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Voorzichtigheid bij het gebruik van elektrische apparaten
PARO wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 6 jaar. 
Zoals met alle elektronische producten moet, om elektrische schokken te voor-
komen, voorzichtigheid worden betracht bij de behandeling en het gebruik.

Let op
Omdat PARO een elektrisch apparaat is, moet er met zorg worden 
omgegaan met PARO teneinde brand of persoonlijk letsel tijdens het 
gebruik te voorkomen. 

In deze handleiding zullen wij u voorzien van belangrijke informatie voor het 
veilig gebruik en onderhoud van PARO. 
Lees de gebruiksaanwijzing en volg de instructies tijdens het gebruik van PARO. 
Zorg ervoor dat u de handleiding bewaart in geval zich in de toekomst proble-
men voordoen.

PARO is een elektrisch apparaat, ter voorkoming van brand moet voorzichtig-
heid moet worden betracht!

Let op
Hoewel de positieve emotionele effecten van PARO reeds gedocumen-
teerd zijn, zullen de therapeutische effecten van het gebruik van PARO 
verschillen van persoon tot persoon. Zij kunnen daarom niet worden 

gegarandeerd.

Introductie

Dit product is ontworpen met de veiligheid van de gebruiker in het achter-
hoofd.
Verkeerd gebruik kan echter leiden tot brand, elektrische schokken of persoon-
lijk letsel.
Om ongelukken te voorkomen moeten deze instructies zorgvuldig gevolgd wor-
den.

Lees de veiligheidsinstructies op pagina 4-13, voordat u PARO aanzet
U vindt algemene instructies over PARO op deze pagina's.

Zorg er na het lezen van deze instructies voor dat u deze handleiding bewaart 
in het geval van toekomstige problemen. 

Als u problemen ondervindt bij PARO, stop het gebruik dan onmiddellijk!.
In het geval van eventuele reparaties kunnen kosten in rekening worden 
gebracht.
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In het geval van:
• Rook
• Vreemd geluid of vreemde geur
• Water of een vreemd voorwerp in het inwendige van PARO

1 Haal de stekker van de AC-adapter uit het stopcontact.
2 Zet hem uit door op de schakelaar te drukken als PARO in beweging is. 
   Deze bevindt zich tussen zijn achterste flippers. (zie pagina 24.)
3 Verwijder de batterij (zie pagina 26, 27).

Belangrijke informatie over deze handleiding

De volgende symbolen worden gebruikt in de gebruiksaanwijzing.
Voordat u begint met PARO zullen deze symbolen u helpen om het product vei-
lig te gebruiken.

  Verkeerd gebruik van PARO kan leiden tot brand, 
elektrische schokken of ernstige persoonlijke schade. 
Waarschuwingssymbolen vestigen uw aandacht op de 
gevaren die uw of andermans gezondheid of leven in 
gevaar kunnen brengen.

  Dit is een waarschuwing tegen gebeurtenissen die 
schade aan PARO of andere eigendommen kunnen 
veroorzaken of als de waarschuwing wordt genegeerd.

Je moet op de hoogte zijn wat je wel of niet moet doen om het risico van scha-
de aan PARO of andere eigendommem te voorkomen of te verminderen.

Symbolen en hun betekenissen   Aanwijzingen voor gebruik

brand   een elektrische schok  ontkoppel

Verbod

verboden niet nat laten worden niet aanraken met natte handen

Waarschuwing

Opmerking
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Veiligheidsinstructies

Geen gebruik maken van PARO op stomende, vochtige of 
stoffige plaatsen.
Gebruik van PARO op stomende, vochtige of stoffige plaatsen kan 
brand of een elektrische schok veroorzaken.
Gebruik PARO nooit in de badkamer.

 • PARO kan niet zwemmen!!
 • PARO kan niet gewassen worden!!

PARO niet demonteren of aanpassen
Demonteren of wijzigen van PARO kan leiden tot brand, elektri-
sche schokken of persoonlijk letsel, en dan wordt uw garantie 
ongeldig.
Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.
 •  Zet als er water in onderdelen zit PARO onmiddellijk uit 

door op de aan / uit schakelaar te drukken.
 • Verwijder direct de batterij.
    •  PARO dient geïnspecteerd en gerepareerd te worden door 

FOCAL Meditech.

Geen gebruik maken van PARO bij open vuur
Het laden van PARO of het achterlaten van PARO in de buurt van 
een vuurbron of in fel zonlicht kan brand of een elektrische schok 
veroorzaken.

Niet slapen met PARO
Een langere periode met PARO slapen.
(bijvoorbeeld de hele nacht) kan PARO doen overhitten en kan 
brandwonden veroorzaken bij de gebruiker.

Dek PARO niet af met kleding of andere materialen
Afdekken van PARO met kleding of andere materialen kan leiden 
tot oververhitting van PARO.
Oververhitting kan leiden tot brand of een storing.
•  Laat PARO niet op een dik tapijt of weefsel zoals een deken rusten.
• Bedek PARO niet met kleding of andere materialen.
• Trek PARO geen kleding aan.

Waarschuwing
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Was  PARO’s vacht niet.
Gebruik geen reinigingsmiddel op PARO
Als er water of wasmiddel PARO binnendringt kan dit tot brand 
of schade leiden.

Gebruik geen AC-adapter of batterijen met uitzondering van diegenen die 
zich in de doos bevinden.
Gebruik van een andere AC-adapter of batterijen dan de geleverde kan brand 
of een elektrische schok veroorzaken.
PARO mag alleen worden gebruikt met de aanbevolen AC-adapter.

Gebruik PARO niet in direct zonlicht of andere warmtebron-
nen en laat hem daar niet achter.
Als PARO in direct zonlicht word gebruikt of dicht in de buurt 
van een warmtebron, kan PARO oververhit raken en brand ver-
oorzaken.

Voorkoming van schade aan het elektrische snoer.
Als het snoer beschadigd is, kan dat leiden tot brand of een elek-
trische schok.

