
Inhibit Adapter
Installation Instructions

01510-002   2010/12 1 / 1

EN

Onderbrekingsadapter
Installatie-instructiesNL

1. Remove the cover from the AEM® Monitor.

2. Cut the inhibit adapter cable at the strain relief on the inside of 
the unit next to the sheet metal and pull the inhibit adapter cable 
out from the front.

3. Disconnect the white locking connector that attaches the inhibit 
adapter cable to the ESM Main board.

4. Mark the color of the wire from the inhibit adapter onto the 
locking connector.

5. With a knife or small screwdriver, push the metal part of the 
contacts down on the white connector. Push the contact down 
and toward the wire. Pull the wire after pushing the contact back. 
The contact should pull out of the white connector. 

NOTE

•	 Look at the metal contact while removing – the correct 
orientation of the contact is needed to place the new one.

6. Insert the inhibit adapter cable from the new inhibit adapter 
through the hole in the front panel. A pair of pliers may be used 
to pull the cable through. Pull only on the strain relief portion of 
the cable.

NOTE

•	 Squeezing and holding the strain relief will compress the material 
and make it easier to pull through the front panel. The use of 
alcohol on the strain relief may also help.

7. Insert the metal contacts into the white connector in the correct 
locations. Gently pull the wires after all of the contacts have been 
inserted to insure they are locked into position.

8. Attach the white connector to the PC Board.

9. Reattach the cover onto the top of the unit.

Verify that the AEM Monitor functions properly per Section 3 of the 
AEM Monitor Operator/Service Manual.

Perform normal electrical safety tests as required per hospital 
protocols.

For questions, contact the Encision Service Department.

ENCISION® and AEM® are registered trademarks of ENCISION Inc.

1. Verwijder de behuizing van de AEM®-Monitor.

2. Snij de kabel van de onderbrekingsadapter los bij de 
trekontlasting aan de binnenkant van de unit naast het 
plaatmetaal en trek de kabel van de onderbrekingsadapter er 
door de voorkant uit.

3. Trek de witte klemconnector die de kabel van de 
onderbrekingsadapter aansluit op het de ESM-hoofdpaneel eruit.

4. Noteer de kleur van de draad van de onderbrekingsadapter naar 
de klemconnector.

5. Druk het metalen gedeelte van de contactpunten met een mes 
of kleine schroevendraaier naar beneden op de witte connector. 
Duw het contactpunt naar beneden en naar de draad toe. Trek 
aan de draad nadat u het contactpunt terug geduwd heeft. Het 
contactpunt moet uit de witte connector getrokken worden. 

OPMERKING

•	 Kijk naar het metalen contactpunt bij het verwijderen - u heeft de 
juiste oriëntatie van het contactpunt nodig voor het plaatsen van 
de nieuwe.

6. Steek de kabel van de onderbrekingsadapter van de nieuwe 
adapter door het gat in het voorpaneel. U kunt een pincet 
gebruiken om de kabel erdoor te trekken. Trek alleen aan de 
trekontlasting van de kabel.

OPMERKING

•	 Door de trekontlasting in te drukken en vast te houden wordt het 
het materiaal samengedrukt en wordt het gemakkelijker om het 
door het voorpaneel te trekken. Ook kan het gebruik van alcohol 
op de trekontlasting helpen.

7. Steek de metalen contactpunten op de juiste plaats in de 
witte connector. Trek voorzichtig aan de draden nadat alle 
contactpunten in de connector gestoken zijn om te waarborgen 
dat ze op hun plaats vastgeklemd zijn.

8. Sluit de witte connector aan op het PC-paneel.

9. Bevestig de behuizing opnieuw aan de bovenzijde van de unit.

Controleer aan de hand van hoofdstuk 3 van de Bedienings-/
Onderhoudshandleiding van de AEM-Monitor of de AEM-Monitor 
goed functioneert.

Voer de normale normale testen voor elektrische veiligheid uit zoals 
vereist volgens de protocollen van de instelling.

Neem contact op met de serviceafdeling van Encision als u vragen 
heeft.

ENCISION® en AEM® zijn gedeponeerde handelsmerken van 
ENCISION Inc.
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Push here to remove the contact. 
Push the contact down and 
toward the wire.

Druk hier om het contactpunt 
te verwijderen. Druk het 
contactpunt naar beneden en 
naar de draad toe.

B Do not disconnect the white 
wires.

Maak de witte draden niet los.

C View of the connector from the 
bottom.

Aanzicht connector vanaf de 
onderkant.

D Black Zwart

E Red Rood

F Green Groen

G Yellow Geel

H White Wit
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