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1. Uw Evac+Chair 900H Power mag alleen worden gebruikt door getrainde bedieners.
2. De training van de bediener op uw Evac+Chair 900H Power moet worden gegeven in overeenstemming met de Evac+Chair-

richtlijnen, zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.
3. Onze Gebruikers- en Key Trainer-cursussen moeten om de 2 jaar worden gevolgd om de bekwaamheid in het gebruik van de 

Evac+Chair 900H Power te garanderen.
4.  Zorg ervoor dat trainingsregistraties worden bijgehouden en up-to-date zijn (zie trainingsregistratie op pagina 4).
5. Driemaandelijks oefenen met uw Evac+Chair 900H Power wordt aanbevolen om ervoor te zorgen dat het personeel opgeleid en 

bekwaam blijft.
6. Driemaandelijkse inspectie van uw Evac+Chair 900H Power wordt aanbevolen om ervoor te zorgen dat de stoel intact blijft. Zie 

pagina 29 voor informatie.
7. We raden bediening door twee personen aan voor passagiers met een zwaarder gewicht.
8. Wij bieden service- en onderhoudscontracten voor uw Evac+Chair 900H Power. Zie pagina 27 voor meer informatie. Alleen 

goedgekeurde service- en onderhoudsbedrijven worden door Evac+Chair International erkend om visuele en fysieke controles uit 
te voeren en versleten of kapotte onderdelen te vervangen door originele vervangingen. Indien een derde partij, niet goedgekeurd 
door Evac+Chair International, diensten of onderhoud uitvoert, vervalt uw garantie.

9. Bij het onderhoud van uw Evac+Chair 900H Power mogen alleen originele Evac+Chair-onderdelen worden gebruikt.
10. Om een optimale prestatie van uw Evac+Chair 900H Power te garanderen, moeten de aangedreven riemrupsbanden elke 3 

maanden worden gedraaid.

BELANGRIJKE INFORMATIE

GARANTIES EN VERPLICHTINGEN
De Evac+Chair 900H Power heeft een garantie van vijf jaar op materiaal- en fabricagefouten. Dit omvat geen onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, 
zoals rupsbanden, batterijen, opladers of schade veroorzaakt door misbruik of sabotage, en/of andere schade die is ontstaan als gevolg van een schending 
van de richtlijnen in de gebruikershandleiding of trainingshandleiding. Dit omvat het laten onderhouden van uw Evac+Chair door een extern bedrijf.

De batterij die bij de Evac+Chair 900H Power wordt geleverd, heeft een garantie van 1 jaar op materiaal- en fabricagefouten. Hieronder valt niet schade 
veroorzaakt door misbruik of sabotage. Noch de fabrikant, noch de dealers vergoeden reparaties die zijn uitgevoerd door externe aannemers of zijn 
aansprakelijk voor enige schade, incidenteel of gevolgschade aan eigendommen of personen. Als u, de klant, niet tevreden bent over het product of de 
service van Evac+Chair, neem dan contact op met onze klantenservice op +31 (0)40 255 3700 of info@ese-int.nl. 

Er moet worden voorzien in een alternatieve manier van evacuatie voor de passagier in het onwaarschijnlijke geval van stroomuitval tijdens 
een evacuatie. Evac+Chair raadt aan om altijd een extra volledig opgeladen batterij in de buurt van de 900H Power te houden. Neem contact 
op met +31 (0)40 255 3700  of info@ese-int.nl voor meer informatie.
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WAARSCHUWING:  Gebruik de 900H Power of andere elektrische apparatuur niet in het geval van een gaslek.
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ONDERHOUDSGEGEVENS

Datum Onderhoud of
Inspectie

Glijriemen 
gewisseld Door FirmaDeelnemer naam KT / GT* Trainings 

datum Verval datum Getraind door

ONDERHOUDSGEGEVENSTRAININGSGEGEVENS

* KT = Key Training  * GT = Gebruikers Training Opmerking: aangedreven riemrupsbanden moeten elke drie maanden worden gedraaid.
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ALGEMENE INFORMATIE

ONDERHOUD
(STERK GEADVISEERD)

TRAINING
(STERK GEADVISEERD)

FABRIEKSGARANTIE

NIET GESCHIKT VOOR WENTELTRAPPENVEILIGE WERKLAST

160KG
350LB

VOOR STIJGING EN DALING

ADVIES HELLINGSGRAAD VAN DE TRAP MINIMAAL TOEGESTANE TRAPBREEDTE

600mm

*Two-person operation is advised 
for heavier passengers

900H POWER

Beoogd gebruik: De 900H Power is speciaal ontworpen voor het vervoer van één passagier tegelijk in nood- en niet-
noodsituaties. Lees deze gebruikershandleiding volledig door. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met uw 
Evac+Chair Account Manager of geautoriseerde Evac+Chair distributeur voor meer informatie.