Om schade te voorkomen aan het elektrische snoer:
•  Laat het snoer niet ingeklemd worden tussen meubels en een 

muur.
• Niets wijzigen aan het snoer.
• Houd het snoer uit de buurt van kinderen.
• Laat kinderen het snoer niet in hun mond stoppen.
•  Houd het snoer uit de buurt van hitte producerende apparaten of andere 

bronnen van hoge temperatuur.
• Zet geen zware voorwerpen op het snoer.
• Probeer het snoer niet om de AC-adapter te wikkelen.
•  Trek aan de stekker en niet aan het snoer wanneer u de AC-adapter los gaat 

koppelen.

* Als de stekker is beschadigd, direct het gebruik stopzetten.



7

Zorg ervoor dat een volwassene aanwezig is wanneer kinderen 
met PARO spelen.

Kinderen zonder toezicht kunnen hun vingers tussen het mecha-
nisme krijgen, kleine onderdelen inslikken of letsel oplopen bij het 
gebruik van PARO.

Een volwassene moet altijd aanwezig zijn bij kinderen als er gespeeld word met 
PARO.

Een volwassene die de instructies heeft gelezen en begrepen moet ervoor zor-
gen dat kinderen PARO op een goede manier gebruiken.

PARO is niet bedoeld voor gebruik voor kinderen jonger dan 6 jaar oud.

PARO heeft een schild tegen anti-elektromagnetische golven, maar houd 
PARO uit voorzorg weg van de borst indien de gebruiker een pacemaker 
heeft.

Elektromagnetische golven kunnen interfereren met de werking van pacema-
kers.

Raadpleeg in geval van een storing van uw pacemaker wanneer PARO actief is 
onmiddellijk uw arts.

Houd PARO’s snorharen uit de buurt van uw ogen.
De snorharen van PARO kunnen letsel veroorzaken als ze in contact komen met 
de ogen van een persoon.

Plaats geen zware voorwerpen op PARO.

PARO kan beschadigd raken als zware objecten op PARO geplaatst 
worden of als PARO in sterk in de verdrukking komt.

Ga niet op PARO zitten, hierdoor kan PARO worden beschadigd of 
je zou kunnen vallen en letsel oplopen.

Opmerking
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Plaats PARO niet op instabiele of oneffen oppervlaktes.

Plaats PARO niet op oppervlaktes waar hij vanaf kan vallen.

Als PARO ondersteboven of op z’n zij word gehouden kan hij 
schade oplopen.

Laat PARO niet vallen, hij kan schade oplopen of letsel toebrengen aan derden.

Plaats geen breekbare of gevaarlijke voorwerpen in de buurt PARO.
Houd breekbare of gevaarlijke voorwerpen uit de buurt van PARO daar PARO 
zelfstandig kan bewegen.

Schakel PARO uit wanneer u hem wilt schoonmaken of borstelen.
Pas nadat PARO volledig is gestopt met bewegen kunt u hem reinigen of 
borstelen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u PARO’s buik gaat openen.
Uw vinger kan vast komen te zitten in de rits en u kunt gewond raken.

Veiligheidsinstructies voor het gebruik van de AC-adapter

Maak geen gebruik maken van de AC-adapter op stomende, 
vochtige of stoffige plaatsen.
Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.

Gebruik de AC-adapter nooit in een vochtige ruimte, zoals een 
badkamer.

Wijzig de AC-adapter niet.

Wijziging van de AC-adapter kan schade veroorzaken aan PARO 
of aan de AC-adapter zelf.
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Het kan er ook toe leiden dat de batterijen oververhit raken of ontploffen.

De AC-adapter is geen speelgoed.

Maak geen gebruik van de AC-adapter in de buurt van een 
vuurbron. Laat de AC-adapter hier ook niet achter.

Het laden of achterlaten van de AC-adapter in de buurt van een 
vuurbron of in fel zonlicht kan een brand of een elektrische schok 
veroorzaken.

Dek de AC-adapter niet af met kleding of andere materialen.
Bedekken van de AC-adapter met kleding of andere materialen kan 
leiden tot verhitting en eventueel leiden tot brand.

•  Plaats de AC-adapter niet op een zachte ondergrond zoals een 
kleed of deken.

•  Bedek de AC-adapter niet met kleding of andere materialen.
•  Kleed de AC-adapter niet op enige wijze aan.

Raak de stekker niet met natte handen aan.

Als u de stekker in of uit het stopcontact haalt met natte handen 
kunt u een elektrische schok krijgen.

Haal de stekker van de adapter uit het stopcontact wanneer u 
PARO voor een langere tijd niet gaat gebruiken.

Haal de stekker van de AC-adapter uit het stopcontact tijdens 
onweer.
Een elektrische golf veroorzaakt door blikseminslag kan leiden tot 
schade aan gebruikers of aan PARO.
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Stop de AC-adapterstekker niet in je mond.
De AC-adapterstekker kan een elektrische schok veroorzaken als 
deze in de mond van een persoon wordt gebracht.

Zorg ervoor dat kinderen bij het spelen met PARO de stekker niet 
in hun mond stoppen.

Gebruik de AC-adapter niet in direct zonlicht of in de buurt van warmte 
producerende apparaten.

Het achterlaten van de AC-adapter in direct zonlicht of dicht bij een andere 
hittebron kan de AC-adapter doen oververhitten en dit kan leiden tot brand of 
andere schade.

Maak geen gebruik van de AC-adapter op instabiele of oneffen oppervlak-
ken.
Plaats de AC-adapter ergens waar deze niet kan vallen.
Plaats de AC-adapter niet op zijn kant of ondersteboven.

Pas op voor de elektrische snoeren.

Als er gestruikeld word over de elektrische snoeren 
kan PARO vallen en letsel veroorzaken aan zichzelf of 
derden.

Houd de elektrische kabels in goede conditie.
•  Wind het elektrische snoer niet rond de AC-adapter.
•  Stop direct met het gebruik als de elektrische kabel 

beschadigd is,.
 
 
Houd de AC-adapter niet vast als deze warm is.
Lang aanraken van de AC adapter kan brandwonden veroorzaken bij de gebrui-
ker.

