplaadkabel
verwijderd mag worden. Gedeeltelijk opladen is ook mogelijk.
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Reinigen

Verwijder het bord, de placemat en de lepel wanneer deze gereinigd
moeten worden. Deze drie onderdelen zijn vaatwasserbestendig.
Tevens kunnen ze met de hand gewassen worden met warm water en
afwasmiddel.
Om de basis en de arm te reinigen kan een licht vochtige doek of een
desinfecterend doekje gebruikt worden. Neem contact op met de
leverancier voor meer informatie (zie ‘Contact informatie’). Bespuit de arm
niet direct met een vloeistof.
Opmerking: De basis en de arm zijn NIET vaatwasser bestendig.
Opmerking: Was het bord, de placemat en de lepels met de hand met
afwasmiddel om de levensduur te vergroten.
Opmerking: Neem contact op met uw leverancier wanneer voedselvlekken
niet verwijderbaar zijn.

Opbergen

Obi moet op kamertemperatuur worden opgeslagen in een schone en
droge ruimte.
Opmerking: De verpakking van Obi fungeert ideaal als opbergdoos.
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Vervoeren

Om Obi gemakkelijk mee te nemen plaatst u de arm in het transportpositie
zoals hieronder aangegeven (met of zonder de lepel, bord en placemat).

Vanwege de rondingen van Obi is het mogelijk om Obi in diverse
houdingen anders dan in de bovenstaande afbeelding te dragen.
De verpakking van Obi bevat een duurzaam handvat, waardoor deze
fungeert als handige reiskoffer
Wanneer Obi vervoerd wordt via land, zee of lucht:
•• Obi moet in de originele verpakking vervoerd worden tenzij deze
verpakking ernstig is beschadigd.
•• Obi is een nauwkeurig gekalibreerd apparaat met aangepaste
verpakkingsoplossingen. Voor het verzenden kan dit Obi mogelijk
onvoldoende beschermen tegen functionele schade.
•• Informeer de transporteur dat Obi breekbaar en een delicaat instrument
is dat met zorg behandeld moet worden.
•• Obi bevat een 48Whr lithium-ion batterij. Speciale vervoerseisen zijn
gesteld voor het vervoeren van lithium-ion batterijen.
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Einde levensduur

Particuliere huishoudens: Informatie over het weggooien van Afval van
Elektrische en Elektronische Apparatuur
Dit symbool op het product en/of op begeleidende documenten betekent
dat gebruikte elektrische en elektronische apparatuur niet gemengd
mag worden met het normale huishoudelijke afval. Breng dit product
voor de juiste behandeling, terugwinning en recycling bij de aangewezen
inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd.
Als alternatief, in sommige landen, kunt u uw producten inleveren bij uw
lokale winkelier bij de aankoop van een vergelijkbaar nieuw product.
Het op de juiste wijze inleveren van dit product zal helpen bij het besparen
van waardevolle hulpbronnen en voorkomt potentiële negatieve gevolgen
voor de volksgezondheid en het milieu die kunnen ontstaan door een
onjuiste verwerking van afval.
Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over de
dichtstbijzijnde inzamelpunten.

