Slik skifter du elektrode
på din ZOLL AED Plus hjertestarter

1 Plasser hjertestarteren
på et flatt underlag.

2 Ta av lokket på
hjertestarteren.

3 Ta tak i den hvite kontakten
som står i starteren og trekk
den ut.

4 Ta ut elektroden av
pappkassen og kontroller
datostemplingen.

5 Sett i den nye elektroden i
kontakten. Trykk hardt ned.

6 Brett inn hjørnene på
elektrodepakken, slik at
den passer under lokket.

7 Trekk den gule datolappen
ut gjennom åpningen
på lokket.

8 Monter lokket på
hjertestarteren.

Elektrode er nå skiftet
og hjertestarteren er
klar til å skifte batterier.
Snu for veiledning.
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Slik skifter du batterier
på din ZOLL AED Plus hjertestarter

1 Snu hjertestarteren slik
at baksiden vender opp.

2 Bruk en nøkkel eller mynt til
å trykke inn de 2 klemmene
på batteridekselet.
Bruk samtidig en hånd for
å klikke lokket av starteren.

3 Ta av dekselet og ta ut
de gamle batteriene.
Sett i nye batterier
og sørg for at de blir
plassert korrekt.

4 Når batteriene er montert
vil hjertestarteren etter kort
tid be deg om å trykke på
batteri-nullstillings-knappen.
Trykk på null-stillings-knappen innen 15 sek etter at du
hører denne beskjeden:
”hvis batterier er nye,
trykk på knappen”
Hvis elektrode ikke er
montert i kontakten vil
starteren gi deg følgende
beskjed: ”sett i kontakten”

Alle 10 batterier SKAL skiftes samtidig.
Bruk kun Duracell eller Power One
batterier. Panasonic, Varta eller Rayovac
batterier anbefales IKKE i bruk.

5 Batteridekselet klikkes/
monteres på plass.

6 Kontroller at der lyser
et grønt tegn ✔
i indikatorvinduet.

Hjertestarteren er nå
klar til bruk. Batterier og
elektrode har 5 års
holdbarhet i standbytid.
20170307

www.medidyne.no