Veiligheidsinstructies voor de batterij

•  Laad het batterijpakket alleen bij wanneer dit in PARO is geïnstalleerd.
•  Gooi de batterijen niet in het vuur of andere hittebron
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•  Haal het batterijpakket niet uit elkaar en pas het niet aan.
•  Zet het batterijpakket of aanverwante onderdelen niet in het water.
•  Haal het hoesje niet van de batterijen, en beschadig de batterijen niet.
•  Stop het gebruik van het batterijpakket onmiddellijk als er lekkage, verande-

ring van vorm of kleur of een andere wijziging optreden,.
•  Houd de batterijen buiten bereik van kinderen.
•  Spoel onmiddellijk met water wanneer u vloeistof afkomstig van de batterijen 

op uw handen op kleding krijgt,.
•  Indien u batterijvloeistof in uw ogen krijgt, kan dit leiden tot ernstige schade 

zoals blindheid.
•  Wrijf niet in uw ogen – spoel uw ogen onmiddellijk met schoon water en raad-

pleeg uw arts.
•  Vervang de batterijen alleen met het HHR-15L24G2 batterijpakket.
•  Demonteer de batterij niet, en gooi hem niet in een vuur of warmtebron.
•  Zet geen druk op de batterij en laat hem niet vallen. 

Dit kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan de accu.
•  Wanneer de batterij zijn lading niet langer vast houd, recycle deze dan op een 

juiste manier.

Recycling van het batterijpakket

Voor klanten in de Europese Unie
verwijder en recycle nikkel metaal hybride batterijen.op de juiste manier.

Informatie voor gebruikers over verzamelen en verwijdering van oude appara-
tuur en gebruikte batterijen.

Opmerking:
Deze symbolen op de producten, verpakkingen en / of begelei-
dende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektro-
nische producten en batterijen niet mogen worden gemengd met 
het normale huishoudelijke afval.

Voor het op een goede manier terugwinning en recycling van oude 
producten en lege batterijen moeten de producten ingeleverd wor-
den op speciale inzamelpunten. 

Door het correct wegwerpen van deze producten en batterijen helpt u bij de 
instandhouding van natuurlijke hulpbronnen. U voorkomt ook potentiële nega-
tieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu die kunnen ontstaan   
door een onjuiste verwerking van afval.
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Gelieve voor meer informatie over de inzameling en recycling van oude produc-
ten en batterijen contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afval-
verwerkingsbedrijf of het verkooppunt waar u de goederen kocht.

Er kunnen in overeenstemming met nationale wetgeving boetes gelden voor 
een onjuiste verwijdering van dit afval.

Gooi de gebruikte batterijen niet zomaar weg.
Gooi batterijen niet in het vuur of een prullenbak.
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Introductie van PARO

PARO is gebaseerd op een baby zadelrob (baby zeehondje). Elk jaar, tijdens de 
laatste tien dagen van februari tot de eerste tien dagen van maart, verzamelen 
zadelrobben zich op het ijs en in het zeewater van de St. Lawrence Golf in het 
noordoosten van Canada om hun baby’s het leven te schenken.
De baby zadelrob heeft een zachte vacht en is licht goud van kleur, en heeft 
deze “gele jas" gedurende de eerste paar dagen. Nadat hun vacht is veranderd 
van kleur hebben ze een zuiver witte beharing. Ze groeien door zich te voeden 
met moedermelk. Na twee weken verdwijnt de baby zadelrobben vacht en ver-
andert in dezelfde grijze kleur als de vacht van zijn moeder.

PARO is bedekt met namaakbont, vergelijkbaar met de vacht op de zadelrob 
baby, dat zacht is en uitnodigend om aan te raken. PARO's gehele lichaam is 
zacht en troostend.

Net als babyzadelrobben die bijna de hele dag slapend doorbrengen, heeft 
PARO een dagelijks ritme bestaande uit 's morgens, overdag en 's avonds. PARO 
gaat slapen of beweegt actief volgens dit dagelijkse ritme. PARO kent sensoren 
voor zijn gezichtsvermogen en gehoor, evenals de mogelijkheid om autonoom 
te bewegen. PARO kan ook bijzondere omstandigheden in de omgeving herken-
nen. PARO herkent bijvoorbeeld de lichtbron, leert zijn naam, herkent woorden 
die ter begroeting en aanmoediging worden gesproken, voelt wanneer hij 
geslagen wordt, krachtig wordt geaaid en wanneer hij wordt vastgehouden 
door een persoon. 
Via deze interactie tussen PARO en een persoon kan hij zodanig reageren dat 
het net lijkt of hij emoties en een warm hart heeft. PARO ontwikkelt een eigen 
karakter waardoor de wijze waarop hij reageert en huilt kan veranderen. PARO 
kan ook van de gebruiker leren, zoals de voorkeuren voor zijn gedrag. Bijna alle 
kreten die PARO gebruikt komen van de stem van een echte baby zadelrob.

PARO is een autonome robot en kan zich gedragen alsof hij warme emoties 
heeft en kan verbazing en geluk tonen. PARO spreekt zijn gevoelens uit door 
het openen en sluiten de ogen, alsmede door het bewegen van hoofd en flip-
pers.

Zorg goed voor PARO, geniet van de interactie en het aanraken.
Als PARO zacht gestreeld wordt of wordt vastgehouden in de armen van een 
persoon, voelt hij zich goed en gelukkig. Aan de andere kant is hij boos als hij 
wordt geslagen.
Als PARO’s snorharen worden aangeraakt beweegt hij zijn kop naar de andere 
kant, alsof hij verlegen is. In de omgang met PARO wordt een therapeutisch 
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effect verkregen zoals het prettige gevoel bij het uitkijken naar iets en genieten 
van iets. Dit zal bijdragen aan het genieten van het dagelijkse leven.

PARO is een handgemaakt product, dus elke exemplaar heeft andere gelaats-
trekken. Geniet,  koester en verzorg uw PARO langdurig!.

PARO's accessoires

Gelieve te controleren of alle onderdelen zijn meegeleverd in de doos voordat u 
start met het gebruik.

PARO
Interactieve zeehond robot.

