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LET OP: LEES DIT ALVORENS DE POMPMODULE TE INSTALLEREN
Om te kunnen werken vereist deze pompmodule een firmware- en portaalupdate o te werken. Na het installeren van uw 
pompmodule (zie hieronder) moet u contact opnemen met eusupport@blacklinesafety.com met uw organisatiegegevens en 
het EXO-ID nummer. We zullen ervoor zorgen dat er een firmware-update naar uw unit wordt gestuurd en dat het portaal wordt 
geactiveerd voor de pompmodule. Na voltooiing zal uw pompmodule functioneren.
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Bezoek support.Blacklinesafety.com om de technische gebruikershandleiding te downloaden met beschrijvingen van het 
gebruik en de configuratie van uw apparaat en voor gedetailleerde specificaties.

INSTALLEER DE G7 EXO VIERKANAALS POMPMODULE

Volg deze stappen om van de diffusiemodule uit te schakelen en de 
vierkanaals pompmodule in te schakelen.

1. Zorg ervoor dat de EXO:
• In een droge, veilige, ongevaarlijke omgeving
• Niet aangesloten op een externe oplaadbron, zoals de trickle 

charger of een zonnepaneel
• Uitgezet

2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven te 
verwijderen waarmee de diffusiemodule aan de EXO-behuizing is 
bevestigd. 

3. Trek de diffusiemodule voorzichtig naar buiten totdat deze 
loskomt van de EXO. 

4. Maak de diffusiemodule los van de EXO-gasslang door de 
snelkoppeling te draaien en eraan te trekken. 

5. Verwijder de diffusie-module. 

6. Houd de vierkanaals pompmodule tegen de EXO en gebruik 
de snelkoppeling/quick connect om de gasslang opnieuw te 
bevestigen. 

7. Schuif de pompmodule voorzichtig in het EXO-huis en zorg ervoor 
dat de gasslang niet geklemd of bekneld raakt tussen de module 
en de EXO. De module moet strak op de EXO-behuizing passen. 

8. Gebruik de drie schroeven om de pompmodule te bevestigen. 

9. Zet de EXO aan. In het LCD-scherm onder het menu Gasopties 
> Inlaatinstellingen, worden de nieuwe pompinlaten (1-4) 
weergegeven als UIT. 

10. Sluit de slang aan op de pomp-inlaat die u wilt gebruiken. 

11. Ga naar het menu Gasopties> Inlaatinstellingen. Selecteer de 
pomp-inlaat waarop u de slang hebt aangesloten. Gebruik de 
pijltjestoetsen en OK om de inlaat op AAN te zetten. Uw EXO heeft 
nu pompfunctionaliteit.
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