28o 40o

5 YEARS

5

Voor wenteltrappen en smalle trappen zijn andere Evac+Chairs beschikbaar.

d_a_h
Sticky Note
Translation missing
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ALGEMENE INFORMATIE

FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL

BEDIENING
TRAP OP

SNELHEIDSREGELAAR

DISPLAY
VERLICHTING

BEDIENING
TRAP AF

AAN/UIT

BATTERIJ 
CAPACITEITSAANDUIDING

AFDEKHOES

BATTERIJ ANTI- DIEFSTAL SLEUTEL

STOEL

FOTO LUMINISCENT PICTOGRAM BORD

VEILIGHEIDSGORDEL

BATTERIJ OPLADER

MUURBEUGEL & MONTAGE SET

GEBRUIKERSHANDLEIDING

ACCU

DESIGNED & MANUFACTURED 
IN THE UK

900H POWER

USER GUIDE

d_a_h
Sticky Note
Translation of 'Battery' is different here, compared to the translation for Battery on page 28 (accessories page). is that ok / correct? 
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GEBRUIKSKLAAR MAKEN

Battery Capacity

-            Speed           +

Controleer met de stoel in de ingeklapte positie of de batterij 
correct in het batterijstation onder de zitting is geplaatst. 
Zorg ervoor dat de aan/uit-knop op ‘AAN’ staat.
De batterij knippert wanneer deze is ingeschakeld. 

Open de stoel met de remmen ingeschakeld door het 
stoelframe naar beneden te trekken totdat de stoel op alle 
vier de wielen staat

Controleer voor gebruik of de batterij voor minimaal 40% is 
opgeladen. De batterijcapaciteit moet worden gecontroleerd 
wanneer de stoel stilstaat.
NB. Laad de batterij voor het eerste gebruik 5 uur op.   
Meer informatie over de batterij vindt u op pagina 22.

Ontgrendel de remmen en verwijder de 
stoel van de muurbeugels/standaard.

UnlockedLocked

d_a_h
Sticky Note
Translation missing

d_a_h
Sticky Note
Translation missing
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VOORBEREIDING OP PASSAGIER

Trek aan de rode ontgrendelingsstang en 
houd deze vast terwijl u tegelijkertijd de 
telescopische handgreep omhoog trekt.
NB: Zorg ervoor dat de handgreep volledig in 
de gaten in de telescopische handgreep valt..

Terwijl u de stoel vasthoudt, laat u de 
passagier zitten en de veiligheidsgordel 
vastmaken.

NB: Er worden extra gordelriemen 
meegeleverd. Deze worden eenvoudig 
aan het stoelframe bevestigd voor extra 
ondersteuning en veiligheid voor de passagier

Breng de duwhandvatten omhoog totdat ze 
op hun plaats vastklikken; u hoort een ‘klik’.

Schuif de hoofdsteun op zijn plaats en 
bevestig hem op zijn plaats door de 
klittenband aan weerszijden van de 
handgreep vast te maken. Zorg ervoor dat 
de hoofdsteun op zijn plaats blijft zitten.

Trek de remmen op beide 
achterwielen aan.

Gebruik indien nodig een 
voetsteun en armsteun.

Locked

d_a_h
Sticky Note
Translation missing
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VOORBEREIDING OP TRAP OPWAARTS/AFWAARTS

Locked

Laat de remmen los en manoeuvreer de stoel naar een 
veilige plaats. Laat voor het trap opwaarts gaan een kleine 
opening tussen de stoel en de onderste trede.

Als bediening door twee personen nodig is, trekt u de 
draaggrepen naar de gewenste positie.