 AC-adapter
Dit is de batterijoplader voor PARO
•  Wanneer het batterijpakket leeg is, kunt u gebruik 

maken van PARO door rechtstreeks de adapter met 
de fopspeen te gebruiken.

•  De fopspeen is verkrijgbaar in twee kleuren. 
Verander je PARO en wissel de kleur van de fop-
speen zodat je PARO het beste bij je past.

Bijgeleverde handleidingen
•  Instructies
•  Gebruikershandleiding.
Deze materialen bevatten belangrijke informatie over het gebruik van PARO, 
raak het niet kwijt.

De verpakking
Dit is de doos waarin PARO werd geleverd. 
De doos gebruikt u wanneer u PARO vervoert. Bewaar de doos in een schone en 
droge omgeving.

Batterijen
De batterijen zitten al in PARO.
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PARO aanzetten!

Laad de accu volledig op voordat je PARO aanzet. Je kunt ook gebruik maken 
van PARO door de fopspeen met oplader in PARO te drukken. 

1. Zet PARO op een vlakke ondergrond, zoals een tafel 
of vloer, zodat PARO op zijn buik ligt.

2. Druk een seconde op de aan/uitschakelaar tussen 
de achterste flippers van PARO.
  Na een paar seconden zal PARO automatisch 

beginnen te bewegen.

Plaats PARO niet ondersteboven of op zijn kant.
Als je dat doet terwijl PARO wordt aangezet kan dit leiden tot schade.

Spelen met PARO

Na het indrukken van de schakelaar tussen de achterste flippers zal PARO in 
beweging komen en kunt u beginnen met het gebruik.

PARO zacht aanhalen
Wanneer u PARO zachtjes aanhaalt zal hij reageren door middel van geluiden 
en gevoelens van geluk.
U kunt het hele lichaam van PARO aanraken inclusief het hoofd, kin, rug en zij-
kanten.

PARO is gevoelig voor licht
Als u een fel licht op het gezicht van PARO schijnt, zoals bij het nemen van een 
foto in het donker, zal PARO zijn ogen sluiten om ze te beschermen tegen de 
verblinding.

Opmerking
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PARO’s snorharen aanraken
Hoe reageert PARO?

Trek niet aan de snorharen van PARO.
Tik voorzichtig op de snorharen.
PARO is erg gevoelig.

Houd PARO in je armen!
PARO kan herkennen wanneer hij stevig wordt vast gehouden.
Als u PARO ruw vast houdt wordt hij boos.

Praat met PARO!
PARO kan het geluid herkennen van de stem van de eigenaar.
PARO reageert door te huilen en ontroerend te reageren.

Borstel PARO!
Gelieve PARO te borstelen met een zachte borstel.
Borstel PARO voorzichtig in de richting van zijn vacht.

Als PARO stopt met bewegen

•  Als je PARO een tijdje alleen laat zal hij gaan slapen. 
Om PARO wakker te maken kun je over zijn rug aaien. Aanzetten kun je hem 
door op de aan/uit knop te drukken tussen zijn flippers.

•  Als het batterijpakket volledig leeg is zal PARO stoppen met bewegen. 
Laad PARO op met behulp van de AC-adapter en het snoer met de bijgevoeg-
de fopspeen.

Opmerking
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Schakel PARO uit met behulp van de aan/uitschakelaar als hij zich abnormaal 
gedraagt.
Druk de schakelaar na een paar minuten weer in.
Als het probleem aanhoudt, kan PARO zijn beschadigd. Zet PARO dan direct uit, 
en raadpleeg FOCAL Meditech.

Geef PARO een naam.

PARO leert de naam die vaak wordt genoemd door de 
eigenaar. Bijvoorbeeld wanneer u herhaaldelijk "Tom," 
roept in plaats van PARO. PARO leert dat zijn naam Tom 
is, en reageert wanneer hij wordt geroepen.
PARO herkent de persoon die zijn naam roept en kan 
reageren op de stem van de persoon.

PARO reageert op de persoon die hem het meest toespreekt.
Zelfs als andere personen PARO roepen, zal PARO niet reageren op die andere 
personen. Ga je gang en geef PARO je favoriete naam!

Heb vaak en langdurig interactie met PARO!

Huisdieren lijken op hun eigenaar. PARO is geen uit-
zondering. PARO leert hoe te reageren door middel van 
interactie met zijn eigenaar. Als PARO ruw wordt behan-
deld kan hij snel boos zijn.
Als PARO zachtjes geaaid wordt zal hij zich gelukkig 
voelen.

Zet PARO uit wanneer je hem verzorgt (schoonmaken, 
wassen, poetsen)
Als PARO aan gelaten wordt kan hij beschadigd raken.

Opmerking

Opmerking
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Trek niet hard aan de vacht van PARO
Trek niet aan PARO’s snorharen, deze kunnen uitval-
len of breken.

Houd PARO met twee handen rond zijn buik vast 
Houd PARO niet vast bij zijn vacht of met één hand
PARO kan schade aan de vacht oplopen . Behandel 
PARO voorzichtig en met beide handen.

Wanneer u geen gebruik maakt van PARO

PARO moet zo nu en dan een rustmoment kennen
  Schakel PARO uit door gedurende drie seconden te drukken op de scha-

kelaar tussen de achterste flippers. 
Zorg ervoor dat PARO is gestopt met bewegen.

   Wij raden je aan PARO eerst op te laden wanneer je met hem wilt spelen. 
(zie pagina 23 voor de oplaad instructies)
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Sensoren en gevoelens

1. Gevoel
Hoofd, rug, voor en achter flippers, kin en bakkebaarden. Wanneer u op deze 
delen van haar lichaam drukt zal PARO reageren.

2. Visus
PARO kan lichtintensiteiten onderscheiden, evenals lichtflitsen.

3.Gehoor
PARO herkent begroetingen en aamoedigingen en kan zijn eigen naam leren.
Tegelijkertijd kan PARO de richting waaruit een geluid komt herkennen.

