Så byter du elektrod

på din ZOLL AED Plus hjärtstartare

1 Placera hjärtstartaren
på ett plant underlag
framför dig.

2 Lyft av hjärtstartarens lock.

3 Fatta tag i den vita
gummidelen och dra
ur den ur kontakten.

4 Ta ur den nya elektroden ur
papplådan och kontrollera
elektrodens bäst-före-datum.

5 Anslut den nya elektroden
i kontakten. Tryck hårt.

6 Vik eventuellt in hörnorna
på elektrodförpackningen
så att den får plats under
locket.

7 För den gula etiketten
genom slitsen på locket så
att bäst-före-datum syns.

8 Anslut locket på
hjärtstartaren.

Elektroden är nu
skiftad. Hjärtstartaren är
nu klar för batteribyte
Vänd för vägledning
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Så byter du batterier

på din ZOLL AED Plus hjärtstartare

1 Vänd på hjärtstartaren så att
baksidan är riktad uppåt.

3 Lyft bort locket och ta
bort batterierna. Sätt i
de nya batterierna.
Säkerställ att de placeras
korrekt med polerna
placerade som de ska.

4 När batterierna är isatta
kommer hjärtstartaren
inom kort uppmana dig
att trycka på batteriåterställningsknappen.
Tryck på knappen inom 15
sekunder från det att den
sagt: ”Om batterierna är
nya, tryck då på knappen”.
Om elektroden inte är kopplad kommer hjärtstartaren
säga: ”Anslut kabel”.

2 Använd ett mynt, nyckel
eller liknande för att trycka
in de två låsmekanismerna
så att locket kan öppnas.

Alla 10 batterier SKALL bytas ut samtidigt. Använd enbart batterier av fabrikat
Duracell eller Power One. Använd inte
batterier av fabrikat Panasonic, Varta,
Rayovac eller andra fabrikat.

5 Återanslut locket igen.

6 Kontrollera att det
visas en OK-symbol
✔ i statusfönstret.
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Hjärtstartaren är
nu klar för användning.
Batterier och elektrod
har hållbarhet på 5 år.