Levering met een machtiging van uw zorgverzekeraar of mutualiteit
(België) betekent dat het apparaat, tenzij anders bepaald, in eigendom
blijft van deze instantie of van de leverancier. Bij levering onder deze
condities mag het hulpmiddel nooit te koop worden aangeboden. Het
mag evenmin worden afgedankt zonder voorafgaand overleg met uw
leverancier. Deze zal het apparaat doorgaans terugnemen en voor juiste
verwijdering of recycling zorg dragen.
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Voor professionele gebruikers in de Europese Unie
Neem contact op met uw dealer of leverancier voor meer informatie als u
elektrische en elektronische apparatuur weg wilt gooien.
Voor het afvoeren in landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie (EU). Neem als u dit
product wilt afdanken contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer
en vraag naar de juiste manier van verwijderen.
EU richtlijnen voor het afdanken van elektrische en elektronische
apparatuur
In augustus 2005 heeft de Europese Unie (EU) de EU AEEA-richtlijn 2002/96
/ EG ten uitvoer gelegd en later de AEEA-herschikte Richtlijn 2012/19 /
EU. Hierbij nemen producenten verantwoordelijkheid voor het beheer
en de financiering van de inzameling, hergebruik, recycling, en adequaat
behandelend van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) welke de
producenten plaatsen op de Europese markt na 13 augustus 2005. Het doel
van deze richtlijn is om het volume van elektrisch en elektronisch afval te
minimaliseren en om hergebruik en recycling aan het einde van het leven
aan te moedigen.
Desin LLC heeft zijn nationale verplichtingen jegens de EU AEEA-richtlijn
voldaan door te registreren in die landen waar Desin LLC leverancier is.
Desin LLC neemt deel aan WEEE Compliance programma’s in een aantal
landen om te helpen in het beheren van het terugbrengen van apparaten
door de klant aan het einde van de levensduur van elektrische en
elektronische apparatuur.
Gooi als u Desin LLC gemerkte elektrische of elektronische producten in
de EU heeft gekocht en van plan bent om deze producten weg te gooien
aan het einde van hun levensduur, deze niet weg samen met uw ander
huishoudelijke of gemeentelijk afval. Desin LLC heeft haar elektronische
producten voorzien van het WEEE Symbool om klanten te waarschuwen
dat producten met dit label niet mogen worden weggegooid in een
stortplaats of bij gemeentelijke of huishoudelijk afval in de EU.
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Contactinformatie
Voor Amerikaanse gebruikers:
Obi is geproduceerd en ontwikkeld in de Verenigde Staten:

DESiN LLC (Uitspraak: ‘Design’)
714 E. Monument Ave
Dayton, OH 45402
Tel:		
1-844-HelpObi (435-7624)
E-mail:		
info@meetObi.com
Internet:
www.meeObi.com

Voor Europese gebruikers:
Obi’s Europese Distributeur:

Focal Meditech BV
Droogdokkeneiland 19
5026 SP Tilburg
Nederland
Tel.:		
013-533 31 03
Fax:		
013-533 50 04
E-mail:		
info@focalmeditech.nl
Internet:
www.focalmeditech.nl
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Bijlage I:
Problemen en onderhoud
Sommige potentiële problemen en hun oplossingen worden hieronder
weergegeven:
•• Obi doet zo nu en dan kleine aanpassingen aan de positie van de arm.
•• Dit is normaal. Soms is het voor het apparaat nodig om zich aan te
passen om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. Gelieve te
wachten met het geven van een nieuwe opdracht tot Obi stil staat.
•• De Aan/Uit schakelaar knippert twee keer bij een poging om op te
starten, en de arm reageert niet of is niet te verplaatsen.
•• Dit betekent dat het apparaat te koud is of te warm. Laat het
gedurende een half uur staan bij kamertemperatuur en probeer dan
het apparaat opnieuw in te schakelen.
•• De arm verplaatst zich naar de opbergpositie en valt uit tijdens een
maaltijd.
•• De batterij van het apparaat kan leeg zijn, controleer de batterij
indicator lichtjes. Indien Obi leeg is sluit u de oplaadkabel aan en Obi
zal weer geheel werken.
•• Obi kan oververhit zijn. Laat Obi een half uur staan en probeer
vervolgens het apparaat opnieuw in te schakelen.
•• Indien het apparaat nog steeds niet naar behoren werkt neemt u
contact op met uw leverancier (zie ‘Contact informatie’)
•• De Aan/Uit schakelaar, positieknop, ‘Eet’-schakelaar of ‘Keuze’schakelaar reageren niet.
•• Controleer of de aansluitingen van de bedieningsschakelaars goed
verbinding maken.
•• Reset het apparaat door de Aan/Uit schakelaar continu gedurende
acht seconden in te drukken of totdat alle lichten uitgeschakeld zijn als
de aansluitingen niet het probleem zijn. Druk vervolgens op de Aan/
Uit schakelaar om opnieuw op te starten.
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•• Neem als het probleem aanhoudt contact op met uw leverancier (zie:
“Informatie Contact” sectie)
Alle LED lampjes knipperen (zie Snelstartkaart).
•• Schakel Obi tien minuten uit. Probeer vervolgens Obi weer in te
schakelen.
•• Indien alle lampjes blijven knipperen houdt u de Aan/Uit schakelaar
langer dan acht seconden ingedrukt of totdat alle lampjes
uitschakelen. Druk vervolgens de Aan/Uit schakelaar opnieuw in.
•• Neem contact op met uw leverancier wanneer alle lampjes blijven
knipperen (zie hoofdstuk “Contact informatie”).
De batterij laadt niet op wanneer de oplaadkabel met het stopcontact
verbonden is.
•• Neem contact op met uw leverancier (zie hoofdstuk “Contact
informatie”)
Het apparaat werkt en start alleen wanneer de laadkabel verbonden is
met het stopcontact.
•• Neem contact op met uw leverancier (zie hoofdstuk “Contact
informatie”)
De lepel valt telkens van het apparaat wanneer er in de kom voedsel
geschept wordt.
•• Neem contact op met uw leverancier (zie hoofdstuk “Contact
informatie”)