250mm

Trek de remmen op beide achterwielen aan. Om de aangedreven riemrupsbanden in te zetten, duwt u de 
rode hendel rechts naar buiten, terwijl u de stabilisatiestang op 
de track naar u toe trekt.

d_a_h
Sticky Note
Translation missing
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TRAP OPWAARTS

Stap op de trap en plaats de handen aan weerszijden van 
het bedieningspaneel. De stoel moet ca. taillehoogte zijn als 
je op de tweede trede staat.

Houd met uw duim de groene ‘pijl omhoog’-knop 
ingedrukt terwijl uw handen  op het handvat blijven.

Zet de ene voet voor de andere (eventueel op aparte treden), 
kantel de stoel naar achteren richting de trap totdat de rails 
contact maken met de trap. Zorg ervoor dat de rails vier 
contactpunten maken met twee trapneuzen.

Druk de hendel stevig naar beneden, de trap in tijdens het 
stijgen, met de ene voet voor de andere. Snelheden kunnen 
op dit punt worden aangepast met de ‘+’ en ‘-’.

Battery Capacity Battery Capacity

-            Speed           + -            Speed           +
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TRAP OPWAARTS

Zodra de voorwielen voldoende ruimte hebben 
vanaf de bovenste trede, laat u de ‘UP’-knop los om 
een veilige vierwielige landing mogelijk te maken.

Wanneer u de bovenkant van de trap nadert, zorg er 
dan voor dat het landingsgebied vrij is van obstakels.

Kantel de stoel naar voren totdat alle vier de wielen op de grond 
staan. Verander de plaatsing van de hand van de verlengde 
handgreep naar duwhandvatten om te manoeuvreren.

Terwijl u van de bovenste trede naar de bovenste overloop gaat, 
blijft u de ‘UP’-knop ingedrukt houden terwijl u achteruit loopt 
en beweegt u de verlengingshendel soepel van heuphoogte 
naar borsthoogte. Houd de stoel onder controle terwijl u 
achteruit stapt. De snelheden kunnen op dit punt worden 
aangepast met de knoppen ‘+’ en ‘-’.

Battery Capacity

-            Speed           +

WAARSCHUWING! 
Schakel de batterij 
uit na gebruik

VOORZICHTIG! 
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TRAP AFWAARTS

Wanneer de stoel bovenaan de trap staat, 
met de ene voet voor de andere, kantel de 
stoel dan naar achteren. Houd de oranje  ‘pijl 
omlaag’-knop ingedrukt, de stoel begint naar 
voren te bewegen. Beweeg met de stoel mee 
en daal af via de bovenste traptrede.

Zodra de achterwielen contact maken 
met de grond, laat u de stoel naar voren 
bewegen totdat er een opening is tussen 
de stoel en de eerste trede, laat u de 
oranje knop ‘pijl omlaag’ los.

De stoel begint de trap af te dalen, de 
verlengingshendel gaat van borst- naar 
taillehoogte.

Kantel of duw de stoel naar voren totdat 
alle vier de wielen op de grond staan.

Daal af in een normaal staptempo, waarbij 
u de ene voet voor de andere houdt en de 
hendel stevig naar beneden in de trap drukt. 
Snelheden kunnen op dit punt worden 
aangepast met de ‘+’ en ‘-’.
NB: Door de druk op de handgreep te behouden, 
wordt een soepele evacuatie voor de passagier 
gegarandeerd.

Verplaats de handen van verlengde 
handgreep naar duwhandvatten en 
manoeuvreer de stoel veilig weg van 
de landingsplaats naar de aangewezen 
evacuatiezone.

Battery Capacity Battery Capacity

-            Speed           + -            Speed           +

WAARSCHUWING! 
Schakel de batterij 
uit na gebruik
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WANDHAKEN INSTALLATIE

BATTERIJ INSTALLATIE
LAAD DE BATTERIJ VOOR HET EERSTE GEBRUIK MINIMAAL 
5 UUR OP MET DE BIJGELEVERDE BATTERIJLADER.

1

2

3

4

5

Haal de batterij uit de verpakking.

Plaats de batterij in de batterijhouder  
op de Evac+Chair, met de contacten naar 
beneden gericht.

Schakel de batterij in met de aan/uit-knop 
aan de achterkant van de batterij.