4. Positie
PARO kan voelen of hij wordt vast gehouden en de positie van zijn lichaam her-
kennen.

5. Herkenning
PARO kan herkennen wanneer hij wordt aangeraakt of zijn naam wordt 
genoemd.

6. Beweging
PARO kan zijn gevoelens uiten door het bewegen van zijn hoofd en voorste en 
achterste flippers alsmede door het openen en sluiten van zijn ogen. Wanneer 
een gebruiker de bewegingen van PARO verhindert zal hij schudden. Deze reac-
tie beschermt de gewrichten en is normaal.

7. Temperatuur
PARO zal stoppen als hij een lange tijd actief is geweest of zich in een warme 
kamer bevindt aangezien hij niet van warmte houdt. Hij zal gaan slapen.
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Functionele verklaringen

PARO maakt gebruik van elektriciteit

PARO voeren
•  Echte zadelrobben eten vis maar PARO heeft elektriciteit nodig om te werken.
•  Als PARO 's batterijen niet genoeg zijn opgeladen om te functioneren zal hij 

stoppen met bewegen.
•  Wanneer de batterijen bijna leeg zijn zal PARO laten zien dat hij honger heeft.
•  Wanneer dit gebeurt, kun je de batterijen opladen met behulp van de 

AC-adapter.
•  Als PARO een langere tijd alleen wordt geladen terwijl hij is ingeschakeld, zal 

hij stoppen met bewegen. PARO zal rust nemen om de lading in de batterijen 
te sparen.

•  Wanneer PARO rust kun je hem weer in beweging brengen door het aanraken 
van de rug of een andere vorm van stimulatie.

•  Zet PARO uit wanneer je geen gebruikt maakt van hem. 
De schakelaar bevindt zich tussen zijn achterste flippers (zie pagina 24.)

Hoe lang kan PARO in beweging blijven?
•  De batterijen gaan ongeveer 1,5 uur mee bij een fysieke interactie met PARO. 

De exacte tijd hangt af van de mate van interactie.

Wanneer PARO honger krijgt (de batterijen beginnen leeg te raken)
•  Wanneer het batterijpakket vrijwel ontladen is, zal PARO tweemaal roepen 

dat hij er behoefte aan heeft om deze op te laden. Wanneer de batterijen vol-
ledig leeg zijn zal PARO automatisch uitgeschakeld worden.

Je kunt gebruik maken van PARO, zelfs als de batterijen niet zijn opgeladen
•  Als de batterijen volledig leeg zijn kunt je nog steeds gebruik maken van 

PARO door de stekker van de AC-adapter te gebruiken.
•  Wanneer je PARO met de AC-adapter aangesloten laat zal hij geen honger krij-

gen.
•  In bovenstaand geval kan PARO continu werken. Zet PARO uit echter wanneer 

er geen interactie met hem is.

Zorg ervoor dat de AC-adapter niet is aangesloten wanneer je PARO gedurende 
een lange periode alleen laat.

Opmerking
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Hoe moet je PARO opladen

1. Zet PARO uit
2. Druk de stekker van de oplader in het stopcontact
 De Power lamp zal gaan branden.
3. Trek de veiligheidsdop van de speen en plaats de speen in PARO zijn 
mond
  Als het laden (Charge) lampje brandt wordt PARO opgeladen.
  Als het laden lampje uitgaat is PARO volledig opgeladen.

Instructies bij het opladen

* Wanneer het batterijpakket  te warm wordt als gevolg van langdurig gebruik 
zal dit niet opladen. Dit wordt gedaan om het batterijpakket te beschermen 
tegen oververhitting.

* Het laden lampje kan uitgaan, zelfs wanneer het opladen nog niet is voltooid.
Haal als dit gebeurt de speen uit de mond en steek deze opnieuw in.
Opladen moet dan hervat worden totdat dit is voltooid.

* Wanneer PARO is aangesloten op de AC-adapter wordt hij niet opgeladen als 
hij aan staat.
PARO werkt door elektrische stroom via de AC-adapter.
Het laden lampje zal wel gaan branden maar het batterijpakket wordt niet 
opgeladen.

* Voor de levensduur van het batterijpakket is het verstandig om dit volledig 
leeg te laten lopen voordat het weer word opgeladen.
* De laadtijd bedraagt ongeveer 2,5 uur.

fopspeen-plug
veiligheidsdop  

stekker  

laden 
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De locatie van de aan/uitschakelaar

De aan/uitschakelaar bevindt zich tussen de twee ach-
terste flippers zoals hieronder weergegeven.

De aan/uitschakelaar bevindt zich onder de vacht.
Wanneer je op de knop drukt zal PARO een klikkend geluid geven.
De aan/uitschakelaar is niet zichtbaar omdat deze verborgen is onder de vacht.
Je kunt de schakelaar voelen met je vinger.
* Er is een kleine verdikking op de aan/uitschakelaar.

PARO wakker maken en laten rusten (aan- en uitschakelen)

PARO wakker maken
* Zet PARO aan door 1 seconde op de aan/uitschakelaar te drukken.
* Aai PARO over zijn rug als hij niet beweegt wanneer de schakelaar is ingescha-
keld. PARO wordt nu wakker.

PARO laten slapen
* druk gedurende 3 seconden op de aan/uitschakelaar.
PARO zal naar een slaaphouding bewegen en maakt een rustig geluid wat bete-
kent dat hij zal stoppen met werken en zal gaan slapen.
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Binnenin PARO

* Maak PARO niet open indien dit niet nodig is.

1. Batterij opbergvak
Voor het verwisselen van het batterijpakket verwijzen wij je naar pagina 26 en 
27.

2. Volume ... Regelt het volume van PARO’s stem
Gebruik een kleine schroevendraaier wanneer je de intensiteit van PARO’s stem 
wilt veranderen,.
Draai de schroef naar rechts om het volume te verhogen.
Draai de schroef tegen de klok om het volume te verlagen.
•  Draai de schroef niet te strak aan - dit kan beschadigingen veroorzaken.

3. Reset knop
•  PARO's herinneringen worden gewist als de reset knop wordt ingedrukt.
•  PARO zal terugkeren naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
•  Druk 1 seconde met de punt van een pen als je het geheugen wilt formatteren.
•  Wanneer je twee pieptonen hoort is het herformatteren voltooid.
•  Druk niet te hard op de reset knop - dit kan beschadigingen veroorzaken.