Bijlage II:
Technische specificaties
Connector voor Externe knoppen

Lijm - Arm

Lijm - Basis
Basis montage
oppervlaktemateriaal
Batterijduur

Batterij type

Mate van Ingress Protection

Afmetingen (Transport Positie)
Vaatwasserbestendige onderdelen
Materiaal behuizing
Capaciteit Eetkom

Onderdelen die in contact mogen
komen met voedsel
Materialen die in contact mogen
komen met voedsel
GTIN

3.5mm male, mono barrel jack
(0.138”)

Most accessibility switches with
this type and size of connector will
work with Obi.
Epoxy (Medical Grade; ISO-10993)
Silicon adhesive (NSF & FDA
compliance)

Thermoplastic elastomer (Latex &
nat. rubber free)
2-5 uur

Lithium ion (48Wh / 3.2Ah)
IP21 (IEC60529)

30.5cm X 43.2cm X 15.2cm (12” X 17”
X 6”)

Bord, placemat, grote lepel en leine
lepel.
PC/ABS, 94V-0 flame class rating

4 fl. Oz. (118 cc.)/ bak (gevuld tot de
maximale vullijn)

Bord,placemat, grote lepel en kleine
lepel.
Polypropylene (FDA compliant
ingredients)
0869174000106
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Minimale voedsel afleverhoogte
Maximale voedsel afleverhoogte
Maximum Motor Speed

Medisch hulpmiddel classificatie
Magnetron veilige onderdelen
Werkingstemperatuur

Piek energie/vermogen

Recyclebare onderdelen

Serie Nummer

Gewicht – Obi (zonder voedsel)
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5.0cm (2.0”) (onder montage
oppervlak)

38.1cm (15.3”) (boven montage
oppervlak)
15RPM

Class I, niet steriel & geen
meetinstrument
Plate and Placemat.

13° - 30°C (55° - 85°F)
68Watts

Bord (#5), placemat (#5), grote
lepel (#5), kleine lepel (#5),
Lithium Ion Batterij (RRC2054).
Overige onderdelen voldoen
tevens. Breng naar een lokaal
afvalverwerkingsbedrijf.
Het nummer is te vinden op
de onderkant van de basis, zie
hieronder:

3.49 kg (7.7lbs)