Zet het bedieningspaneel aan en controleer 
de oplaadstatus van de batterij. We 
raden aan dat de batterij minimaal 40% is 
opgeladen voor elk gebruik.

If the battery needs charging use,  
the supplied battery charger.

OPLAADTIJD: 5 UUR
AANTAL TRAPPEN: 150

GARANTIE OP DE BATTERIJ: 1 JAAR
LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ: 90 MIN

WANDHAKEN – VOOR MONTAGE INSTALLATIE
Evac+Chair, of een 
geautoriseerde distributeur, 
kan u deskundig adviseren 
en begeleiding geven over de 
meest effectieve locaties in 
uw gebouw.

www.evacchair.co.uk
/maintenance

753 mm
(75.3 cm)

235mm
(23.5 cm) Zijaanzicht

130mm

Achterzijde

WAARSCHUWING! 
Schakel de batterij 
uit na gebruik

d_a_h
Sticky Note
In the translation doc, it said to use cm not inches. So i just made the Inch measurement inches, based on t he mm measurement. Is that ok? 

d_a_h
Sticky Note
Does this QR code stay?



Berg de draaggreep en armleuningen 
op. Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel 
is vastgemaakt en op de stoelzitting  
is geplaatst.

Trek beide achterwielremmen aan.Met stoelrails in de opgeslagen positie, 
lijn de gelaste stabilisatiestang en 
muurbeugelclips/standaard uit.

Om de stoel op te bergen, trekt u de rode 
hendel onder de zitting naar beneden 
en naar u toe terwijl u het zittingframe 
omhoog duwt.

Duw de stoel in de muurbeugel/standaard 
- zorg ervoor dat beide muurbeugelclips 
volledig vastzitten in de stabilisatiestang.

Zodra de stoel stevig aan de muurhaken/
standaard is bevestigd, maakt u de 
meegeleverde banden om de voorkant 
van de stoel en klikt u de gesp in elkaar. 
Trek aan de riem om de stoel strakker en 
vaster te maken.
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WAARSCHUWING! 
Schakel de batterij 
uit na gebruik
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Gebruikerstraining

Een cursus van 2,5 uur die praktische training biedt voor 2-4 
deelnemers over het correct gebruiken en inzetten van een Evac+Chair.

Na voltooiing van de cursus zijn alle deelnemers die aan de 
trainingsnormen voldoen gecertificeerd en worden bekwaam geacht.

Key Training

Een 6-uur durende ‘Train the Trainer’-cursus die de belangrijkste 
leden van uw team de kennis biedt om anderen te trainen in het 
gebruik van een Evac+Chair. 

Het biedt richtlijnen en materialen waarmee afgevaardigden andere 
personeelsleden binnen hun organisatie kunnen trainen.

1  Om te voldoen aan wetgeving zoals 
ARBO 2017.

2  Vernieuw uw tweejarige certificering voor 
Evac+Chair gebruik.

3  Red levens - personeel dat niet is opgeleid, 
kan de Evac+Chair niet veilig bedienen.

4  In staat zijn om de stoel in uw pand  
met vertrouwen te bedienen.

5  Zorg ervoor dat u voldoet   
aan uw evacuatiebeleid.

Bel voor meer informatie over uw opleidingswensen
+31 (0)40 255 37 00

REDENEN OM TE TRAINEN:

27

TRAINING & ONDERHOUD

SERVICE & ONDERHOUD
HEEFT U EEN SERVICE- EN ONDERHOUDSOVEREENKOMST AFGESLOTEN? 

Onze onderhoudscontracten geven u de volledige gemoedsrust 
dat u gedekt bent en dat in geval van een noodevacuatie uw 
stoel volledig operationeel is.

Onze contracten houden in dat wij jaarlijks contact met u 
opnemen voor een afspraak voor onderhoud.

Bel om uw onderhoudswensen te 
bespreken:
+44 (0) 121 706 6744

www.evacchair.co.uk/maintenance

SERVICE & 
MAINTENANCE 

CONTRACT

JAARLIJKSE 
CONTROLES

VERNIEUWING VAN 
SLIJTAGE ONDERDELEN 

& ARBEID

ONDERHOUDS- EN 
SERVICEMONTEUR 

RAPPORTAGE

VISUELE
INSPECTIE

TESTEN

d_a_h
Sticky Note
translation and number given, so i updated and removed the QR

d_a_h
Sticky Note
translation given, but no number. So wasnt sure what to do here?



