Beknopte handleiding
1

Laad de EMDR Kit voor het eerste gebruik op met de bijgeleverde adapter.
Plaats daarbij de pulsators in de dockingstations zodat deze ook opladen.

2

Maak de de contactpunten van de Pulsators en dockingstations regelmatig schoon
om laadproblemen te voorkomen. Zie hiervoor de achterzijde van deze pagina.

3

Download de EMDR Kit app op uw smartphone of tablet.
Android
Open de Playstore.
Zoek naar ‘EMDR Kit’ in de zoekbalk.
Selecteer het icoon van de EMDR Kit app.
Kies ‘Install’ om de app te installeren.
(Minimaal Android 4.3)

iOS (Apple)
Open de App store.
Zoek naar ‘EMDR Kit’ in de zoekbalk.
Selecteer het icoon van de EMDR Kit app.
Kies ‘Install’ om de app te installeren.
(Minimaal iOS 8.0)

4

Zet Bluetooth aan via de instellingen op uw smartphone of tablet. Open de EMDR
Kit app en accepteer toegang tot locatie en gebruik van Bluetooth.

6

Zet de EMDR Kit Light Tube aan (0=uit 1=aan).
Zet de Pulsators aan door ze even te schudden.
Koppel de te gebruiken onderdelen via het Bluetooth koppel menu in de app.
De Headphone kunt u koppelen via de bluetooth instellingen van uw telefoon.

7

Start gebruik.

8

Vergeet de EMDR Kit niet af te sluiten door op de DISCONNECT knop te drukken
en de Light Tube uit te zetten met behulp van de de aan/uit knop.
Bluetooth koppel menu
Set timer
Sub-menu Light tube

Sub-menu Headphone
Sub-menu Pulsators

Snelheidsknoppen
Start/Stop knop

Hoofdscherm van de EMDR Kit app

WWW.EMDRKit.com

Schoonmaak protocol
Omdat de Pulsators door veel verschillende cliënten worden vastgehouden, is het belangrijk om de Pulsators schoon te maken. Ook kan er wat vuil of stof op de contactpunten van de pulsator komen. Dit stof of
vuil kan het laadproces belemmeren.
U kunt een doek gebruiken, met een klein beetje alcohol om het oppervlak van de pulsator schoon te maken. Maak ook de contactpunten aan de onderkant van de Pulsators goed schoon. Zorg ervoor dat u niet te
veel alcohol gebruikt, omdat dit de pulsator kan beschadigen.
Ook kunnen de contactpunten in de dockingstations in de voet van de Light Tube wat stof verzamelen.
Regelmatig schoonmaken zorgt ervoor dat de pulsators effectief worden opgeladen.