Bijlage III:
Declaration of conformity
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Bijlage IV:
Garantiebepalingen
Voorwaarden en garantie: Directe levering door Focal Meditech BV (‘Focal’)
aan consumenten
In het geval van levering door Focal aan betalende partijen die
consumenten zijn, gelden de op het moment van levering geldende
Algemene Consumentenvoorwaarden van de Koninklijke Metaalunie. Zulks
in overeenstemming met de nationale wetgeving.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens de onderstaande
voorwaarden:
Artikel 1
Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en
met 14 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden
vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In het geval van
professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot
12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van
12 maanden.
Artikel 2
De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt
teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad.
Gebrekkige onderdelen worden volgens het inzicht van Focal hersteld of
vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
Artikel 3
Het gebrek moet terstond worden gemeld om mogelijke verdere schade
te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen
twee maanden na vaststelling is gemeld.
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Artikel 4
Voor een beroep op garantie dient het op naam gestelde aankoopbewijs of
het op naam gestelde afleverbewijs met aankoop en/of leveringsdatum te
worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te
worden overlegd.
Artikel 5
De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde
kwaliteit, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend maatafwijkingen, die voor de
waarde, deugdelijkheid of functionaliteit van het product onbeduidend
zijn.
Artikel 6
De garantie heeft geen betrekking op de schade ontstaan door
onzorgvuldig gebruik of door gebruik ten behoeve van andere
gebruiksdoeleinden dan waarvoor het product is ontworpen.
Artikel 7
De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
1) Chemische en elektrochemische inwerking van water of andere
vloeistoffen.
2) Abnormale milieuomstandigheden in het algemeen.
3) Voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden waaronder
ongebruikelijke drukken en versnellingen.
4) Contact met agressieve stoffen.
5) Verwaarlozing.
6) Enige andere oorzaak van buitenaf, bijvoorbeeld stoten of de gevolgen
van aanrijding.
Artikel 8
De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die
buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie
of montage, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de
handleiding voor gebruik.
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Artikel 9
Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door
herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of deskundig zijn, of
wanneer het product werd voorzien van toebehoren of onderdelen die niet
origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Het recht op garantie
vervalt eveneens indien merk- of serienummers zijn verwijderd.
Artikel 10
Herstel ter plaatse binnen 14 dagen wordt nagestreefd. Reparatie ter
plaatse kan evenwel alleen worden gevergd indien het een gering defect
betreft, zulks ter beoordeling door Focal Meditech, en vervoer van het
hulpmiddel naar een werkplaats kan noodzakelijk zijn.
Artikel 11
Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect
herhaaldelijk mislukt of de herstellingskosten disproportioneel zijn wordt
in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In
geval van vervanging behouden wij ons het recht voor om een vergoeding
te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
Artikel 12
Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn
noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg. Dit met
uitzondering van het deel van het product dat onderwerp was van
herstelling.
Op herstellingen geeft Focal een garantie van 12 maanden, uitsluitend op
hetzelfde gebrek.
Artikel 13
Noodzakelijke of gewenste aanpassingen maken geen deel uit van het
standaard product zoals dit is gedocumenteerd in de handleiding. Focal
zal trachten om defecten aan individuele aanpassingen te behandelen
conform de garantiebepalingen voor het standaard product. Noodzakelijke
of gewenste individuele aanpassingen maken evenwel geen deel uit van de
garantiebepalingen.
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Artikel 14
Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet
overdraagbaar aan derden.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in
gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt
gebracht dient de gebruiker na te gaan of de gebruikscondities aldaar
(o.a. spanning, klimaatomstandigheden) in overeenstemming zijn met
de vastgelegde gebruikscondities. In het geval van wederverkoop is de
wederverkoper de partij die garantie dient te verlenen.
Focal Meditech BV hecht een groot belang aan het goed functioneren van
haar producten, die veelal ten dienste staan van personen met aanzienlijke
beperkingen. Overleg omtrent defecten aan- of disfunctioneren van het
product tengevolge van factoren die niet in de garantievoorwaarden
beschreven staan wordt ten zeerste aangeraden.
De servicefaciliteiten van Focal staan de gebruiker ook na de
garantietermijn ter beschikking.
Voorwaarden en garantie: Door een gemachtigde van Focal:
Voorwaarden en garantie in het geval van verstrekking door een
gemachtigde van Focal Meditech BV zijn conform de condities van de
nationale of lokale gemachtigde. Zulks in overeenstemming met de
nationale wetgeving.
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