Neem onmiddellijk contact op met Evac+Chair 
of een geautoriseerde distributeur als een van 
deze defecten aan uw stoel optreedt.
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GEBRUIK EN OPBERGEN
  Zorg ervoor dat gebruik soepel verloopt

  Geen hindering als de Evac+Chair wordt gebruikt of 
opgeborgen

  Verzeker u ervan dat het Powered Track Belt 
systeem soepel in- en uitklapt

CONTROLEER DE WIELEN
  Geen scheuren in de wielen of de naaf

  Geen gespleten wielen

  Geen storing van de achterwielrem

  Zorg ervoor dat de wielen vrij kunnen draaien 
zonder belemmering

CONTROLEER DE ZITTING
  Geen duidelijke rafels rond de naden

  Geen scheuren in de zitting

  Controleer of de sluiting correct werkt

CONTROLEER HOOFDSTEUN
  Geen duidelijke rafels rond de naden

  Geen scheuren in de hoofdsteun

  De hoofdsteun moet ongehinderd langs de 
stang kunnen bewegen

AANDRIJFRIEMEN
  Geen diepe scheuren of “happen” eruit

  Geen bulten of uitstulpingen op de riemen

CONTROLEER BATTERIJ
  Geen verbroken zegels

  Geen scheuren in de behuizing

  Controleer of alle schroeven vast zitten

  Controleer of het anti-sabotagelabel intact is

  Controleer of de electrische contactpunten niet 
vervuild zijn

29

VISUELE INSPECTIE

VISUELE INSPECTIE
WIJ RADEN AAN OM ELKE DRIE MAANDEN 
EEN INSPECTIE UIT TE VOEREN OM EEN GOEDE 
CONDITIE VAN DE STOEL TE WAARBORGEN.

AFDEKHOES OPBERGSTANDAARD VOOR 
DE EC 900 POWER

PATIENT CARRY SEAT

RECEPTION NOTICE ANTI-DIEFSTAL BEVEILIGING

Voor meer informatie over deze accessoires, kijkt u op 

www.evacchair.nl

ACCESSOIRES

BATTERIJ

d_a_h
Sticky Note
transaltion for reception notice said "NA" so should I remove? 
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RICHTLIJNEN VOOR ONDERHOUD AAN DE BATTERIJ

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN VOOR DE LITHIUM-ION BATTERIJ
OPLAADBARE LITHIUM-ION BATTERIJEN HEBBEN REGELMATIG CONTROLE EN ONDERHOUD 
NODIG OM HUN MAXIMALE LEVENSDUUR TE BEREIKEN

OVERZICHT
  Verzeker u ervan dat de batterij iedere 3-6 maanden volledig 

wordt opgeladen.
  De gemiddelde levensduur van een lithium-ion batterij is 300-

500 laadcycli.
  Eén laadcyclus wordt beschreven als gebruik van volledig 

opgeladen tot volledig ontladen en weer opgeladen.
  Verwacht een levensduur van 2-3 jaar voor batterijen die geen 

volledige oplaadcycli doorlopen.
  Oplaadbare lithium-ionbatterijen hebben een beperkte 

levensduur en verliezen geleidelijk hun capaciteit om de lading 
vast te houden. Dit verlies van lading is onomkeerbaar.

OPLADEN
  Volg altijd de meegeleverde oplaadinstructies.
  Zorg ervoor dat de oplaadpoort vrij blijft van vuil en stof, met 

behulp van de meegeleverde afdekdop.
  De batterij kan worden opgeladen terwijl deze aan de stoel is 

bevestigd.
  De batterij kan permanent worden opgeladen.

