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Introduction / Voorwoord

This Information Card contains an overview of the device. The aim of this 
information is to ensure successful, safe and effective use of the device.  
This Information Card will give you a quick look on the features and important 
safety warnings. Please take note of the safety warnings before using it. 

Deze Informatiekaart bevat een overzicht van het hulpmiddel. Het doel van  
deze informatie is te zorgen voor een succesvol, veilig en effectief gebruik  
van het hulpmiddel. Deze Informatiekaart geeft u een snelle blik op de  
functies en belangrijke veiligheidswaarschuwingen. Houd rekening met  
de veiligheidswaarschuwingen voordat u het hulpmiddel gebruikt.

Overview / Overzicht

Complete user manual / Complete gebruikershandleiding

The complete user manual is available on our website and can be downloaded 
(http://www. focalmeditech.nl/en/documentation). In case you want to receive 
a printed user manual in your own language, please contact us at  
+31 (0)13 533 31 03 and we will send you without any costs a hard copy. 

De complete gebruikershandleiding is beschikbaar op onze website en 
gedownload worden op (http://www. focalmeditech.nl/nl/documentatie).  
In het geval dat u een geprinte gebruikershandleiding wil, neem contact op  
via +31 (0)13 533 31 03 en we zenden u een geprint exemplaar toe. 

Figure 1: Overview
Figuur 1: Overzicht
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Safety notices / Veiligheidsnotities

 Danger: Prevent direct contact with water or any other liquid. Failure of 
this can lead to malfunctioning of device or bodily harm. 
Gevaar: Voorkom direct contact met water of enige andere vloeistof. Het 
niet voorkomen hiervan kan leiden tot onjuist functioneren van het 
hulpmiddel of tot lichamelijke schade.

 Danger: Prevent extreme temperature (see environment conditions in 
user manual). Failure of this can lead to malfunctioning of the device or 
bodily harm. 
Gevaar: Voorkom extreme temperaturen (zie omgevingscondities).  
Het niet voorkomen kan slecht functioneren van het hulpmiddel of 
lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

 Warning: Do not modify any part of this equipment without 
authorization of the manufacturer. Failure of this can lead to 
malfunctioning and will void the warranty. 
Waarschuwing: Wijzig geen enkel onderdeel van dit hulpmiddel zonder 
toestemming van Focal Meditech. Indien dit toch gedaan wordt, kan dit 
leiden tot onjuist functioneren en zal de garantie komen te vervallen.

 Warning: In case of a faulty device contact Focal Meditech. Do not try to 
fix it yourself. Failure of this will void the warranty. 
Waarschuwing: Neem indien het hulpmiddel onjuist functioneert direct 
contact op met Focal Meditech. Probeer het niet zelf te repareren. Het 
niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot het verlies van 
garantie.

 Warning: In case of doubt about the safety of the device contact  
Focal Meditech. 
Waarschuwing: Neem in geval van twijfel over de veiligheid van het 
hulpmiddel contact op met Focal Meditech.

 Warning: In case of a serious incident when using the device, contact 
Focal Meditech and the national authority of your country. 
Waarschuwing: Bij een ernstig voorval met betrekking tot dit hulpmiddel 
dient contact te worden opgenomen met Focal Meditech en de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat.

 Warning: Check for each use that the hinges are properly fixed. 
Waarschuwing: Controleer voor elk gebruik of de hengsels goed 
vastzitten.

 
 

Contact information / Contact informatie
Manufacture and sold by / Fabricage en verkocht door:

Focal Meditech BV  
Droogdokkeneiland 19, 5026 SP Tilburg, Netherlands
Tel.: +31 13 533 31 03  info@focalmeditech.nl
www.focalmeditech.nl
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