Sådan skifter du elektrode
ZOLL AED Plus hjertestarter

1 Placér hjertestarteren
på et plant underlag
foran dig.

2 Løft låget af hjertestarteren.

3 Tag fat i det hvide stik
og træk det ud.

4 Tag den nye elektrode ud
af papkassen og kontrollér
elektrodens udløbsdato ved
det lille timeglas.

5 Tilslut den nye elektrode
i stikket. Tryk hårdt.

6 Fold eventuelt hjørnerne
på elektrodepakningen ind,
så den kan være i låget.

7 Skub den gule snip ud
gennem slidsen i låget.

8 Sæt låget på hjertestarteren.

Elektroden er nu skiftet
og hjertestarteren er klar
til at få skiftet batterier.
Vend for vejledning.
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Sådan skifter du batterier
ZOLL AED Plus hjertestarter

1 Vend hjertestarteren, så
bagsiden vender opad.

2 Brug en mønt eller nøgle
til at trykke de to riller ind
på batteridækslet.
Brug samtidig den anden
hånd til at klikke låget af.

3 Tag dækslet af og fjern de
gamle batterier.
Isæt nye batterier. Sørg
for at de sidder korrekt,
og polerne vender rigtigt.

4 Når de nye batterier er isat,
vil hjertestarteren efter kort
tid bede dig om at trykke på
batteri-nulstillings-knappen.
Tryk på nul-stillings-knappen, inden for 15 sekunder,
når du hører beskeden:
”Hvis batterier er nye,
tryk på knappen”.
Hvis elektroden ikke er isat,
vil hjertestarteren minde
dig om det med beskeden:
”Isæt ledning”.

Alle 10 batterier SKAL udskiftes
samtidig. Brug kun Duracell eller
Power One batterier.
Brug IKKE Panasonic, Varta eller
Rayovac batterier.

5 Batteridækslet klikkes/
sættes på plads.

6 Kontrollér, at der vises
et grønt flueben ✓
i indikatorvinduet.

Hjertestarteren er nu
klar til brug. Batterier
og elektrode har 5 års
holdbarhed i standbytid.
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