Als je PARO reset verdwijnt alles wat PARO heeft geleerd.

Opmerking

De onderdelen 1 t/m 3 zijn afgedekt met een deksel.
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Instructies bij het vervangen van de batterij

Het batterijpakket in PARO zal ongeveer 1 jaar mee gaan. De capaciteit van de 
batterijen zal na verloop van tijd geleidelijk afnemen.

Wij raden je aan na 1 jaar gebruik het batterijpakket te vervangen.

1.  Zet PARO uit door op de aan/uitschakelaar tussen 
de achterste flippers van PARO in te drukken

•  Wacht totdat PARO stopt met bewegen.
•  Trek dan de stekker uit het stopcontact als de 

AC-adapter is aangesloten,.

2. Draai PARO ondersteboven, open de rits en verwij-
der het deksel

Zorg ervoor dat je PARO vasthoudt bij zijn romp.
Zorg er als je de rits opent voor dat je vinger of PARO's bont hier niet tussen komen.
Voor het openen van het deksel van het batterijvak druk je op de plastic haak 
en trekt het deksel eraf.
Gebruik een schroevendraaier ter ondersteuning als je moeite hebt met het 
openen van het batterijvak.

3. Verwijder de batterij en ontkoppel de stekker zorg-
vuldig.

•  Trek niet te krachtig aan de stekker, dit kan schade ver-
oorzaken. 

  
4. Zet PARO op een vlakke ondergrond, zoals hier-
naast afgebeeld. 
 
•  Draai PARO niet ondersteboven of zijwaarts wanneer u 

hem inschakelt. 
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PARO kan onverwacht bewegen en dit kan leiden tot schade of een ongeval.

5. Plaats de nieuwe stekker in de stekker ope-
ning als hieronder aangegeven, en plaats het 
nieuwe batterijpakket in PARO. Om het com-
partiment te sluiten duwt u het deksel dicht tot 
u een klik hoort. 

LET OP: Zorg ervoor dat de rode draad zich aan de rechterkant bevind en de 
blauwe aan de linkerkant. 
Houdt de stekker goed rechtop bij het aanbrengen.

Aanvullende informatie voor een veilig gebruik van PARO

Om schade te voorkomen aan PARO en de AC-adapter moet u de volgende 
richtlijnen volgen:

Hoe dient u PARO te gebruiken 
•  U dient PARO niet te gebruiken op plaatsen waar hij kan vallen, hevig 

geschud kan worden of op een onstabiele ondergrond. 
•  Knijpen, hard aanraken of met uw elleboog op PARO leunen vindt hij niet fijn.
•  Met PARO gooien of PARO slaan kan schade veroorzaken. 
•  PARO’s flippers en hoofd zijn kwetsbaar, pak PARO daarom niet hieraan vast 

en trek er niet te hard aan want dit kan schade veroorzaken.. 
•  Stel PARO niet bloot aan warme omgevingen, zoals felle zon of een gesloten 

auto. 
•  Plaats geen vreemde voorwerpen in de mond van PARO. 
•  Gebruik PARO niet buiten wanneer hij schade op kan lopen door water of 

andere vreemde materialen. 
•  PARO kan niet zwemmen! Houd PARO uit de buurt van water. 
•  Plaats geen stickers op PARO’s neus of ogen. 
•  Belemmer PARO’s bewegingen op geen enkele wijze. 
•  U mag PARO niet demonteren of aanpassen.
•  PARO dient vervoerd te worden in de schokabsorberende doos die bijgeleverd 

is, dit om schade aan PARO te voorkomen. 
•  Plaats PARO niet in een magnetron of ander hitte producerend apparaat.
•  Vermijd contact met een röntgenapparaat.  
•  Zorg ervoor dat uw handen schoon zijn wanneer u PARO gebruikt,.het kunst-

bont kan anders vies worden. 



26

Condensatie in PARO
•  Wanneer u PARO snel blootstelt aan hoge en lage temperaturen kan er 

water condenseren in PARO.
•  Maak geen gebruik van PARO wanneer u hem verplaatst van een warme 

naar een koude plek. 
•  U dient een uur te wachten voordat u PARO gebruikt, condens kan schade 

veroorzaken aan PARO.

Gebruik van de AC-adapter
•  Gebruik alleen de AC-adapter die met PARO is meegeleverd. 

Als u een andere AC-adapter gebruikt, wordt hij niet geladen en dit kan 
schade of brand veroorzaken. 

•  Haal de AC-adapter niet uit elkaar en pas hem niet aan. 
•  Gebruik de AC-adapter niet in een vreemd land. 

Dit kan leiden tot oververhitting en schade aan PARO. 

•  Gebruik de AC-adapter nooit op de volgende plaatsen, ook niet voor opslag. 
Dit kan de AC-adapter beschadigen:

 * Warme plaatsen. 
 * In direct zonlicht of een andere hittebron. 
 * Plekken waar intense vibratie mogelijk is. 
 * Plekken met een sterk magnetisch veld. 
 * Zanderige of stoffige omstandigheden.
•  Zand en stof kunnen ernstige schade veroorzaken aan PARO. 
•  Laat de AC-adapter niet vallen. 
•  Gebruik de AC-adapter niet in de buurt van televisies 

of radio's, dit kan storing geven. 
•  Trek niet aan het netsnoer van de AC-adapter.

Gebruik van het batterijpakket 
•  Bewaar het batterijpakket niet op een plek waar de temperatuur hoger is 

dan 100 graden.
•  Zorg ervoor dat er geen enkel contact mogelijk is met de accupolen. 
•  Verwijder het batterijpakket en bewaar dit op een koele plaats wanneer u 

gedurende een lange tijd geen gebruik maken van PARO . Laad het batterij-
pakket op wanneer je PARO een lange tijd niet hebt gebruikt.

•  Laat het batterijpakket niet vallen en zet er geen zware voorwerpen op.
•  Oefen geen grote kracht uit op het batterijpakket.
•  Werp het niet in het vuur. 