VOORZORGSMAATREGELEN
  Houd de batterij uit de buurt van warmte/open vuur/vonken/ 

hete oppervlakken.
  Houd de batterij uit de buurt van kinderen. Houd de batterij 

stofvrij en schoon.
  Stop het gebruik onmiddellijk als de batterij rook en/of 

vlammen produceert.
  De batterij NIET GEBRUIKEN indien deze beschadigd is.
  De batterij NIET KORTSLUITEN.
  De batterij NIET onderdompelen in vloeistoffen of langdurig 

blootstellen aan vochtige omstandigheden.
  LET OP: gebruik de batterij niet voor een toepassing waar 

deze niet voor ontworpen is (dus kortom alleen gebruiken 
voor de 900H)

  Retourneer de lithium-ionbatterij NIET naar ons zonder ons 
advies te vragen. Als u dit niet doet, wat resulteert in een 
ongeval of incident, bent u aansprakelijk. We zullen richtlijnen 
geven voor het veilig retourneren van de batterij, maar we 
raden aan om deze veilig en uit de buurt van warmte of 
water te bewaren.

OPSLAG
  Plaats de batterij NIET in de buurt van verwarmingsapparatuur 

en stel hem ook NIET langdurig bloot aan direct zonlicht.
  Opslag bij voorkeur in een koele, droge en geventileerde 

ruimte.
  Keep the battery away from temperatures above 60°C (140°F).
  Bewaar de batterij bij temperaturen tussen 4°C en 20°C (39°F 

en 68°F).
  Waarschuwing: De batterij zal ontladen tijdens opslag. Als u de 

batterij bij een hogere temperatuur (boven 39°C/68°F) bewaart, 
wordt de levensduur van de batterij verkort. Om de batterij te 
sparen, schakelt u de batterij uit nadat u deze hebt opgeborgen.

TRANSPORT
  Controleer de lokale, nationale en internationale regelgeving 

voordat u een lithium-ionbatterij vervoert.

INSTRUCTIES VOOR HET AFVOEREN VAN DE OUDE BATTERIJ
  Verbrand de cellen niet en stel ze niet bloot aan hoge 

temperaturen. Dergelijk misbruik kan leiden tot verlies 
van afdichting, lekkage en/of celexplosie. Verwijderen in 
overeenstemming met de toepasselijke lokale regelgeving.

BLUSMIDDELEN
  Water, CO2.

WAARSCHUWING! 
Schakel de batterij 
uit na gebruik
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MEERTALIG DOWNLOADBAAR GEBRUIKERSHANDLEIDING
To view our downloadable User Guide please visit www.evacchair.co.uk/user-guides

Als u onze gebruikershandleiding online wilt bekijken, gaat u naar: 

Um unser Benutzerhandbuch online anzuzeigen, besuchen Sie bitte:

Pour consulter notre guide de l’utilisateur en ligne, veuillez visiter: 

Per visualizzare la nostra guida utente online, visitare: 

Para ver nuestra guía de usuario en línea, visite: 

Para ver o nosso guia do usuário on-line, visite: 

Aby wyświetlić naszą instrukcję obsługi online, odwiedź:

www.evacchair.co.uk/user-guides

DOWNLOADABLE USER GUIDES
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PROBLEEMOPLOSSEN
ALS DE BATTERIJ NIET WERKT ZOALS BESCHREVEN IN DEZE 
GEBRUIKERSHANDLEIDING, VOLG DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES:

Symptoom     Herstel maatregel

Stoel niet operationeel  - Controleer of de batterij is geïnstalleerd en ingeschakeld

Batterij laadt niet op - Schakel de batterij uit en weer in en probeer het opnieuw.
- Controleer of de stekker correct in de batterijadapter is geplaatst - verwijder en sluit deze opnieuw aan.
- Controleer of de stekker is aangesloten op een werkend stopcontact.
- Zorg ervoor dat het lampje op de acculader gaat branden (rood als hij wordt opgeladen, groen als hij 

volledig is opgeladen)

Batterij gaat niet aan - Zorg ervoor dat de batterij minimaal 3 uur is opgeladen.
- Schakel de batterij uit en weer in en probeer het opnieuw.

Bedieningspaneel
reageert niet

- Zorg ervoor dat de batterij is ingeschakeld via de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van de 
batterij (batterijlampje moet één keer knipperen)

- Zorg ervoor dat het bedieningspaneel is ingeschakeld via de aan/uit-knop op het bedieningspaneel.
- Controleer of de batterij correct is geïnstalleerd.

Neem contact op met onze klantenservice op: +44 (0) 121 706 6744
enquiries@evacchair.co.uk
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Translation for the text given, but no new number or email addy. do they have one? 
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