
KORTE HANDLEIDING HEARTSAVE AED / AED-M

Meegeleverde accessoires

 Uitgebreide handleiding
 Tas
 2 paar elektrodes
 2 setjes met scheermesje, droogmaakdoekje en 2 paar nitril handschoenen
 Schaar
 Beademingsmasker
 Batterij

Installatie/Ingebruikname

De AED is in principe gereed voor gebruik, alleen moet de batterij nog in de AED geklikt
worden. Als dit gedaan is, ziet u twee zwarte vierkantjes in het venstertje verschijnen en de
letters OK. De AED gaat hierna aan. U hoort een piepsignaal en de AED begint te praten. U
dient deze uit te zetten, door het deksel los te halen en weer terug dicht te doen. Of het
deksel open te doen en de aan/uit knop in te drukken (rechtsboven op de AED). U dient deze
enige tijd ingedrukt te houden tot u een langgerekte toon hoort.

Gebruik van de AED

U kunt ervoor kiezen de AED op te bergen met of zonder het oranje deksel. Indien u het
deksel niet wilt gebruiken kunt u de AED aan- en uitzetten met behulp van de knop die
rechtsboven op de AED zit, rechts naast de tekst HeartSave. Bij het in- en uitschakelen dient
u deze enige tijd ingedrukt te houden totdat u een langgerekte toon hoort. U kunt dan de gele
kaarten, die aan de elektrodes zitten verwijderen. Deze hoeft u dan niet te gebruiken.

De AED test zichzelf dagelijks. Indien de AED de OK status in het midden onderaan
aangeeft en er twee zwarte vierkantjes zichtbaar zijn, is het in principe onnodig de AED aan
te zetten om te testen. Het is wel aan te raden regelmatig te controleren of het schermpje in
het midden onderaan de OK status aangeeft. Tevens kunt u dan de vervaldatums van de
elektroden controleren en of de verpakking hiervan onbeschadigd/ongeopend is.

De HeartSave AED heeft een batterij die 51/2 tot 6 jaar in het apparaat kan blijven zitten. U
kunt er ongeveer 110 schokken mee geven op maximale sterkte of de AED kan 12 uur aan
blijven staan. Met aan blijven staan wordt bedoeld dat de AED daadwerkelijk is aangezet en
de gesproken tekst laat horen.

Storing verhelpen

Er is een interne storing als het OK scherm onderaan in het midden van de AED niet brandt
en het rode sleuteltje zichtbaar is.

Indien zich een interne storing voordoet zal de AED bij het aanzetten vragen om de groene
(schok)knop in te drukken.
Bij de AED met monitor dient u daarna tevens op de pijltjestoets naar boven en naar
beneden en op de middelste “enter”/bevestigingstoets te drukken.

Mocht de interne storing hiermee niet zijn verholpen of mocht de AED niet vragen de groene
knop in te drukken dan is te adviseren de batterij uit de AED te halen en deze enkele
seconden later opnieuw in de AED te plaatsen. De AED reset zichzelf hiermee volledig en
bijna altijd is de storing hiermee verholpen.



Mocht ook na het opnieuw plaatsen van de batterij de storing niet zijn verholpen, dan heeft
de AED technische ondersteuning nodig. Neem in dat geval contact op met uw leverancier.
Deze zal zorgen dat de AED nagekeken wordt.

Batterij leeg

De batterij is leeg als het OK scherm onderaan in het midden van de AED niet brandt en de
rode batterij zichtbaar is. Indien u de AED in zo’n geval nog aan kunt zetten, dan heeft de
AED, ondanks deze melding nog voldoende capaciteit over om in noodsituaties toch nog
meerdere schokken toe te dienen. U heeft dus nog tijd om een nieuwe batterij te bestellen.