Waarschuwing
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PARO en de AC-adapter worden warmer wanneer u PARO gebruikt gedu-
rende aansluiting op netstroom.
•  Wanneer u PARO gebruikt terwijl deze is aangesloten, is het normaal dat 

PARO en de AC-adapter warmer worden. 

Als PARO of de AC-adapter oververhit raakt
•  Dit kan erop wijzen dat er een probleem is.
•  Onmiddellijk de stekker uit de AC-adapter verwijderen en het batterijpakket 

verwijderen.

PARO’s vacht reinigen 
•  PARO is gemaakt van antibacterieel kunstbont maar 

kan wel vies worden. 
•  U kunt gebruik maken van een zachte borstel. Borstel 

PARO voorzichtig in de richting van de vacht. 

Het onderhoud van de AC-adapter

•  Als de AC-adapter vies is maakt u deze schoon met een zachte, droge doek. 
Gebruik een licht vochtige zachte doek om de adapter schoon te vegen als 
deze nog vies is. Droog de AC-adapter onmiddellijk met een zachte droge 
doek. 

 
•  Gebruik geen enkel schoonmaakmiddel (alcohol, ben-

zine, thinner) daar ze de AC-adapter kunnen bescha-
digen. 

•  Laat de AC-adapter niet langdurig in contact 
komen met rubber of vinyl objecten, zij kunnen de 
AC-adapter beschadigen.  
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Het oplossen van problemen

Controleer de volgende tabel als PARO niet goed werkt.
Als PARO helemaal niets meer doet kan hij beschadigd zijn. Neem contact op 
met FOCAL Meditech te Tilburg.

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING
Je hebt op de aan/uit 
knop gedrukt en PARO 
gaat niet aan

Batterijpakket is niet 
opgeladen

AC-adapter is niet goed 
geplaatst, wanneer er 
gebruik wordt gemaakt 
met AC-adapter aange-
sloten

Laad het batterijpakket 
op

Plaats de AC-adapter 
correct en druk nog-
maals op de aan/uit 
knop

PARO is opgeladen 
maar werkt niet

De aan/uit knop staat 
niet in de AAN positie

Druk nogmaals gedu-
rende 1 seconde op de 
aan/uit knop tussen 
PARO’s flippers.
Uitleg hierover op pagi-
na 21

Voor en achter flippers 
bewegen niet

Iets kan de flippers 
tegenwerken, zoals 
een hoogpolig tapijt of 
vloerbedekking

Plaats PARO op een 
andere ondergrond

PARO maakt geen 
geluid

Het volume staat te 
wellicht te zacht

Verander de hoogte van 
het volume, uitleg hier-
over op pagina 22

PARO reageert niet 
nadat zijn batterijpak-
ket is opgeladen

Soms zal het batterijpakket niet volledig laden, 
dit om oververhitting te voorkomen. Wanneer dit 
gebeurt herhaalt u het oplaadproces volgens de 
oplaadinstructies op pagina 20

Herplaats het batterijpakket wanneer dit volledig 
werd opgeladen en PARO stopte met bewegen 
nadat de AC-Adapter is verwijderd.
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Als u iets abnormaals merkt in het gebruik van PARO of haar accessoires, 
zoals hieronder beschreven, is het een indicatie dat het verdere gebruik ervan 
gevaarlijk kan zijn. 
Kijk naar de tabel om het probleem te diagnosticeren en een oplossing vinden.
Raadpleeg ook FOCAL Meditech te Tilburg.

PROBLEEM OPLOSSING
Beschadiging aan het netsnoer Het snoer is niet langer veilig, er is 

een kans op een stoomstoot. Trek 
direct de stekker uit het stopcontact

De AC-adapter is nat geworden Er is een grote kans op een schok 
wanneer u gebruik blijft maken van 
de AC-adapter. Trek direct de stekker 
uit het stopcontact

PARO of een van de accessoires is 
gestopt met werken nadat dit is 
gevallen of is fijn gedrukt.

Er zal iets stuk zijn in PARO, stop 
direct met het gebruik. Neem contact 
op met FOCAL Meditech te Tilburg 
voor verder afhandeling. Probeer zelf 
niet PARO te repareren, de kans op 
een elektrische schok is aanwezig

PARO is nat geworden Water kan een elektrische schok 
veroorzaken. Zet PARO direct uit en 
verwijder het batterijpakket, uitleg 
hierover zie pagina 23

Abnormale geluiden Dit kan worden veroorzaakt door 
gebroken onderdelen binnenin PARO. 
Zet PARO direct uit en verwijder het 
batterijpakket, zie hiervoor pagina 23. 
Bij voortzetting van het gebruik kan 
het probleem erger worden

Ongebruikelijke geuren of wanneer 
er rook uit PARO komt

Kortsluiting kan hebben plaatsge-
vonden in de elektrische schakeling 
of mechanische onderdelen. Dit kan 
leiden tot brand of een elektrische 
schok. Zet PARO direct uit en verwij-
der het batterijpakket (pagina 26)

PARO wordt warmer dan gebruike-
lijk

Waarschijnlijk is PARO beschadigd.
Stop met het gebruik en raadpleeg 
FOCAL Meditech te Tilburg
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Veelgestelde vragen

VRAAG ANTWOORD
Wat moeten we doen wanneer 
PARO zijn ogen niet opent? Kunnen 
wij zijn ogen handmatig openen?

Probeer niet de ogen handmatig te 
openen. Als PARO slaapt zullen zijn 
ogen dicht zijn. Wanneer u PARO aan-
haalt zal hij zelf zijn ogen openen.
Wanneer PARO niet wakker wordt 
drukt  u op de aan/uit knop om PARO 
opnieuw in te schakelen. Als PARO 
dan niet wakker wordt is hij mis-
schien beschadigd.

Kan het karakter dat PARO heeft 
aangenomen worden veranderd?

Je kunt PARO’s karakter veranderen 
door zijn omgeving en stimulansen 
te veranderen. Zelfs wanneer PARO 
een karakter heeft opgebouwd zal hij 
zijn karakter blijven ontwikkelen op 
geleide van zijn leefomgeving.

