Product Info
Nieuwe accu en voeding voor Lifeline Vi serie

Tunstall, de fabrikant van de Lifeline Vi serie toestellen
heeft beslist om de huidige accu te vervangen door een
Lithium (Li-ion) accu alsook de voeding te vervangen
door een 5V voeding, dit met als doel om de kwaliteit
van de apparatuur steeds te verbeteren.

Accu
Voordelen van de nieuwe lithium accu:






Verbeterde levensduur – Lithiumaccu’s bieden een langere levensduur, waardoor de
vervanging wordt verlengd van 5 jaar tot 7 jaar, waardoor de levensduurkosten van het
toestel worden verlaagd.
Verbeterde levensduurprestaties - Gedurende de levensduur van de accu behoudt deze een
24 uurs back-up wanneer de stroomvoorziening wordt onderbroken.
Verminderde oplaadtijd - De tijd om de accu volledig op te laden is teruggebracht van circa
24 tot 8 uur. Na 8 uur laden is de volledige back-up tijd beschikbaar.
Verbeterde opslagtijd - de Li-ion accu kan 24 maanden worden opgeslagen, dit in
vergelijking met de 18 maanden voor de huidige.

Visuele verschil
Huidige NiMH accu

Nieuwe Li-ion accu

Product Info
Voeding
Visuele verschil
Bestaand 12V PSU

Nieuw 5V PSU

Hoe de nieuwe versie herkennen?
De artikelnummers van Lifeline Vi serie blijven ongewijzigd. Aan de code achter het
artikelnummer (onderzijde toestel) is te herkennen of het de nieuwe serie toestellen zijn.
Kijk naar het revisienummer op het label aan de onderzijde van het toestel (zie hieronder
omcirkeld). TIP: Dit kan maar vanaf serienummer: 1019-xxxxx en recenter.

Artikelnummer
57001/920
57101/620

Omschrijving
Lifeline Vi LITE (BEN)
Lifeline Vi+ (BEN)

Huidige Versie
N1
P1

Nieuwe Versie
P1 – of hoger
Q1 – of hoger

Product Info
Nieuwe artikelnummers om te bestellen?
Voor de toestellen met revisienummerr P1 of Q1 achter het artikelnummer van de Lifeline Vi
serie, dient men de onderdelen met volgende artikelnummers te bestellen;
Accu
Voeding

artikelnummer D3706008A
artikelnummer XD5706070A

FAQ
Wat gebeurt er als ik de verkeerde accu in het toestel plaats?
Het nieuwe accu-vak is speciaal ontworpen om ervoor te zorgen dat de verkeerde accu niet in
het toestel kan worden geplaatst. De nieuwe accu heeft een andere vorm, met een andere
connector. Ze kunnen niet in het verkeerde toestel worden geplaatst.

Wat gebeurt er wanneer ik een verkeerde voeding gebruik?


Wanneer een nieuw toestel op de oude voeding wordt aangesloten, doet het toestel niets.



Wanneer een nieuwe voeding op een oud toestel wordt aangesloten gaat de led bovenop
even groen branden. De rode knop knippert langzaam en na een korte tijd hoor je 10 keer
een pieptoon en gaat de groene led weer uit. Zorg er dan voor dat de juiste combinatie
wordt geplaatst.