PARO wordt snel boos, hoe kan ik 
PARO kalmeren?

Wanneer u PARO zachtjes aanhaalt, 
aait en zijn naam roept zult u PARO 
kalmeren.
Door uw zachte houding zult u PARO 
kalmeren.

PARO heeft de neiging om te stop-
pen met bewegen, is dit een pro-
bleem?

PARO wil gaan slapen wanneer hij 
enige tijd niet word gestimuleerd, 
net zoals een echte baby zeehond 
zou doen. Aai PARO zachtjes om hem 
wakker te maken.
Wanneer PARO aan de AC-adapter 
ligt aangesloten zal hij niet gaan sla-
pen

PARO reageert niet wanneer zijn 
naam geroepen wordt. Is PARO ver-
drietig?

PARO heeft moeite met het horen 
van lange en gecompliceerde namen. 
Gebruik het liefste korte en krachtige 
namen indien u de naam PARO wilt 
vervangen.
PARO kan geen geluid horen wanneer 
er veel achtergrond geluid is, noem 
PARO’s naam in een rustige omge-
ving.
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VRAAG ANTWOORD
PARO’s gewrichten zijn lawaaierig 
en de bewegingen zijn schokkerig.

Wanneer een sterke kracht wordt 
uitgeoefend op de gewrichten, kan 
PARO luidruchtige of schokkerige 
geluiden maken om te voorkomen 
dat de gewrichten beschadigd raken.

PARO’s vacht is vies, kunnen wij 
hem wassen?

Nee, PARO kan niet gewassen wor-
den! Veeg PARO af met een zachte 
doek, en kam hem met een zachte 
borstel.
Raadpleeg FOCAL Meditech te Tilburg 
zodat daar de vacht gereinigd of ver-
vangen kan worden wanneer u deze 
niet schoon krijgt!

Technische specificaties

PARO
Processor    2x 32bit RISC Processor
Gewrichten    Ogen (oogleden)
      Hoofd
      Flippers voorkant
      Flippers achterkant
Bont      Antibacteriële toplaag
Gehoor    Microfoon (3)
Geluid     Speaker
Interne sensoren  Tastsensor
       (geplaatst in hoofd, kin, romp (rug en buik), 

voor- en achterflippers)
      Snorharen
      Lichtsensor
      Positie sensor
      Temperatuur sensor
Elektrisch vermogen  ongeveer 9 watt
Werkingstijd    ongeveer 1.5 uur wanneer de batterij volledig 

is opgeladen
Afmetingen     ca. 350 x 160 x 570mm (lengte x breedte x hoogte)
Gewicht    ongeveer 2.7 kg, inclusief de batterij

Bedrijfstemperatuur  5 ~ 35 C.
Operatie luchtvochtigheid 40% ~ 85%
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Maximale temperatuur  -20 ~ 60 C.
Maximale luchtvochtigheid  10% ~ 90% (uitgezonderd bij condensatie en 

ijs omgeving)

AC-Adapter
Invoer      AC100-240V 

50 / 60Hz 
25W, 35 ~ 70VA

Uitgang    DC 18V, 1.1A
Bedrijfstemperatuur  0 C. ~ 35 C.
Operatie luchtvochtigheid 20% ~ 90%
Maximale temperatuur  -15 C. ~ 75 C.
Maximale luchtvochtigheid  20% ~ 90% (uitgezonderd bij condensatie en 

ijs omgeving)
Afmetingen    160 x 60 x 35mm (lengte x breedte x hoogte)
(zonder het laadsnoer)
Gewicht    Ongeveer 0.7 KG

Lengte van het laadsnoer  DC snoer ongeveer 2 meter 
Elektisch snoer ongeveer 2 meter 

Nikkel-metaal hydride accupack
Batterij    Nikkel-metaal hydride
Spanning    9.6V DC
Capaciteit    1500 mAh
Bedrijfstemperatuur  0 C. ~ 40 C.
Operatie luchtvochtigheid 65% ± 20%
Maximale temperatuur  -15 C. ~ 35 C. (1e jaar)
Maximale luchtvochtigheid 65% ± 20% (1e jaar)
Afmetingen    15 x 103 x 56.5 mm (lengte x breedte x hoogte)
Gewicht    ongeveer 220 gram.  

De specificaties en het uiterlijk van dit product kunnen gewijzigd worden zon-
der kennisgeving aan de gebruiker. Onze excuses voor het ongemak dat dit kan 
veroorzaken.
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Garantiebepalingen
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 12 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 Meditech BV 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.

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 kwa-
liteit, 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 waar-
voor 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.
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3)  Voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden waaronder onge-
bruikelijke 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 bui-
ten onze verantwoordelijkheid is ontstaan,
niet-vakkundige installatie of montage, gebrekkig onderhoud, of het niet in 
acht nemen van de handleiding voor gebruik.

Artikel 9
Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door her-
stelling 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 BV of haar gemachtigde, en vervoer van 
het hulpmiddel naar een werkplaats kan noodzakelijk zijn.

Artikel 11
Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaal-
delijk mislukt of de herstellingskosten disproportioneel zijn wordt in overleg 
met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervan-
ging 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 Meditech BV een garantie van 12 maanden, uit-
sluitend op hetzelfde gebrek.

Artikel 13
Noodzakelijke of gewenste aanpassingen maken geen deel uit van het stan-
daard product zoals dit is gedocumenteerd in de handleiding. FOCAL Meditech 
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BV 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.

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, kli-
maatomstandigheden) in overeenstemming zijn met de vastgelegde gebruiks-
condities. 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 pro-
duct tengevolge van factoren die niet in de garantievoorwaarden beschreven 
staan wordt ten zeerste aangeraden.
De servicefaciliteiten van FOCAL Meditech BV of haar gemachtigden staan de 
gebruiker ook na de garantietermijn ter beschikking. 

CE markering
Dit product is CE gecertificeerd en voldoet aan de Europese richtlijnen.

Contactinformatie
Robotzeehond PARO wordt gedistribueerd door: 

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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